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إهداء

إىل الوالديـن الكرمييـن الذيـن سارا إىل عفو هللا ورمحته.
تغمدمها هللا يف واسع رمحته وأسكنهما فسيح جناته 

وكتب هذا اجلهد يف صحائف أعماهلما.
آميـن.





�له-:  تقديم فضيلة الدكتور عبد العلي المسئول - حفظه ال�

بسم هللا الرحمن الرحيم

إن املــال هــو أحــد أعمــدة الحيــاة. ونظــرا لهــذه الخصيصــة فقــد حاطــه الشــرع بســياج 

حفــظ  إلــى  الراجعــة  الشــريعة  كليــات  مــن  األمــوال  حفــظ  جعــل  حيــث  عليــه،  للمحافظــة 

فــي  الفــرد والنــاس  بمــا يحقــق مصلحــة  إنفاقــه  الضروريــات، ونظــم كيفيــة اكتســابه وســبل 

واآلجــل.  العاجــل 

حيــث  والقانــون،  الفقــه  مدونــات  مــن  كبيـــرا  حيــزا  املاليــة  املعامــات  شــغلت  وقــد 

تحدثــوا فيهــا عــن البيــوع وفروعــه، وأنــواع الربويــات، والشــركات، واإلجــارة، والهبــة، والوقــف، 

والوصايــا والحوالــة، والضمان...ووجهــت مجامــع فقهيــة عنايتهــا إلماطــة اللثــام عــن عــدد مــن 

معضــات فقــه املعامــات املاليــة، مســتحضرة مبــدأ التيسيـــر علــى النــاس ورفــع الحــرج عنهــم 

الواقــع أو املتوقــع، ولــو باإلغضــاء عــن اختــاالت يسيـــرة فــي مقابــل تحقيــق مصالــح راجحــة، 

تجعــل األفــراد والجماعــات ممتثليـــن لألوامــر الشــرعية ومجتنبيـــن للنواهــي وقلوبهــم مطمئنــة 

ملــا اختــار لهــم الشــرع الحكيــم مــن معامــات. 

املعامــات  فــي  البحــث  غمــار  بخــوض  جعوانــي  محمــد  الدكتــور  األســتاذ  قــام  وقــد 

فــي  التمويليــة  الشــائكة منهــا، حيــث وقــع اختيــاره علــى موضــوع “الصيــغ  املاليــة، وبخاصــة 

عقلــه. مــن  قطعــة  املــرء  واختيــار  تأصيليــة”،  فقهيــة  دراســة  التشــاركية:  البنــوك 

لقــد أفــرد فصــا تحــدث فيــه عــن التجربــة املغربيــة فــي التمويــل اإلســامي، ومّحــض 

و”اإلجــارة”  “املرابحــة”  التشــاركية:  البنــوك  فــي  املعتمــدة  التمويليــة  للصيــغ  الثانــي  الفصــل 

و”االســتصناع”. م” 
َ
ــل و”السَّ و”املضاربــة”  و”املشــاركة” 

ونصــوص  التشــاركية،  البنــوك  عمــل  ــرت 
َّ
أط التــي  القانونيــة  النصــوص  بيـــن  قــارن 

املشــتهرة،  الفقهيــة  املذاهــب  أقــوال  علــى  معتمــدا  “املنتجــات”،  تلــك  تعالــج  التــي  الفقهــاء 

واالجتهــادات املعاصــرة فــي مجــال املاليــة اإلســامية واملصرفيــة اإلســامية للمجامــع الفقهيــة، 

لــم يفتــه االطــاع علــى آراء علمــاء االقتصــاد، واالســتفادة مــن نظرياتهــم االقتصاديــة،  كمــا 
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حيــث حــاور كلَّ أولئــك بعــد تحليــل نصوصهــم بتــوازن وتــؤدة، مرجحــا الــرأي األوفــق املحقــق 

للمصالــح بأســلوب عربــي مبيـــن، وأفصــح عــن معايــب البنــوك التشــاركية الحاليــة.

واعتمــد طائفــة مــن املصــادر واملراجــع املتنوعــة زمانــا وأفانيـــن، فجــاء عملــه بحمــد هللا 

 للناظريـن.
ً
ساّرا

أســأل هللا تعالــى أن يـــنفع بهــذا املكتــوب قــراءه، ويجعلــه مــن األعمــال الباقيــة التــي ال 

يـــنقطع خيـــرها، وممــا يفــرح بــه مؤلفــه فــي الدنيــا واآلخــرة. والحمــد هلل رب العامليـــن.

28 صفــر الخيـــر  يــوم الجمعــة  بــن عبــد الرحمــن املســئول ضحــى  كتبــه عبــد العلــي 

.2020 أكتوبــر  1442ه/16 
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A
الخبيـــر  وهــو  بقــَدر  وأنزلهــا  األقــوات  ر  قــدَّ املتيـــن،  القــوة  ذي  الخلــق  رازق  هلل  الحمــد 

البصيـــر. والصــاة والســام األتمــان األكمــان علــى املبعــوث بشــريعة الطيبــات مــن الــرزق، 

يــوم الديـــن. وبعــد:  إلــى  آلــه وصحبــه وإخوانــه  وعلــى 

فــإن »هللا طيــب ال يقبــل إال طيبــا«، وإنــه ســبحانه أذن املرابيـــن بحــرب ماحقــة إن لــم 

يـــنتهوا ويـــرعووا. وإن من أعظم الذكر وأجل العبادة ذكر هللا تعالى في املعاملة والحرص على 

اللقمــة الحــال والكســب الطيــب. 

البنكــي  القطــاع  »أســلمة«  محــاوالت  أولــى  املا�ضــي  القــرن  سبعيـــنيات  فــي  ظهــرت  وقــد 

و«تحريـــره« مــن الربــا املقيــت. وبعــد جهــود مخلصــة مــن أهــل التخصــص أصبحــت املصرفيــة 

فــي عالــم النــاس.  اإلســامية واقعــا متجــذرا 

ــّدت إليهــا األنظــار - خصوصــا بعــد األزمــة املاليــة العامليــة الخانقــة 
ُ

ومــع توالــي السنيـــن ش

ســنة 2008- واشــرأبت إليهــا األعنــاق مِلــا برهنــت عنــه مــن كفــاءة واقتــدار فــي ضمــان اســتقرار 

معاماتهــا واملحافظــة علــى معــدالت نمــو معتبـــرة، فــي وقــت انهــارت فيــه بنــوك تقليديــة عريقــة 

األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  فــي   »Lehman Brothers بــراذرز  »ليمــان  بنــك   ( وأفلســت. 

نموذجــا(. 

وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة األصــول املاليــة الكليــة للتمويــل اإلســامي علــى مســتوى العالــم 

 3،2 يصــل  أن  ويتوقــع   11.4  ٪ بلــغ  نمــو  بمعــدل  دوالر،  تريليــون   2.44 حوالــي   2019 ســنة 

.2020 عــام  دوالر  تريليــون 

وبلــغ متوســط معــدل النمــو آلخــر ثــاث ســنوات نحــو ٪ 9.7، كمــا بلــغ املتوســط آلخــر 

نحــو 6.1٪. خمــس ســنوات 

ويتوقــع أن ترتفــع األصــول املاليــة للتمويــل اإلســامي لتبلــغ 3.8 تريليونــات دوالر بحلــول 

عــام 2023، منهــا 2.44 تريليــون دوالر أصــول للمصــارف اإلســامية. 

 ويعتبـــر »التمويل« شريان الحياة االقتصادية املعاصرة بمختلف شعبها ومجاالتها، إذ 

ــر - وحدانــا وزرافــات - مــن 
ْ
ث

ُ
بغيابــه يتوقــف النشــاط االقتصــادي ويختنــق، وُيحــَرم فاعلــون ك

ــرص العمــل واالســتثمار واإلســهام فــي التنميــة املجتمعيــة املنشــودة. 
ُ
ف
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 واملال الذي اســتخلفنا هللا ســبحانه فيه له وظائفه وأدواره في الحياة، وال يجوز -شــرعا 

د لــه. وفــي  وعقــا- توظيفــه فــي غيـــر مــا ُجِعــل لــه، واالنحــراف بــه عــن مســاره الــذي ُرســم وُحــّدِ

هــذا الســياق ُيفَهــم النهــي عــن االكتنــاز، والتبذيـــر، والربــا، والقمــار، والســفه والرشــوة،...وكل 

أشــكال تعطيــل املــال عــن مهّمتــه النبيلــة.

 وبخــاف التمويــل الكاســيكي الربــوي الــذي يعتمــد صيغــة واحــدة ووحيــدة تتمثــل فــي 

اإلقــراض بالفائــدة، فــإن التمويــل اإلســامي يتميــز بصيغــه املتعــددة، والتــي مــن شــأنها تغطيــة 

مختلــف األنشــطة االقتصاديــة الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة...

ــفر املختصــر الصيــغ التمويليــة املعتمــدة فــي البنــوك التشــاركية   وســأتناول فــي هــذا الّسِ

باملغــرب مــن خــال فصليـــن اثنيـــن.

مــن  اإلســامي،  التمويــل  فــي  املغربيــة  التجربــة  عــن  للحديــث  خصصتــه  األول:  الفصــل 

اثنيـــن: خــال مبحثيـــن 

األول: تناولت فيه التجربة املغربية، سياق البدايات ومخاض التأسيس. 

واملبحث الثاني: تناولت فيه مفهوم التمويل اإلسامي ووظيفته وصيغه.

ثــم تطرقــت فــي الفصــل الثانــي للصيــغ التمويليــة املعتمــدة فــي البنــوك التشــاركية والتــي 

نــص عليهــا قانــون مؤسســات االئتمــان 103.12، فجــاء فــي ســتة مباحــث. 

الذكــر  ســالف  القانــون  فــي  عليهــا  املنصــوص  الســت  الصيــغ  مــن  صيغــة  كل  وأفــردت 

خــاص.  بمبحــث 

»املشــاركة«،  وصيغــة  »اإلجــارة«،  وصيغــة  »املرابحــة«،  صيغــة  هــي:  الســت  والصيــغ 

»االســتصناع«. وصيغــة  م«، 
َ
ــل »السَّ وصيغــة  »املضاربــة«،  وصيغــة 

ثم ختمت بخاتمة ضّمنتها أهم الخاصات والتوصيات.

فــي الدراســة علــى املنهــج الوصفــي املقــارن، حيــث قمــت بالعــرض واملقارنــة   واعتمــدت 

ــت »املواصفــات التقنيــة 
َ
ــرت عمــل البنــوك التشــاركية، وبّين

َّ
بيـــن النصــوص القانونيــة التــي أط

املتعلقــة باملنتجــات وكيفيــة تقديمهــا إلــى العمــاء«، و«النصــوص« الفقهيــة التــي تعالــج تلــك 

»املنتجــات« شــرحا وتعليــا وتأصيــا. 

 كمــا اســتدعيت املنهــج التحليلــي تفسيـــرا لتلــك الصيــغ التمويليــة، وتقويمــا لــآراء واألدلــة 

الــواردة فيهــا، واســتنتاجا للــرأي املرجــح للعمــل والتنزيــل. 
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 ولــم أقتصــر فــي الدراســة علــى املذهــب املالكــي - وهــو األســاس والعمــدة - وحــده وإنمــا 

اعتمــدت آراء املذاهــب الفقهيــة األخــرى، واالجتهــادات املعاصــرة فــي مجــال املاليــة اإلســامية 

واملصرفيــة اإلســامية، وتحديــدا آراء املجامــع الفقهيــة املعتبـــرة وعلــى رأســها مجمــع الفقــه 

اإلســامية  املاليــة  للمؤسســات  واملراجعــة  املحاســبة  لهيئــة  الشــرعية  واملعاييـــر  اإلســامي، 

 .)aaoifi(

 وتجــدر اإلشــارة فــي األخيـــر إلــى أن موضــوع البنــوك التشــاركية ومنتجاتهــا كَتــب فيــه غيـــُر 

واحــد إمــا إجمــاال أو بشــكل جزئــي. واملاحــظ علــى بعــض تلــك الدراســات أنهــا تأثــرت بمرجعيــة 

أصحابهــا و«تخصصاتهــم« العلميــة، حيــث طغــت علــى بعضهــا نزعــة قانونيــة صرفــة، بيـــنما 

ــم فــي أخــرى نزعــة فقهيــة محضــة. 
َّ

تحك

واألوفــق فــي موضوعنــا أن تكــون املقاربــة »ثاثيــة األبعــاد« لطبيعتــه املركبــة بيـــن الفقــه 

ــفر املختصــر. والقانــون واالقتصــاد، وذاك مــا ُرمُتــه فــي هــذا الّسِ

عملنــا  ويجعــل  والقصــد،  الرشــد  ويلهمنــا  والتوفيــق،  الســداد  يـــرزقنا  أن  أســأل  وهللَا   

الســبيل. ســواء  إلــى  والهــادي  املوفــق  ســبحانه  فهــو  الكريــم،  لوجهــه  خالصــا 

بــن لخضــر  أبــو إحســان محمــد  إلــى عفــو ربــه، الراجــي رحمتــه وكرمــه،   وكتبــه الفقيـــر 

 .2020 11 غشــت  لـــ  1441ه املوافــق  20 خلــت مــن ذي الحجــة  جعوانــي، صبيحــة الثاثــاء 
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الفصل الأول

يل الإسلامي التجربة المغربية في التمو

وفيه مبحثان:

املبحث األول:

التجربة املغربية: سياق البدايات ومخاض التأسيس

املبحث الثاني:

التمويل اإلسالمي: مفهومه، وظيفته، صيغه



المبحث الأول: التجربة المغربية، سياق البدايات ومخاض التأسيس

المطلب الأول: البنوك التشاركية في المغرب، السياق والرهانات

عمومــا  اإلســامية  املاليــة  اعتمــاد  فــي  كثيـــرا  تأخــرت  التــي  البلــدان  مــن  املغــرب  يعــد   

واملصرفيــة اإلســامية علــى وجــه الخصــوص، علــى الرغــم مــن توفــر البلــد علــى كل اإلمكانــات 

لعوامــل  يعــود  ذلــك  ولعــل  التجربــة.  إنجــاح  فــي  تســهم  أن  شــأنها  مــن  التــي  والبشــرية  املاليــة 

منهــا: متداخلــة، 

عــدم  علــى  الحريصيـــن  وأعدائــه  اإلســامي«  »املشــروع  بخصــوم  املرتبــط  السيا�ســي:   -

التمكيـــن لـــ« أســلمة القطــاع املصرفــي« خوفــا مــن املطالبــة بـــ »أســلمة االقتصــاد« وصــوال لـــ 

الحيــاة«.  مجــاالت  باقــي  »أســلمة 

- االقتصــادي: املرتبــط بالريــع املتحكــم فــي القطــاع البنكــي باملغــرب )لوبيــات املــال( والذي 

ال يـريد املغامرة واملخاطرة بمصالحه وبوضعه »املريح«.

- القانونــي: املتعلــق بطبيعــة »القانــون الوضعــي« الســائد فــي البلــد، والــذي ال يمانــع مــن 

التعامــل بالربــا فــي القطــاع البنكــي.

- الثقافــي: املرتبــط بإبعــاد وتهميــش االقتصــاد اإلســامي ومباحثــه مــن املنظومــة التربويــة 

التعليميــة ومشــاريع البحــث العلمــي، ومــن النقــاش املجتمعــي فــي وســائل اإلعــام العموميــة 

املختلفــة.

وُرّب ضــاّرة نافعــة، فلعــل تأخــر التجربــة فــي التربــة املغربيــة يتيــح االســتفادة مــن تجــارب 

اآلخريـــن، فتكــون االنطاقــة مــن آخــر مــا انتهــوا إليــه تنظيـــرا وممارســة. 

كان  اإلســامية  املصرفيــة  بأهميــة  »الوعــي«  فــإن  »املمارســة«،  تأخــر  مــن  الرغــم  وعلــى 

متجــذرا وراســخا، ســواء علــى مســتوى »النخبــة« أو »العامــة«، حيــث شــكلت مطلبــا لشــرائح 

املدنيــة  الهيئــات  ولبعــض  الحــال«،  »الطيــب  علــى  الحريــص  املغربــي  املجتمــع  مــن  واســعة 

والسياســية. األكاديميــة  والنخــب 

ونقاشــات  »مطارحــات«  خــال  مــن  األكاديمــي،  الجامعــي  الحقــل  مــن  البدايــة  وكانــت 

فــي االقتصــاد والفقــه املالــي، لتنتقــل  واقتراحــات علميــة مــن بعــض األســاتذة املتخصصيـــن 
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تدريجيــا إلــى املجتمــع مــن خــال محاضــرات ونــدوات احتضنتهــا فضــاءات عامــة ليتمخــض 

ســنة  اإلســامي«  االقتصــاد  فــي  والبحــوث  للدراســات  املغربيــة  »الجمعيــة  َيلــد 
َ
ف »الحــراك« 

اإلســامية. املصرفيــة  فــي مجــال  بحثيــا ورافعــة فكريــة  إطــارا  لتشــكل   1987

وبعــد أزيــد مــن عقديـــن مــن املطالبــة والتعبئــة وافــق املشــرع املغربــي علــى اعتمــاد »املاليــة 

التشــاركية« فــي ســياق محلــي ودولــي يمكــن رصــد أهــم ســماته فــي مــا يلــي: 

على الصعيد الدولي: 

شــهد العالــم ســنة 2008 أزمــة ماليــة خانقــة انطلقــت مــن أزمــة الرهــن العقــاري بالواليــات 

املتحــدة األمريكيــة وانتقلــت تداعياتهــا إلــى باقــي دول العالــم، ممــا تســبب فــي انهيــار اقتصاديــات 

بلــدان كثيـــرة فــي منطقــة اليــورو كاليونــان، وإســبانيا، وإيطاليــا... وإعــان إفــاس بنــوك عريقــة 

ومؤسســات ماليــة عماقــة كبنــك »ليمــان بــرادرز« فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة...

والثقافيــة  الفكريــة  اختــاف مرجعياتهــا  - علــى  األنظــار  اتجهــت  املاليــة  األزمــة  عــّز  وفــي 

- نحــو املاليــة اإلســامية عمومــا واملصرفيــة اإلســامية خصوصــا، نظــرا ملــا أبانــت عنــه مــن 

قــدرة وكفــاءة عاليتيـــن علــى ضمــان اســتقرار معاماتهــا والحفــاظ علــى معــدالت نمــو معتبـــرة، 

وممانعــة تداعيــات األزمــة والخــروج منهــا بأقــل الخســائر املمكنــة.

وفي هذا السياق نسجل مبادرة بعض الدول الغربية إلى اعتماد بعض الصيغ التمويلية 

اإلســامية كاملرابحــة والصكوك...وإدراجهــا فــي قوانيـــنها، ومــن تلــك الــدول فرنســا، وبريطانيــا، 

بعــد  التشــاركية«  »البنــوك  تجربــة  إلطــاق  الخطــى  املغربــي  املشــرع  ومســارعة  وسويســرا... 

تجربــة »املنتجــات البديلــة«. 

على الصعيد املحلي:

- محاولة املشرع املغربي تلبية رغبات فئات واسعة من املواطنيـن.

اإلســامية  التمويــات  فــي  املتخصصــة  االستشــارات  ملؤسســة  دراســة  كشــفت  فقــد   

مهتمــون  املغاربــة  مــن   97% أن   2014 ســنة  نهايــة  أجريــت  ب«إيفــاس«  اختصــارا  املعروفــة 

بالخدمــات املاليــة اإلســامية، وأن31 % يـــنوون االنتقــال مــن النظــام البنكــي التقليــدي إلــى 

ُوجــد.  إن  اإلســامي  التمويــل 

- العمل على رفع نسبة التعامل مع القطاع البنكي )البنكنة أو االستبناك(.
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فحســب الدراســة الســابقة لـ »إيفاس« فإن %9 من املغاربة ال يفتحون حســابات بنكية 

العتبارات ديـنية. وكشف وزيـر املالية واالقتصاد محمد بوسعيد أن 57 % من املغاربة فقط 

يتعاملون مع البنوك، ما يعني أن 43 % منهم عازفون عن الخدمات البنكية التقليدية.

- العمــل علــى جلــب املّدخــرات املحليــة املعطلــة املقــدرة بـــ 30 مليــار درهــم، والتــي تمثــل 6 

%مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

- محاولة جلب أموال الجالية )مغاربة العالم( املودعة في البنوك األجنبية غيـر الربوية 

املقدرة بـ 38 مليار درهم1.

- تشــجيع رؤوس األمــوال الخليجيــة علــى دخــول الســوق املغربيــة، ســواء منهــا املســتثمرة 

البركــة  ومجموعــة  اإلســامي  قطــر  وبنــك  اإلســامي  فيصــل  كبنــك  الكبــرى  املؤسســات  فــي 

البحريـــنية، أو املجمــدة التــي تبحــث عــن أســواق آمنــة واملقــدرة بـــ 400 مليــار دوالر2 نظــرا ملــا 

كانــت تشــهده بعــض الــدول العربيــة مــن اضطرابــات ممــا ســمي بـ«الربيــع العربــي«.

المطلب الثاني: التجربة المغربية، من »المنتجات البديلة« إلى »البنوك التشاركية«

أوال - املنتجات البنكية البديلة:

أصــدر والــي بنــك املغــرب توصيــة متعلقــة باملنتجــات البنكيــة البديلــة بتاريــخ فاتــح شــتنبر 

للبنــوك  نفــس الســنة، ممــا فتــح املجــال  مــن  فــي فاتــح أكتوبــر  التنفيــذ  2007 ودخلــت حيــز 

املغربيــة لتســويق هــذه املنتجــات البديلــة إلــى جانــب منتجاتهــا.

ــص ألول مؤسســة متخصصــة فــي التمويــات البديلــة تحمــل اســم »دار الصفــاء« 
ّ

ثــم رخ

تابعة ملجموعــة » التجــاري وفــا بنك« بتاريــخ 13 مــاي 2010. 

1-  حسب تصريح مديـر مكتب الصرف سنة 2011. 
2-  حوار للدكتور عمر الكتاني بجريدة الصباح بتاريخ 2012/09/11 
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وقــد اقتصــرت دوريــة بنــك املغــرب رقــم 33/ و/2007 علــى اعتمــاد ثاثــة منتجــات فقــط. 

وأوضحت مذكرة لـ »بنك املغرب«: أن إعداد عقود املنتجات البنكية البديلة قد تمَّ بناء على 

.1)AAOIFI(القواعد التي وضعتها »هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســامية

وتمثلت املنتجات البنكية البديلة الثاثة في ما يلي:

أ- منتــوج »اإلجــارة«، والــذي عملــت الدوريــة علــى تنظيمــه فــي أربــع مــواد مــن املــادة1 إلــى 

املــادة 4. 

وعرفــت املــادة 1 اإلجــارة وجــاء فيهــا »: يقصــد باإلجــارة كل عقــد تضــع بموجبــه مؤسســة 

تحــت  لهــا  معلومــة ومحــددة، ومملوكــة  عقــارات  أو  منقــوالت  اإليجــار  عــن طريــق  لائتمــان 

تصــرف أحــد العمــاء الســتعمال مســموح بــه قانونــا«. 

فــي »إجــارة تشــغيلية« عندمــا يتعلــق األمــر  2 نوعــي اإلجــارة املتمثليـــن  املــادة  بيـــنت  ثــم 

اقتنــاء« عندمــا تكــون اإلجــارة مصحوبــة بالتــزام قاطــع بالشــراء  بإيجــار بســيط، و»إجــارة و

املســتأجر.  مــن طــرف 

وبيـــنت املــادة 3 األمــوال التــي ال يجــوز تأجيـــرها، وهــي األمــوال املعنويــة )كبــراءات االختــراع، 

وحقــوق التأليــف...(، واملــوارد الطبيعيــة ) كاملعــادن، والنفــط، والغــاز...(. 

4 علــى وجــوب تحديــد واجبــات وحقــوق كا الطرفيـــن، وكــذا الشــروط  املــادة  ونصــت 

املســتأجر  التــزام  منــه،  والهــدف  املســتأَجر  نــوع  اإلجــارة،  )نــوع  لعاقاتهمــا  املنظمــة  العامــة 

بعــد انقضــاء مــدة اإليجــار، قيمــة اإليجــار، وكيفيــات  العقــار املســتأَجر  بشــراء املنقــول أو 

األداء، وتواريخ االستحقاق، مدة اإليجار، مصاريف اإلصاح والصيانة، مصاريف التأميـن، 

حــاالت فســخ العقــد وشــروط تجديــده«.

فــي أربــع مــواد مــن  بنــك املغــرب املشــاركة  منتــوج »املشــاركة«، وقــد نظمــت دوريــة  ب- 

املــادة 5 إلــى املــادة 8 وجعلــت لهــا صيغتيـــن همــا »املشــاركة الثابتــة« و«املشــاركة املتناقصــة«.

1-  تأسســت عــام 1991م ومقرهــا الرئيــس بمملكــة البحريـــن، وهــي هيئــة دوليــة غيـــر ربحيــة متخصصــة 
فــي إصــدار معاييـــر املحاســبة، واملراجعــة، واألخاقيــات، ومعاييـــر التدقيــق، واملعاييـــر الشــرعية للصناعــة 

/http://aaoifi.com املصرفيــة واملاليــة اإلســامية. للمزيــد يـــنظر املوقــع الرســمي للهيئــة
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وهذا املنتوج لم يعمل به على أرض الواقع نظرا لصعوبات تسويقه من داخل منظومة 

فــي مشــاركات مــع  فــي الدخــول  بــه الســماح للبنــوك املغربيــة  ِصــد 
ُ
البنــوك التقليديــة، وقــد ق

البنوك اإلســامية أو املؤسســات الخليجية املســتثمرة باملغرب لتيسيـــر مواصلة اســتثماراتها 

وتجنيبهــا املعامــات الربويــة. 

ج- منتــوج »املرابحــة«، الــذي عملــت الدوريــة علــى تنظيمــه فــي خمــس مــواد مــن املــادة 9 

إلــى 13، وحــددت املقتضيــات الواجــب تحديدهــا فــي عقــد املرابحــة واإلجــراءات التــي يمــر منهــا 

إبــرام هــذا العقــد، وكــذا الشــروط العامــة التــي تنظــم العاقــات التــي تنتــج عنــه.

مالحظات على تجربة »املنتجات البديلة«:

	 »ضعف اإلطار القانوني املنظم للمنتجات البديلة، حيث اقتصر األمر على »توصية 

لوالــي بنــك املغــرب، بــدل قانــون واضــح مفصــل، يـــراعي حساســية املجــال وخصوصيــة 

التكويـــن  بيـــن  والجامعــة  املؤهلــة  والكفــاءات  األطــر  قلــة  ذلــك  إلــى  يضــاف  املعامــات. 

واالقتصــادي.  والقانونــي  الشــرعي 

	 غيــاب الرقابــة الشــرعية الازمــة، التــي مــن شــأنها ضمــان ســامة املعامــات البنكيــة 

وخلوهــا مــن املحاذيـــر الشــرعية إجمــاال وتفصيــا، ســواء تعلــق األمــر بالرقابــة الداخليــة 

فــي كل مؤسســة ماليــة، أو بالرقابــة العامــة التــي تتكفــل بهــا »الهيئــات العلميــة الرســمية« 

فــي البــاد، وفــي هــذا الســياق يســجل إحجــام املجلــس العلمــي األعلــى عــن بيــان رأيــه فــي تلــك 

املنتجــات البديلــة منعــا أو تجويــزا. 

	 تســويق املنتجــات البديلــة والدعايــة لهــا بشــكل محتشــم ومغــرض أحيانــا، حيــث ُمنــع 

بيــان  تقصــد  للزبنــاء  مغلوطــة  مقارنــة  مــت  ّدِ
ُ
وق »اإلســامية«،  بصفــة  املنتجــات  عــُت 

َ
ن

التقليديــة.  املنتوجــات  أفضليــة  وتأكيــد 

	 ارتفــاع التكلفــة الجبائيــة للمنتجــات البنكيــة البديلــة، ممــا أســهم فــي غائهــا مقارنــة 

الربويــة. باملنتجــات 
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وهذا جدول يبيـن غالء املنتوجات البديلة مقارنة باملنتجات الربوية في تجربة املنتجات 

البديلة:

اســتنادا علــى املعطيــات الرســمية الصــادرة عــن مؤسســة »التجــاري وفــا بنــك« فــي 

مذكرة رقم 07/172 بتاريخ 9 أكتوبر 2007: فإن تكلفة القرض الســكني بفائدة وتكلفة 

تمويل السكن عبر املنتجات البديلة، علما أن مدة التمويل هي 20 سنة أي 240 شهرا، 

هــي كالتالــي:

ثمن السكن املمول

قيمة القسط الشهري

القرض السكني 

بفائدة

مفتاح الخيـر 

مرابحة

مفتاح الفتح 

اقتناء إجارة و

 922درهم 860درهم 779درهم100 ألف درهم

 2766درهم 2581درهم 2337درهم300 ألف درهم

 4610درهم 4302درهم 3895درهم500 ألف درهم

ثانيا- البنوك التشاركية: املفهوم والصيغ املعتمدة

أ- مفهوم البنوك التشاركية:

 بعــد خمــس ســنوات مــن دوريــة »املنتجــات البنكيــة البديلــة« صــدر قانــون رقــم 103.12 
يتعلــق بمؤسســات االئتمــان والهيئــات املعتبـــرة فــي حكمهــا.1

ف القانون مؤسسات االئتمان في املادة األولى من الباب األول بقوله:  وعرَّ

» تعتبـــر مؤسســات لائتمــان األشــخاص االعتباريــة التــي تــزاول نشــاطها فــي املغــرب، أيــا كان 

جنســية  أو  مخصصاتهــا  أو  رأســمالها  فــي  املشاركيـــن  جنســية  أو  االجتماعــي  مقرهــا  موقــع 

تــزاول بصفــة اعتياديــة نشــاطا واحــدا أو أكثـــر مــن األنشــطة التاليــة: مسيـــريها، والتــي 

- تلقي األموال من الجمهور.

- عمليات االئتمان.

- وضع جميع وسائل األداء رهن تصرف العماء أو القيام بتدبيـرها.

1-  انظر: الجريدة الرسمية ص 462، عدد 6328 بتاريخ 22 يـنايـر 2015.
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ثم بيـن في املادة 10 أن مؤسسات االئتمان صنفان: البنوك وشركات التمويل.

وأضــاف فــي املــادة 11:« تعتبـــر هيئــات معتبـــرة فــي حكــم مؤسســات االئتمــان، فــي مدلــول 

هــذا القانــون، مؤسســات األداء وجمعيــات الســلفات الصغيـــرة والبنــوك الحــرة والشــركات 

املاليــة وصنــدوق اإليــداع والتدبيـــر وصنــدوق الضمــان املركــزي.

األشــخاص  تشــاركية  بنــوكا  تعتبـــر  بقولــه:«  التشــاركية  البنــوك  عــّرف   54 املــادة  وفــي   

فــي املــادة  االعتباريــة الخاضعــة ألحــكام هــذا القســم واملؤهلــة ملزاولــة األنشــطة املشــار إليهــا 

األولــى واملادتيـــن 55 و58 مــن هــذا القانــون وكــذا العمليــات التجاريــة واملاليــة واالســتثمارية 

بصفــة اعتياديــة، بعــد الــرأي باملطابقــة الصــادر عــن املجلــس العلمــي األعلــى وفقــا ملقتضيــات 

املــادة 62 أدنــاه.

يجــب أال تــؤدي هــذه األنشــطة والعمليــات املشــار إليهــا أعــاه إلــى تحصيــل أو دفــع فائــدة 

أو همــا معــا«.

ب- الصيغ املعتمدة البنوك التشاركية: 

عــّرف  بمزاولتهــا،  لــه  املســموح  األنشــطة  طبيعــة  وبيــان  التشــاركي  البنــك  تعريــف  بعــد 

القانــون ســالف الذكــر باقتضــاب بأهــم صيــغ تمويــل البنــوك التشــاركية لعمائهــا واملتمثلــة 

والســلم واالســتصناع. واملشــاركة واملضاربــة  املرابحــة واإلجــارة  فــي  أساســا 

العمــاء بواســطة املنتوجــات  تمــول  التشــاركية أن  للبنــوك  58: »يمكــن  املــادة  فــي  جــاء 

الخصــوص: علــى  التاليــة 

املرابحة: كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقوال أو عقارا محددا وفي ملكيته 	 

لعميلــه بتكلفــة اقتنائــه مضــاف إليهــا هامــش ربــح متفــق عليهمــا مســبقا.

بيـــن  عليهــا  املتفــق  للكيفيــات  تبعــا  العمليــة  لهــذه  العميــل  طــرف  مــن  األداء  يتــم 

الطرفيـــن.

 اإلجــارة: كل عقــد يضــع بموجبــه بنــك تشــاركي عــن طريــق اإليجــار منقــوال أو عقــارا 	 

محــددا وفــي ملكيــة هــذا البنــك تحــت تصــرف عميــل قصــد اســتعمال مســموح بــه قانونــا.

تكت�ضي اإلجارة أحد الشكليـن التالييـن:
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إجارة تشغيلية عندما يتعلق األمر بإيجار بسيط.	 

إجــارة منتهيــة بالتمليــك عندمــا تنتهــي اإلجــارة بتحويــل ملكيــة املنقــول أو العقــار 	 

الطرفيـــن. بيـــن  عليهــا  املتفــق  للكيفيــات  تبعــا  املســتأَجر للعميــل 

 املشــاركة: كل عقــد يكــون الغــرض منــه مشــاركة بنــك تشــاركي فــي مشــروع قصــد 	 

تحقيــق ربــح. يشــارك األطــراف فــي تحمــل الخســائر فــي حــدود مســاهمتهم وفــي األربــاح حســب 

نســب محــددة مســبقا بيـــنهم. تكت�ضــي املشــاركة أحــد الشكليـــن التالييـــن:

املشاركة الثابتة: يبقى األطراف شركاء إلى حيـن انقضاء العقد الرابط بيـنهم.

املشاركة املتناقصة: يـنسحب البنك تدريجيا من املشروع وفق بنود العقد.

تقــدم 	  املــال(  )رب  تشــاركية  بنــوك  عــدة  أو  بنــك  بيـــن  يـــربط  عقــد  كل  املضاربــة: 

بموجبــه رأس املــال نقــدا أو عيـــنا أو همــا معــا، ومقــاول أو عــدة مقاوليـــن )مضــارب( يقدمــون 

فــي  الكاملــة  املســؤولية  املقاولــون  أو  املقــاول  ويتحمــل  معيـــن.  مشــروع  إنجــاز  قصــد  عملهــم 

تدبيـــر املشــروع. يتــم اقتســام األربــاح املحققــة باتفــاق بيـــن األطــراف ويتحمــل رب املــال وحــده 

الخســائر إال فــي حــاالت اإلهمــال أو ســوء التدبيـــر أو الغــش أو مخالفــة شــروط العقــد مــن 

املضــارب. طــرف 

ــلم: كل عقــد بمقتضــاه يعجــل أحــد املتعاقديـــن، البنــك التشــاركي أو العميــل، 	   السَّ

مــن بضاعــة  بتســليم مقــدار معيـــن  مــن جانبــه  يلتــزم  الــذي  للمتعاقــد اآلخــر  مبلغــا محــددا 

مضبوطــة بصفــات محــددة فــي أجــل.

االســتصناع: كل عقــد يشــترى بــه �ضــيء ممــا يصنــع يلتــزم بموجبــه أحــد املتعاقديـــن، 	 

البنــك التشــاركي أو العميــل، بتســليم مصنــوع بمــواد مــن عنــده، بأوصــاف معيـــنة يتفــق عليهــا 

وبثمــن محــدد يدفــع مــن طــرف املســتصنع، حســب الكيفيــة املتفــق عليهــا بيـــن الطرفيـــن.

ثــم نــص القانــون علــى أن املواصفــات التقنيــة لهــذه املنتوجــات وكيفيــات تقديمهــا 

إلــى العمــاء تحــدد بمنشــور يصــدره والــي بنــك املغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات 
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االئتمــان وبعــد الــرأي باملطابقــة الصــادر عــن املجلــس العلمــي األعلــى وفقــا ملقتضيــات فــي 
املــادة 62 أدنــاه.1

ال  آخــر  منتــوج  أي  بواســطة  عماءهــا  تمــول  أن  التشــاركية  للبنــوك  يجــوز  وأنــه 

يتعــارض مــع الشــروط الــواردة فــي املــادة 54 أعــاه، والــذي تحــدد مواصفاتــه التقنيــة وكــذا 

كيفيــات تقديمــه إلــى العمــاء بمنشــور يصــدره والــي بنــك املغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة 

العلمــي األعلــى وفقــا  الصــادر عــن املجلــس  باملطابقــة  الــرأي  مؤسســات االئتمــان وبعــد 

ملقتضيــات فــي املــادة 62 أدنــاه.

ج- البنوك التشاركية املرخص لها:

التشــاركية  البنــوك  عــن  فيــه  أعلــن   2017/01/02 بتاريــخ  باغــا  املغــرب  بنــك  أصــدر 

كالتالــي: وهــي  نوافــذ،  وثــاث  بنــوك  خمســة  فــي  وتمثلــت  بالعمــل،  لهــا  املرخــص 

 :bank assafa 1- بنك الصفا

ــص لهــا ســنة 2010 ملزاولــة  ِ
ّ

انبثــق عــن بنــك »التجــاري وفــا بنــك«. وهــو املؤسســة التــي ُرخ

املاليــة التشــاركية فــي التجربــة األولــى للمنتجــات البديلــة.

 :umnia bank 2- أمنية بنك

اإليــداع  صنــدوق  مــع  بشــراكة  والســياحي  العقــاري  القــرض  ملجموعــة  تابعــة  مؤسســة 

اإلســامي. الدولــي  قطــر  وبنــك  والتدبيـــر 

 :BTI BANK 3- بنك التمويل واإلنماء

املجموعــة  مــع  بشــراكة   BMCE الخارجيــة  للتجــارة  املغربــي  للبنــك  تابعــة  مؤسســة 

البركــة”. “دلــة  البحريـــنية  الســعودية 

1-  وقــد صــدر فــي يـنايـــر 2017 منشــور والــي املغــرب رقــم 1/و/17 املتعلــق باملواصفــات التقنيــة ملنتجــات 
املرابحــة واإلجــارة واملشــاركة واملضاربــة والســلم وكيفيــات تقديمهــا للعمــاء، ونشــر بالجريــدة الرســمية 

عــدد 6548 بتاريــخ 03 جمــادى اآلخــرة )02 مــارس 2017(.
انظر تفاصيل املنشور في الفصل الثاني من الكتاب.
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 :alyousr 4- بنك اليسر

مؤسســة تابعــة للبنــك الشــعبي املركــزي بشــراكة مــع املجموعــة الســعودية “غايدنــس” 

العقــاري(  التمويــل  فــي  )شــركة متخصصــة   Guidance Financial Group

 :Al Akhdar BANK 5- بنك األخضر

القطــاع  لتمويــل  اإلســامية  املؤسســة  مــع  بشــراكة  الفاحــي  للقــرض  تابعــة  مؤسســة 

للتنميــة”. اإلســامي  لـ”البنــك  التابعــة  الخــاص 

أما النوافذ1 املرخص لها فهي:

نافذتهالبنك
Najmah النجمة بنكالبنك املغربي للتجارة والصناعة

الر�ضى بنك ARREDA BANKمصرف املغرب

Dar Al Amane دار األمان بنكالشركة العامة

SANAD TAMWILسند للتمويلصندوق الضمان املركزي

اقع البنوك التشاركية في املغرب2: د- أرقام معبرة عن و

- 133 وكالة بنكية، تشغل 519 موظفا.

- 87772 حساب.

- مجموع الودائع ملياريـن و500 مليون درهم.

- إجمالي الودائع االستثمارية 353 مليون درهم.

- مجموع التمويات 6055 مليون درهم.

وبمقارنــة هــذه األرقــام مــع واقــع البنــوك التقليديــة نخلــص إلــى أن املاليــة التشــاركية ال 

تمثــل إال نســبة ضئيلــة جــدا ال تصــل إلــى %2 مــن املاليــة التقليديــة فــي أحســن األحــوال.

1-  تعتبـــر »النافــذة« جــزًء مــن البنــك التقليــدي الــذي تتبــع لــه، لكنهــا تعنــى فقــط بتقديــم منتجــات املاليــة 
التشــاركية. النافــذة الرابعــة »ســند للتمويــل« رخــص لهــا ســنة 2019.

5 فبرايـــر  بــدر الديـــن نبيل، نائــب مديـــرية اإلشــراف البنكــي بمجلــس املستشاريـــن بتاريــخ  2-  تصريحــات 
.2020
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ألســباب  يعــود  التشــاركية  املاليــة  بمنتجــات  التعامــل  عــن  »اإلحجــام«  هــذا  وتفسيـــر 

منهــا: مختلفــة، 

- »الغــالء وارتفــاع التكلفــة«: فالعــروض التــي تقدمهــا ال تشــجع علــى االنخــراط فيهــا، 

إذ هــي فــي أحســن األحــوال تماثــل مــا تقدمــه البنــوك التقليديــة. ولعــل ســبب »الغــاء« يعــود 

لضعــف »املنافســة« فــي مجــال املاليــة التشــاركية، وإحجــام املشــرع عــن تمتيعهــا بـ«امتيــازات« 

تراعــي ِجّدتهــا وإكراهــات البدايــات. 

- ضعف الدعاية والتوعية الالزمتيـن بحقيقتها وطبيعة معامالتها:

فخابــت  الحســن  للقــرض  مؤسســات  يتصورونهــا  كانــوا  »املنتظريـــن«  مــن  فكثيـــر 

ا للّرمــاد فــي العيــون وحيلــة مــن الحيــل لاســتحواذ علــى  انتظاراتهــم منهــا، واعتبـــرها آخــرون ذرًّ

معاماتهــا. و«شــرعية«  »إســالميتها«  فــي  كوا 
ّ

وشــك أموالهــم 

- غياب »التربة« و«املناخ« الطبيعييـن: 

فـــ »أســلمة« جــزء مــن القطــاع املصرفــي وإخضاعــه ألحــكام الشــريعة فــي ظــل منظومــة 

تشــريعية واقتصاديــة وسياسية...تشــتغل وفــق منطــق ورؤيــة مخالفــة - بــل معارضــة أحيانــا 

َعــّد محاولــة اســتنبات »نبتــة« فــي غيـــر »تربتهــا« الطبيعيــة، لذلــك 
ُ
- ملــا تقتضيــه »األســلمة« ت

تحتــاج رعايــة خاصــة ومجهــودا مضاعفــا وحنكــة وبصيـــرة.

ويبقى الطريق األقوم هو الَعود األحمد إلنزال الشريعة مواقعها في عالم الناس. 
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يل الإسلامي: مفهومه، وظيفته، صيغه المبحث الثاني: التمو

قبــل الحديــث عــن التمويــل اإلســامي ارتأيــت أن أبســط القــول فــي “املــال” بيانــا ملفهومــه 

ومشــموالته وأقســامه، لتعلــق تلــك املباحــث بكثيـــر مــن املســائل التــي سندرســها فــي الصيــغ 

التمويليــة املعتمــدة فــي البنــوك التشــاركية.

المطلب الأول: مفهوم المال وأقسامه

أوال: مفهوم املال: 

املــال فــي اللغــة: مــا يملــك مــن الذهــب والفضــة، ثــم أطلــق علــى كل مــا يقتنــى ويملــك مــن 

األعيــان. وأكثـــر مــا يطلــق املــال عنــد العــرب علــى اإلبــل، ألنهــا كانــت أكثـــر أموالهــم. وســمي املــال 
مــاال، ألنــه يميــل النــاس إليــه بالقلــوب.1

وأما في اصطاح الفقهاء فقد اختلفوا في تحديد معناه على رأييـن: 

األول: رأي جمهور الفقهاء )املالكية والشافعية والحنابلة(2

 3.» فاملال عند فقهائنا املالكية: » كل ما ُملك شرعا ولو قلَّ

وضابط القلة عندهم: ما يِشّح به صاحبه ويطلبه. 

وحــّده أنــه: مــا فــوق التافــه - وهــو مــا دون الدرهــم الشــرعي- ودون القليــل، أي: مــا لــه بــال، 
وهو الديـنار.4

1-  انظــر: أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة مادة)مــول(، تحقيــق عبــد الســام هــارون. دار الفكــر-
بيـــروت، ســنة 1399هـــ. النهايــة فــي غريــب الحديــث البــن األثيـــر 3/ 373.

2-  انظر: الزرك�ضي أبو عبد هللا، املنثور في القواعد 222/3، تحقيق تيسيـــر فائق محمود، وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلســامية - الكويــت، ط2، 1405هـــ، ابــن النجــار، منتهــى اإلرادات فــي جمــع املقنــع مــع التنقيــح 

والزيــادات339/1، تحقيــق عبــد الغنــي عبــد الخالــق، دار العروبــة - القاهــرة.
3-  انظــر: أحمــد النفــراوي، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيـــرواني 281/2 مطبعــة دار الفكــر 

- بيـروت، سنة 1415هـ.
4-  محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر 120/4 دار الفكر، بيـروت.
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وعرفه ابن العربي بقوله:« ما تمتد إليه األطماع ويصلح عادة وشرعا لانتفاع به«.1

ومن خال تعاريف الجمهور تتحدد عناصر املالية في ما يلي:

- أن يكون مما يباح االنتفاع به عادة وشرعا.

- أن تكون له قيمة مادية بيـن الناس. 

الثاني: رأي فقهاء الحنفية:

فاملال عندهم: » كل ما يمكن حيازته وإحرازه، ويـنتفع به عادة«.2 

أو هو: »ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة«.3 

ويتلخص من تعاريف األحناف أن عناصر املالية عندهم ما يلي:

- أن يكون منتفعا به عرفا وعادة، ويميل الطبع إليه.

- أن يكون محرزا وقابا لادخار، فاملنافع ال تعتبـر أمواال عندهم.

- أن يكون له قيمة بيـن الناس، فما ال قيمة له لحقارته أو قلته ال يعتبـر ماال.

مالحظات على تعاريف الحنفية:

	 .عدم اعتبار »املنافع« و«الحقوق«4 من األموال

	 :عدم شمول التعاريف ألصناف يعدونها أمواال، ومنها

1-  أبــو بكــر بــن العربــي، أحــكام القــرآن 607/2، دار إحيــاء الكتــب العربيــة – مصــر، 1376هـــ، وانظــر: 
 - العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  دراز،  هللا  عبــد  تحقيــق   ،17/2 املوافقــات  مو�ضــى،  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي 

1411هـــ الطبعــة األولــى ســنة  بيـــروت، 
2-  ابــن عابديـــن، حاشــية رد املحتــار علــى الــدر املختــار 3/4، دار الفكــر - بيـــروت ط2 1386هـــ، وانظــر: 
السرخ�ضي، املبسوط 79/7، دار املعرفة، بيـــروت. التفتازاني سعد الديـــن التلويح على التوضيح 171/1، 

دار الكتــب العلميــة.
3-  ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 277/5، دار املعرفة – بيـروت. 

4-  الحق هو اختصاص يؤهل صاحبه ملمارســة ســلطة معيـــنة أو تكليف ب�ضــيء. و قد يكون متعلقا باملال 
كحــق امللكيــة ونحــوه، أو غيـــر متعلــق باملــال كحــق الحضانــة مثــا. واملنفعــة هــي الفائــدة العرضيــة التــي 

تســتفاد مــن األعيــان عــن طريــق االســتعمال. انظــر: شــرح حــدود ابــن عرفــة 521/2 
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- األشــياء التــي ال يميــل إليهــا طبــع اإلنســان بــل يـــنفر منهــا، كاألدويــة مثــا، وهــي أمــوال ال 

شــك فــي ذلــك، بــل أصبحــت فــي عصرنــا باهضــة الثمــن.

- األمــوال التــي ال تقبــل االدخــار كالخضــراوات، والفواكــه الطريــة، وهــي أمــوال معتبـــرة 

خصوصــا فــي زماننــا.1 

	.اعتبار املباحات الطبيعية أمواال في ذاتها قبل إحرازها

وهــذا مــا ال يتحقــق معــه شــرط االدخــار لوقــت الحاجــة، لعــدم القــدرة علــى ذلــك املبــاح 

باإلحــراز كالصيــد بأنواعــه.2 

إلــى  تكميليــة  إضافــات  املعاصريـــن  الحنفيــة  بعــض  أضــاف  املاحظــات،  لتلــك  ودفعــا 

حيازتــه  يمكــن  مــا  كل  بقولــه:”  للمــال  الخفيــف  علــي  ذ.  تعريــف  ذلــك  ومــن  املــال،  تعريــف 

وإحــرازه، واالنتفــاع بــه فــي العــادة” ثــم شــرح تعريفــه بقولــه: “ســواء كان محــرزا ومنتفعــا بــه، 

كجميع األشياء التي تملكها من أرض، أو متاع، وحيوان ونقود. أم غيـر محرز وال منتفع به، 

ولكــن مــن املمكــن أن يتحقــق فيــه ذلــك كجميــع املبــاح مــن األعيــان، مثــل الســمك فــي البحــر، 

والطيـــر فــي الجــو، والصيــد فــي الفلــوات، والشــجر فــي الغابــات، إذ مــن املمكــن أن يحــاز كل 

ذلــك، ويـــنتفع بــه”.3 

وتعريف ذ.مصطفى الزرقاء بأنه:” كل عيـن ذات قيمة مادية بيـن الناس”. 

ثم ذكر محترزات تعريفه بقوله: 

فبالعيـــن خرجــت املنافــع، والحقــوق املحضــة، ممــا عــّدوه ملــكا ال مــاال. وبالقيمــة املاديــة 

خرجــت األعيــان التــي ال قيمــة لهــا بيـــن النــاس كحبــة القمــح، والجيفــة..”4 

1-  وهذا إذا لم نأخذ في االعتبار وسائل الحفظ العصرية.
2-  انظــر: محمــد أبــو زهــرة، امللكيــة ونظريــة العقــد فــي الشــريعة اإلســامية ص51- 52، دار الفكــر العربــي. 
مصطفــى الزرقــاء، املدخــل الفقهــي العــام )املدخــل إلــى نظريــة االلتــزام العامــة فــي الفقــه اإلســامي( 132/3، 

مطبعــة الحيــاة - دمشــق. طبــع ســنة 1383هـــ.
3-  علي الخفيف، أحكام املعامات الشرعية ص25، مطبعة دار الفكر العربي- بيـروت.

4-  انظر: املدخل الفقهي العام 136/3
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فالجمهــور والحنفيــة اتفقــوا علــى اعتبــار األشــياء املاديــة التــي يمكــن إحرازهــا واالنتفــاع 

بهــا أمــواال، واختلفــوا فــي ماليــة األمــور املعنويــة كالحقــوق واملنافــع.

فالجمهــور يـــرونها أمــواال، ملنفعتهــا وإمــكان حيازتهــا بأصلهــا. وألن املنافــع هــي املقصــودة من 

األعيــان، ولوالهــا ملــا صــارت األعيــان أمــواال.1 

يعدونهــا  لكنهــم  وحيازتهــا.  إحرازهــا  لتعــذر  األمــوال  مــن  يـــَروها  لــم  فإنهــم  الحنفيــة  وأمــا 
القيــاس.2 ال  االستحســان  ســبيل  علــى  وذلــك  املعاوضــة،  عنــد  أمــواال 

وال يخفــى مــا فــي القــول بعــدم اعتبــار املنافــع أمــواال، أو عّدهــا أمــواال غيـــر متقومــة ال 

تضمــن باإلتــاف مــن إهــدار للحقــوق وضيــاع للمصالــح، وتســليط للظلمــة علــى أمــوال الناس، 
ولذلــك انتقــد هــذا الــرأي مــن داخــل املذهــب نفســه.3

ويترتب على االختاف في مالية املنافع بعض االختافات الفقهية.

يقولــون  فالجمهــور  املنفعــة،  إتــاف  أو  عنــد غصــب  الضمــان  مثــا مســألة  ذلــك  ومــن 
فــي حيـــن ال ضمــان عنــد األحنــاف.4 بالضمــان 

جــاء فــي الجواهــر الثميـــنة البــن شــاس: » والصحيــح أن املنافــع مــال، وأنهــا تضمــن ســواء 
تلفــت تحــت اليــد العاديــة، أو أتلفهــا املتعــدي«.5

وقــال الكاســاني: »املنافــع فــي األصــل ال قيمــة لهــا علــى أصــول أصحابنــا، واألصــل فيهــا أال 

تكــون مضمونــة، ولهــذا قالــوا إنهــا ال تضمــن بالغصــب واإلتــاف«.6 

1-  انظــر فــي ماليــة الحقــوق: عبــد الســام العبــادي، امللكيــة فــي الشــريعة اإلســامية دراســة مقارنــة 180/1 
مطبعــة األق�ضــى- عمــان، الطبعــة األولــى ســنة 1394هـــ

2-  انظر: املبسوط للسرخ�ضي 79/11، دار املعرفة – بيـروت، 1406هـ
3-  انظر: املجلة العدلية، املواد 596- 599، حاشية ابن عابديـن 206/6

العدليــة  انظــر: مجلــة األحــكام  مــن الحنفيــة.  بالضمــان  يقــول  مــن  4-  علــى أصــل مذهبهــم، وإال فهنــاك 
املــواد 596- 599 فقــد نصــت هــذه املــواد علــى ضمــان املغصــوب فــي مــال الوقــف، ومــال اليتيــم واملــال املعــد 

لاســتغال. وانظــر أيضــا: حاشــية ابــن عابديـــن 206/6
أبــو األجفــان  744/3- 745، تحقيــق:  املديـــنة  فــي مذهــب عالــم  الثميـــنة  الجواهــر  ابــن شــاس، عقــد    -5

1415هـــ ط1ســنة  اإلســامي،  الغــرب  دار  وآخــرون، 
6-  أبــو بكــر الكاســاني، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع 12/5، دار الكتــاب العربــي- بيـــروت، الطبعــة 

الثانيــة ســنة 1402هـــ / 1982م. وانظــر: كشــف األســرار 253/1

صيلية28
أ ية �ت ي البنوك التشاركية دراسة ف�ت

ف
الصيغ التمويلية �



وكذلــك الحقــوق املحضــة كحــق الشــفعة، وحــق خيــار الشــرط، ونحــو ذلــك، ال تــورث 
عنــد الحنفيــة ألنهــا ليســت أمــواال، وتــورث عنــد الجمهــور ملاليتهــا.1

املعنويــة  الحقــوق  اعتبـــرت  املنافــع،  بماليــة  القــول  فــي  الجمهــور  رأي  علــى  وتخريجــا 
كذلــك.2 أمــواال  ونحوهــا  االبتــكار،  وحقــوق  الذهنيــة،  كالحقــوق 

ثانيا: أقسام املال:

للفقهاء تقسيمات دقيقة للمال بناًء على اعتبارات مختلفة، من أهمها:3 

باعتبار  إباحة االنتفاع به وعدم اإلباحة4يـنقسم إلى:

أ- املــال املتقــوم: مــا كان لــه قيمــة بيـــن النــاس، وهــذه القيمــة ناتجــة عــن تضمــن ال�ضــيء 

منفعــة مباحــة شــرعا.

ب- املــال غيـــر املتقــوم: مــا ليــس لــه قيمــة، إمــا ألنــه ال منفعــة فيــه أصــا، أو فيــه منفعــة 

ولكنهــا غيـــر معتبـــرة شــرعا.5 قــال العامــة الرصــاع - رحمــه هللا -:« إن املعتبـــر فــي التقويــم إنمــا 

هــو مراعــاة املنفعــة التــي أذن الشــارع فيهــا، ومــا ال يــؤذن فيــه فــا عبــرة بــه، فــا تعتبـــر قيمتــه، 
ألن املعــدوم شــرعا كاملعــدوم حســا«.6

1-  انظر: حاشية ابن عابديـن 503/5
2-  انظــر فــي ماليــة الحقــوق املعنويــة: عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي القانــون املدنــي 6/8 مطبعــة 

النهضــة العربيــة القاهــرة، 1965م. امللكيــة فــي الشــريعة اإلســامية لعبــد الســام العبــادي 180/1 
3-  انظــر فــي هــذه التقســيمات: أحمــد إبراهيــم، املعامــات الشــرعية املاليــة ص 12-35. وهبــة الزحيلــي، 
فقــه  والشــواط،  حميــش  1996م.  1417هـــ/  دمشــق،   - الفكــر  دار   ،58-43/4 وأدلتــه  اإلســامي  الفقــه 
العقــود املاليــة ص15-18. رفيــق املصــري، فقــه املعامــات املاليــة ص40- 48.نزيــه حمــاد، قضايــا فقهيــة 
معاصرة في املال واالقتصاد، ط1، 2001م، دار القلم-دمشق. نصر فريد محمد، فقه املعامات املدنية 

والتجاريــة فــي الشــريعة اإلســامية ص 50- 54، املكتبــة التوفيقيــة، ط5، 1418هـــ / 1998م 
4-  التقوم وعدمه عند القانونييـن يـنبني على جواز التعامل أو عدمه قانونا ال شرعا.

5-  هــذا عنــد الجمهــور، أمــا األحنــاف فيعتبـــرون املتقــوم مالــه بــدل فــي العقــود، وغيـــر املتقــوم مــا ليــس لــه 
بــدل. انظــر: البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق277/5

6-  انظــر: الرصــاع أبــو عبــد هللا، شــرح حــدود ابــن عرفــة املوســوم الهدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقائــق 
ابــن عرفــة الوافيــة، تحقيــق محمــد أبــو األجفــان والطاهــر املعمــوري، طبعــة دار الغــرب اإلســامي- بيـــروت- 
1993م. 651/2، وانظــر: أحمــد بــن إدريــس القرافــي، الذخيـــرة 400/5 طبعــة دار الغــرب اإلســامي - بيـــروت 

1994م.
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ومــن ثمــار هــذا التقســيم، أن املــال املتقــوم يصــح العقــد عليــه والتصــرف فيــه بالبيــع 

والهبــة والوصيــة ونحوهــا، أمــا املــال غيـــر املتقــوم فــا يجــوز فيــه �ضــيء مــن ذلــك.

وكذلــك مــن أتلــف مــاال متقومــا لغيـــره وجــب عليــه ضمــان مثلــه أو قيمتــه، ألنــه محمــي مــن 

الشــارع، وأمــا املــال غيـــر املتقــوم فــا يضمــن متلفه.

باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره، يـنقسم إلى:

أ- العقار: هو ما ال يمكن نقله بحال من األحوال كالبيوت الثابتة ونحوها.

ب- املنقــول: مــا يمكــن نقلــه وتحويلــه مــن مــكان إلــى مــكان، ســواء تغيـــرت هيئتــه أم لــم 

تتغيـــر مثــل العــروض التجاريــة ونحوهــا. وهــذا علــى رأي الحنفيــة.

أما فقهاؤنا املالكية فقد ضيقوا من دائرة املنقول، ووسعوا في معنى العقار. 

فالعقــار: كل مــا ال يمكــن نقلــه وتحويلــه أصــا كاألرض، أو أمكــن تحويلــه ونقلــه مــع تغييـــر 

صورتــه وهيئتــه عنــد النقــل والتحويــل، كالبنــاء والشــجر. 

أما املنقول فهو: ما أمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقائه على هيئته وصورته 

األولى، كاملابس والكتب والسيارات ونحوها.

ومــن فوائــد هــذا التقســيم أن حــق الشــفعة يجــري فــي العقــار دون املنقــول، إال إذا بيــع 

املنقــول تبعــا لــه، وأن حقــوق الجــوار واالرتفــاق تتعلــق بالعقــار دون املنقــول. 

باعتبار تماثل أجزاء املال وعدم تماثلها، يـنقسم إلى:

أ- املــال املثلــي: هــو مــا لــه نظيـــر فــي األســواق مــن غيـــر تفــاوت بيـــن أجزائــه أو وحداتــه 

أنــواع: فــي التعامــل، وهــو أربعــة  بــه  تفاوتــا يعتــد 

- املكيالت: هي التي تقدر بالكيل، كالقمح والشعيـر ونحوهما.

- املوزونات: هي التي تقدر بالوزن، كالذهب والحديد ونحوهما.

- العدديات: هي التي تقدر بالعدد، كالبيض ونحوه.

- الذرعيات: هي التي تقدر بالذراع أو املتر، كالثياب ونحوها.
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ب- املال القيمي: هو ما ليس له نظيـــر في الســوق، أو له مثيل ولكن مع التفاوت املعتد 

به بيـن وحداته في القيمة، كالبيوت والحيوانات ونحوها. 

وقــد يصيـــر املــال املثلــي قيميــا، فــي حالــة النــدرة أو االنقطــاع مــن األســواق، وكــذا إذا لــم 
يعــد متســاويا مــع نظائــره، بــأن نقصــت قيمتــه باالســتعمال أو التعيــب.1

وتظهــر فائــدة التقســيم فــي كــون املثلــي يثبــت ديـــنا فــي الذمــة، أي بــأن يكــون ثمنــا فــي البيــع 

عــن طريــق تعييـــن جنســه وصفتــه، أمــا القيمــي فــا يقبــل الثبــوت ديـــنا فــي الذمــة.

فــي  وبالقيمــة  املثلــي،  املــال  فــي  باملثــل  يكــون  اإلتــاف  أو  التعــدي  الضمــان عنــد  أن  كمــا 

املثلــي. املــال  بخــاف  املحــرم  الفضــل  ربــا  فيهــا  يجــري  ال  القيميــة  األمــوال  وأيضــا  القيمــي. 

باعتبار بقاء عيـن املال باالستعمال وعدم بقائها، يـنقسم إلى:

أ- املال االستعمالي: ما يمكن االنتفاع به مع بقاء عيـنه كالعقارات ونحوها.

ب- املال االستهالكي:ما ال يمكن االنتفاع به إال باستهاك عيـنه كأنواع الطعام. 

والضابــط املميــز للنوعيـــن هــو االســتعمال للمــرة األولــى، ال إلــى االســتعماالت املتكــررة. 

ويسمي االقتصاديون املال االستعمالي بالسلع املعمرة )Durable Goods( واملال االستهاكي 

.)Non durable Goods( بالســلع غيـــر املعمــرة

وفائدة التقسيم تظهر في معرفة أي نوع من العقود يصح في كا املاليـن.

فاملال االستهاكي يقبل العقود التي غرضها االستهاك، كالقرض نحوه. 

أما املال االســتعمالي فإنه يقبل العقود التي هدفها االســتعمال دون االســتهاك كاإلجارة 

ونحوها. 

فــإن لــم يكــن الغــرض مــن العقــد هــو االســتعمال وحــده أو االســتهاك وحــده جــاز أن يـــرد 

علــى كا النوعيـــن: االســتعمالي واالســتهاكي كالبيــع.

باعتبار قابلية املال للتملك وعدم قابليته، يـنقسم املال إلى: 

1-  انظر: ابن عابديـن رد املحتار 171/4
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كالطــرق  العــام  للنفــع  مــا خصــص  كل  وهــو  بحــال:  والتملــك  التمليــك  يقبــل  ال  مــا  أ- 

تملكهــا. جــاز  العــام  النفــع  صفــة  عنهــا  زالــت  فــإذا  ونحوهــا،  العامــة  والحدائــق  العامــة 

ب- ما ال يقبل التملك إال بمسوغ شرعي: كاألوقاف وأماك بيت املال. 

ج- ما يجوز تملكه وتمليكه بدون قيد: هو ما عدا النوعيـن السابقيـن.1

يل الإسلامي المطلب الثاني: مفهوم التمو

يقصــد بالتمويــل اإلســامي تقديــم ثــروة عيـــنية أو نقديــة، بقصــد االســترباح مــن مالكهــا 
إلــى شــخص آخــر يديـــرها ويتصــرف فيهــا لقــاء عائــد تبيحــه أحــكام الشــريعة اإلســامية.2

واملــال هــو شــريان الحيــاة االقتصاديــة وعصبهــا، وبــه قوامهــا وازدهارهــا، وبغيابــه تتوقــف 

معظــم النشــاطات وتنهــار. وفــي كتــاب هللا تعالــى:﴿وال توتــوا الســفهاء أموالكــم التــي جعــل هللا 

لكم ِقَيًما﴾]النساء،5[وقرأ عاصم -رحمه هللا- ﴿قياما﴾ قال ابن كثيـر -رحمه هللا-: »قياما، 
أي: تقــوم بهــا معايشــهم مــن التجــارات وغيـــرها«3

فالتمويل وضٌع للمال رهن االستعمال في النشاط االقتصادي النافع املثمر واستخدام 

له في املسار الصحيح، رجاء تحقيق وظائفه النبيلة. 

يل الإسلامي  المطلب الثالث: وظيفة التمو

إن مــن أهــم خصائــص »االقتصــاد اإلســامي« خاصيــة الواقعيــة، حيــث ُيعنــى باألنشــطة 

الحقيقــة التــي تثمــر قيمــة مضافــة فــي واقــع النــاس وحياتهــم، ويـــنأى بنفســه عــن املعامــات 

االفتراضيــة الوهميــة فــي عالــم أســواق املــال واألعمــال، ومــا يـــنتج عــن ذلــك مــن »مضاربــات« 

مقيتــة مهلكــة للحــرث والنســل.

وشــاءت حكمــة هللا ســبحانه أن يتفــاوت النــاس فــي العطــاء واألرزاق، ابتــاء لهــم وتحقيقــا 

ملقصد »التسخيـــر«. ﴿ليتخذ بعضهم بعضا ســخريا﴾]الزخرف، 32[ 

1-  وهناك تقســيمات أخرى للمال باعتبارات أخرى، منها: املال النامي واملال غيـــر النامي )القنية(، واملال 
الظاهــر واملــال الباطــن، واملــال الربــوي واملال غيـــر الربوي.

2-  منذر قحف، مفهوم التمويل اإلسامي في االقتصاد اإلسامي ص 12
3-  ابــن كثيـــر، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيـــر، تفسيـــر القــرآن العظيــم، 214/2، تحقيــق ســامي بــن محمــد 

الســامة، الناشــر دار طيبــة، ط2، 1420هـــ - 1999م 
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فقــد يوجــد املــال وتغيــب الخبــرة، وقــد توجــد الخبــرة والدرايــة ويغيــب املــال، وقــد يوجــدان 

ــد القــدرة... 
َ

فق
ُ
معــا وت

ــص أهــل الحكمــة إلــى ضــرورة إيجــاد »آليــة 
ُ
ونظــرا لذلــك، وســعيا لتحقيــق »التسخيـــر« خل

للوســاطة«، وســاطة بيـــن املــال الفائــض والعمــل املتوقــف علــى التمويــل، وهــي فكــرة ســديدة 

تعكــس صــورة مــن التعــاون والتــآزر بيـــن فئــات املجتمــع، كمــا تســعى إلــى تحقيــق الوظائــف 

األساســية للمــال فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لألفــراد والجماعــات.

ثم ازدادت الحاجة إلى تلك »الوساطة« مع تعقد الحياة االقتصادية، وتطور األنشطة 

االســتثمارية، وفقــدان عنصــر »الثقــة« نتيجــة التحــوالت االجتماعيــة الكبــرى -االنتقــال مــن 

ــل مــن جريــان رأس املــال »الجبان بطبعه« 
ّ
منطــق القبيلــة إلــى منطــق الســوق العالمــي- الــذي قل

فــي األنشــطة االقتصاديــة النافعــة.1

ولم تكن تلك »اآللية« التي تعنى بالوساطة بيـن املال والعمل، بيـن رب املال واملستثمر، 

إال »البنوك«.

فوظيفــة التمويــل والهــدف األســاس منــه هــو تســهيل املبــادالت واألنشــطة الحقيقيــة التــي 

تولــد القيمــة املضافــة للنشــاط االقتصــادي. 

غيــاب  بســبب  متوقفــة  لكنهــا  نافعــة  مبادلــة  وجــدت  إذا  للتمويــل  الحاجــة  تنشــأ  وإنمــا 

املــال الــازم إلتمامهــا، فهــو بذلــك يحقــق قيمــة مضافــة لاقتصــاد، ألنــه يســمح بإتمــام نشــاط 

حقيقــي نافــع لــم يكــن مــن املمكــن إتمامــه لــوال وجــود التمويــل. وبالتالــي يســهم فــي تنميــة الثـــروة 

وتحقيــق اإلقــاع االقتصــادي املنشــود.

وبنــاء علــى هــذا األســاس النظــري نجــد أن جميــع صيــغ التمويــل فــي الشــريعة اإلســامية 

ــا مباشــًرا بالنشــاط االقتصــادي الحقيقــي. فعقــود املعاوضــات مــن بيــع وســلم 
ً
ترتبــط ارتباط

وإجــارة ومشــاركة ومضاربة...كلهــا صيــغ تمويليــة مرتبطــة بالنشــاط الحقيقــي وهــذا يتفــق مــع 

طبيعــة التمويــل ووظيفتــه التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا. 

1-  انظــر: جمــال الديـــن عطيــة، البنــوك اإلســامية ص80-81 بتصــرف. كتــاب األمــة، العــدد 13 الطبعــة 
األولــى، صفــر الخيـــر 1407ه.
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عائد التمويل اإلسالمي: 

فــي مقابــل الوظيفــة الحيويــة التــي يحققهــا التمويــل فــي الحيــاة االقتصاديــة اســتحق عائــًدا 

مشــروعا يـــنبع مــن القيمــة املضافــة التــي يحققهــا، إذ بــدون هــذه القيمــة املضافــة ســيصبح 

هــذا العائــد تكلفــة محضــة وخســارة علــى النشــاط االقتصــادي.

فا وجود لتمويل منفصل عن النشــاط الفعلي الحقيقي، وال »شــرعية« لعائد التمويل 

مــا لــم يكــن خادمــا للنشــاط االقتصادي. 

وهنا بيت القصيد في تحريم الربا والقروض الربوية. 

فالعائد »املشروع« ال يمكن إال أن يكون »ربحا« أو »أجرا« أو«ُجْعال«. 

فالربــح طريقــه االســتثمار - املباشــر أو باإلنابــة )املضاربــة( - املبنــي علــى املخاطــرة وتحمــل 

ــرم«.
ُ
نــم بالغ

ُ
الضمــان، فـ«الخــراج بالضمــان« و«الغ

واألجر طريقه العمل النافع والخدمة املشروعة املحددة.

والجعل طريقه إنجاز العمل املجاعل عليه وتحققه كما شرطه املجاِعل.

أمــا العائــد )الفائــدة( فــي القــرض فلــم ُيشــرع لكــون املــال لــم يـــرتبط بعمــل، وألن الضمــان 

قــد انتقــل مــن املقــرض إلــى املقتــرض. وبالتالــي خــا القــرض مــن مســوغات التربــح املشــروع.

فاألصل في القرض أنه تبـرع وإحسان ابتغاء وجه هللا، وليس معاوضة للتربح املادي.

وال يمانــع القطــاع البنكــي الربــوي مــن فصــل التمويــل عــن النشــاط االقتصــادي حيــث 

يصبــح التمويــل فــي حــّد ذاتــه نشــاطا ربحيــا دون أن يكــون لــه ارتبــاط بالتبــادل الحقيقــي أو 

يكــون خادمــا ومولــدا لنشــاط اقتصــادي فعلــي، وعليــه ُيَرتــب للقــرض عائــدا ملجــرد التمويــل 

دون اعتبــار للقيمــة املضافــة املفــروض تحققهــا مــن كل تمويــل. 

هــذا الوضــع املعكــوس للتمويــل يــؤدي إلــى فصــل معــدل نمــو املديونيــة عــن معــدل نمــو 

الناتــج الحقيقــي، فتــزداد املديونيــة بدرجــة أســرع مــن نمــو االقتصــاد الحقيقــي. 
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وبالتالــي يصبــح العائــد )الفائــدة الربويــة( عبئــا ثقيــا علــى الدخــل القومــي وعلــى التنميــة 
الشــاملة.1

وبــدل أن يكــون التمويــل عامــا إيجابيــا فــي النشــاط االقتصــادي أصبــح عامــل هــدم. وبــدال 
من أن يكون خادما للنشــاط االقتصادي أصبح النشــاط االقتصادي خادما للتمويل.2

يل الإسلامي  المطلب الرابع: صيغ التمو

بالفائــدة  القــرض  هــي  ووحيــدة  واحــدة  صيغــة  إال  يعــرف  ال  الربــوي  التمويــل  كان  إذا 

فــإن التمويــل اإلســامي يتميــز بصيغــه الكثيـــرة واملتنوعــة التــي تناســب مختلــف القطاعــات 

وحاجيــات  ظــروف  تلبــي  والتــي  والخدماتيــة-  والتجاريــة  والصناعيــة  -الزراعيــة  االقتصاديــة 

التمويــل. فــي  الراغبيـــن 

وإن نظــرة فاحصــة لعقــود املعاوضــات واملشــاركات فــي الفقــه اإلســامي تجعــل صاحبهــا 

مجــال  فــي  اإلســامي  الفقــه  يقدمهــا  التــي  الصيــغ  فــي  التنــوع  وذلــك  الغــزارة  تلــك  علــى  يقــف 

التمويــل.

واملضاربــة  واإلجــارة،  واملرابحــة،  املشــاركة،  نذكــر:  التمويليــة  الصيــغ  تلــك  أهــم  ومــن 

والقــرض  واملغارســة  واملســاقاة،  بالتقســيط(،  اآلجل)البيــع  والبيــع  واالســتصناع،  والســلم، 

الحســن.

وســنتناول فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا الّســفر بالدراســة الفقهيــة التأصيليــة أهــم تلــك 

الصيــغ التمويليــة التــي اعتمدتهــا البنــوك التشــاركية واملتمثلــة فــي املرابحــة واإلجــارة واملشــاركة 

ــلم. واملضاربــة والسَّ

الناميــة خــال  الــدول  املســتحقة علــى حكومــات  الخارجيــة  الديــون  ترتفــع فوائــد  أن  الخبــراء  يتوقــع    -1
تريليــون دوالر. تريليــون و3.4  بيـــن 2.6  يتــراوح  مــا  إلــى  2020 و2021  العاميـــن 

2-  انظر: سامي السويلم، مقاالت في التمويل اإلسامي ص 2- 3
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الفصل الثاني:

يلية التي تعتمدها البنوك التشاركية الصيغ التمو

وفيه ستة مباحث:

املبحث األول: صيغة املرابحة

املبحث الثاني: صيغة اإلجارة

املبحث الثالث: صيغة املشاركة

املبحث الرابع: صيغة املضاربة

املبحث الخامس: صيغة السلم

املبحث السادس: صيغة االستصناع



المبحث الأول: صيغة »مرابحة«

املرابحــة  ملنتجــات  التقنيــة  باملواصفــات  املتعلــق  املغــرب  بنــك  والــي  منشــور  صــدر 

أفتــت  أن  بعــد  للعمــاء1  تقديمهــا  كيفيــات  وكــذا  والســلم،  واملضاربــة  واملشــاركة  واإلجــارة 

اللجنــة الشــرعية للماليــة التشــاركية بمطابقــة تلــك »املنتجــات« ألحــكام الشــريعة اإلســامية 

ومقاصدهــا، واســتنادها لألدلــة الشــرعية واالجتهــادات الفقهيــة املعتبـــرة، ومراعاتهــا ألصــول 
املذهــب املالكــي وقواعــده.2

وقد خصص املنشور الباب األول لتعريف »املرابحة« وبيان مواصفاتها وأحكامها.3

المطلب الأول: مفهوم المرابحة بيـن القانون والفقه.
أوال: التعريف القانوني: 

جــاء فــي املــادة 3 مــن املنشــور: »ُيقصــد بعقــد املرابحــة كل عقــد تبيــع بموجــه مؤسســة 

فــي ملكيتهــا، لعميلهــا بتكلفــة اقتنائــه مضافــا إليهــا هامــش ربــح  منقــوال أو عقــارا محــددا 

متفــق عليهمــا مســبقا بيـــن طرفــي العقــد. 

ُيقصــد بتكلفــة االقتنــاء ثمــن شــراء العيـــن مــن قبــل املؤسســة مضافــا إليــه مجمــوع 

املصاريــف املــؤداة مــن قبلهــا واملرتبطــة باقتنــاء العيـــن مــن لــدن املؤسســة املذكــورة. 

ل تكلفة االقتناء وهامش الربح املذكوران ثمن البيع واملرابحة«4 ِ
ّ
تشك

يفهم من املادة أن »املرابحة« عقد بيـن عاقديـن، هما: املؤسسة)البنك( واملتعامل. 

لــه. والثمــن: يشــمل  )البنــك(  البائــع  منقــول أو عقــار، بشــرط تملــك  واملعقــود عليــه: 

تكلفــة االقتنــاء )ثمــن العيـــن مــع املصاريــف( مضافــا إليهــا هامــش ربــح متفــق عليــه.

1-  رقــم املنشــور 1 و17، صــّدق عليــه بقــرار لوزيـــر املاليــة رقــم 339.17 ونشــر فــي الجريــدة الرســمية العــدد 
6548 فــي 03 جمــادى اآلخــرة 1438ه )02 مــارس2017( ص 597-580

بالجريــدة  املنشــور   )2016 )10 دجنبــر   1438 ربيــع األول   10 بتاريــخ  الصــادر   01 القــرار رقــم  انظــر:    -2
.2017 مــارس   02 بتاريــخ   6548 عــدد  الرســمية 

3-  انظر: الجريدة الرسمية، العدد 6548، ص 581 - 584
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص581
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ثانيا: التعريف الفقهي لبيع املرابحة:

البيع في اللغة: مطلق املعاوضة واملبادلة.1 

وفي االصطاح: عقد معاوضة على غيـر منافع، وال متعة لذة.2 

فالبيع: عقد يفيد نقل ملك الذات بعوض.

ٍ فــي 
ّ

ــف
َ

واملرابحــة فــي اللغــة: قــال ابــن فــارس: الــراء والبــاء والحــاء أصــٌل واحــٌد، يــدلُّ علــى ش

 -بكســر الشيـــن وفتحهــا- هــو الفضــل والربــح والزيــادة. 
ّ

مبايعــة. والشــف

وقيل: الربح هو النماء في التجر.3

وفــي االصطــاح: عرفهــا الدرديـــر بقولــه: “بيــع الســلعة بالثمــن الــذي اشــتراها بــه، وزيــادة 

ربــح معلــوم لهمــا”.4 

وقــال ابــن جــزي: “ فأمــا املرابحــة: فهــو أن يعــرف صاحــب الســلعة املشــتري بكــم اشــتراها 

ويأخــذ منــه ربحــا إمــا علــى الجملــة: مثــل أن يقــول اشــتريتها بعشــرة وتربحنــي ديـــنارا أو ديـناريـــن، 

وإمــا علــى التفصيــل: وهــو أن يقــول تربحنــي درهمــا لــكل ديـــنار أو غيـــر ذلــك”.5 

وقال ابن عرفة:” بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه، غيـر الزم مساواته له”.6

نخلــص مــن التعاريــف الســابقة أن بيــع املرابحــة هــو: بيــع بمثــل الثمــن األول، وزيــادة ربــح 

معلــوم متفــق عليــه بيـــن املتعاقديـــن. وهــو مــن بيــوع األمانــة.7 

وبيــع األمانــة إمــا أن يتــم بنفــس ثمنــه األصلــي فيكــون بيــع توليــة، وإمــا أن يتــم بأقــل منــه 

فيكــون وضيعــة، وإمــا أن يتــم بإضافــة ربــح معلــوم إليــه فيكــون مرابحــة.

1-  انظر: لسان العرب مادة )بيع(، املصباح املنيـر مادة )باع(، مختار الصحاح مادة )بيع(
2-  حدود ابن عرفة 326/1، مواهب الجليل 8/6، الشرح الكبيـر2/3

3-  القاموس املحيط مادة )ربح(، املصباح املنيـر مادة )ربح(، مقاييس اللغة مادة )ربح(
4-  الشرح الكبيـر 159/3

5-  محمد بن أحمد بن جزي، القوانيـن الفقهية ص 174، مكتبة الباز - مكة املكرمة. 
6-  حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع عليها 384/2

7-  فــي شــروط بيــع األمانــة، انظــر: ابــن رشــد، املقدمــات املمهــدات 325/3- 328، مطبــوع بهامــش املدونــة 
الكبــرى، دار الفكــر - بيـــروت 1986م. القوانيـــن الفقهيــة ص174
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ونظرا لكثـرة شروط بيع املرابحة، فضل الفقهاء التعامل باألنواع األخرى على املرابحة. 
قال الشيخ خليل:« جاز)أي: البيع( مرابحة واألحب خافه«.1

االســتئمان  بيــع  مــن  العلــم  أهــل  إلــى  أحــب  املســاومة  وبيــع  الصغيـــر:«  الشــرح  وفــي 

واالسترســال وأضيقهــا عندهــم بيــع املرابحــة ألنــه يتوقــف علــى أمــور كثيـــرة قــّل أن يأتــي بهــا 
وجههــا«.2 علــى  البائــع 

 المطلب الثاني: المرابحة للآمر بالشراء
أوال: التعريف القانوني:

بنــاء  مــن املنشــور: » يمكــن للمؤسســة أن تقتنــي عقــارا أو منقــوال   11 املــادة  فــي  جــاء 

 3 فــي املــادة  فــي إطــار عقــد مرابحــة كمــا هــو معــرف  لــه  علــى طلــب العميــل بغــرض بيعــه 

أعــاله، وتعتبـــر هــذه العمليــة »مرابحــة لآلمــر بالشــراء«. وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن يســبق 

عقــد املرابحــة وعــد أحــادي بالشــراء مــن طــرف العميــل ملــزم لــه بمجــرد امتــالك املؤسســة 

للعيـــن.

ويحدد الوعد مواصفات العيـن وكيفيات وأجل تسليمها للعميل«.3

فـ«املرابحة لآمر بالشراء« تختلف عن »املرابحة« العادية بأمور ثاثة:

األول: أن البائــع )املؤسســة( فــي »املرابحــة« يتملــك عيـــنا )عقــارا أو منقــوال(، ثــم يبيعهــا 

بهامــش ربــح عنــد وجــود مشــتٍر لهــا. بيـــنما فــي »املرابحــة لآمــر بالشــراء« ال تتملــك املؤسســة 

العيـــن إال بنــاًء علــى وعــد بالشــراء مــن املتعامــل، فتقتنيهــا لتبيعهــا لــه بربــح.

الثانــي: أن الثمــن فــي »املرابحــة لآمــر بالشــراء« يــؤدى أقســاطا، فهــو بيــع إلــى أجــل. بخــاف 

»املرابحــة« التــي يكــون فيهــا البيــع ناجــزا والثمــن معجــا.

الثالــث: أن »املرابحــة« تتــم بعقــد بيــع واحــد، بيـــنما »املرابحــة لآمــر بالشــراء« تتــم عبــر 

مرحلتيـــن منفصلتيـــن، مرحلــة الوعــد بالشــراء ثــم مرحلــة البيــع بعــد تملــك البنــك للعيـــن. 

1-  مختصر خليل ص188
2-  الشرح الصغيـر 87/3

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص583
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ثانيا: التعريف االصطالحي:

تعتبـــر “املرابحــة لآمــر بالشــراء” اصطاحــا حديثــا، ولعــل أول مــن اســتعمله د. ســامي 

حمــود فــي أطروحتــه “تطويـــر األعمــال املصرفيــة بمــا يتفــق مــع الشــريعة اإلســامية”1 

ثــم شــاع اســتعماله فيمــا بعــد، واعتمدتــه املصــارف واألســواق املاليــة اإلســامية. وعلــى 

الرغــم مــن جــدة املصطلــح وحداثتــه، فــإن مفهومــه أصيــل فــي أدبيــات فقهائنــا، فقــد أشــار 

إليــه كل مــن اإلمــام الشــافعي، واإلمــام محمــد بــن الحســن، واإلمــام ابــن القيــم وســيأتي ذكــر 

عباراتهــم فــي ذلــك.

اختلفت تعريفات املعاصريـن لهذا العقد عبارة واتفقت مضمونا، ومنها:

الســلعة  منــه شــراء  املصــرف طالبــا  إلــى  العميــل  يتقــدم  أن  د. ســامي حمــود:  تعريــف   -

املطلوبــة بالوصــف الــذي يحــدده العميــل، وعلــى أســاس الوعــد منــه بشــراء تلــك الســلعة فعــا 
مرابحــة بالنســبة التــي يتفقــان عليهــا، ويدفــع الثمــن مقســطا حســب إمكانياتــه.2

- تعريــف د. يونــس رفيــق املصــري: أن يتقــدم الراغــب فــي شــراء ســلعة إلــى املصــرف ألنــه ال 

يملــك املــال الكافــي لســداد ثمنهــا نقــدا، وألن البائــع ال يبيعهــا لــه إلــى أجــل...

فيشتريها املصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى”.3

يتلخص من تعريفات املعاصريـن أن صورة املرابحة لآمر بالشراء تشمل التالي:

العاقد: طرفان، وهما: 

- املشتري: أو العميل، ويسمى اآلمر بالشراء.

- البائع: البنك اإلسامي )التشاركي(، ويسمى املأمور.

1-  صرح بذلك في بحثه بيع املرابحة لآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه اإلسامي،ع5ج2.
2-  سامي حمود، تطويـر األعمال املصرفية ص 432 بتصرف يسيـر.

3-  رفيــق يونــس املصــري، بيــع املرابحــة لآمــر بالشــراء، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي، الجــزء الثانــي. ص 
836، العــدد الخامــس. 
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الصيغــة: تتــم بطلــب مــن العميــل يقدمــه للمصــرف اإلســامي لشــراء ســلعة موصوفــة 

يتضمــن وعــدا بالشــراء، وقبــول مــن املصــرف لشــراء الســلعة املوصوفــة يتضمــن وعــدا ببيعهــا 

للعميــل بعــد تملكهــا.

وتتم عملية البيع والشراء كاآلتي:

- شراء املصرف للسلعة املوصوفة نقدا، وتملكه لها بعقد صحيح.

- بيع املصرف للسلعة املوصوفة للعميل بأجل، بعقد صحيح.

الثمــن: متفــق عليــه بيـــن املشــتري واملصــرف، وهــو عبــارة عــن الثمــن األصلــي للســلعة مــع 

زيــادة هامــش ربــح محــدد، ويدفــع علــى أقســاط.

فــي  ويظهــر مــن التعريــف القانونــي أن الصيغــة املعتمــدة لبيــع املرابحــة لآمــر بالشــراء 

البنــوك التشــاركية ال تخــرج عــن الصــورة الفقهيــة فــي الجملــة، حيــث نــص البــاب املخصــص 

للمرابحــة علــى جملــة شــروط يجــب التقيــد بهــا، كمــا نــص علــى املحاذيـــر التــي يـــنبغي أن تجتنــب 

ليصــح العقــد.

ثالثا: حكم املرابحة لآلمر بالشراء:

اختلف املعاصرون في هذه الصورة املستحدثة للمرابحة على رأييـن:

األول مجيز: ويمثله مجموعة من الفقهاء1 أذكر منهم: 

والدكتــور  حمــود4  ســامي  والدكتــور  الســالوس3  أحمــد  والدكتــور  القرضــاوي2  الشــيخ 

أبــو غــدة.6  الســتار  الضريـــر5 والدكتــور عبــد  الصديــق محمــد األميـــن 

واختــار هــذا الــرأي مجمــع الفقــه اإلســامي فــي دورة مؤتمــره الخامــس بالكويــت حيــث قــرر: 

»أن بيــع املرابحــة لآمــر بالشــراء إذا وقــع علــى ســلعة بعــد دخولهــا فــي ملــك املأمــور وحصــول 

1-  انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد الخامس، الجزء الثاني. 
2-  انظر: بيع املرابحة لآمر بالشراء كما تجريه املصارف اإلسامية، يوسف القرضاوي.

3-  انظر: علي السالوس، املرابحة لآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه اإلسامي.ع5 الجزء 2.
4-  في كتابه »تطويـر األعمال املصرفية« ص430

5-  الصديق األميـن، املرابحة لآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه اإلسامي.ع 5 الجزء 2.
6-  عبد الستار أبو غدة، أسلوب املرابحة والجوانب الشرعية، املصدر نفسه.ع5 الجزء 2.
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القبــض املطلــوب شــرعا، هــو بيــع جائــز، طاملــا كانــت تقــع علــى املأمــور مســؤولية التلــف قبــل 

التســليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التســليم وتوافرت شــروط 
البيــع وانتفــت موانعــه.1

واستدل املجيزون بجملة أدلة منها:2

- األصــل فــي املعامــالت اإلباحــة: فتكــون كل معاملــة مباحــة حتــى يـــرد املنــع مــن الشــارع، 

ْحــُرم معاملــة إال إذا ثبــت النــص الصحيــح الصريــح علــى حظرهــا، أو ظهــرت مخالفتهــا 
َ
وال ت

لكليــات الشــريعة وقواعدهــا املعتبـــرة.

- عمــوم حليــة البيــع إال مــا اســتثني: فقــد ورد فــي كتــاب هللا وســنة رســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم نصــوص دالــة علــى حــل جميــع أنــواع البيــع إال مــا اســتثناه الدليــل الخــاص. ومــن 

َحــل هللُا الَبْيــَع وَحــرَم الرَبــا﴾ ]البقــرة، 274[ قــال القرطبــي: »هــذا مــن 
َ
ذلــك قــول هللا تعالــى: ﴿وأ

عمــوم القــرآن واأللــف والــام للجنــس ال للعهــد... وإذا ثبــت أن البيــع عــام فهــو مخصــص بمــا 

ذكرنــا مــن الربــا وغيـــر ذلــك ممــا نهــى عنــه ومنــع العقــد عليــه، كالخمــر وامليتــة...«3.

- فقه املعامالت مبني على مراعاة العلل واملصالح: 

فثــم  هللا  شــرع  وجــد  وحيثمــا  واملفاســد،  باملصالــح  التعليــل  هــو  املعامــات  فــي  األصــل 

مصلحــة، وحيثمــا وجــدت املصلحــة فثــم شــرع هللا، وأن أحــكام املعامــات تــدور مــع حكمهــا 

وعدمــا. وجــودا  وغاياتهــا 

- قياس »املرابحة لآلمر بالشراء« على »االستصناع« عند الحنفية.

- ما ورد عن األئمة من نصوص: 

فاإلمــام الشــافعي يقــول فــي »األم«: »وإذا أرى الرجــُل الرجــَل الســلعة فقــال: اشــتر هــذه 

وأربحــك فيهــا كــذا، فاشــتراها الرجــل، فالشــراء جائــز. والــذي قــال أربحــك فيهــا بالخيــار، إن 

شــاء أحــدث فيهــا بيعــا وإن شــاء تركــه. وهكــذا إن قــال اشــتر لــي متاعــا ووصفــه لــه، أو متاعــا أي 

متــاع شــئت وأنــا أربحــك فيــه فــكل هــذا ســواء يجــوز البيــع األول ويكــون فيمــا أعطــى مــن نفســه 

1-  مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد الخامس، الجزء 2 ص 753 و ص965
2-  انظر: بيع املرابحة للقرضاوي ص13- 18 

3-  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن 356/3 دار إحياء التراث العربي، بيـروت1405ه
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بالخيــار. وســواء فــي هــذا مــا وصفــت إن كان قــال: أبتاعــه واشــتريه منــك بنقــد أو ديـــن، يجــوز 

البيــع األول ويكونــان بالخيــار فــي البيــع اآلخــر، فــإن جــدداه جــاز«.1 

- وقــال محمــد بــن الحســن الشــيباني: »قلــت: أرأيــَت رجــا أمــَر رجــا أن يشــتري دارا بألــف 

درهــم، وأخبــره أنــه إن فعــل اشــتراها اآلِمــر بألــف درهــم ومائــة درهــم فــأراد املأمــور شــراء الــدار، 

ثم خاف إن اشتراها أن يبدو لآمر فا يأخذها... كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري املأمور 

فيقــول لــه: قــد أخــذت منــك هــذه الــدار بألــف درهــم ومائــة درهــم، فيقــول لــه املأمــور: هــي لــك 
بذلــك، فيكــون ذلــك لآلمــر الزمــا، ويكــون اســتيجابا مــن املأمــور للمشــتري«.2

- وقــال ابــن القيــم: »رجــل قــال لغيـــره: اشــتر هــذه الــدار، أو هــذه الســلعة مــن فــان بكــذا 

وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو لآمر فا يـريدها وال يتمكن من 

ــر ثــم يقــول لآمــر: قــد اشــتريتها  الــرد، فالحيلــة أن يشــتريها علــى أنــه بالخيــار ثاثــة أيــام أو أكثـ

بما ذكرت، فإن أخذها منه وإال تمكن من ردها على البائع بالخيار. فإن لم يشــترها اآلمر إال 

بالخيــار فالحيلــة أن يشــترط لــه خيــارا أنقــص مــن مــدة الخيــار التــي اشــترطها هــو علــى البائــع، 
ليتســع لــه زمــن الــرد إن ردت عليــه«.3

الرأي الثاني: مال أصحابه إلى املنع، ومن القائليـن به:

زيــد5 والدكتــور رفيــق املصــري6  أبــو  بكــر  الدكتــور محمــد ســليمان األشــقر4 والدكتــور 

وغيـــرهم. 

واستدل املانعون بجملة أدلة، أبرزها:7

- أنه من باب البيع املعلق املنهي عنه. 

- أنه من باب بيع اإلنسان ما ال يملك، أو بيع اإلنسان ما ليس عنده.

1-  محمد بن إدريس الشافعي، األم 39/3، دار املعرفة - بيـروت، ط 2، 1393هـ
2-  محمد بن الحسن الشيباني، املخارج في الحيل ص40، مكتبة الثقافة الديـنية، 1419هـ

3-  إعام املوقعيـن 29/4
4-  في كتابه »بيع املرابحة كما تجريه املصارف اإلسامية«. 

5-  في بحثه »املرابحة لآمر بالشراء«، منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسامي، عدد5 ج2
6-  في بحثه »بيع املرابحة« منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسامي عدد5 ج2 

7-  بيع املرابحة لألشقر ص 7- 8
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- أنه من باب الحيلة على اإلقراض بالربا.

- أنه من باب العيـنة املنهي عنها.

- أنه من باب بيع الكالئ بالكالئ املنهي عنه.

- أنه يدخل في بيعتيـن في بيعة.

وناقــش املجيــزون أدلــة املانعيـــن وحججهــم وأجابــوا عنهــا ِبكــون بعضهــا ضعيفــا ال يـــرقى 

بالشــراء وال  املرابحــة لآمــر  بيــع  عــن صــورة وحقيقــة  بعيــدا  بــه، وبعضهــا اآلخــر  لاحتجــاج 

يـــنطبق عليهــا.

وقد استقر األمر على العمل بعقد املرابحة في البنوك اإلسامية، بل أصبحت املرابحة 

تستحوذ على جل تعاماتها، نظرا لقلة املخاطرة في هذا العقد. 

مناديــة  اإلســامية  املصرفيــة  حقــل  داخــل  مــن  األصــوات  مــن  كثيـــر  تتعالــى  هــذا  ومــع 

بالتقليل من املرابحة، واإلكثار من الصيغ التمويلية األخرى كالسلم واملشاركات واملضاربة، 

ملــا تحققــه تلــك الصيــغ مــن إضافــات نوعيــة فــي النشــاط االقتصــادي علــى األفــراد واملؤسســات 

واملجتمــع والدولــة.

وبعــد هــذه الدراســة الفقهيــة للمرابحــة بشــكليها: “املرابحــة” العاديــة و”املرابحــة لآمــر 

بالشــراء” مــن حيــث املفهــوم والحكــم، ســنتناول بالدراســة مــا بقــي مــن مــواد متعلقــة باملرابحــة 

فــي منشــور والــي بنــك املغــرب املفصــل للمواصفــات التقنيــة، وذلــك مــن خــال إحــدى عشــرة 

مســألة، نبــرز مــن خالهــا التأصيــل الفقهــي ملــا تضمنتــه تلــك املــواد، مــع مناقشــة أدلــة وحجــج 

املانعيـــن لعقــد املرابحــة لآمــر بالشــراء.

املسألة األولى: بيع ما ال يملك أو بيع مالم يقبض

مــن أدلــة املانعيـــن للمرابحــة أنهــا مــن بــاب بيــع اإلنســان مــا ال يملــك، أو بيــع اإلنســان مــا 

ليــس عنــده. وقــد نصــت املــادة 3 مــن القانــون علــى أن يكــون املبيــع )عقــارا أو منقــوال( فــي ملكيــة 

املؤسســة )البنــك( تفاديــا لهــذا املحــذور.
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وقــد ورد فــي الســنة املطهــرة النهــي عامــا عــن بيــع اإلنســان مــا ليــس عنــده، كمــا ورد النهــي 

القــدرة علــى  الغــرر بســبب عــدم  بيــع الطعــام قبــل قبضــه، والعلــة دائمــا  أيضــا خاصــا عــن 

التســليم. 

فعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال:” ال 

يحــل ســلف وبيــع، وال شــرطان فــي بيــع، وال ربــح مــا لــم يضمــن، وال بيــع مــا ليــس عنــدك”.1 

وعــن حكيــم بــن حــزام- ر�ضــي هللا عنــه - أنــه قــال:” أتيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

فقلــت: يأتيـــني الرجــل يســألني مــن البيــع مــا ليــس عنــدي، أبتــاع لــه مــن الســوق ثــم أبيعــه؟ قــال: 

ال تبــع مــا ليــس عنــدك”.2 

ر بيع اإلنسان ما ليس عنده بتفسيـرات3منها:  ّسِ
ُ
وقد ف

أنــه يحتمــل معنييـــن، أحدهمــا: أن يبيــع عيـــنا معيـــنة ليســت فــي ملكيتــه، بــل تكــون فــي ملــك 

الغيـــر، فيبيعهــا ثــم يســعى فــي تحصيلهــا وتســليمها إلــى املشــتري. وهــذا مــا يظهــر مــن حديــث 

حكيــم بــن حــزام -ر�ضــي هللا عنــه- الســابق.

 والثانــي: أن يـــريد بيــع مــا ال يقــدر علــى تســليمه وإن كان فــي الذمــة، وهــذا أشــبه. فيكــون 

قــد باعــه شــيئا ال يــدري هــل يحصــل لــه أم ال. 

واملعنى الثاني كما قال ابن القيم يتناول أنواعا ثاثة، وهي:4

- بيع عيـن معيـنة ليست عنده.

- السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه.

لــم يكــن علــى ثقــة مــن توفيتــه عــادة، فأمــا إذا كان علــى ثقــة مــن  - الســلم املؤجــل إذا 

بثمــن مؤجــل. كاالبتيــاع  وهــو  الديــون،  مــن  ديـــن  فهــو  عــادة  توفيتــه 

1-  رواه الحاكــم فــي املســتدرك، كتــاب البيــوع.ح)2185(، ورواه أبــو داود فــي الســنن كتــاب اإلجــارة، بــاب فــي 
الرجــل يبيــع مــا ليــس عنــده.ح)3506(

2-  رواه الترمــذي فــي الســنن، كتــاب البيــوع، بــاب كراهيــة بيــع مــا ليــس عنــدك.ح)1232( ورواه النســائي فــي 
الســنن كتــاب البيــوع، بــاب بيــع مــا ليــس عنــد البائــع.ح)6206(

3-  انظر: إعام املوقعيـن 19/2، وانظر: املقدمات املمهدات البن رشد 29/2 
4-  إعام املوقعيـن 19/2
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وعلــة املنــع واضحــة فــي هــذه الصــور، وهــي الغــرر الــذي يـــنشأ مــن عــدم القــدرة علــى تســليم 

املبيــع فــي وقتــه.

ــك املبيــع فــي البيــع 
ّ
فالظاهــر أن املقصــود بالِعنديــة )عنــدك( فــي الحديــث الشــريف تمل

الناجــز بالعقــد، وقبضــه بشــكل مــن أشــكال القبــض اآلتــي بيانهــا. أمــا فــي البيــع ألجــل فيكفــي 

أن يكــون املبيــع فــي الذمــة، بشــرط إمــكان التســليم عنــد حلــول األجــل.

م فيــه )املبيــع( غيـــر مملــوك للبائــع، بــل 
َ
م علــى الرغــم مــن كــون املســل

َ
ولذلــك جــاز الّســل

غيـــر موجــود زمــن العقــد. وســيأتي مزيــد بيــان عنــد الحديــث عــن صيغــة “الســلم”.

	:بيع الطعام قبل قبضه

عــن ابــن عمــر - ر�ضــي هللا عنهمــا- أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: “ مــن ابتــاع طعامــا 

فــا يبعــه حتــى يســتوفيه”.1 وروى ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا- مثلــه. وقــال: وأحســب كل 

�ضــيء مثلــه.2 وفــي روايــة: “مــن ابتــاع طعامــا فــا يبعــه حتــى يقبضــه”.3 وعــن ابــن عمــر -ر�ضــي هللا 

عنهمــا- قــال: لقــد رأيــت النــاس فــي عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يبتاعــون جزافــا يعنــي 

الطعــام، يضربــون أن يبيعــوه فــي مكانهــم حتــى يــؤووه إلــى رحالهــم.4 

واتفــق الفقهــاء علــى منــع بيــع الطعــام قبــل قبضــه. قــال ابــن املنــذر:” أجمــع أهــل العلــم 

علــى أن مــن اشــترى طعامــا فليــس لــه أن يبيعــه قبــل أن يســتوفيه”.5 

وخالــف عثمــان البتــي فقــال بجــواز بيــع كل �ضــيء قبــل قبضــه، واســتدل بعمــوم قولــه 

تعالــى: ﴿وأَحــلَّ هللُا الَبْيع﴾]البقــرة، 275[. ورد عليــه ابــن عبــد البــر قائــا:” وهــذا القــول مــردود 

1-  رواه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك.ح)2029( 
ورواه مالك في املوطأ، كتاب البيوع، باب العيـنة وما يشبهها.ح)2356( 

2-  رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفى.ح)1291(
3-  رواه مالــك فــي املوطــأ، كتــاب البيــوع، بــاب العيـــنة ومــا يشــبهها.ح)2357(، ورواه ابــن حبــان فــي الصحيــح 

كتــاب البيــوع، بــاب البيــع املنهــي عنــه.ح)4979( 
4-  رواه البخــاري فــي الصحيــح، كتــاب البيــوع، بــاب بــاب مــن رأى إذا اشــترى طعامــا جزافــا أن ال يبيعــه حتــى 

يؤويــه إلــى رحلــه واألدب فــي ذلــك.ح)2030(. 
5-  انظر: املغني 235/4 
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بالســنة والحجــة املجمعــة علــى الطعــام وأظنــه لــم يبلغــه هــذا الحديــث، ومثــل هــذا ال يلتفــت 

إليــه”.1 

فاملبيع إما أن يكون طعاما أو غيـر طعام.

فــإذا كان غيـــر طعــام، فيجــوز فــي املذهــب املالكــي بيعــه قبــل قبضــه، ســواء كان منقــوال أو 

غيـــر منقــول. وعمــدة فقهائنــا النصــوص الــواردة ودليــل الخطــاب، ألن ماعــدا الطعــام بمجــرد 

العقــد عليــه يـــنتقل امللــك والضمــان إلــى مســتحق القبــض. 

واختلف فقهاء املذاهب األخرى في بيع ما سوى الطعام قبل قبضه.2

وأما إذا كان طعاما، فإما أن يكون طعاما ربويا أو غيـر ربوي.

فــإذا كان املبيــع طعامــا ربويــا فــا خــاف فــي املذهــب فــي عــدم جــواز بيعــه قبــل قبضــه إذا 
بيــع كيــا أو وزنــا أو عــّدا.3

وإذا كان املبيــع طعامــا غيـــر ربــوي، فعــن اإلمــام مالــك روايتــان: األولــى: املنــع، وهــي األشــهر. 

والثانيــة: الجــواز.4 

إلــى  يـــنتقل  ال  الطعــام  فــي  الضمــان  وكــون  بالنهــي،  الصريحــة  النصــوص  املنــع  ودليــل 

الــوزن.5  أو  بالكيــل  إال  املشــتري 

ويجوز عند فقهائنا بيع الطعام ِجزافا6قبل قبضه.7

وفــي خصوصيــة الطعــام املســتثنى فــي الحكــم، قــال القرافــي:” الطعــام أشــرف مــن غيـــره 

لكونــه ســبب قيــام البنيــة وعمــاد الحيــاة، فشــدد فيــه النــزاع علــى عادتــه فــي تكثيـــر الشــروط 

1-  التمهيد البن عبد البر 334/13 
2-  انظر: بدائع الصنائع 181/5 املجموع للنووي 319/9 املغني البن قدامة 239/4

3-  حاشية الدسوقي 151/3
4-  ابن رشد)الحفيد(، بداية املجتهد ونهاية املقتصد 108/2دار الفكر، بيـروت1415ه

5-  املصدر نفسه 108/2، وقد حكى ابن رشد سبعة أقوال في بيع املبيع قبل قبضه.
جزافــا: مثلثــة الجيــم، والكســر أفصــح. وأصــل الجــزاف الجهــل بال�ضــيء، وقــال الخليــل- رحمــه هللا -    -6

الجــزاف بيــع ال�ضــيء بالخــرص بــا كيــل وال وزن. انظــر: فتــح البــاري 351/4
7-  وهــو قــول ابــن قدامــة والنــووي. انظــر: املغنــي 124/4- 127، املجمــوع 327/9. وقــال الجمهــور بعــدم 

الجــواز. انظــر: بدائــع الصنائــع 181/5 املغنــي 124/4
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فيمــا عظــم شــرفه، كاشــتراط الولــي والصــداق والشــهود فــي عقــد النكاح...ويتأكــد مــا ذكرنــاه 

معاشــر املالكيــة بمفهــوم نهيــه عليــه الصــاة والســام عــن بيــع الطعــام حتــى يســتوفى، فــإن 

مفهومــه: أن غيـــر الطعــام يجــوز بيعــه قبــل أن يســتوفى.1 

مــا ســوى الطعــام قبــل قبضــه  بيــع  فيســتنتج ممــا ســبق أن فقهاءنــا املالكيــة يجــوزون 

التســليم. علــى  والقــدرة  بالعقــد،  التملــك  بشــرط 

)يقصــد  مثلــه  �ضــيء  كل  وأحســب  عنهمــا-:”  هللا  ر�ضــي   - عبــاس  ابــن  ســيدنا  قــول  وأمــا 

عبــاس”.2  ابــن  تفقــه  مــن  “وهــذا  بقولــه:  الفتــح  فــي  حجــر  ابــن  وّجهــه  فقــد  الطعــام(” 

فا يكون حجة على غيـره.3 

	:مفهوم القبض وأنواعه

رأيـــنا فــي مــا ســبق أن املالكيــة ال يشــترطون القبــض فــي البيــع إال فــي الطعــام، ويكتفــون 

ي مســألة القبــض مفهومــا وأنواعــا.
ّ

القــدرة علــى التســليم. وســنجل بالعقــد مــع  بالتملــك 

واإلمســاك  والحــوز،  األخــذ،  بــه:  ويـــراد  اللغــة  فــي  القبــض  يطلــق  القبــض:  مفهــوم   - أ 

حيــزك.4  إلــى  والتحويــل  والتنــاول  والقبــول،  وامللــك، 

ومــن شــأن تعــدد هــذه املعانــي أن تعطــي ملفهــوم القبــض ســعة ومرونــة، فتختلــف أشــكاله 

وتتنــوع أســاليبه حســب طبيعــة كل معقــود عليــه يـــراد قبضــه، ويكــون للعــرف فــي تحديــد ذلــك 

مجال وتأثيـــر. 

ال�ضــيء  حيــازة  عــن  عبــارة  القبــض  أن  فــي  الفقهــاء  بيـــن  خــاف  ال  اصطالحــا:  القبــض 
يكــن.5 لــم  أم  باليــد،  تناولــه  يمكــن  ممــا  أكان  ســواء  منــه،  والتمكــن 

1-  الفروق 1068/3
2-  فتح الباري 329/4

3-  انظر: أحمد السعد، حكم بيع املبيع قبل قبضه في الفقه اإلسامي ص24- 35 
4-  انظر: لسان العرب مادة )قبض(، الصحاح مادة )قبض(، مقاييس اللغة مادة )قبض(.

5-  انظر: القوانيـن الفقهية ص328، شرح حدود ابن عرفة 415/2
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وعــادة  عرفــا  املوانــع  وارتفــاع  والتخلــي  التمكيـــن  هــو  القبــض  ومعنــى  الكاســاني:”  قــال 

حقيقــة”.1 وقــال العــز بــن عبــد الســام:” قولهــم: قبضــت الــدار، واألرض، والعبــد والبعيـــر، 
التصــرف”.2 مــن  والتمكــن  االســتياء  بذلــك  يـــريدون 

ويعتبـر قبض املعقود عليه ثمرة تعاقدات الناس ومقصودها. 

ب- أشكال القبض)الحوز(:

تتعــدد أشــكال القبــض بيـــن قبــض حقيقــي وآخــر حكمــي. كمــا يختلــف القبــض حســب 

ال�ضــيء املــراد قبضــه، فقــد يكــون عقــارا وقــد يكــون منقــوال.

1- القبض الح�سي )الحقيقي(:

- فــي العقــار: اتفــق الفقهــاء علــى أن القبــض فــي العقــار يكــون بالتخليــة والتمكيـــن مــن اليــد 

والتصرف.3 

- في املنقول: اختلف الفقهاء في كيفية قبض املنقول:

فعند الحنفية: يكون القبض بالتناول باليد، أو بالتخلية على وجه التمكيـن.4

وقال الظاهرية: قبض املنقول يكون بالنقل والتحويل إلى نفسه.5

ومّيز جمهور الفقهاء )املالكية والشافعية والحنابلة(6بيـن ثاث حاالت:

األولى: ما يتناول باليد عادة، كالنقود والثياب ونحوها، وقبضه يكون بحيازته باليد.

يكــون  عــّد، فقبضــه  أو  ذرع،  أو  أو وزن،  كيــل،  مــن  التقديـــر،  فيــه  يعتبـــر  مــا  الثانيــة: 

عــّد. أو  أو ذرع  أو وزن  كيــل  مــن  فيــه  يقــدر  بمــا  باســتيفائه 

1-  بدائع الصنائع 148/5
2-  العز بن عبد السام، اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع املجاز، ص106

3-  انظــر: مواهــب الجليــل 477/4، حاشــية ابــن عابديـــن 561/4، املجمــوع 276/9، املغنــي البــن قدامــة 
333/4، املحلــى 89/8، املطبعــة املنيـــرية – مصــر، ســنة 1350هـــ

4-  انظر: ابن عابديـن، حاشية رد املحتار 561/4 
5-  انظر: ابن حزم، املحلى 89/8

6-  انظر: الذخيـرة 152/1، قواعد األحكام 84/2، املغني 332/4
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الثالثــة: مــا ال يعتبـــر فيــه تقديـــر مــن كيــل أو وزن أو ذرع أو عــّد، إمــا لعــدم اإلمــكان وإمــا 

ألنــه لــم يـــراع فيــه ذلــك، كاألمتعــة والعــروض. 

وفيه هذه الحالة اختلف الجمهور في كيفية القبض على رأييـن:

فقــال املالكيــة: ُيرجــع فــي كيفيــة قبضــه إلــى العــرف. قــال الشــيخ خليــل:” وقبــض العقــار 

بالتخليــة، وغيـــره بالعــرف”1 وقــال شــارحه:” أي: غيـــر العقــار مــن عــروض، وأنعــام ودواب، 
بالعــرف الجــاري بيـــن النــاس، كاجتيــاز الثــوب وتســليم مقــود الدابــة”2

وقال الشافعية والحنابلة: قبضه إنما يكون بنقله وتحويله.3 

أنــواع  إلــى اختــاف  فــي مــا يعتبـــر قبضــا راجــع  إلــى أن اختــاف الفقهــاء  وتجــدر اإلشــارة 

ذلــك. فــي  والعــادة  العــرف  اختــاف  إلــى  وأيضــا  املقبوضــات، 

وحســب  نفســها،  فــي  اختافهــا  حســب  األشــياء  فــي  تختلــف  القبــوض  الخطابــي:”  قــال 

اختاف عادات الناس فيها”.4 وقال الشربيـــني:” ألن الشــارع أطلق القبض وأناط به أحكاما، 
ولــم يبيـــنه، وال حــدَّ لــه فــي اللغــة، فرجــع فيــه إلــى العــرف”.5

2- القبض الحكمي )التقديـري(:6

وهو يقوم مقام القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره، ومنه:

- الرهن الرســمي في العقار، واملنقول املتحرك كالســيارات ونحوها، بوضع إشــارة الرهن 

في الصحيفة املعتبـــرة قانونا كالسجل العقاري، ونحوه.

- قيام قبض سابق لعيـن من األعيان مقام قبض الحق مستحق معتبـر شرعا.

- القيد املصرفي ملبلغ من املال في حساب العميل في الحاالت التالية:

إذا أودع في حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

1-  مختصر خليل ص186
2-  الشرح الكبيـر 145/3وانظر أيضا: شرح الخر�ضي 158/5، املنتقى للباجي 97/6

3-  انظر: مغني املحتاج 72/2، املغني البن قدامة 112/4
4-  معالم السنن 136/3، املطبعة العلمية بحلب1352هـ. وانظر: الفتاوى 272/3

5-  انظر: املغني 112/4، املجموع 275/9
6-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 498، مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد السادس 1/.453
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إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بيـــنه وبيـــن املصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى 

لحساب العميل.

إذا اقتطــع املصــرف -بأمــر العميــل- مبلغــا مــن حســاب لــه إلــى حســاب آخــر بعملــة أخــرى 

فــي املصــرف نفســه أو غيـــره، لصالــح العميــل أو ملســتفيد آخــر، وعلــى املصــارف مراعــاة قواعــد 

عقــد الصــرف فــي الشــريعة اإلســامية.

فــي أســواق التعامــل، بمــا يمكــن  ويغتفــر تأخيـــر القيــد املصرفــي للمــدد املتعــارف عليهــا 

املســتفيد مــن التســلم الفعلــي، علــى أنــه ال يجــوز للمســتفيد أن يتصــرف فــي العملــة خــال تلــك 

املــدة، إال بعــد حصــول أثــر القيــد املصرفــي بإمــكان التســلم الفعلــي.

- تســلم الشــيك إذا كان لــه رصيــد قابــل للســحب بالعملــة املكتــوب بهــا عنــد اســتيفائه 

املصــرف. وحجــزه 

وخالصة القول في هذه املسألة: 

ُبعــُد املرابحــة عــن بيــع “مــا ال يملــك” أو “مالــم يقبــض”، ألن املؤسســة )البنــك( ال تبيــع 

املبيــع )موضــوع املرابحــة( للمتعامــل إال بعــد تملكهــا لــه بالعقــد، وقبضهــا لــه حقيقــة أو ُحكمــا 

بالتســجيل والتحفيــظ والتوثيــق، وتحملهــا الضمــان فيــه. 

وبذلك يكون تعاملها قد خا من هذا املحذور الشرعي.

املسألة الثانية: الثمن وهامش الربح 

يشــترط الفقهــاء فــي بيــع املرابحــة أن يكــون الثمــن محــددا وثابتــا ال يتغيـــر، ألنــه مــن بيــوع 

األمانــة التــي تبنــى علــى الوضــوح و«الشــفافية« مــن حيــث التصريــح بالثمــن تفصيــا.

عقــد  فــي  لزامــا  البيــع  ثمــن  د  »يحــدَّ فيهــا:  جــاء  والتــي   6 املــادة  عليــه  نصــت  مــا  وذلــك 

املرابحــة، ســواء تعلــق األمــر بتكلفــة االقتنــاء أو هامــش الربــح، ويجــب أن يكــون كل منهمــا 

فيهمــا«.1  الزيــادة  منــع 
ُ
وت ثابتــا 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص582
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العيـــن  أنــه: »يقصــد بتكلفــة االقتنــاء ثمــن شــراء  الســابقة علــى   3 املــادة  كمــا نصــت 

مــن قبــل املؤسســة، مضافــا إليــه مجمــوع املصاريــف املــؤداة مــن قبلهــا واملرتبطــة باقتنــاء 

العيـــن مــن لــدن املؤسســة املذكــورة.

تشكل تكلفة االقتناء وهامش الربح املذكوران ثمن البيع باملرابحة«.

املرتبطــة  البنــك  و«مصاريــف«  املشــتراة  العيـــن«  »ثمــن  تشــمل  االقتنــاء«  فــ«تكلفــة 

والتحفيــظ  التســجيل  مصاريــف  التشــاركية  البنــوك  ُعــدُّ 
َ
ت ولذلــك  العيـــن.  شــراء  بعمليــة 

والتوثيــق مــن »املصاريــف« التــي يتحملهــا املتعامــل، ممــا قــد يســهم فــي غــاء املنتــوج وارتفــاع 

ثمنــه. 

وهاهنا وقفتان:

	.األولى: املرابحة بربح متغيـر

صرحت املادة السادســة الســابقة بوجوب تحديد »التكلفة« و«هامش الربح« وتثبيتهما 

ومنع الزيادة فيهما. وهذا رأي جماهيـــر أهل العلم.

ومــن الصــور التــي اســتحدثت فــي زماننــا »املرابحــة بربــح متغيـــر« وصورتهــا أن يكــون الربــح 

محــددا عنــد التعاقــد ثــم يكــون قابــا للتثبيــت أو التعديــل عنــد نهايــة كل فتــرة الرتباطــه بمؤشــر 

مســتقبلي منضبــط ومعلــوم.

وهــذه الصــورة منعتهــا الهيئــات واملجامــع الفقهيــة املعتبـــرة1ملا فيهــا مــن الربــا والغــرر وغيـــر 

ذلــك مــن املحاذيـــر الشــرعية.

العدالــة  تحقــق  ولكونهــا  اإلباحــة،  أصــل  علــى  املعاصريـــن2اعتمادا  مــن  قلــة  وأجازهــا 

بالســعر«... »البيــع  قبيــل  مــن  وألنهــا  الطويــل،  األجــل  ذات  املرابحــة  فــي  للطرفيـــن 

والراجح ما عليه جماهيـر أهل العلم، وبرأيهم أخذ املشرع املغربي.

1-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 213 - 214
2-  انظــر: املرابحــة بربــح متغيـــر، يوســف بــن عبــد هللا الشــبيلي ص 159-201، مجلــة العلــوم الشــرعية، 
العــدد 14، محــرم 1431ه. حامــد بــن حســن ميـــرة، عقــود التمويــل املســتجدة فــي املصــارف اإلســامية ص 

128-130، دار امليمــان - الريــاض. ط1، 1432ه/2011م. 
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	الوقفة الثانية: بيـن الربح والفائدة

ــرى، مــا الفــرق بيـــن صيغــة املرابحــة هاتــه، وبيـــن مــا يتعامــل بــه البنــك 
ُ
كأنــي بقائــل يقــول: ت

التقليــدي مــن القــرض بفائــدة. فالصــورة تــكاد تكــون واحــدة.

والجواب: أن العقديـن مختلفان تماما، وذلك من أوجه:

- املرابحة عقد عو�ضي والقرض عقد تبـرعي، والترّبح جائز في األول ممنوع في الثاني.

»الغنــم  قاعــدة  علــى  قائــم  اســتثمار مشــروع  عائــد  يمثــل  ألنــه  البيــع جائــز،  فــي  الربــح   -

بالغــرم«، بيـــنما الفائــدة فــي القــرض ممنوعــة ألنهــا غيـــر مرتبطــة بــأي نشــاط اســتثماري ولخلــّو 

القــرض مــن »املخاطــرة«، حيــث يكــون الضمــان كامــا علــى املديـــن املقتــرض. 

ثــم إن الربــح فــي املرابحــة يكــون ثابتــا ســواء كان مبلغــا مقطوعــا أو نســبة معلومــة. بيـــنما 

الفائــدة الربويــة تكــون متغيـــرة.

مــع اإلشــارة إلــى ضــرورة فصــل الربــح عــن الفائــدة علــى مســتوى البنــك املركــزي، وتحريـــر 

الربــح بإخضاعــه ملنطــق العــرض والطلــب فــي إطــار الضوابــط الشــرعية واألخاقيــة. 

أو اعتماد أسلوب التسعيـر وتحديد هامش الربح إذا دعت املصلحة املعتبـرة لذلك.

فاألصل في الربح هو التحريـر، والتسعيـر للحاجة والضرورة.

- الشــرط الجزائــي ال يـــرتبط فــي املرابحــة بتأخــر ســداد الثمــن علــى القــول الراجــح عنــد 

أهــل العلــم، بــل بالنكــول عــن الوفــاء بالوعــد امللــزم لغيـــر عــذر معتبـــر شــرعا. 

بيـنما في القرض الربوي ُيفرض على كل تأخيـر في السداد، سواء كان لعذر أو تماطا.

- الزمــن إذا ارتبــط بســلعة تكــون لــه قيمتــه، وبالتالــي جــاز أن يختلــف ثمــن البيــع الحــال 

عــن ثمــن بيــع األجــل. لكــن إذا لــم يـــرتبط بســلعة فــا قيمــة لــه، ولذلــك جــازت املرابحــة ألنهــا مــن 

البيــع ألجــل وُمنــع القــرض الربــوي. 

	»املسألة الثالثة: »ضع وتعجل

جــاء فــي املــادة 7: »يمكــن أداء ثمــن البيــع مــن لــدن العميــل دفعــة واحــدة أو مــن خــالل 

يجــوز  العقــد.  دفعــات متعــددة، حســب الشــروط والكيفيــات املتفــق عليهــا بيـــن طرفــي 
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للعميــل بمبــادرة منــه أن يقــوم فــي أي وقــت ودون تعويــض، بالتســديد املبكــر أو الجزئــي 

لثمــن البيــع املتبقــي أداؤه، مــع مراعــاة الشــروط املحــددة فــي عقــد املرابحــة.

فــي حالــة التســديد املبكــر يمكــن للمؤسســة أن تتنــازل عــن جــزء مــن هامــش الربــح 

لفائــدة العميــل، شــرط أال يـــنص العقــد علــى ذلــك. ويجــب أن يـــنص العقــد صراحــة علــى 
أن املؤسســة غيـــر ملزمــة بالتنــازل عــن جــزء مــن هامــش الربــح فــي حالــة التســديد املبكــر«.1

فيهــا  اختلــف  التــي  وتعجــل«  »ضــع  صيغــة  تفــادي  أراد  التنصيــص  بهــذا  املشــّرع  ولعــل 

أقــوال:  ثاثــة  علــى  الفقهــاء 

األول: لفقهائنا املالكية ووافقهم عليه الشافعية. 

ومفاده املنع إذا كان لشرط، ألنه ربا. قال اإلمام مالك:« واألمر املكروه الذي ال اختاف 

ويعجلــه  الطالــب  عنــه  أجــل، فيضــع  إلــى  الديـــن  الرجــل  علــى  للرجــل  يكــون  أن  فيــه عندنــا، 

املطلــوب، وذلــك عندنــا بمنزلــة الــذي يؤخــر ديـــنه بعــد محلــه عــن غريمــه ويزيــده الغريــم فــي 
حقــه، قــال: فهــذا الربــا بعيـــنه، ال شــك فيــه«.2

رني وأزيدك«، ووجه الشبه بيـــنهما  ِ
ّ

فاإلمام مالك يعتبـــر صورة »ضع وتعجل« بمنزلة »أخ

أن للزمن ثمنا في الصورتيـن.3 

وجــاء فــي الرســالة:« وال تجــوز الوضيعــة مــن الديـــن علــى تعجيلــه، وال التأخيـــر بــه علــى 

يـــن( كان مــن بيــع  الزيــادة فيــه«.4 قــال الشــارح: »)ال تجــوز الوضيعــة(، أي: الحطيطــة )مــن الدَّ

أو مــن قــرض علــى شــرط )تعجيلــه( قبــل حلوله...فهــذا حــرام. وتســمى هــذه الصــورة بضــع مــن 

ــل عامــة في ديـــن   عنــي حصــة منــه وأعجــل لــك باقيــه. وحرمــة ضــع وتعجَّ
َّ
ــك وتعّجــل. أي: ُحــط حّقِ

بالبيــع والقــرض«.5

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص582
2-  انظر: القبس البن العربي 306/3

3-  انظر: بداية املجتهد 155/2
4-  الرسالة ص214-213
5-  الفواكه الدواني 91/2
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القــول الثانــي: لفقهــاء الحنفيــة والحنابلــة، ومفــاده عــدم الجــواز إال فــي ديـــن الكتابــة ألن 

الربــا ال يجــري بيـــن املكاتــب ومــواله فــي ذلــك.

فيتلخــص مــن قــول الجمهــور أن صــورة »ضــع وتعجــل« ال تجــوز إذا كانــت بشــرط مســبق، 

أما إذا كانت بغيـــر شــرط فا تمنع.

قــال ابــن حــزم: » فلــو عجــل الــذي عليــه الحــق بعــض مــا عليــه بغيـــر شــرط، ثــم رغــب إلــى 

صاحــب الحــق أن يضــع عنــه الباقــي أو بعضــه فأجابــه إلــى ذلــك، أو وضعــه، أو بعضــه، فــكل 

ذلــك جائــز حســن وكاهمــا مأجــور. ألنــه ليــس ههنــا شــرط أصــا، لكــن أحدهمــا ســارع إلــى 

الخيــار فــي أداء بعــض مــا عليــه فهــو محســن، واآلخــر ســارع إلــى اإلبــراء مــن حقــه فهــو محســن، 

افعلوا الخيـــر﴾ وهــذا كلــه خيـــر”1 قــال هللا تعالــى: ﴿و

القــول الثالــث: ألحمــد فــي روايــة عنــه اختارهــا ابــن تيميــة و ابــن القيــم، ومفــاده الجــواز 

ولو بشرط.2 وأخرج البيهقي أن ابن عباس-ر�ضي هللا عنهما- كان ال يـرى بأسا أن يقول أعجل 

لــك وتضــع عنــي.3 

ــر لــي وأنــا  ِ
ّ

كمــا أخــرج صاحــب املصنــف قــول ابــن عباس-ر�ضــي هللا عنهمــا-: “إنمــا الربــا أخ

أزيــدك، وليــس عّجــل لــي وأضــع عنــك”.4 

1-  املحلى البن حزم 83/1 - 84 
2-  انظر: إعام املوقعيـن 371/3

3-  انظر: سنن البيهقي 28/6
4-  انظر: مصنف عبدالرزاق 27/8
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واحتــج املجيــزون بحديــث ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا تعالــى عنهمــا- قــال: ملــا أراد رســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم أن يخــرج بنــي النضيـــر قالــوا: يــا رســول هللا، إنــك أمــرت بإخراجنــا ولنــا 
علــى النــاس ديــون لــم تحــل، قــال: “ضعــوا وتعجلــوا”.1

ويـرى ابن القيم أن “ضع وتعجل” هو من باب صلح اإلبراء أو صلح اإلسقاط.

وقــال مبيـــنا الفــرق بيـــن الربــا املحــرم و”ضــع وتعجــل”: “مقابلــة األجــل بالزيــادة فــي الربــا 

ذريعــة إلــى أعظــم الضــرر، وهــو أن يصيـــر الدرهــم الواحــد ألوفــا مؤلفــة، فتشــتغل الذمــة بغيـــر 

لــه،  فائــدة. وفــي الوضــع والتعجيــل تتخلــص ذمــة هــذا مــن الديـــن، ويـــنتفع ذاك بالتعجيــل 

والشــارع لــه تطلــع إلــى بــراءة الذمــم مــن الديــون، وقــد ســمى الغريــم املديـــن أسيـــرا، ففــي بــراءة 

ذمتــه تخليــص لــه مــن األســر، وهــذا ضــد شــغلها بالزيــادة مــع الصبــر”.2 

املســبق  االتفــاق  عــدم  بشــرط  بالجــواز  الجمهــور  قــول  اإلســامي  الفقــه  مجمــع  ورجــح 

فقــرر “ أن الحطيطــة مــن الديـــن املؤجــل ألجــل تعجيلــه، ســواء كانــت بطلــب الدائــن أو املديـــن 

)ضــع وتعجــل( جائــزة شــرعا، ال تدخــل فــي الربــا املحــرم إذا لــم تكــن بنــاء علــى اتفــاق مســبق، 

ومادامــت العاقــة بيـــن الدائــن واملديـــن ثنائيــة، فــإذا دخــل بيـــنهما طــرف ثالــث لــم تجــز، ألنهــا 
حيـــنئذ تأخــذ حكــم حســم األوراق التجاريــة”.3

إلــى القــول بجــواز إصــدار تعليمــات مــن البنــوك  واتجــه املؤتمــر الســابع عشــر لأليوفــي 

املركزيــة بإلــزام البنــوك التــي تحــت إمرتهــا بالحــط مــن الديـــن عنــد تعجيــل الســداد، ويكــون 

1-  رواه البيهقــي فــي الســنن، كتــاب البيــوع، بــاب مــن عجــل لــه أدنــى مــن حقــه قبــل محلــه فقبلــه ووضــع عنــه 
طيبــة بــه أنفســهما.ح)10920(، قــال البيهقــي: فيــه ضعــف. انظــر: ســنن البيهقــي 28/6، ورواه الدارقطنــي 
فــي الســنن، كتــاب البيــوع.ح193، ووصفــه الدارقطنــي بأنــه مضطــرب. انظــر: ســنن الدارقطنــي 46/3. ورواه 
ولــم  اإلســناد،  هــذا حديــث صحيــح  الحاكــم:  عنــه  وقــال  البيــوع.ح2325،  كتــاب  املســتدرك،  فــي  الحاكــم 

يخرجــاه. واعتــرض الذهبــي علــى تصحيحــه، وأشــار لضعفــه. انظــر: املســتدرك 61/2. 
وقال ابن القيم: » هو على شــرط الســنن، وقد ضعفه البيهقي ورجال إســناده ثقات، وإنما ضعف بمســلم 

بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشــافعي واحتج به«. انظر: إغاثة اللهفان البن القيم 13/2.
2-  انظر: إغاثة اللهفان 13/2، إعام املوقعيـن 371/3

3-  انظر: مجلة املجمع الفقهي، العدد السادس 193/1، والعدد السابع 9/2.
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ذلــك اإللــزام مــن بــاب اإللــزام األدبــي الــذي ُيَتضّمــن فــي سياســاتها وإجراءاتهــا وليــس مــن اإللــزام 

العقــدي املشــروط فــي العقــد.1 

خالصة املسألة: 

أخــذ بنــك املغــرب بــرأي الجمهــور- ومنهــم املالكيــة- واالجتهــاد املعاصــر )املجمــع الفقهــي، 

فــي غيــاب الشــرط املســبق. فيكــون وضــُع  املعاييـــر الشــرعية( القائــل بجــواز “ضــع وتعجــل” 

البنــك مــن الّديـــن عنــد تعجيــل الســداد مــن بــاب التبـــرع واإلحســان.

املسألة الرابعة: نقل امللكية، ورهن املبيع في ثمنه

منهــا  وتمكيـــنه  العقــد  بإبــرام  العميــل،  إلــى  العيـــن  ملكيــة  تنتقــل   »:4 املــادة  فــي  جــاء 

حكمــا«.2  أو  حقيقــة 

األصــل أن امللكيــة والضمــان يـــنتقان بمجــرد إبــرام عقــد البيــع وإتمامــه. وامللكيــة تقت�ضــي 

تمــام التصــرف املشــروع فــي اململــوك مــن غيـــر قيــد. والواقــع أن املتعامــل بعــد إبــرام العقــد 

ــن مــن العيـــن ليـــنتفع بهــا ويســتعملها، لكنــه يمنــع مــن التصــرف فيهــا بالكــراء أو البيــع إال 
َّ

ُيَمك

بــإذن كتابــي مــن البنــك، وذلــك ألن البنــك يحتفــظ بالعيـــن )موضــوع املرابحــة( رهنــا إلــى حيـــن 

إتمــام كافــة األقســاط.

لفائــدة  بضمانــات  املرابحــة  عقــد  يقتــرن  أن  »يمكــن  أنــه  علــى   8 املــادة  نصــت  وقــد 

فــي النصــوص  املؤسســة، كالرهــن والكفالــة وغيـــرهما مــن الضمانــات املنصــوص عليهــا 
املنشــور«.3 هــذا  مــن   2 املــادة  مقتضيــات  مراعــاة  مــع  العمــل،  بهــا  الجــاري  التشــريعية 

وال إشــكال فــي اشــتراط الضمانــات الشــرعية فــي املعاوضــات، ومــن ذلــك البيــع ألجــل. ألنهــا 

ال تتنافــى مــع مقصــود العقــد. وســيأتي فــي مســألة »بيــع وشــرط« مزيــد تفصيــل. 

ومــن الضمانــات املعمــول بهــا واقعــا فــي البنــوك التشــاركية ضمــان الرهــن، وال إشــكال 

يـــن.  فيــه، إذ هــو مــن عقــود التوثيقــات التــي يســتوثق بهــا للدَّ

1-  انعقد املؤتمر في 7 - 8 أبريل 2019 بالبحريـن.
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص582
3-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص582
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فاملؤسســة )املرتِهــن( تجعــل العيـــن )موضــوع املرابحــة( وثيقــة بَديـــن املتعامــل )الراهــن( 

بحيــث تســتوفي منهــا أو مــن ثمنهــا إذا تعــذر وفــاؤه بالديـــن الــذي فــي ذمتــه. 

مذهــب  وهــو  الفقهــاء،  أقــوال  مــن  الراجــح  هــو  ثمنــه«  فــي  املبيــع  »رهــن  بجــواز  والقــول 

أبــي حنيفــة ومالــك وأحــد قولــي الشــافعي والصحيــح مــن مذهــب أحمــد، واختــاره ابــن تيميــة 

القيــم. ابــن  وتلميــذه 

قــال ابــن القيــم: »وهكــذا فــي املبيــع يشــترط علــى املشــتري رهنــه علــى ثمنــه حتــى يســلمه 

 يمنــع صحــة هــذا الشــرط والرهــن، 
ً
 قويــا

ً
، وال معنــًى، وال مأخــذا

ً
إليــه، وال محــذور فــي ذلــك أصــا

وقــد اتفقــوا أنــه لــو شــرط عليــه رهــن عيـــن أخــرى علــى الثمــن جــاز، فمــا الــذي يمنــع جــواز رهــن 

املبيــع علــى ثمنــه؟ ال فــرق بيـــن أن يقبضــه أو ال يقبضــه علــى أصــح القوليـــن، وقــد نــص اإلمــام 

أحمــد علــى جــواز اشــتراط رهــن املبيــع علــى ثمنــه، وهــو الصــواب ومقت�ضــى قواعــد الشــرع 

وأصولــه... وهــو مذهــب مالــك وأبــي حنيفــة، وأحــد قولــي الشــافعي، وبعــض أصحــاب اإلمــام 

أنــه: »ال حــق  مــا أجــازه مجمــع الفقــه اإلســامي حيــث قــرر  أحمــد، وهــو الصحيــح«.1 وهــذا 

للبائــع فــي االحتفــاظ بملكيــة املبيــع بعــد البيــع، ولكــن يجــوز للبائــع أن يشــترط علــى املشــتري 

رهــن املبيــع عنــده لضمــان حقــه فــي اســتيفاء األقســاط املؤجلــة«.2 

مــن  فــي املعيــار8: »يـــنبغي أن تطلــب املؤسســة  وأجازتــه املعاييـــر الشــرعية، حيــث جــاء 

العميــل ضمانــات مشــروعة فــي عقــد بيــع املرابحــة. ومــن ذلــك حصــول املؤسســة علــى كفالــة 

طــرف ثالــث، أو رهــن الوديعــة االســتثمارية للعميــل، أو رهــن أي مــال منقــول أو عقــار، أو رهــن 

الســلعة محــل العقــد رهًنــا ائتمانيــا )رســميا( دون حيــازة أو مــع الحيــازة للســلعة وفــك الرهــن 
تدريجيــا حســب نســبة الســداد«.3

وجــاء فــي املعيــار رقــم 39 الخــاص بالرهــن: »يجــوز للبائــع أن يشــترط علــى املشــتري فــي عقــد 

البيــع رهــن املبيــع بثمنــه املؤجــل، بعــد قبــض املشــتري لــه حقيقــة أو حكمــا«.4 

1-  انظر: إعام املوقعيـن 33/4، إغاثة اللهفان 53/2
2-  انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي 193/1

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 216
4-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 986
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واقترحــت هيئــة كبــار علمــاء الســعودية لتصحيــح عقــد اإليجــار املنتهــي بالتمليــك »أن 

 وهــو أن يبيــع ال�ضــيء ويـــرهنه علــى ثمنــه، ويحتــاط لنفســه 
ً
 صحيحــا

ً
يســلك املتعاقــدان طريقــا

باالحتفــاظ بوثيقــة العقــد واســتمارة الســيارة، ونحــو ذلــك«.1

وهذا الرهن يكون في الغالب رهنا »رسميا« فقط، وليس رهنا »حيازيا«.

ويبقــى اإلشــكال فــي »التأميـــن التجــاري« الــذي تعتمــده البنــوك التشــاركية باعتبــاره مــن 

»الضمانات« والذي يشكل َمنقصة في املالية التشاركية ومطعنا في »مشروعية« تعاماتها2، 

ولذلــك ُرفــع مطلــب تقنيـــن »التأميـــن التكافلــي« وإدخالــه إلــى منظومــة املاليــة التشــاركية. وقــد 
اســتجاب املشــرع املغربــي، وأصــدر »القانــون« بعــد مخــاض عسيـــر.3

املسألة الخامسة: بيع حلية الذهب والفضة بالنقود نسيئة

جــاء فــي املــادة 5 أنــه » ال يجــوز إجــراء املرابحــة فــي الوحــدات النقديــة ومــا فــي حكمهــا إذا 
كان دفع الثمن آجال، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب والفضة«.4

وعلة املنع تفادي الربا، حيث إنه من املقرر شرعا في أحكام الصرف في الفقه اإلسامي 

اشتراط التقابض )املناجزة( في البَدليـن )يًدا بيٍد( عند اختاف الجنس. واشتراط التقابض 

 بمثل، سواء بسواء( عند اتحاده. 
ً
ا

ْ
والتماثل )ِمث

ولذلك، منعت املرابحة في النقد، والذهب والفضة في جنسهما لغياب »التقابض«.

وقد وردت في السنة املطهرة أحاديث كثيـرة في الربا.5

1-  انظر: القرار رقم 198 بتاريخ 1420/11/6هـ.
2-  جمهور الفقهاء على تحريمه للغرر. انظر: الفقه اإلسامي وأدلته 442/4- 445

3-  صــدر قانــون التأميـــن التكافلــي فــي الجريــدة الرســمية عــدد 6806 بتاريــخ 20 ذو الحجــة 1440هـــ)22 
.)2019 غشــت 

4-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص582
5-  انظــر: - صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب مــا يذكــر فــي بيــع الطعــام والحكــرة، وفــي بــاب بيــع الشعيـــر 

بالشعيـــر. وفــي بــاب بيــع الذهــب بالذهــب. وفــي بــاب بيــع الفضــة بالفضــة.
- صحيــح مســلم كتــاب املســاقاة، بــاب الربــا. وفــي بــاب النهــي عــن بيــع الــورق بالذهــب ديـــنا. وفــي بــاب الصــرف 

وبيــع الذهــب بالــورق نقــدا.
- موطأ مالك، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبـرا وعيـنا.
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بــن الصامــت -ر�ضــي هللا عنــه- عــن النبــي صلــى هللا عليــه  ومــن أجمعهــا حديــث عبــادة 

وســلم أنــه قــال: »الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والبــرُّ بالبــر، والشعيـــر بالشعيـــر والتمــر 

بالتمــر، وامللــح بامللــح، مثــا بمثــل ســواء بســواء يــدا بيــد، فــإذا اختلفــت هــذه األصنــاف فبيعــوا 

كيــف شــئتم، إذا كان يــدا بيــد«. 

وفــي روايــة أبــي ســعيد الخــدري- ر�ضــي هللا عنــه -: » فمــن زاد أو اســتزاد فقــد أربــى اآلخــذ 
واملعطــي فيــه ســواء«.1

ديـــنار  كبيــع  الجنــس.  اختــاف  عنــد  مناجــزة  التفاضــل  مــع  بالنقــد  النقــد  بيــع  فيجــوز 

بيــد. يــدا  ذلــك  أشــبه  ومــا  برياليـــن،  ودوالر  بدرهميـــن، 

درهــم  بيــع  يجــوز  فــا  التماثــل كذلــك،  املناجــزة  مــع  يشــترط  الجنــس  اتحــاد  عنــد  لكــن 

بيــد. يــدا  البيــع  ولــو كان  بديـناريـــن  ديـــنار  بدرهميـــن، وال 

وعليه، ملا كان التسديد في املرابحة غالبا ما يكون مؤجا امتنعت املرابحة في الوحدات 

النقدية، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بجنسهما للعلة نفسها.

إذا  املرابحــة  بحكــم  وتتعلــق  الخامســة،  املــادة  مــن  باملفهــوم  تســتخرج  صــورة  وبقيــت 

أو فضــة غيـــر  الثمــن ذهبــا  )الحليــة(، وكان  الفضــة املصوغيـــن  أو  الذهــب  كان موضوعهــا 

نقــودا.  أو  مصوغيـــن، 

فجمهــور الفقهــاء قالــوا بعــدم جــواز التفاضــل والنســيئة فــي العيـــن )الذهــب والفضــة( 
مهمــا اختلفــت أشــكالها، ومــن ذلــك املصــوغ بغيـــر املصــوغ.2

وذهب ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم إلــى القــول بجــواز بيــع املصــوغ مــن العيـــن )الحليــة( 

بغيـــر املصــوغ منهــا تفاضــا ونســيئة. 

وهو قول مروي عن معاوية والحسن والشعبي، واختيار جماعة من أهل العلم.

1-  انظــر الروايتيـــن فــي صحيــح مســلم، كتــاب املســاقاة، بــاب الصــرف وبيــع الذهــب بالــورق نقــدا. حديــث 
رقــم 3071، وحديــث رقــم 3072. 

الفقــه  وانظــر: مجلــة مجمــع   ،10/11 للنــووي  302، شــرح مســلم  البــر ص  عبــد  الكافــي البــن  انظــر:    -2
1609/3 الخامــس  والعــدد   1650/3 الثالــث  العــدد  اإلســامي، 
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ودليلهــم أن: »الحليــة املباحــة صــارت بالصنعــة املباحــة مــن جنــس الثيــاب والســلع ال مــن 

جنــس األثمــان، ولهــذا لــم تجــب فيهــا الــزكاة، فــا يجــري الربــا بيـــنها وبيـــن األثمــان كمــا ال يجــري 

بيـــن األثمــان وبيـــن ســائر الســلع«.1 وعليــه، جــاز بيــع املصــوغ مــن الذهــب والفضــة بجنســه 

تفاضــا، ويجعــل الزائــد فــي مقابلــة الصنعــة، ســواء كان البيــع حــاال أو مؤجــا مــا لــم يقصــد 
كونهــا ثمنــا.2

فالحلية ترددت بيـن أصليـن: أصل كونها »أثمانا«، وأصل كونها »زيـنة وعرضا«. 

وممــن نــص علــى ذلــك ابــن رشــد، حيــث قــال عنــد حديثــه عــن اختــاف العلمــاء فــي إيجــاب 

ــَبِهه بيـــن العروض وبيـــن الّتبر والفضة اللتيـــن 
َ

الزكاة في الحلي: »والســبب في اختافهم تردد ش

املقصــود منهمــا املعاملــة فــي جميــع األشــياء. فمــن شــبهه بالعــروض التــي املقصــود منهــا املنافــع 

أّوال قــال: ليــس فيــه زكاة، ومــن شــبهه بالتبـــر والفضــة التــي املقصــود فيهــا املعاملــة بهــا أّوال قــال: 

فيــه الــزكاة«.3 

وقــال ابــن العربــي: »وإن كان حليــا فقــد اختلــف علماؤنــا فيــه، هــل تجــري فيــه أحــكام الربــا 

 
ً
كلهــا كمــا تجــري فــي الذهــب والفضــة أم ال؟ وهــذا يســتمد مــن بحــر املقاصــد، فــإن كان عيـــنا

فــي أصلــه، فأخرجــه القصــد والصياغــة إلــى بــاب العــروض، وعضــد الشــرع هــذا األصــل عندنــا 

وعنــد الشــافعي بتعييـــن حكــم الشــرع فــي إيجــاب الــزكاة فيــه فأســقطها فــي الحلــي حيـــن تغيـــرت 
هيئتــه وخــرج عــن الذهــب والفضــة فــي هيئتهمــا واملقصــود بهمــا، وهــذا الدليــل ال غبــار عليــه«.4

فاقت�ضــى اســتثناء الحلــي مــن الــزكاة -علــى رأي الجمهــور- أن يســتثنى مــن بــاب الصــرف 

منيــة« إلــى أصــل »الزيـــنة والعــروض والســلع«.
َّ
كذلــك لخروجهــا مــن أصــل »الث

أما عن جواز بيع الحلية بالنقود الورقية فإنه ُيخّرج على مسلكيـن:

1-  إعام املوقعيـن 241/2
2-  انظــر: االختيــارات الفقهيــة لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة لــدى تاميــذه، ص 468، جمــع وإعــداد ســامي بــن 

محمــد بــن جــاد هللا، الناشــر: مجمــع الفقــه اإلســامي - جــدة. 
3-  بداية املجتهد ونهاية املقتصد 11/2.

4-  ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 250-249/3
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األول: إذا قلنــا بالتســوية بيـــن النقــود الورقيــة والذهــب والفضــة بدليــل علــة »الثمنيــة« 

املتوفــرة فيهمــا معــا، إذ همــا أثمــان للســلع وقيــم للمتلفــات )مخــزن للقيمــة(1 فالقــول بالجــواز 

يكــون بنــاًء علــى اعتبــار الحليــة ســلعة وعرضــا، وهــو املرجــح دليــا.

املســلك الثانــي: إذا قلنــا بــأن العلــة فــي الذهــب والفضــة كونهمــا ذهبــا وفضــة، فتكــون علــة 

قاصــرة فيهما2وهــي منتفيــة قطعــا فــي النقــود، فجــاز البيــع تفاضــا ونســيئة.

وال يخفــى مــا فــي القــول بالجــواز مــن التيسيـــر ورفــع الحــرج عــن الناس-بائعيـــن ومشتريـــن- 
فــي زماننــا، وتمكيـــنهم مــن قضــاء حاجاتهــم مــن غيـــر مصادمــة ألحــكام شــريعة ربهــم.3

املسألة السادسة: بيع الِعيـنة 

نــص املشــروع فــي املــادة 10 أنــه »إذا كان دفــع الثمــن فــي عقــد املرابحــة آجــال فــال يمكــن 

للمؤسســة إعــادة شــراء العيـــن مــن العميــل بثمــن عاجــل دون اســتيفاء األقســاط املتبقــي 

أداؤهــا فــي عقــد املرابحــة. أو إعــادة شــراء العيـــن مــن العميــل إلعــادة بيعهــا لــه قصــد إعــادة 

جدولــة الديـــن مقابــل الزيــادة فــي الثمــن«. وفــي املــادة 15: »يجــب علــى املؤسســة أن تشــتري 
العيـــن مــن طــرف ثالــث غيـــر العميــل أو وكيلــه فــي عقــد املرابحــة«. 4

ومقت�ضى هاتيـن املادتيـن تجنيب البنك واملتعامل معه من الوقوع في بيع »الِعيـنة«.

والعيـــنة فــي اللغــة5: -بكســر العيـــن- وتعنــي الّســلف والشــراء نســيئة. وســّمي البيــع “عيـــنة” 

لكــون الحصــول علــى الَعيـــن )النقــد( هــو املقصــود أصالــة.

واصطاحا: قرض في صورة بيع الستحال الزيادة.6 

1-  انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 3، 1650/3 والعدد 5، 1609/3
2-  األوفق واألنسب واألرجح هو قول الجمهور بأن العلة في العيـن هي »الثمنية«.

3-  انظــر: يونــس رفيــق املصــري، أحــكام بيــع وشــراء حلــي الذهــب والفضــة. مجلــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز. 
ص 37-68، مجلــد 9، س 1997م. رشــيد بنكيـــران، بيــع حلــي الذهــب متفاضــا ومؤجــا جائــز ليــس بحــرام. 

منشــور علــى موقــع هويــة بــرس، بتاريــخ 31 مــارس2019.
4-  انظر املادتيـن في: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص583

5-  مختار الصحاح، مادة )عيـن( ص223. املصباح املنيـر، مادة )عيـن(ص227
6-  انظر: حاشية الدسوقي 88/3، شرح الخر�ضي 105/5، مواهب الجليل 404/4
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 بثمــن أقــّل. ويبقــى 
ً
وصورتهــا: بيــع ســلعة بثمــن إلــى أجــل معلــوم، ثــّم شــراؤها نفســها نقــدا

الثمــن األول فــي ذمــة املشــتري يؤديــه عنــد حلــول األجــل.

س الصورة فيكون البيع نقدا، ثم يكون الشراء إلى أجل بثمن أعلى.
َ

عك
ُ
وقد ت

والفــرق بيـــن الصورتيـــن يتجلــى فــي الطــرف املحتــاج إلــى النقــد، إذ هــو املشــتري فــي الصــورة 

األولــى، والبائــع فــي الصــورة الثانيــة.

وجمهــور الفقهــاء علــى منــع التعامــل بالعيـــنة لكونهــا حيلــة إلــى الربــا، وأجازهــا الشــافعي 
لســامة البيــع ظاهــرا.1

ــد معيــار املرابحــة قــول الجمهــور، حيــث جــاء فيــه: “يجــب علــى املؤسســة أن تتأكــد 
ّ

وقــد أك

الــذي يبيــع الســلعة إليهــا طــرف ثالــث غيـــر العميــل أو وكيلــه. فــا يصــح مثــا أن يكــون  أن 

العميــل اآلمــر بالشــراء هــو نفســه أو وكيلــه املالــك األصلــي للســلعة، أو أن تكــون الجهــة املــوردة 

للســلعة مملوكــة للعميــل بمــا يزيــد علــى النصــف. 

فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبيـن األمر كانت العملية باطلة ألنها من بيع العيـنة«2

واســتدل املانعــون بأدلــة نصيــة منهــا حديــث ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا- قــال: »ســمعُت 

ر، وَرِضيُتم 
َ

اَب الَبق
َ
ن

ْ
ذ

َ
م أ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
ِة، وأخ

َ
باَيعُتم ِبالِعيـن

َ
 صلى هللا عليه وسلم يقول: »إذا ت

َّ
رسوَل للا

م«3 وغيـــره مــن 
ُ

رِجُعــوا إلــى ِديـــِنك
َ
 َال َينِزُعــه َحّتــى ت

ًّ
ال

ُ
ــم ذ

ُ
ُ َعليك َّ

 للا
َ
ط

َّ
َركُتــم الجهــاد، َســل

َ
ْرع، وت بالــزَّ

النصــوص. واســتدلوا أيضــا بأصــل ســّد الذريعــة، فليــس البيــع فــي »العيـــنة« إال غطــاء ووســيلة 

ُيتوّصــل بهــا إلــى ربــا النســيئة املحــّرم شــرعا. 

كمــا نصــت املــادة العاشــرة علــى عــدم جــواز جدولــة الديـــن )تأجيــل موعــد األداء( مقابــل 

الزيــادة فيــه، ملــا فــي ذلــك مــن ربــا النســيئة املحــرم.

وعليــه، فمــا ورد فــي املادتيـــن 10 و11 مــن منشــور والــي بنــك املغــرب موافــق لــرأي الجمهــور 

-ومنهــم املالكيــة- القائــل بمنــع صورتــي »العيـــنة«.

1-  انظر: بدائع الصنائع 5/ 198، املغني 4/ 132، األم للشافعي 3/ 79
2-  املعاييـر الشرعية ص 206

3-  رواه أحمــد فــي املســند.ح 4825، ورواه أبــو داود فــي الســنن، كتــاب البيــوع، بــاب فــي النهــي عــن العيـــنة.
ح3462. والحديــث لــه طــرق ثاثــة كلهــا ضعيفــة. انظــر: التلخيــص البــن حجــر48/3
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املسألة السابعة: هامش الجدية

يســمى  نقــدي  مبلــغ  دفــع  تطلــب  أن  للمؤسســة  “يمكــن  أنــه:  علــى   12 املــادة  نصــت 

“هامــش الجديــة” لضمــان تنفيــذ وعــد العميــل، وتحتفــظ املؤسســة بهامــش الجديــة فــي 

حســاب خــاص، وال يحــق لهــا التصــرف فيــه، علــى أال يتعــدى هــذا املبلــغ نســبة مــن كلفــة 

اقتنــاء العيـــن مــن طــرف املؤسســة يحددهــا بنــك املغــرب. إذا لــم تســلم املؤسســة العيـــن 

يـــنق�سي  فــي الوعــد  فــي األجــل املحــدد وحســب الكيفيــات واملواصفــات املحــددة  للعميــل 

االلتــزام النا�ســئ عــن الوعــد، وللعميــل أن يســترد هامــش الجديــة مــن املؤسســة فــي الحــال، 

بــه. كمــا  لحــق  الــذي  املثبــت  الفعلــي  الضــرر  بتعويــض  أن يطالــب املؤسســة  لــه  أن  كمــا 

فــي حالــة تراجــع  أن للعميــل أن يســترد هامــش الجديــة بمجــرد إبــرام عقــد املرابحــة، أو 

املؤسســة عن إبرام عقد املرابحة، وله في الحالة األخيـــرة أن يطالب املؤسســة بتعويض 
الضــرر الفعلــي املثبــت الــذي لحــق بــه”.1

ما ورد في هذه املادة مطابق ملا جاء في املعيار الشرعي رقم 8 الخاص باملرابحة.2 

	 :هامش الجدية والعربون 

يختلــف “هامــش الجديــة” عــن “العربــون”، ألن “العربــون” عنــد الفقهــاء مبلــغ مــن املــال 

يدفعــه العميــل إلــى البائــع بعــد العقــد، علــى أن يكــون جــزًء مــن الثمــن إن تّمــت املبادلــة فــإن لــم 

تتــّم يعــود لصاحبــه أو يأخــذه البائــع، علــى تفصيــل عنــد الفقهــاء.

أمــا »هامــش الجديــة« فهــو املبلــغ الــذي ُيدفــع للبنــك تأكيــًدا علــى جّديــة املتعامــل فــي طلــب 

الســلعة، وإظهــارا لقدرتــه علــى إتمــام الصفقــة. 

ويكون املبلغ »أمانة« عند البنك ال يحق له التصرف فيه.

فــإن عــَدل املتعامــل بعــد تملــك البنــك للســلعة مــن غيـــر عــذر شــرعي، فــإن البنــك َيْجُبــر 

الضــرر الفعلــي الــذي لحــق بــه مــن هــذا املبلــغ، ويعيــد الباقــي إلــى صاحبــه. فــإذا لــم يــِف هامــش 

الجديــة بالضــرر، فللبنــك أن يطالــب املتعامــل بمــا تبقــى مــن الخســارة. 3 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص584
2-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 208 - 209

3-  املعاييـر الشرعية ص208
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ويمكن للمتعامل بعد استرداد »مبلغه« أن يحتسبه جزء من ثمن املبيع.

وفــي حــال عــدم وفــاء املؤسســة بالتزاماتهــا يـــنق�ضي »الوعــد بالشــراء« ومــا تضمنــه، ويمكــن 

للمتعامــل مطالبتهــا بتعويــض عــن األضــرار الفعليــة التــي لحقــت بــه.

ويختلف مقدار »هامش الجدية« في البنوك التشاركية، فبيـنما يحدده »بنك الصفاء« 

و«بنك اليسر« في حدود %10 من ثمن العقار، نجد »بنك أمنية« يحدده في 5%.

فيمكننــا إذن أن نعتبـــر »هامــش الجديــة« نوعــا مــن الضمــان املشــروع. وهــو مــا نصــت 

عليــه املــادة 8 الســابقة. وهــذه »الضمانــات« قــد تكــون قبليــة كمــا فــي »هامــش الجديــة« أو 

َبعديــة كمــا فــي »رهــن املبيــع« بعــد العقــد، أو مرافقــة للعقــد كمــا فــي »التأميـــن التجــاري« الــذي 

يجــب اســتبداله بالتأميـــن التكافلــي عاجــا غيـــر آجــل.

املسألة الثامنة: التعويض عن الضرر )الشرط الجزائي(

جــاء فــي املــادة 9: »يجــوز أن يـــنص عقــد املرابحــة علــى أنــه فــي حــال توقــف العميــل عــن 

التســديد، دون عــذر معتبـــر شــرعا يجــب عليــه:

 -دفــع جــزء أو كل مــا تبقــى مــن أقســاط الثمــن فــي ذمتــه بعــد توصلــه بإشــعار مضمــون 

مــن املؤسســة أو بعــد انقضــاء مــدة محــددة أو تلقائيــا فــور التوقــف عــن التســديد.

 -دفــع تعويــض عــن األضــرار الفعليــة التــي لحقــت بالبنــك بســبب توقفــه عــن األداء 
بعــد إثبــات ذلــك فــي حــدود مــا تبقــى مــن الثمــن فــي ذمتــه«. 1

و جــاء فــي املــادة 13: »فــي حالــة عــدم وفــاء العميــل بوعــده بالشــراء يجــوز أن تقتطــع 

املؤسســة مــن هامــش الجديــة مبلغــا ال يتجــاوز مقــدار الضــرر الفعلــي املثبــت الــذي تحملتــه 
مــن جــراء ذلــك، دون املطالبــة بــأي مبلــغ إضافــي«.2

يستفاد من املادتيـن وجود حالتيـن تستوجبان التعويض: 

الحالة األولى: عندما يتوقف العميل عن سداد الثمن تماطا بغيـر عذر معتبـر شرعا.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص583
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص584

صيلية66
أ ية �ت ي البنوك التشاركية دراسة ف�ت

ف
الصيغ التمويلية �



ففــي هــذه الحالــة ُيلــزم بدفــع جــزء أو كل مــا تبقــى فــي ذمتــه مــن الثمــن، مــع دفــع تعويــض 

عــن األضــرار الفعليــة املثبتــة التــي لحقــت بالبنــك، ويكــون التعويــض عــن الضــرر فــي حــدود مــا 

تبقــى مــن الثمــن وليــس كل الثمــن.

»هامــش  مــن  البنــك  يقتطــع  بالشــراء،  وعــده  عــن  العميــل  نكــول  عنــد  الثانيــة:  الحالــة 

زيــادة.  مــن غيـــر  تكبــده  الــذي  الضــرر  بــه  يعــوض  مــا  الجديــة« 

ويتمثل التعويض في الفارق بيـن ثمن شراء السلعة وثمن بيعها من طرف البنك.

واألصــل فــي تعامــل املؤمــن الوفــاء بالتزاماتــه وعهــوده، ولذلــك اعتبـــر الشــرع املماطلــة مــن 

الظلــم املحــرم، ملــا فيهــا مــن إخــال بالواجــب، وتضييــع لحقــوق الغيـــر وإهــدار ملصالحهــم ومــا 

يترتــب عــن ذلــك كلــه مــن فقــدان للثقــة بيـــن املتعامليـــن وتعطيــل للــدورة االقتصاديــة.

روى عمــرو بــن الشــريد عــن أبيــه -ر�ضــي هللا عنــه- قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه و 

: املماطلــة. ــيُّ
ّ

ــيُّ الواجــد ُيِحــلُّ ِعرَضــه و عقوبَته«1والل
َ
ســلم: »ل
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َ
ُل الغ

ْ
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َّ
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فــا جــدال فــي أحقيــة املتضــرر بمطالبــة املتســبب فــي ضــرره بالتعويــض املنصــف مــن غيـــر 

تعســف، ولــه أن يشــترط ذلــك ويـــنص عليــه فــي العقــد. 

ــه:  ِرّيِ
َ

لك قــال  البخاري عن ابــن سيـريـــن أن رجــا  بمــا أخرجــه اإلمــام  فــي ذلــك  ويســتأنس 

أدخــل ركابــك، فــإن لــم أرحــل معــك يــوم كــذا وكــذا فلــك مائــة درهــم، فلــم يخــرج، فقــال شــريح: 
مــن شــرط علــى نفســه طائعــا غيـــر مكــره فهــو عليــه.«3

وال يختلــف عاقــان فــي كــون نكــول املتعامــل عــن وعــده بعــد تملــك البنــك للعيـــن ســُيدخل 

مــن »هامــش  لــه االقتطــاع  ــرِع 
ُ

لذلــك ش الصفقــة.  تبعــات جــّراء  وُيحّملــه  لفــة« 
ُ
»ك فــي  البنــك 

الجديــة« مــا يعــوض بــه ضــرره املثَبــت، تقليــا للمخاطــر عــن املؤسســة.

الحــق  بــاب لصاحــب  والتفليــس،  والحجــر  الديــون  وأداء  االســتقراض  كتــاب  تعليقــا،  البخــاري  رواه    -1
فــي الديـــن وغيـــره. ح3198. فــي الَحْبــس  بــاب  مقــال. ورواه أبــو داود، كتــاب األقضيــة، 

2-  رواه البخاري في الصحيح، كتاب الحواالت، باب الحوالة وهل يـرجع في الحوالة.ح2194
3-  انظر: صحيح البخاري 981/2، طبعة دار ابن كثيـر - بيـروت.
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 لكــن، عندمــا يتعلــق األمــر بالّديـــن فقــد نقــل ابــن املنــذر وغيـــره إجمــاع أهــل العلــم علــى 
منــع اشــتراط الزيــادة عنــد تأخــر الســداد، ألنــه ربــا الجاهليــة عيـــنه.1

وقــال اإلمــام الحطــاب: »إذا التــزم املدعــى عليــه )املديـــن( للمدعــي: أنــه إذا لــم يوفــه حقــه 

فــي كــذا فلــه عليــه كــذا وكــذا، فهــذا ال يختلــف فــي بطانــه، ألنــه صريــح الربــا، ســواء أكان ال�ضــيء 

 أم منفعــة«.2 
ً
 معيـــنا

ً
امللتــزم بــه مــن جنــس الديـــن، أم غيـــره، وســواء أكان شــيئا

يجــوز  »ال   :3 رقــم  الشــرعي  املعيــار  فــي  جــاء  فقــد  املعاصــر،  االجتهــاد  بــه  أفتــى  مــا  وهــذا 

اشتراط التعويض املالي نقدا أو عيـنا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على املديـن إذا تأخر 

عــن ســداد الديـــن، ســواء نــص علــى مقــدار التعويــض أم لــم يـــنص، وســواء كان التعويــض 

عــن الكســب الفائــت )الفرصــة الضائعــة( أم عــن تغيـــر قيمــة العملــة« و« ال تجــوز املطالبــة 
القضائيــة للمديـــن املماطــل بالتعويــض املالــي نقــدا أو عيـــنا عــن تأخيـــر الديـــن«.3

فالشــرط الجزائــي جائــز فــي كل العقــود املاليــة عنــد جماهيـــر أهــل العلــم، مــا عــدا التــي 

يكــون االلتــزام األصلــي فيهــا ديـــنا، تجنبــا للوقــوع فــي الربــا. 

وقــوع  عنــد  الديــون  علــى  ولــو  التعويــض  اشــتراط  جــواز  املعاصريـــن4إلى  بعــض  وذهــب 

الضــرر. واســتدلوا بــأن عقوبــة املماطــل ال تنحصــر بالحبــس وشــكايته، بــل تعــم وتشــمل دفــع 

الضــرر، وذلــك بإلزامــه دفــع الغرامــة املاليــة ملــا ألحــق مــن ضــرر مــادي بالدائــن.

فاملماطل غاصب مطالب بضمان ما فات على الدائن من منفعة محققة أو متوقعة. 

جــاء فــي قــرار هيــأة كبــار علمــاء الســعودية باإلجمــاع » أن الشــرط الجزائــي الــذي يجــري 

فــي  عــذر  هنــاك  يكــن  لــم  مــا  بــه،  األخــذ  يجــب  معتبـــر،  صحيــح  شــرط  العقــود  فــي  اشــتراطه 

اإلخــال بااللتــزام املوجــب لــه يعتبـــر شــرعا، فيكــون العــذر مســقطا لوجوبــه حتــى يــزول. وإذا 

1-  انظر: اإلجماع البن املنذر ص 136. وانظر: تحريـر الكام في مسائل االلتزام ص 176
2-  الحطاب، تحريـر الكام في مسائل االلتزام ص176  دار الغرب اإلسامي، ط1 ، 1984 م

3-  املعاييـر الشرعية ص 93 وانظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، عدد 2، 873/2
4-  انظــر: عبــد هللا بــن املنيــع، مجلــة البحــوث الفقهيــة املعاصــرة، ص23، العــدد .12 الصديــق الضريـــر، 
مجلــة أبحــاث االقتصــاد اإلســامي ص112، عــدد1، مجلــد3 . مصطفــى الزرقــا، مجلــة أبحــاث االقتصــاد 
أبحــاث االقتصــاد اإلســامي  الضريـــر، مجلــة  الصديــق  الثانــي ص.97  املجلــد  الثانــي،  العــدد  االســامي، 

عــدد1 مجلــد3 ، ص112
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كان الشــرط الجزائــي كثيـــرا عرفــا بحيــث يـــراد بــه التهديــد املالــي ويكــون بعيــدا عــن مقت�ضــى 

القواعــد الشــرعية، فيجــب الرجــوع فــي ذلــك إلــى العــدل واإلنصــاف علــى حســب مــا فــات مــن 
منفعــة، أو لحــق مــن مضــرة«.1

ونوقــش هــذا الــرأي املجيــز بكــون هــذا االشــتراط ال يصــح، ألنــه يــؤول إلــى طلــب تعويــض 

ــر التأخيـــر فحســب، وهــو ربــا الجاهليــة املعلــوم.  )زيــادة( نظيـ

وحق الدائن يمكن استيفاؤه بإلزام املديـن املماطل وإجباره وتعزيـره. 

نســبة  أو  بمبلــغ  بالتصــدق  املماطــل  إلــزام  بجــواز  يقــول  »األيوفــي«  مــن  رأي  صــدر  ثــم 

صــرف إلــى جهــات البــّر والخيـــر عــن طريــق املؤسســة بالتنســيق مــع هيئــة رقابتهــا 
ُ
مــن الديـــن ت

منــه.2  االســتفادة  للمؤسســة  يحــق  وال  الشــرعية، 

املالكيــة، وهــو قــول أبــي عبــد هللا بــن نافــع  بالتبـــرع عنــد  االلتــزام  قبيــل  مــن  واعتبـــرته 
ومحمــد بــن إبراهيــم بــن ديـــنار«.3

م ألصحابــه، فتلــك »الصدقــة« تعتبـــر مقابــل »اإلنظــار«، فــا تخــرج 
َّ
وهــذا الــرأي ال ُيســل

عــن صــورة »أنظرنــي أزدك« املحّرمــة. واملؤسســة تســتفيد مــن الزيــادة بوجــه مــن الوجــوه.

ِرحــت حلــول أخــرى للحــّد مــن تماطــل املديـنيـــن ومــا يســببه ذلــك مــن مشــاكل 
ُ
لذلــك اقت

للبنــوك اإلســامية )التشــاركية(، ومــن ذلــك اشــتراط الضمانــات الكافيــة كالكفالــة والرهــن...

مــع دراســة الجــدوى وامللــف مســبقا، واختيــار املتعامــل املناســب. 

بعــد هــذه املناقشــة فــي مســألة التعويــض عــن الضــرر يتبيـــن أن تنصيــص املنشــور علــى 

الراجــح  للقــول  يعتبـــر مخالفــا  الثمــن  توقــف ســداد  فــي حــال  الضــرر  عــن  التعويــض  جــواز 

لجماهيـــر أهــل العلــم.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املادتيـــن نصتــا علــى جبــر الضــرر عنــد التوقــف عــن الســداد لغيـــر 

عــذر شــرعي، أو عنــد اإلخــاف بالوعــد. لكنهمــا لــم تتحدثــا عــن اإلجــراءات فــي حــال التوقــف عــن 

الســداد لعــذر شــرعي، أو إخــاف الوعــد ملانــع معتبـــر. 

1-  انظر: مجلة البحوث اإلسامية ص 59- 144، العدد الثاني عام 1395 هـ.
2-  املعاييـر الشرعية ص 95، وص217.

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 266، تحريـر الكام للحطاب ص71- 76 
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»أحــكام  تطبيــق  أو  املعســر«.  »إنظــار  مبــدأ  وفــق  التعامــل  الحالــة  هــذه  فــي  واألولــى 

اإلفــاس. هــو  التوقــف  ســبب  كان  إذا  اإلفــالس« 

املسألة التاسعة: الوعد بيـن الخيار واإللزام

جــاء فــي املــادة 11 الســابقة: » يمكــن أن يســبق عقــد املرابحــة وعــد أحــادي بالشــراء مــن 

طرف العميل ملزم له بمجرد امتالك املؤسســة للعيـــن«.

وجــاء فــي املــادة 14: »ال يجــوز أن يقتــرن الوعــد األحــادي بالشــراء الصــادر عــن العميــل 
بوعــد ملــزم بالبيــع صــادر عــن املؤسســة لفائــدة العميــل«.1

مــن األدلــة التــي اســتدل بهــا املانعــون لبيــع املرابحــة لآمــر بالشــراء كونــه تضمــن وعــدا 

ملزمــا للمتعامــل، والوعــد ال إلــزام فيــه قضــاًء.

واختــار املشــرع املغربــي القــول بالوعــد األحــادي امللــزم بالشــراء فــي حــق العميــل بمجــرد 

فــي حــق املؤسســة )البنــك( بعــد  تملــك املؤسســة للمبيــع، بيـــنما اختــار عــدم اإللــزام بالبيــع 

التملــك. وذلــك حــذرا مــن الوقــوع فــي املواعــدة امللزمــة مــن الطرفيـــن، والتــي تتنــزل منزلــة العقــد 

فتــؤدي إلــى بطانــه لعلــة عــدم تملــك البنــك للعيـــن أثنــاء املواعــدة.

وسنقف في هذه املسألة مع الوعد، بيانا ملفهومه وأحكامه.

	:مفهوم الوعد وأحكامه

، ويطلــق علــى العهــد. 
ً
 وَوعــدا

ً
مفهــوم الوعــد: الوعــد فــي اللغــة:2 مصــدر، مــن َوعــد يِعــد ِعــدة

وفي االصطاح: إخبار عن إنشــاء املخبر معروفا في املســتقبل.3 

حكم الوعد: اختلف الفقهاء في حكم الوعد )العدة( على ثاثة أقوال، وهي: 

األول: لجمهور الفقهاء، ومفاده أن الوفاء بالوعد مطلوب ديانة ال قضاء.

بــن  أبــو حنيفــة وأصحابــه واألوزاعــي والشــافعي وعبيــد هللا  ابــن عبــد البــر: »وقــال  قــال 

الحسيـــن وســائر الفقهــاء: أمــا العــدة فــا يلزمــه فيهــا �ضــيء ألنهــا منافــع لــم يقبضهــا فــي العاريــة 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص584
2-  انظر: القاموس املحيط، مادة )وعد(، مختار الصحاح مادة )وعد(.

3-  انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 560/2
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الرجــوع  ولصاحبهــا  تقبــض،  لــم  موهوبــة  وأعيــان  أشــخاص  العاريــة  غيـــر  وفــي  طارئــة،  ألنهــا 

فيهــا«.1 

صفــات  مــن  بالعهــد  لــف 
ُ

الخ وأن  األخــاق،  مــكارم  مــن  بالعهــد  االلتــزام  أنَّ  ودليلهــم: 

املنافقيـــن لقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: »آيــة املنافــق ثــاث: إذا حــّدث كــذب وإذا وعــد 

خــان«.2  اؤتمــن  وإذا  أخلــف 

هــا الذيـــن آَمُنــوا ِلــَم تُقولــوَن  يُّ
َ
وللتحذيـــر مــن الوقــوع فــي الخلــف بالعهــد فــي قولــه تعالــى: ﴿يــا أ

ون﴾]الصــف،2-[3.
ُ
ــوا مــا ال تفَعل

ُ
ن تقول

َ
ُبــر مْقًتــا ِعنــد هللِا أ

َ
ــون ك

ُ
مــا ال تفعل

كــر فيــه ســبب ودخــل 
ُ
الثانــي: لفقهــاء املالكيــة، حيــث اعتبـــروا الوعــد ملزمــا قضــاًء إذا ذ

املوعــود تحــت التــزام مالــي بمباشــرة ذلــك الســبب.3 

قــال ســحنون: الــذي يلــزم مــن الوعــد، قولــه: اهــدم دارك وأنــا أســلفك مــا تبنــي بــه، أو 

أخــرج إلــى الحــج وأنــا أســلفك، أو اشــتر ســلعة، أو تــزوج امــرأة، وأنــا أســلفك، ألنــك أدخلتــه 

بوعــدك فــي ذلــك، أمــا مجــرد الوعــد فــا يلــزم الوفــاء بــه، بــل الوفــاء بــه مــن مــكارم األخــاق. 

وقــال أصبــغ: يق�ضــى عليــك بــه تــزوج املوعــود أم ال، وكــذا أســلفني ألشــتري ســلعة كــذا لزمــك، 

تســبب فــي ذلــك أم ال. والــذي ال يلــزم مــن ذلــك أن تعــده مــن غيـــر ذكــر ســبب، فيقــول لــك 

أســلفني كــذا فتقــول نعــم...وإن وعــدت غريمــك بتأخــر الديـــن لزمــك، ألنــه إســقاط الزم للحــق 

ســواء قلــت لــه أؤخــرك أو أخرتــك، وإذا أســلفته فعليــك تأخيـــره مــدة تصلــح لذلــك«.4 

وقــال القرافــي موجهــا لألدلــة: 5« وجــه الجمــع بيـــن األدلــة املتقدمــة التــي يقت�ضــي بعضهــا 

الوفــاء بــه، وبعضهــا عــدم الوفــاء بــه، أنــه إن أدخلــه فــي ســبب يلــزم بوعــده لــزم كمــا قــال مالــك 

وابــن القاســم وســحنون، أو وعــده مقرونــا بذكــر الســبب كمــا قالــه أصبــغ لتأكــد العــزم علــى 

1-  التمهيد 209/3، وانظر: املحلى البن حزم 28/8، تحريـر الكام للحطاب ص 154
2-  رواه البخــاري فــي الصحيــح، كتــاب اإليمــان، بــاب عامــة املنافــق.ح)33(، ورواه مســلم فــي الصحيــح، 

بــاب بيــان خصــال املنافــق.ح)59( كتــاب اإليمــان، 
3-  في املذهب أقوال أربعة. مشهورها ما ذكرته. انظر: فتاوي عليش 242-239/1 

4-  انظر: الفروق 1141/4 - 1142
5-  خــص اإلمــام القرافــي املســألة بفــرق خــاص. انظــر: الفــروق 1138/4- 1142.كمــا تنــاول العامــة عليــش 

املســألة بتفصيــل فــي فتاويــه. انظــر: فتــاوى عليــش 239/1- 242
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الدفع حيـنئذ، ويحمل عدم اللزوم على خاف ذلك«. واملعتمد في مذهب األحناف أن الوعد 

»املواعيــد  عندهــم:  الفقهيــة  فالقاعــدة  بــه،  الوفــاء  الزم  يصبــح  شــرط  علــى  ــا 
َ

ق
َّ
ُمَعل كان  إذا 

بصــورة التعاليــق تكــون الزمــة«.1 

القــول الثالــث: لجمــع مــن أهــل العلــم، منهــم الصحابــي الجليــل ســمرة بــن جنــدب واإلمــام 

الحســن البصــري، والخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز، والقا�ضــي ابــن األشــوع والفقيــه 
ابــن شــبرمة، وغيـــرهم. ومفــاد هــذا القــول وجــوب الوفــاء بالوعــد مطلقــا.2

وترجــم اإلمــام البخــاري فــي كتــاب الشــهادات مــن الصحيــح »بــاب مــن أمــر بإنجــاز الوعــد« 
كرنــا، ثــم أورد أربعــة أحاديــث فــي البــاب.3

َ
وذكــر منهــم بعضــا ممــن ذ

وقال ابن شبرمة: » الوعد كله الزم، ويق�ضى به على الواعد ويجبر«.4

وقــال ابــن الشــاط معقبــا علــى قــول القرافــي فــي الفــروق: »الصحيــح عنــدي: القــول بلــزوم 
الوفــاء بالوعــد مطلقــا، فيتعيـــن تأويــل مــا يـــناقض ذلــك«.5

هــذا عــن الوعــد األحــادي التبـــرعي )الِعــَدة(، الــذي خّصــه الفقهــاء بـ«إنشــاء معــروف فــي 

املســتقبل«. 

أمــا الوعــد التجــاري أو الوعــد فــي املعاوضــات- وهــو املقصــود فــي »املرابحــة«- فيعبــر عنــه 

الفقهــاء بـ«املواعــدة« تمييــزا لــه عــن الوعــد الخيـــري األحــادي. 

قال العامة الحطاب: »املواعدة أن يعد كل واحد منهما صاحبه بالتزويج فهي مفاعلة، 
6.»

ُ
ِإْن وعد أحدهما دون اآلخر، فهذه العدة

َ
ال تكون إال من اثنيـن، ف

ام شرح مجلة األحكام ص 87
َّ
1-  انظر: درر الُحك

2-  انظر: تحريـر الكام في مسائل االلتزام للحطاب ص  154
3-  انظر: فتح الباري 290/5

4-  انظر: املحلى البن حزم 28/8
5-  انظر: إدرار الشروق على أنواء الفروق، مطبوع بهامش الفروق 57/3

6-  مواهب الجليل 413/3
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ولــم يـــنقل عــن الفقهــاء القــول باإللــزام فــي املواعــدة، بيـــنما نجــد املعاصريـــن اختلفــوا فــي 

حملهــا علــى الخيــار أو حملهــا علــى اإللــزام، واســتصحبوا الخــاف الــذي ســبق إيـــراده فــي الوعــد 

الخيـــري التبـــرعي )العدة(.

فمجمــع الفقــه اإلســامي رّجــح رأي املالكيــة، فقــرر أن الوعــد يكــون ملزمــا للواعــد ديانــة 

إال لعــذر، وهــو ملــزم قضــاء إذا كان معلقــا علــى ســبب ودخــل املوعــود فــي كلفــة نتيجــة الوعــد. 
ويكــون اإللــزام إمــا بتنفيــذ الوعــد وإمــا بالتعويــض عــن الضــرر الفعلــي1

واختارت معاييـــر »األيوفي« الرأي نفسه حيث اعتبـــرت الوعد خارجا عن لوازم املرابحة 

فيهــا  تكــون ملزمــة، ويشــترط  أن ال  يـــنبغي  الطرفيـــن  بيـــن  العــام، وأن »املواعــدة«  واالتفــاق 

الخيــار لهمــا أو ألحدهمــا.2 

لكــن إذا ارتبــط الوعــد بســبب ودخــل املوعــود فــي كلفــة نتيجــة ذلــك الوعــد يصبــح ملزمــا 
قضــاًء، ومــن ذلــك َوْعــُد اآلمــر بالشــراء فــي املرابحــة.3

الخالصة: 

اختــار املشــرع املغربــي فــي مســألة الوعــد األخــذ بالــرأي القائــل باإللــزام فــي حــق املتعامــل 

بعــد تملــك البنــك للعيـــن، تقليــا للمخاطــر وجبــرا للضــرر الواقــع، واستئناســا بقــول املالكيــة 

القائــل باإللــزام عنــد دخــول املوعــود فــي التكلفــة بســبب الوعــد، والــذي رجحــه املجمــع الفقهــي. 

فــي املواعــدة  كمــا أن املشــرع اعتبـــر الوعــد مــن املؤسســة غيـــر ملــزم، احتياطــا مــن الوقــوع 

امللزمــة مــن الطرفيـــن، والتــي تعــّد بمثابــة العقــد، فيــؤول األمــر إلــى بطــان املعاملــة لتضمنهــا 

بيــع مــا ال يملــك.

لكــن، عندمــا نتأمــل املــادة 12 نجدهــا تتحــدث عــن التــزام نا�ضــئ عــن الوعــد، وأنــه يحــق 

للمتعامــل فــي حــال عــدم الوفــاء مــن املؤسســة مطالبتهــا بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه 

بشــرط إثباتــه.4 فهــو إذن »التــزام« وإن لــم ُيصــرَّح باعتبــاره وعــدا ملزمــا.

1-  انظر: مجلة املجمع، العدد الخامس، الجزء الثاني ص 753 و ص965
2-  املعاييـر الشرعية ص 205 - 206

3-  املعاييـر الشرعية ص 1190 - 1191- 1194
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب، ص 5، الجريدة الرسمية، عدد 6548 
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ولذلــك، رأى د. نزيــه حمــاد أن التكييــف الدقيــق والصحيــح للمرابحــة هــو أنهــا مواعــدة 

ملزمــة للطرفيـــن بشــرط تملــك املؤسســة للعيـــن. فهــي بيــع معلــق بشــرط.1 

املسألة العاشرة: بيع وشرط

فــي مســألة الوعــد الســابقة رأيـــنا بــأن “املرابحــة” يســبقها وعــد أحــادي ملــزم بشــرط تملــك 

للعيـــن. أو علــى رأي د. حمــاد نزيــه الســابق فاملرابحــة مواعــدة ملزمــة بشــرط تملــك  البنــك 

العيـــن. ولهــذا االعتبــار عــدَّ املانعــون “املرابحــة” مــن بــاب البيــع املعلــق بشــرط. 

وقد نهى النبي صلى هللا عليه وســلم عن بيع وشــرط.2 كما نهى رســول هللا صلى هللا عليه 

َص في الَعَرايا«.3  َيا، وَرخَّ
ْ
ن

ُّ
ابرة َواملُعاوَمِة والث

َ
لة واملزابنة واملخ

َ
وسلم عن املُحاق

فــي  فــي حــق البائــع  والثنيــا: هــي البيــع مــع شــرط4 أو هــي البيــع مــع شــرط خــاص، يتمثــل 
شــاء.5 وقــت  أي  فــي  الثمــن  ورّد  الســلعة  اســترجاع 

وجــاء فــي حديــث جابــر -ر�ضــي هللا عنــه- أن الرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ابتــاع منــه 

بعيـــًرا، وشــرط ظهــره إلــى املديـــنة.6 

واختلف أهل العلم في فهم تلك األحاديث وتوجيهها جمعا أو ترجيحا.

ــق انعقــاده بأمــر مســتقبلي غيـــر محقــق  ِ
ّ
ويقصــد بالبيــع املعلــق علــى شــرط: كل بيــع ُعل

ــق ذلــك األمــر )الشــرط( انعقــد البيــع، وإن لــم يتحقــق لــم يـــنعقد. الوقــوع. فــإن تحقَّ

ومعلــوم أن العقــد هــو ارتبــاط إيجــاب بقبــول علــى وجــه يظهــر أثــره فــي املحــل، وأن هــذا 

األثــر يـــنبغي أن يكــون موافقــا للشــرع ومحققــا ملقصــد املتعاقديـــن مــن التعاقــد. 

1-  انظــر بحثــه القيــم »التعليــق بالشــرط فــي عقــدي البيــع والهبــة وأثــره فــي تطويـــر منظومتــي املرابحــة لآمــر 
بالشــراء واإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك« ص 35-36، املقــدم ملؤتمــر شــورى الفقهــي2017.

2-  رواه الطبراني في األوسط 334/4 قال ابن تيمية: حديث باطل. الفتاوى 63/18
3-  رواه مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن املحاقلة واملزابنة وعن املخابرة..ح2958

4-  املقدمات املمهدات البن رشد 64/2
5-  وعلى هذا التفسيـر أكثـر املالكية. انظر: مدونة الفقه املالكي للغرياني 442/3

6-  صحيــح البخــاري، كتــاب الشــروط، بــاب إذا شــرط البائــع ظهــر الدابــة إلــى مــكان مســمى جــاز.ح2596، 
صحيــح مســلم، كتــاب املســاقاة، بــاب بيــع البعيـــر واســتثناء ركوبــه.ح3098
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ولذلك قّسم أهل العلم الشروط التي يمكن أن يتلبس بها العقد إلى ثاثة أنواع:

األول: شروط يقتضيها العقد وتعّد من لوازمه، واشتراطها تحصيل حاصل. 

الثاني: شروط ال يقتضيها العقد، لكنها تائمه وال تخرج عن مصلحته.

الثالث: شروط تحقق مصلحة للمتعاقديـن أو ألحدهما، وليست من مقت�ضى العقد. 

فــي النــوع الثالــث.  فــي النوعيـــن األوليـــن1واختلفوا  واتفــق الفقهــاء علــى صحــة الشــروط 

ويمكــن حصــر اآلراء فــي رأييـــن اثنيـــن:

الــرأي األول: يمنــع اجتمــاع الشــروط مــع البيــع، وهــو لجمهــور الفقهــاء.2 ودليلهــم ظواهــر 

النصــوص، وعلــة الغــرر.

الــرأي الثانــي: للمالكيــة و هــو روايــة عــن اإلمــام أحمــد رجحهــا ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن 

القيــم، ومفــاده الجــواز مــا لــم يكــن الشــرط ممنوعــا شــرعا.3 

قــال ابــن القيــم: »ليــس فــي األدلــة الشــرعية وال القواعــد الفقهيــة مــا يمنــع تعليــق البيــع 
4.»

ً
َم حاال  أو حرَّ

ً
 أحلَّ حراما

ً
بالشرط، والحقُّ جواُزه، فإن املسلميـن على شروطهم إال شرطا

ــصَّ علــى تحريمــه، أو تضّمــن غــررا فــي 
ُ
وصحــح املالكيــة الشــروط فــي البيــع، إال شــرطا ن

الثمــن أو املثمــن، أو أّدى اشــتراطه إلــى الربــا. 

 علــى دفــع الثمــن فــإن 
ٌ

جــاء فــي شــرح التحفــة: »إذا اشــترط البائــع أنَّ عقــد البيــع متوقــف
عــه«.5

ْ
البيــَع ال يـــنعقد إال ِبَدف

الــذي  بيــع وشــرط علــى وجهيـــن، أحدهمــا: الشــرط  النهــي عــن  وحمــل املالكيــة حديــث 
الثمــن.6 فــي  يعــود بخلــل  الــذي  الشــرط  العقــد. والثانــي:  يـــناقض مقت�ضــى 

1-  انظر: شرح الخر�ضي 80/5، املجموع للنووي 364/9، املغني البن قدامة 170/4
2-  انظر: بداية املجتهد 4/5-5، املجموع 341/9، املغني 599/ 5

3-  انظر: بداية املجتهد 5/5، االختيارات الفقهية ص123، بدائع الفوائد 96/4
4-  انظر: بدائع الفوائد 96/4

5-  انظر: شرح ميارة 281/1
6-  انظر: مواهب الجليل 373/4
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فالضابــط فــي اعتبــار الشــرط أو إلغائــه عنــد املالكيــة يـــرجع إلــى مقــدار مــا يتضمنــه مــن 
صنفــي الفســاد الــذي ُيِخــّل بصحــة البيــوع وهمــا الربــا والغــرر.1

وعليه، فا مانع ما اجتماع بيع وشرط إذا خا الشرط من املوانع السابقة.

الخالصة: 

لقــد عمــل املشــّرع املغربــي علــى تفــادي الوقــوع فــي صــورة البيــع املعلــق بشــرط - بمــا فيــه 

ــصَّ علــى أن املواعــدة ملزمــة مــن طــرف واحــد وبعــد تملــك البائــع للعيـــن. 
َ
مــن خــاف - عندمــا ن

وعلــى فــرض كونهــا مواعــدة ملزمــة مــن الطرفيـــن بشــرط تملــك العيـــن فقــد رأيـــنا بــأن ذلــك 

الشــرط ال يضــّر، ألنــه ال يــؤدي إلــى غــرر أو ربــا. 

املسألة الحادية عشرة: بيعتيـن في بيعة

جــاء فــي املــادة 14: “يعتبـــر الوعــد األحــادي بالشــراء الصــادر عــن العميــل وعقــد شــراء 

العيـــن مــن طــرف املؤسســة، وعقــد املرابحــة ثــالث وثائــق منفصلــة، وال يجــوز اشــتراط 

عقــد املرابحــة فــي عقــد شــراء العيـــن مــن طــرف املؤسســة”.2 

صــورة  منهــا  تتركــب  التــي  الثاثــة  العقــود  بيـــن  الفصــل  وجــوب  علــى  واضــح  نــص  فهــذا 

العيـــن.  شــراء  عقــد  فــي  “املرابحــة”  اشــتراط  صحــة  عــدم  علــى  وتأكيــد  “املرابحــة”، 

وذلك تجنبا للوقوع في محذور “بيعتيـن في بيعة”، و”بيع وشرط”.

وقد ورد في السنة نهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتيـن في بيعة.3 

وفي لفظ آخر:” من باع بيعتيـن في بيعة فله أوكسهما أو الربا”.4

1-  انظر: بداية املجتهد 5/5
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 584، الجريدة الرسمية عدد 6548.

3-  رواه مالــك فــي املوطــأ باغــا، كتــاب البيــوع، بــاب النهــي عــن بيعتيـــن فــي بيعــة.ح)2444( ورواه ابــن حبــان، 
كتــاب البيــوع، بــاب البيــع املنهــي عنــه.ح)4973(

قــال الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم ولــم  البيــوع.ح)2292(.  فــي املســتدرك، كتــاب  4-  رواه الحاكــم 
البيــع املنهــي عنــه. بــاب  البيــوع،  ابــن حبــان، كتــاب  يخرجــاه ووافقــه الذهبــي. ورواه 
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قــال اإلمــام ابــن أبــي زيــد:” بيعتــان فــي بيعــة: وذلــك أن يشــتري ســلعة مــا بخمســة نقــدا 

وعشــرة إلــى أجــل قــد لزمتــه بأحــد الثمنيـــن”.1 

فهــي بيــع مثمــون بأحــد ثمنيـــن مختلفيـــن قــد لــزم بأحدهمــا. أو هــي بيــع أحــد مثمونيـــن 

بثمــن واحــد، كأن يقــول بعتــك أحــد هذيـــن الثوبيـــن بكــذا علــى أن البيــع قــد لــزم فــي أحدهمــا.2

فتكون علة املنع هي الجهالة املترتبة على عدم تحديد الثمن أو املثمن.

وبذلك يتجلى ُبعد حقيقة املرابحة عن “البيعتيـن في بيعة” املنهي عنهما. 

فــا جهالــة فــي املرابحــة، حيــث يشــترط فيهــا -كمــا رأيـــنا- أن يكــون الثمــن واملثمــون )العيـــن 

ديـــن بدقــة ووضــوح. املــراد شــراؤها( محدَّ

البعــض.3وال  بعضهــا  عــن  املرابحــة منفصلــة ومســتقلة  لعقــد  املكونــة  الوثائــق  أن  كمــا 

وثيقــة  هــي:  والوثائــق  وتوثيقهــا.  لكتابتهــا  الزمنــي  الترتيــب  ويـــراعى  بعــض،  فــي  بعضهــا  يشــترط 

بيــع البنــك للمتعامــل.  ثــم وثيقــة  ثــم وثيقــة شــراء البنــك للعيـــن،  الوعــد بالشــراء، 

املسألة الثانية عشرة: الكالئ بالكالئ 

مــن أدلــة املانعيـــن للمرابحــة أنهــا تدخــل فــي بيــع الكالــئ بالكالــئ املنهــي عنــه. وقــد ســبق بيــان 

أن البنــك ال يبيــع العيـــن للمتعامــل إال بعــد تملكهــا وقبضهــا حقيقــة أو حكمــا. 

وسنبيـن معنى “الكالئ بالكالئ” وحكمه ومشموالته.

1-  الرســالة ص 215، وانظــر: مختصــر خليــل ص 176، ســنن الترمــذي 533/3، ســنن البيهقــي 343/5، 
ســنن النســائي 43/4. 

2-  انظر: القوانيـن الفقهية ص 170.
3-  انظر في مسألة اجتماع العقود ص 101 - 105 من هذا الكتاب.
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ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا-: أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن بيــع الكالــئ  عــن 

بالكالــئ.1 

وهــذا الحديــث علــى الرغــم ممــا قيــل فيــه مــن جهــة ســنده، فقــد تلقتــه األمــة بالقبــول 

فــي العمــل.  واعتبـــره األئمــة واعتمــدوه 

قــال ابــن عرفــة:” تلقــي األئمــة هــذا الحديــث بالقبــول يغنــي عــن طلــب اإلســناد فيــه، كمــا 

قالــوا فــي )ال وصيــة لــوارث(”.2 

هي عن الكالئ بالكالئ”.3 
ُ
وقال اإلمام مالك:” وقد ن

وقــال ابــن رشــد:” فأمــا النســيئة مــن الطرفيـــن فــا يجــوز بإجمــاع، ال فــي العيـــن وال فــي 

الذمــة، ألنــه الديـــن بالديـــن املنهــي عنــه”.4 

	:معنى الكالئ بالكالئ

الكالــئ مــن الــكاءة -بكســر الــكاف- وهــي: الحفــظ والحراســة. وقيــل فــي تفسيـــره: إنــه مجــاز 

فــي إســناد معنــى الفعــل للمابســة، فحــق الــكاءة أن تســند للشــخص، بــأن يقــال: وكَديـــن كالــئ 

صاحُبــه، فأســندت للّديـــن للمابســة التــي بيـــن الديـــن وصاحبــه. وقيــل: هــو بمعنــى مكلــوء، 

فهــو مجــاز مرســل مــن إطــاق اســم الفاعــل وإرادة اســم املفعــول لعاقــة اللــزوم، ألنــه يلــزم مــن 

الحافــظ املحفــوظ وعكســه. 

وقيل: في الكام حذف، وتقديـره: بيع مال الكالئ.5

البيــوع. كتــاب  الســنن،  فــي  الدارقطنــي  ورواه  البيــوع.ح2342،  كتــاب  املســتدرك،  فــي  الحاكــم  رواه    -1
ح269، ورواه ابــن أبــي شــيبة فــي املصنــف، كتــاب البيــوع واألقضيــة، مــن كــره أجــا بأجــل.ح22127. قــال 
الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم، ووافقــه الذهبــي، وقــال ابــن حجــر: ووقــع فــي روايــة الدارقطنــي مو�ضــى 
بــن عقبــة وهــو غلــط واغتــر بذلــك الحاكــم فصحــح الحديــث. انظــر: ابــن حجــر، الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث 
الهدايــة، تحقيــق عبــد هللا هاشــم اليمانــي. وهــذا الحديــث ضعفــه علمــاء الحديــث. انظــر: الزيلعــي، نصــب 
الرايــة ألحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي فــي تخريــج الزيلعــي، تحقيــق محمــد عوامــة، مؤسســة 

1418هـــ/1997م ط1،  الريان،بيـــروت، 
2-  انظر: املواق، التاج واإلكليل 367/4، دار الفكر، بيـروت، ط2 / 1398هـ 

3-  املوطأ، كتاب البيوع، باب جامع بيع الثمر.
4-  بداية املجتهد 102/2 اإلجماع البن املنذر ص117

5-  انظر: حاشية الدسوقي 61/3، الفروق للقرافي 1075/3
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والكالئ بالكالئ في اللغة، معناه: النسيئة بالنسيئة. والنسيئة هي التأخيـر.1

وحقيقته: بيع �ضيء في ذمة، ب�ضيء في ذمة، سابق تقرر أحدهما على اآلخر.2

وصوره ثاثة: بيع الديـن بالديـن، وابتداء الديـن بالديـن، وفسخ الديـن في الديـن. 

- بيــع الديـــن بالديـــن: وهــو بيــع ديـــن مؤخــر ســابق التقــرر فــي الذمــة لغيـــر املديـــن، بثمــن 

موصــوف فــي الذمــة مؤجــل. ومــن صــوره كمــا قــال اإلمــام مالــك:” أن يبيــع الرجــل ديـــنا لــه علــى 

رجــل بديـــن علــى رجــل آخــر”.3 

وعلــة منعــه كونــه يوصــل إلــى املنازعــة واملخاصمــة التــي يبغضهــا الشــارع، والناجمــة عــن 

عــدم القــدرة علــى التســليم. 

فــي بيــان شــروط الســلم: “املســألة األولــى: الحــذر مــن بيــع الديـــن  قــال الشــهاب القرافــي 

بالديـــن، وأصلــه نهيــه عليــه الســام عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ. وهاهنــا قاعــدة: وهــي أن مطلــوب 

صاحــب الشــرع صــاح ذات البيـــن، وحســم مــادة الفســاد والفتــن، حتــى بالــغ فــي ذلــك بقولــه 

عليــه الســام:” لــن تدخلــوا الجنــة حتــى تحابــوا” وإذا اشــتملت املعاملــة علــى شــغل الذمتيـــن 

فمنــع  والعــداوات،  الخصومــات  لكثـــرة  ســببا  ذلــك  فــكان  الجهتيـــن،  مــن  املطالبــة  توجهــت 
الشــرع مــا يف�ضــي لذلــك، وهــو بيــع الديـــن بالديـــن”.4

- ابتــداء الديـــن بالديـــن: وهــو بيــع ديـــن مؤخــر لــم يكــن ثابتــا فــي الذمــة بديـــن مؤخــر كذلــك. 

وصورته تأخيـــر رأس مال الســلم العيـــن أكثـــر من ثاثة أيام. 

واملشهور في املذهب جواز تأخيـر اليوميـن والثاثة كما سيأتي بيانه في صيغة السلم. 

إليــه  للحاجــة  الحاضــر،  عصرنــا  فــي  بالديـــن  الديـــن  ابتــداء  جــواز  حمــاد  نزيــه  د.  ويـــرى 

واملقاوليـــن.  والصناعييـــن  التجــار  لطائفــة  بالنســبة  خصوصــا 

1-  انظر: مادة )كأل( في لسان العرب، مقاييس اللغة، النهاية في غريب الحديث194/4
2-  انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 348/2

3-  انظر: املوطأ 954/4، واملنتقى شرح املوطأ للباجي 33/5
4-  الفروق للقرافي 1075/3
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واســتدل بــأن الحاجــة الخاصــة تنــزل منزلــة الضــرورة فــي إباحــة املحظــور، وذلــك مــا دام 

قائمــا بمعيــاره الشــرعي، فــإذا انتفــى عــاد الحكــم األصلــي للعقــد وهــو الحرمــة واملنــع.1 

- فسخ الديـن بالديـن: وهو أشد الثاثة تحريما، ألنه من ربا الجاهلية املحرم. 

وهــو: بيــع ديـــن مؤخــر ســابق التقــرر فــي الذمــة للمديـــن إلــى أجــل آخــر بزيــادة عليــه.2 فتبيـــن 

ممــا ســبق ســامة “املرابحــة” مــن هــذا املحــذور الشــرعي، فعلــى الرغــم مــن كــون الثمــن مؤجــا 

كــة َمحــوزة وليســت فــي الذمــة.
َّ
فــي الذمــة، فــإن املثمــون عيـــن ُمتمل

خالصة صيغة »املرابحة«:

قانــون  قّننــه  كمــا  بالشــراء”  لآمــر  “املرابحــة  أن  يتبيـــن  الفقهيــة  الوقفــات  هــذه  بعــد 

باملدرســة  األمــر  تعلــق  املعتبـــر، ســواء  الفقهــي  االجتهــاد  عــن  يخــرج  لــم  االئتمــان  مؤسســات 

وحديثــا. قديمــا  والفتــوى  التفقــه  فــي  بهــا  املعتــّد  املــدارس  مــن  بغيـــرها  أم  املالكيــة، 

وتجدر اإلشــارة إلى أن املشــّرع املغربي تحّوط في بعض القضايا واملســائل، وحاول تجنب 

“الخــاف” مــا أمكــن. لكــن باملقابــل نجــده اختــار رأيــا مخالفــا ملــا عليــه جماهيـــر أهــل العلــم، 

كمــا فــي مســألة “التعويــض عــن توقــف ســداد الثمــن”.

بعد هذه اإلشارة أسجل هذه املاحظات:

تخفيــض  فــي  تســاعد  عاجلــة،  تشــريعية  مواكبــة  إلــى  “املرابحــة”  صيغــة  حاجــة  األولــى: 

“التكلفــة” وتشــجع اإلقبــال علــى املاليــة التشــاركية، وتســهم فــي تلبيــة رغبــات فئــات واســعة مــن 

الذيـــن أرهقهــم ســندان “الغــاء” ومطرقــة “الربــا”.

التأميـــن  لغــرر  ودفعــا  رفعــا  التكافلــي”  “التأميـــن  تفعيــل  تســريع  علــى  العمــل  الثانيــة: 

شــرعا. عنــه  املنهــي  التجــاري 

الثالثــة: علــى الرغــم ممــا حققتــه صيغــة “املرابحــة لآمــر بالشــراء” مــن فوائــد وثمــرات، 

فــا يـــنبغي أن يقتصــر عليهــا فــي التمويــل التشــاركي -كمــا هــو واقــع الحــال العملــي فــي التجربــة 

1-  نزيــه كمــال حمــاد، بيــع الكالــئ بالكالــئ فــي الفقــه اإلســامي ص31.29، مطابــع جامعــة امللــك عبــد العزيــز، 
ط1، 1406هـ/1986م

2-  القا�ضي عياض، مشارق األنوار على صحاح اآلثار 340/1
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املاليــة  فــي  مكانهــا  ألخــذ  املنشــور  قننهــا  التــي  الصيــغ  لباقــي  املجــال  فتــح  يـــنبغي  بــل  املغربيــة- 

التشــاركية.
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المبحث الثاني: صيغة »إجارة«

خصــص منشــور والــي بنــك املغــرب البــاب الثالــث لعقــد اإلجــارة، فعرفهــا وبّيــن أحكامهــا 
وأنواعهــا.1

المطلب الأول: مفهوم الإجارة
أوال: التعريف القانوني لإلجارة:

“يقصــد بعقــد اإلجــارة كل عقــد تضــع بموجبــه مؤسســة منقــوال   :16 فــي املــادة  جــاء 

اســتعمال  عميــل قصــد  تصــرف  تحــت  اإليجــار  عــن طريــق  ملكيتهــا  فــي  أو عقــارا محــددا 
مشــروع”.2

فقــد نصــت املــادة علــى أن اإليجــار يقــع علــى منافــع األعيــان )املنقــول والعقــار( اململوكــة 

للمؤسســة، لاســتعمال املشــروع. ولــم تتطــّرق إليجــار منافــع اإلنســان.

ثانيا: التعريف الفقهي لإلجارة:

جــر فــي عمــل. 
َ
عطيــت مــن أ

َ
اإلجــارة فــي اللغــة: تطلــق علــى معنييـــن، األول: األجــرة، وهــي: مــا أ

َجــَرت. والجامــع بيـــن املعنييـــن: أن أجــرة 
َ
ِجــَرت يــُده وأ

ُ
والثانــي: جبــر العظــم الكسيـــر، يقــال: أ

العامــل كأنهــا �ضــيء يجبــر بــه حالــه فيمــا لحقــه مــن كــّد فيمــا عملــه3 

أمــا فــي االصطــاح، فقــد عرفهــا الفقهــاء بتعريفــات كثيـــرة متقاربــة فــي املعنــى وإن اختلفــت 

فــي العبــارة.4 

واإلجارة عند فقهائنا املالكية: »عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض«.5

فهي: عقد على تمليك منفعة مقصودة، مباحة، معلومة، بعوض معلوم.

ومحترزات التعريف هي:

1-  انظر: الجريدة الرسمية، العدد 6548، ص 585 - 588
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 585

3-  لسان العرب مادة )أجر(، املصباح املنيـر مادة )أجر(، مقاييس اللغة مادة )أجر(.
4-  انظر: حاشية ابن عابديـن3/6، كشاف القناع 546/3، مغني املحتاج332/2. 

5-  انظر: الشرح الصغيـر مع حاشية الصاوي 6/4
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- هي عقد: أي ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله.

- على منفعة: منفعة عيـن أو منفعة عمل، وليست عقدا على العيـن كالبيع. 

- مباحة: غيـر محرمة، كاالستئجار على الرقص والغناء املاجنيـن املحرميـن.

- مقصودة: غيـر التافهة التي ال قيمة لها. 

- معلومة: غيـر مجهولة تجنبا للغرر، والعلم بها بتحديد األجل أو بنوع العمل. 

- بعوض: إلخراج هبة املنافع وإعارتها والوصية بها، ألنها بغيـر عوض.

للمنفعــة  ثمــن  اإلجــارة  فــي  فالعــوض  املجهــول،  العــوض  عــن  احتــرازا  معلــوم:  بعــوض   -
معلومــا.1 يكــون  أن  الثمــن  وشــرط 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلجــارة والكــراء لفظــان مترادفــان ملعنــى واحــد عنــد عامــة الفقهــاء، 

يـــنقل  ومــا  العقــد علــى منافــع اآلدمــي  الغالــب عندهــم- علــى تســمية  فــي  املالكيــة-  واصطلــح 

كالثيــاب واألوانــي إجــارة. وتســمية العقــد علــى منافــع مــا ال يـــنقل كاألرض والــدور، ومــا يـــنقل 
مــن سفيـــنة وحيــوان كالرواحــل كــراء.2

ثالثا: حكمها وحكمتها:

اســتدل جمهــور الفقهــاء علــى جــواز اإلجــارة بأدلــة كثيـــرة مــن القــرآن الكريــم، والســنة 

ــِريُد  املطهــرة واإلجمــاع واملعقــول. فمــن القــرآن الكريــم قــول هللا تعالــى: ﴿فَوَجــَدا ِفيَهــا ِجــَداًرا يـ

يــه أْجــرا﴾ ]الكهــف، 76[ 
َ
خــذتَّ عل َت التَّ

ْ
ــاَل لــْو ِشــئ

َ
اَمــُه ق

َ
ق

َ
ــضَّ فأ

َ
أن َينق

قال القرطبي:« فيه دليل على صحة جواز اإلجارة، وهي سنة األنبياء واألولياء«3 

وقــد يقــال هــذا شــرع مــن قبلنــا. والجــواب أنــه شــرع لنــا كذلــك، لعــدم ورود ناســخ، بــل قــد 

ورد مــا يؤكــده. 

1-  في شروط منفعة اإلجارة. انظر: الفروق 1108/4الشرح الصغيـر 10-8/4
2-  انظر: الفواكه الدواني109/2، مواهب الجليل 493/7، الشرح الكبيـر2/4

3-  أحكام القرآن للقرطبي 32/11، 271/13

83 ي تعتمدها البنوك التشاركية
: الصيغ التمويلية ال�ت ي

الفصل الثا�ن



هللا  رســول  واســتأجر  قالــت:  الهجــرة  فــي  عنهــا-  هللا  عائشــة-ر�ضي  حديــث  الســنة  ومــن 

صلــى هللا عليــه وســلم وأبــو بكــر رجــا مــن بنــي الّديــل1 ثــم مــن بنــي عبــد بــن عــدي هاديــا ِخّريتــا-

بالهدايــة-«2  املاهــر  والخّريــت 

وال تخفــى الحاجــة إلــى اإليجــار، فالخلــق محتــاج بعضهــم لبعــض خدمــة وتسخيـــرا. فهــذا 

محتــاج إلــى مســكن يؤويــه، وذاك إلــى وســيلة يـــركبها، وآخــر إلــى صنعــة يعملهــا، فُجــّوز اإليجــار 

تيسيـــرا ورفعــا للحــرج وتحقيقــا للتكامــل بيـــن أفــراد املجتمــع. 

رابعا: أنواع اإلجارة:

تنقسم اإلجارة باعتبار تعييـن املحل وعدم تعييـنه، إلى:

- إجارة العيـن: يكون محلها معيـنا بالرؤية واإلشارة إليه...ممّيزا عن غيـره. 

- إجارة الذمة، يكون محلها غيـر معيـن بل موصوف في الذمة.

وباعتبار املحل الذي تستوفى منه املنفعة، تنقسم إلى:

- إجارة على منافع األعيان: كإجارة الدور والحوانيت والثياب ونحو ذلك.

ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثاثة أقسام:

- إجارة العقار: كإيجار الدور واألرا�ضي واملنازل.

- إجارة الدواب: كالحيوان واإلبل وما يلحق بها من سيارات وطائرات. 

- إجارة العروض: كاملابس واألواني والخيام وغيـرها من املنقوالت.

- إجارة على منافع اإلنسان: وهي التي تعقد على عمل معلوم كالبناء. 

واكتفى منشور بنك املغرب بالنص على اإلجارة على منافع األعيان فقط.

1-  الرجل هو عبد هللا بن األريقط الديلي. انظر: املجموع للنووي 5/15
2-  رواه البخــاري فــي الصحيــح، كتــاب اإلجــارة، بــاب اســتئجار املشركيـــن عنــد الضــرورة أو إذا لــم يوجــد 

اإلســام.ح)790( أهــل 
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المطلب الثاني: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك
أوال: التعريف القانوني:

بنــاء علــى طلــب مــن  يمكــن للمؤسســة أن تقتنــي عقــارا أو منقــوال  املــادة24:  فــي  جــاء 

العميــل بغــرض كرائــه لــه فــي إطــار عقــد إجــارة، كمــا هــو معــرف فــي املــادة 16 أعــاله. وفــي 

هــذه الحالــة، يمكــن أن يســبق عقــد اإلجــارة وعــد أحــادي بالكــراء مــن طــرف العميــل ملــزم 

لــه بمجــرد امتــالك املؤسســة للعيـــن. ويحــدد الوعــد مواصفــات العيـــن وكيفيــات وأجــل 
وضعهــا رهــن تصــرف العميــل”.1

وجــاء فــي املــادة 28: “ تطبيقــا للفقــرة 2 مــن البنــد )ب( مــن املــادة 58 مــن القانــون رقــم 

103.12 الســالف الذكــر، تنقــل ملكيــة العقــار أو املنقــول موضــوع عقــد اإلجــارة املنتهيــة 

بالتمليــك بموجــب عقــد منفصــل عــن عقــد اإلجــارة، وال يجــوز إبــرام عقــد التمليــك إال بعــد 
انتهــاء اإلجــارة”.2

فــي  ُســّمي  مــا  وهــو  اإلجــارة،  أشــكال  مــن  الثانــي  الشــكل  عــن  تتحدثــان  املادتيـــن  فهاتيـــن 

قانــون مؤسســات االئتمــان بـ”إجــارة منتهيــة بالتمليــك«، حيــث جــاء فــي املــادة 58 مــن القانــون: 

»تكت�ضــي اإلجــارة أحــد الشكليـــن التالييـــن:

إجارة تشغيلية عندما يتعلق األمر بإيجار بسيط.	 

إجــارة منتهيــة بالتمليــك عندمــا تنتهــي اإلجــارة بتحويــل ملكيــة املنقــول أو العقــار 	 
الطرفيـــن«.3 بيـــن  عليهــا  املتفــق  للكيفيــات  تبعــا  املســتأَجر للعميــل 

وتتكون هذه املعاملة املركبة من ما يلي:

- وعد أحادي بالكراء من املتعامل، ويصبح ملزما بامتاك املؤسسة للعيـن.

- عقد إجارة بيـن املؤسسة واملتعامل بعد تملك املؤسسة للعيـن.

- عقد نقل ملكية العيـن املؤجرة للمتعامل بعد انتهاء مدة اإلجارة.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 586
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 587

3-  انظر: الجريدة الرسمية ص 462، عدد 6328 بتاريخ 22 يـنايـر 2015.
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والفرق بيـن “اإلجارة التشغيلية” و”اإلجارة املنتهية بالتمليك” يتجلى في أمور ثاثة:

فــي  بيـــنما  املؤسســة،  ملكيــة  فــي  تكــون  “التشــغيلية”  فــي  املؤجــرة  العيـــن  أن  األول: 

“املنتهيــة بالتمليــك” ال تتملــك املؤسســة العيـــن إال بعــد وعــد مــن املتعامــل بتأجيـــرها ثــم 

. تملكهــا

الثاني: أن “اإلجارة التشغيلية” تجرى بعقد واحد، بيـنما “اإلجارة املنتهية بالتمليك” 

تجرى بوعد ثم عقد تأجيـر، ثم عقد تمليك.

إلــى صاحبهــا عنــد انتهــاء  فــي “اإلجــارة التشــغيلية” تعــود  الثالــث: أن العيـــن املؤجــرة 

بعقــد جديــد.  يتملكهــا املســتأجر  بالتمليــك”  املنتهيــة  فــي “اإلجــارة  بيـــنما  اإلجــارة، 

ثانيا: التعريف االصطالحي:

أطلــق املعاصــرون علــى هــذا العقــد تســميات عديــدة، إال أن أكثـــرها تــداوال واســتعماال 

الوعــد  مــع  »اإليجــار  أو  بالتمليــك«  املنتهــي  »اإليجــار  هــي  املعاصــرة  الفقهيــة  الدراســات  فــي 
»الليزيـــنغ«.1 أو  اإليجــاري«،  »البيــع  أو  بالتمليــك«، 

لــه تعريفــا عنــد فقهائنــا  نجــد  لذلــك ال  املركبــة املســتحدثة2  العقــود  مــن  العقــد  وهــذا 

ومنهــم: لتعريفــه،  املعاصريـــن  بعــض  انبــرى  وقــد  القدامــى. 

ــنة  - د. وهبــة الزحيلــي، هــي: » تمليــك منفعــة بعــض األعيــان كالــدور واملعــدات، مــدة معيـ

مــن الزمــن، بأجــرة معلومــة تزيــد عــادة علــى أجــرة املثــل، علــى أن يملــك املؤجــر العيـــن املؤجــرة 

للمســتأجر، بنــاء علــى وعــد ســابق بتمليكهــا فــي نهايــة املــدة، أو فــي أثنائهــا بعــد ســداد جميــع 

مســتحقات األجــرة أو أقســاطها، وذلــك بعقــد جديــد. أي: يتــم تمليكهــا بعقــد مســتقل، وهــو 
إمــا هبــة، وإمــا بيــع بثمــن حقيقــي أو رمــزي«.3

1-  الليزيـنغ leasing معناه: عقد تمويل املشروعات، أو عقد التمويل االئتماني. انظر: محمد عبد العزيز 
للفكــر اإلســامي-  العالمــي  املعهــد  املعاصــر ص65-58  والتطبيــق  الفقــه اإلســامي  بيـــن  حســن، اإلجــارة 

القاهــرة، الطبعــة األولــى 1417هـــ / 1996م.
2-  اختلفــت آراء فقهــاء القانــون الوضعــي فــي تكييــف هــذا العقــد. انظــر تلــك اآلراء ومناقشــتها فــي: اإلجــارة 

بيـــن الفقــه اإلســامي والتطبيــق املعاصــر ص 58- 65.
3-  انظر: مجلة االقتصاد اإلسامي عدد 257، شعبان 1423هـ
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- ذ. خالــد الحافــي، هــي: »عقــد بيـــن طرفيـــن يؤجــر فيــه أحدهمــا آلخــر ســلعة معيـــنة مقابــل 

أجــرة معيـــنة يدفعهــا املســتأجر علــى أقســاط خــال مــدة محــددة تنتقــل بعدهــا ملكيــة الســلعة 
للمســتأجر عنــد ســـداده آلخــر قســط بعقــد جديــد«.1

فهــي عقــد مركــب بيـــن اإلجــارة والتمليــك، وبعقديـــن منفصليـــن. فيبــدأ »إجــارة« تترتــب 

عليــه كل أحكامهــا وآثارهــا الشــرعية، وبعــد ســداد األقســاط وانقضــاء أجــل اإلجــارة يســترد 

املؤجــر )البنــك( العيـــن ليملكهــا للمســتأجر بعقــد جديــد.

وذهب بعض املعاصريـــن إلى أن املستأجر يخّير بعد نهاية »اإلجارة« بيـــن شراء السلعة، 

أو مّد مدة اإلجارة، أو إعادة العيـــن إلى املصرف.2 

ثالثا: البيع اإليجاري واإلجارة املنتهية بالتمليك:

ظهــر البيــع اإليجــاري )Hire-Purchase( فــي إنجلتــرا فــي أواخــر النصــف األول مــن القــرن 

19م، مــع أحــد تجــار اآلالت املوســيقية، ثــم بعــد ذلــك انتشــر هــذا العقــد وانتقــل مــن األفــراد 

إلــى املصانــع، ثــم إلــى الشــركات واملقــاوالت.

ثم ظهر عقد الليسيـــنغ ]Leasing[ في الواليات املتحدة األمريكية عام 1953م، ثم ظهر 

في فرنسا تحت تسمية ]Credit Bail[ عام 1962م. 

والبيــع اإليجــاري املعمــول بــه فــي البنــوك التقليديــة يختلــف عــن اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك 

إذ فــي البيــع اإليجــاري تطبــق أحــكام البيــع واإلجــارة كليهمــا علــى العيـــن املؤجــرة فــي آن واحــد، 

ثــم تنقــل ملكيتهــا إلــى املســتأجر بمجــرد دفــع آخــر قســط مــن أقســاط األجــرة دون إبــرام عقــد 

مســتقل للتمليــك. وال يخفــى مــا فــي ذلــك مــن املحظــورات الشــرعية.

أمــا اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك املشــروعة، فإنهــا تطبــق فيهــا أحــكام اإلجــارة علــى العيـــن 
املؤجــرة إلــى نهايــة مــدة اإلجــارة، ثــم يحصــل التمليــك إلــى املســتأجر بعقــد مســتقل.3

رابعا: حكم اإليجار املنتهي بالتمليك:

اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد بيـن مجيز ومانع.

1-  اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسامي لخالد الحافي ص 60
2-  انظر: اإلجارة بيـن الفقه اإلسامي والتطبيق املعاصر ص 62 - 63

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 262
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واستند املجيزون1 على عدد من األصول والقواعد الفقهية، ومنها ما يلي:

- األصل في املعامات اإلباحة إال ما جاء النص بمنعه.

- األصل في العقود رضا املتعاقديـن.

- األصل في املنافع اإلباحة، وفي املضار الحرمة. 

- عموم حلية البيع إال ما خصه الدليل.

- سامة أركان عقد اإليجار املنتهي بالتمليك وصحة شروطه.

واشترط د. الروكي شرطيـن آخريـن، وهما:

- قدرة املتعاقد على تسديد جميع األقساط الشهرية تفاديا للوقوع في الربا.

- خلو محتوى العقد وصيغته من التأميـن التجاري.2

في مقابل ذلك، استدل املانعون3 بجملة أدلة، أهمها ما يلي:

- ال يجوز الجمع بيـن عقديـن مختلفيـن في الحكم على عيـن واحدة. 

- أنــه قائــم علــى الربــا، مــن جهتيـــن: جهــة فــرض عــوض نظيـــر األجــل والتأخيـــر، وجهــة 

الزيــادة عنــد تأخــر تســديد بعــض األقســاط، وهــي الربــا بعيـــنه.

- أنه جامع بيـن بيع وسلف، ألن الجهة البائعة لها صفة البائع والدائن.

- أنه من قبيل بيع اإلنسان ما ال يملك، وبيع املعدوم، وبيع ما لم يقبض.

- أن فيه بيعا وشرطا.

1-  انظــر: مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي، العــدد 5 الســنة 1996. مجلــة البحــوث الفقهيــة املعاصــرة، عــدد 
48، الســنة1421هـ، »اإلجــارة بيـــن الفقــه اإلســامي والتطبيــق املعاصــر« ملحمــد عبــد العزيــز حســن. ص 

63. جريــدة التجديــد، عــدد946، الســنة 2004.
2-  اإليجار املنتهي بالتمليك، محمد الروكي، جريدة التجديد، ع946، س2004م.

3-  انظــر: القــرار 198 لهيــأة كبــار علمــاء الســعودية، بتاريــخ 6-11-1420 وامتنــع عــن هــذا القــرار بعــض 
أعضــاء الهيــأة، وهــم: الشــيخ عبــد هللا البســام، والشــيخ عبــد هللا املنيــع، والشــيخ محمــد بــن جبيـــر. وقالــوا 

بــأن لهــم وجهــة نظــر مخالفــة للقــرار. وانظــر: فتــاوى مصطفــى الزرقــاء ص652
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وصــدر عــن مجمــع الفقــه اإلســامي فــي دورتــه الثانيــة عشــرة بالريــاض )شــتنبر2000م( 

قــرار وســط يوفــق بيـــن قــول مــن أجــاز وقــول مــن منــع، حيــث منــع القــرار صــورا لإليجــار املنتهــي 

بالتمليــك وأجــاز صــورا أخــرى.

فضابط املنع: 

ورود عقديـن مختلفيـن على عيـن واحدة في زمن واحد. 

وضابط الجواز:

- وجــود عقديـــن منفصليـــن يســتقل كل منهمــا عــن اآلخــر زمانــا، بحيــث يكــون إبــرام عقــد 

البيــع بعــد عقــد اإلجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك فــي نهايــة مــدة اإلجــارة. والخيــار يــوازي الوعــد 

فــي األحــكام.

- أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

- إذا اشتمل العقد على تأميـن العيـن املؤجرة، فيجب أن يكون التأميـن تعاونيا إساميا 

ال تجاريا، ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر.

يكــون  كمــا  املســتأجر،  علــى  ال  املؤجــر  علــى  التشــغيلية  غيـــر  الصيانــة  نفقــات  تكــون   -

ضمــان العيـــن املؤجــرة علــى املالــك وحــده، مــا لــم يتعــّد املســتأجر أو يفــرط وال يلــزم املســتأجر 

ب�ضــيء إذا فاتــت املنفعــة.

- يجــب أن تطبــق علــى عقــد اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك أحــكام اإلجــارة طــوال مــدة عقــد 
اإلجــارة، وأحــكام البيــع عنــد تملــك العيـــن.1

بعــد هــذه الدراســة الفقهيــة ملفهــوم اإلجــارة وحكمهــا فــي شــكليها »التشــغيلية« و«املنتهيــة 

منتــوج  نظمــت  التــي  املغــرب،  بنــك  منشــور  مــن  املتبقيــة  املــواد  لدراســة  ننتقــل  بالتمليــك«، 

»اإلجــارة«، مــن خــال جملــة مســائل. 

1-  انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 5، السنة 1996.
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املسألة األولى: في شروط اإلجارة

	:األجل والثمن

جــاء فــي املــادة17: يتــم إبــرام عقــد اإلجــارة ملــدة محــددة ومقابــل دفــع ثمــن الكــراء. يعتبـــر 
األجــل والثمــن أساسيـــن فــي اإلجــارة، بحيــث ال تنعقــد بغيــاب أحدهمــا”.1

قال ابن أبي زيد: “واإلجارة جائزة إذا ضربا لها أجا وسميا الثمن”.2

وقال ابن عاصم:3 

الِكــــــــــرا ل وشــــــــــبهها  ور  الــــــــــدُّ فــــــــــي  ـــــــــــــــّدرايجــــــــــوز 
ُ
ق و�ضــــــــــيء  ُحــــــــــّدت  مـــــــــــدة 

أ- األجــل )املــدة(: هــو الضابــط للمعقــود عليــه. جــاء فــي معيــار اإلجــارة: »يجــب تحديــد 

مــدة اإلجــارة، ويكــون ابتداؤهــا مــن تاريــخ العقــد مالــم يتفــق الطرفــان علــى أجــل معلــوم البتــداء 
مــدة إلجــارة، وهــي التــي تســمى )اإلجــارة املضافــة( أي: املحــدد تنفيذهــا فــي املســتقبل«.4

ويتحدد األجل في اإلجارة بأمور أربعة: 5

- الزمان، كتحديد مدة اإلجارة بشهر أو سنة مثا.

- املكان، كما في عملية النقل والسفر.

- العمل، بتحديد عمل معيـن كخياطة ثوب أو بناء منزل.

- الجمع بيـن العمل والزمن: وقد يجمع بيـن العمل والزمن، وهذه الحالة تناولها الشيخ 

خليــل فــي صــورة تســاؤل، فقــال:« وهــل تفســد اإلجــارة إن جمعهمــا بعقــد واحــد، كخياطــة هــذا 
الثــوب فــي هــذا اليــوم بدرهــم مثــا؟ »6

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 585
2-  الرسالة البن أبي زيد ص 218

3-  البهجة شرح التحفة 263/2
4-  املعاييـر الشرعية ص 245

5-  انظر: الفواكه الدواني 110/2
مصــادر  مــن  مصــدر  اإلجــارة  عقــد  ســليمان،  أبــو  الوهــاب  عبــد  وانظــر:  للزرقانــي13/7  خليــل  شــرح    -6

2000م  والتدريــب.ط2،  للبحــوث  اإلســامي  املعهــد   ،67 ص64-  اإلســامية  التمويــل 
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ــر ال�ضــيء غالبــا  والضابــط فــي تحديــد املــدة عنــد الجمهــور - ومنهــم املالكيــة - هــو أال يتغيـ

فــي مــدة اإلجــارة.1 فلــكل مــال »ُعمــٍر اقتصــادي« يـــنبغي أن يـــراعى فــي اإلجــارة، وتحــدد مــن خالــه 

مــدة التأجيـــر. 

قال النووي: »فأما أكثـر املدة فهو ما علم بقاء ال�ضيء املؤاجر فيها«.2 

ب- الثمــن: أو األجــرة، وهــي: العــوض الــذي يدفعــه املســتأجر للمؤجــر فــي مقابلــة املنفعــة 

التــي يأخذهــا منــه«.3 

واألجــرة فــي اإلجــارة قريـــنة الثمــن فــي البيــع، لذلــك صّحــت األجــرة فــي اإلجــارة بــكل مــا يصــّح 

بــه الثمــن فــي البيــع. 

قال القرافي:« كل ما صح أن يكون ثمنا في البياعات، صح أجرة«.4 

وقــال النفــراوي: »وأمــا األجــرة فهــي كل مــا يصــح أن يكــون ثمنــا فــي الجملــة. وإنمــا قلنــا فــي 

رض، لصحــة كونهمــا ثمنــا وعــدم صحــة 
َ
الجملــة، لئــا ننتقــض الكليــة بالطعــام وممــا تنبتــه األ

رض الزراعيــة«.5
َ
كونهمــا أجــرة األ

وعليه يشترط في األجر ما يلي:

أن يكون: ماال، طاهرا، معلوما، مباحا، منتفعا به، ومقدورا على تسليمه.

وال تتعيـن النقود في األجرة، بل يجوز أن تكون عيـنا )سلعة( أو منفعة )خدمة(.6 

ج- تغيـر ثمن الكراء )األجرة املتغيـرة(:

جاء في املادة 18: “يمكن أن يكون ثمن الكراء ثابتا أو متغيـرا حسب الشروط املتفق 

عليها في العقد بيـن املؤسسة والعميل.

1-  انظر: بداية املجتهد 145/5
2-  املجموع للنووي 18/15

3-  حاشية الدسوقي 2/4
4-  انظر: الذخيـرة للقرافي 376/5، املغني البن قدامة 7/6

5-  الفواكه الدواني 110/2
6-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 249
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إذا كان ثمــن الكــراء متغيـــرا يجــب أن يـــنص العقــد علــى كيفيــات تحديــده. كمــا يجــب 
أن يـــنص العقــد علــى حــد أدنــى وحــد أق�ســى لثمــن الكــراء”.1

يمكن أن يكون الثمن ثابتا أو متغيـرا حسب اتفاق العاقديـن في بداية العقد. 

قــال العامــة الدرديـــر شــارحا قــول خليــل: »)و( جــاز الكــراء )مشــاهرة(...نحو كل شــهر 

بكــذا، أو كل يــوم، أو كل جمعــة، وكل ســنة بكــذا«.2 

فُيفَهم من قوله »كل شهر بكذا« جواز اشتراط تغّير سومة الكراء.

وجــاء فــي معيــار اإلجــارة أنــه يجــوز تحديــد األجــرة بمبلــغ للمــدة كلهــا، أو بأقســاط ألجــزاء 

املــدة. كمــا يجــوز أن تكــون بمبلــغ ثابــت أو متغيـــر، بحســب أي طريقــة معلومــة للطرفيـــن... وفــي 
حالــة األجــرة املتغيـــرة يجــب أن تكــون األجــرة للفتــرة األولــى محــددة بمبلــغ معلــوم، ويجــوز فــي 

الفتــرات التاليــة اعتمــاد مؤشــر منضبــط تتحــدد علــى أساســه األجــرة. ويشــترط أن يكــون هــذا 

املؤشــر مرتبطــا بمعيــار معلــوم ال مجــال فيــه للنــزاع، ويوضــع لــه حــد أعلــى وحــد أدنــى، ألنــه 
ســيصبح أجــرة الفتــرة الخاضعــة للتحديــد. 3

فيجــوز إذن أن تكــون األجــرة ثابتــة أو متغيـــرة، لكــن بشــرط االتفــاق علــى كيفيــات ذلــك 

يــوم العقــد نفيــا لــكل جهالــة مفضيــة إلــى النــزاع. 

وهذا الشرط ال يؤثر في صحة العقد لكونه ال غرر فيه وال يؤدي إلى محذور شرعي.

	:العيـن املؤجرة

جــاء فــي املــادة 19: “يصــح عقــد اإلجــارة علــى العيـــن التــي تتعيــب باالســتعمال طبقــا 

للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل، وال يصــح أن تكــون العيـــن املســتأجرة ممــا يهلــك 
باالســتعمال، مالــم يكــن القصــد مــن كرائهــا مجــرد إظهارهــا أو عرضهــا”.4

معلــوم أن املقصــود فــي اإلجــارة هــي منافــع األعيــان، لذلــك اشــترط الفقهــاء أن ال يتضمــن 

اســتيفاء املنفعة اســتهاك العيـــن. 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 585
2-  حاشية الدسوقي 402/5 - 403

3-  املعاييـر الشرعية ص 249
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 585
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قــال ابــن عرفــة: “شــرطها )املنفعــة( إمــكان اســتيفائها دون إذهــاب عيـــن”.1 ولذلــك منــع 

أكثـــر الفقهــاء إجــارة الثمــر فــي الشــجر، والــكأل فــي املراعــي، ونحــو ذلــك.

ألن تلك األعيان ال يمكن االنتفاع بها إال بعد استهاك ذواتها.

وعليــه يكــون الضابــط هــو: “كل عيـــن صــح االنتفــاع بهــا مــع بقائهــا صحــت إجارتهــا.. ومــا تــم 
االنتفــاع بــه مــع عيـــنه لــم تصــح إجارتــه”.2

وقــال الفقهــاء: إذا حــدث مــا يـــرد علــى العيـــن وهــو مشــابه للمنفعــة مــع بقــاء أصلــه فيمكــن 

القــول بجــوازه اســتثناء مــن القاعــدة العامــة، ورخصــة للضــرورة أو الحاجــة.

وذهــب ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم إلــى جــواز عقــد اإلجــارة علــى العيـــن التــي تحــدث 

شــيئا فشــيئا مــع بقــاء أصلهــا كاملنفعــة.3 

فــي زماننــا  النــاس  فــي عمــل  الــرأي أن يوجــد ســعة وتيسيـــرا  بهــذا  ولعــل مــن شــأن األخــذ 

وغيـــرها. املحلوبــة  واألنعــام  والبحيـــرات  املراعــي  كإجــارة 

ذهــاب  دون  بــه  يـــنتفع  “مــا  تأجيـــر  علــى  واقتصــر  الجمهــور،  بــرأي  أخــذ  املنشــور  لكــن 

أصلــه”. كمــا أنــه أبــاح تأجيـــر مــا يتعيــب باالســتعمال، وهــذا أمــر واقــع فــي األعيــان املؤجــرة، إذ 

االســتعمال املتكــرر مــن شــأنه أن يؤثــر فــي “جودتهــا” وبعــض أوصافهــا لكــن مــن غيـــر أن يذهــب 

أصلهــا مطلقــا. 

ــّرر ســابقا مــن شــرط تحقــق االنتفــاع مــع ســامة األصــل، ألن 
ُ
وهــذا ال يتناقــض مــع مــا ق

الفقهــاء يتحدثــون عــن التغيـــر باالســتعمال األول وليــس باالســتعمال املتكــرر. 

املسألة الثانية: فسخ اإلجارة

جــاء فــي املــادة 20: “يمكــن للعميــل فســخ عقــد اإلجــارة قبــل نهايــة املــدة املحــددة فــي 
فــي عقــد اإلجــارة”.4 املتفــق عليهــا مســبقا  بااللتزامــات  الوفــاء  العقــد، شــريطة 

1-  شرح حدود ابن عرفة للرصاع 522/2، وانظر: املعاييـر الشرعية ص 247
2-  املجموع 5/15- 6 وللقاعدة استثناءات. انظر: النوادر والزيادات 57-56/7

3-  انظر: إعام املوقعيـن 35-34/2
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 585
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عقــد اإلجــارة هــو مــن العقــود الالزمــة عنــد جمهــور الفقهــاء، لذلــك قــرروا أنــه ال يـــنفسخ 

إال بمــا تنفســخ بــه العقــود الازمــة مــن وجــود العيــب بهــا أو ذهــاب محــل اســتيفاء املنفعــة. أو 

العــذر الطــارئ علــى املســتأجر عنــد الحنفيــة. ودليــل الجمهــور وجــوب الوفــاء بالعقــود.1 

قال ابن عاصم:2 

بالّرضــــــــــا  إال  عنــــــــــه  خــــــــــروج  انق�ضــــــــــىوال  قــــــــــد  أمــــــــــُده  ُيــــــــــرى  حتــــــــــى 

ويظهــر مــن املــادة 20 أنهــا أطلقــت جــواز فســخ العقــد قبــل انتهــاء مدتــه ولــم تقيــده بوقــوع 

الضــرر علــى املســتأجر. لكنهــا اشــترطت الوفــاء بااللتزامــات املتفــق عليهــا مســبقا، ومــن شــأن 

ذلــك حمايــة حقــوق الطرفيـــن، ودفــع عنهــم مــا يحتمــل مــن ضــرر.

كما أن اإلجارة تنتهي بهاك العيـن املؤجرة، أو تعذر استيفاء املنفعة منها.

وال تنتهي بموت أحد العاقديـن، ولورثة املستأجر حق فسخ العقد في حال عجزهم. 

املسألة الثالثة: بداية التأجيـر والضمانات

جــاء فــي املــادة 21: “يســري مفعــول عقــد اإلجــارة ابتــداء مــن تاريــخ وضــع العيـــن رهــن 

تصــرف العميــل مــن طــرف املؤسســة طبقــا لشــروط العقــد. يمكــن أن يقتــرن عقــد اإلجــارة 

بضمانــات لفائــدة املؤسســة كالرهــن والكفالــة وغيـــرهما مــن الضمانــات املنصــوص عليهــا 

2 مــن هــذا  فــي النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل، مــع مراعــاة مقتضيــات املــادة 
املنشــور”.3

رع لانتفاع، وال يمكن أن يتحقق إال بتمكيـن املؤجر من العيـن. 
ُ

فالتأجيـر ش

واألجرة وإن كانت تجب بالعقد، فإنها ال تستحق إال باستيفاء املنفعة، أو التمكيـن من 

استيفائها من خال تسليم العيـــن ملستأجرها.

1-  انظر: بداية املجتهد 150/5، وانظر: املعاييـر الشرعية ص 245.
2-  البهجة في شرح التحفة 2/ 263- 264

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 585
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وفــي حــال تأخــر التســليم عــن املوعــد املحــدد فيـــنبغي خصــم مــا يقابــل ذلــك مــن األجــرة.1 

يبــدأ بعــد وضــع العيـــن رهــن تصــرف  املــادة علــى أن ســريان مفعــول اإلجــارة  ولذلــك نصــت 

املؤجــر. 

كمــا نصــت املــادة علــى جــواز “الضمانــات” املشــروعة، مــن رهــن وكفالــة وغيـــرهما. وســبق 

الحديــث فــي صيغــة املرابحــة عــن هــذه الضمانــات.2

ــرعت هــذه الضمانــات لتوثيــق الحصــول علــى األجــرة أو التعويــض فــي حالــة التعــدي 
ُ

وش

أو التقصيـــر.

مــع التأكيــد هنــا علــى أمــر أســاس لــم ُيشــر إليــه املنشــور، ويتمثــل فــي كــون يــد املســتأجر هــي 

يــد أمانــة. وضمــان العيـــن املؤجــرة طيلــة فتــرة اإلجــارة، ونفقــات الصيانــة األساســية ونفقــات 

نفقــات  إال  املســتأجر  يتحمــل  وال  املؤجــر.  املالــك  علــى  يكــون  ذلــك  كل  املشــروع،  التأميـــن 

الصيانــة التشــغيلية، وال ضمــان عليــه إال إذا ثبــت تفريطــه وتعّديــه.3 

املسألة الرابعة: التعويض عن الضرر )الشرط الجزائي(

جــاء فــي املــادة 23: يجــوز أن يـــنص عقــد اإلجــارة علــى أنــه فــي حــال توقــف العميــل عــن 

التســديد دون عــذر معتبـــر شــرعا، يجــب عليــه: 

- دفــع جــزء أو كل مــا تبقــى مــن أقســاط األجــرة فــي ذمتــه بعــد توصلــه بإشــعار مضمــون 

مــن املؤسســة أو بعــد انقضــاء مــدة محــددة أو تلقائهــا فــور التوقــف عــن التســديد.

- دفــع تعويــض عــن األضــرار الفعليــة التــي لحقــت باملؤسســة بســبب توقفــه عــن األداء 

بعــد إثبــات ذلــك، فــي حــدود مــا تبقــى مــن األقســاط فــي ذمتــه.4

1-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 246
2-  انظر ص57-58 من هذا البحث.

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 248 - 249 ولم يفصل منشور بنك املغرب في هذه املسألة.
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 586
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وفــي املــادة 26: “فــي حالــة عــدم وفــاء العميــل بوعــده بالكــراء يجــوز أن تقتطــع املؤسســة 

مــن هامــش الجديــة مبلغــا ال يتجــاوز مقــدار الضــرر الفعلــي الــذي تحملتــه مــن جــراء ذلــك، 
دون املطالبــة بــأي مبلــغ إضافــي”.1

مــن املقــرر املعلــوم أن أفعــال العقــاء منزهــة عــن العبــث، والشــارع إنمــا جعــل العقــود 

أســبابا لتحصيــل مقاصــد الخلــق املعتبـــرة. كمــا أن الشــريعة تســعى لرفــع الضــرر واإلضــرار 

عــن معامــات النــاس. فــعن أبــي ســعيٍد الخدري ر�ضــي هللا عنــه: أن رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال: »ال ضــرر وال ضــرار«.2

 لذلــك كلــه نقــول بــأن البنــك لــه حــق التعويــض إذا أدخلــه املتعامــل فــي »كلفــة« وتنّصــل 

ــنها الضــرر الفعلــي ويقتطعــه مــن هامــش الجديــة.  مــن وعــده، فيقــّدر حيـ

لكــن فــي حــال التوقــف عــن الســداد بعــد إبــرام العقــد مماطلــة مــن غيـــر مســّوغ شــرعي 

يطالــب املتعامــل بــأداء مــا فــي ذمتــه فــي حــدود مــا انتفــع بــه )املســتحقات الســابقة فقــط(، مــع 

توبيخــه وتعزيـــره. 

فــي حــدود مــا تبقــى مــن  ونصــت املــادة علــى جــواز تعويــض املؤجــر عــن الضــرر الفعلــي 

العلــم. أهــل  ملــا عليــه جمهــور  كلــه. وهــذا مخالــف  الثمــن  األقســاط، وليــس علــى 

مــن  نســبة  أو  بمبلــغ محــدد  بالتصــدق  املســتأجر  إلــزام  كمــا جــّوزت معاييـــر »األيوفــي« 

بتلــك الصدقــة،  تنتفــع املؤسســة  الســداد، علــى أســاس أن ال  التأخــر عــن  فــي حــال  األجــرة 

وتصــرف فــي وجــوه الخيـــر واإلحســان. وهــذا االجتهــاد ســبقت مناقشــته فــي صيغــة »املرابحــة« 

ورأيـــنا بــأن الراجــح تجنــب الغرامــة املاليــة عنــد تأخيـــر الســداد. 

ولــم يبيـــن املنشــور نــوع اإلجــراءات فــي حــال العــذر الشــرعي املعتــّد بــه، ونقــول يـــنبغي أن 

ــَر املتعامــل، وُيلتَمــس لــه العــذر إلــى أن ُيصّحــح الوضــع، ويجــد لذلــك مخرجــا. 
َ
ُيْنظ

أو تطبق عليه أحكام اإلفاس في حال اإلفاس.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 587
2-  رواه مالــك فــي املوطــأ مرســا، كتــاب األقضيــة، بــاب القضــاء فــي املرفــق، ح31، ورواه الحاكــم كتــاب 

البيــوع، بــاب النهــي عــن املحاقلــة. وقــال: صحيــح اإلســناد علــى شــرط مســلم ووافقــه الذهبــي.
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املسألة الخامسة: هامش الجدية

جــاء فــي املــادة 25: “يمكــن للمؤسســة أن تطلــب مــن العميــل لضمــان تنفيــذ التزامــه 

دفــع مبلــغ نقــدي يســمى “هامــش الجديــة” علــى أن ال يتعــدى هــذا املبلــغ نســبة مــن كلفــة 

بهامــش  املؤسســة  وتحتفــظ  املغــرب  بنــك  يحددهــا  املؤسســة  طــرف  مــن  العيـــن  اقتنــاء 

الجديــة فــي حســاب خــاص، وال يحــق لهــا التصــرف فيــه. 

إذا لم تضع املؤسسة العيـن رهن تصرف العميل في األجل املحدد وحسب الكيفيات 

واملواصفــات املحــددة فــي الوعــد يـــنق�سي االلتــزام النا�ســئ عــن الوعــد، وللعميــل أن يســترد 

هامش الجدية من املؤسســة في الحال، كما أن له أن يطالب املؤسســة بتعويض الضرر 

الفعلــي املثبــت الــذي لحــق بــه. كمــا أن للعميــل أن يســترد هامــش الجديــة بمجــرد إبــرام 

عقــد اإلجــارة أو فــي حالــة تراجــع املؤسســة عــن إبــرام عقــد اإلجــارة. 

وللعميــل فــي الحالــة األخيـــرة أن يطالــب املؤسســة بتعويــض الضــرر الفعلــي املثبــت 

الــذي لحــق بــه”.1 

نــوع مــن  بأنــه  فــي صيغــة “املرابحــة” وبّينــا حيـــنها  ســبق الحديــث عــن “هامــش الجديــة” 

الضمــان املشــروع الــذي يبـــرهن عــن الجديــة والرغبــة الصادقــة فــي إتمــام املعاملــة مــن جهــة 

ومــن جهــة ثانيــة يمثــل ضمانــا للتعويــض عــن الضــرر الــذي قــد يلحــق املؤسســة فــي حــال عــدم 

وفــاء املتعامــل ونكولــه.

وهذا املبلغ يضعه البنك في خانة خاصة، وال يحق له التصرف فيه باعتباره “أمانة”.

كمــا بيـــنت املــادة أنــه فــي حــال إبــرام عقــد اإلجــارة أو نكــول املؤسســة عــن تســليم العيـــن 

املتفــق عليهــا، يســترد املســتأجر “هامــش الجديــة”. كمــا  فــي املواعيــد وباملواصفــات  املؤجــرة 

يمكنــه فــي حــال نكــول املؤسســة طلــب التعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه.

وال شك أن في ذلك رفعا للضرر عن العاقديـن، وحماية لحقوقهما. 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 586 - 587
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املسألة السادسة: استقالل العقود والوثائق

ورد فــي املــادة27: يعتبـــر عقــد الكــراء وعقــد شــراء العيـــن مــن طــرف املؤسســة والوعــد 

بالكــراء األحــادي الصــادر عــن العميــل ثــالث وثائــق منفصلــة وال يجــوز اشــتراط عقد اإلجارة 
فــي عقــد شــراء العيـــن مــن طــرف املؤسســة.1

رقــم  القانــون  مــن   58 املــادة  مــن  )ب(  البنــد  مــن   2 للفقــرة  تطبيقــا   :28 املــادة  وفــي 

103.12 الســالف الذكــر، تنقــل ملكيــة العقــار أو املنقــول موضــوع عقــد اإلجــارة املنتهيــة 

بالتمليــك بموجــب عقــد منفصــل عــن عقــد اإلجــارة وال يجــوز إبــرام عقــد التمليــك إال بعــد 
اإلجــارة”.2 انتهــاء 

أبــرز  ومــن  أســلفت-  -كمــا  املركبــة  العقــود  مــن  بالتمليــك  املنتهــي  اإليجــار  عقــد  يعتبـــر 

أدلــة املانعيـــن لهــذه املعاملــة كونــه يتضمــن “عقديـــن علــى عيـــن واحــدة فــي زمــن واحــد” و”بيعــا 

لهــذه  املكونــة  العقــود  بيـــن  الفصــل  ضــرورة  علــى  املادتيـــن  هاتيـــن  نصــت  لذلــك  وشــرطا”، 

ثاثــة: وهــي  املعاملــة. 

الوعد األحادي بالكراء، وعقد شراء البنك للعيـن، وعقد كرائها للمتعامل.

وأيضا منع اشتراط اإلجارة في عقد تملك البنك للعيـن.

ثم عند نهاية مدة اإلجارة يجب إبرام عقد جديد لتمليك العيـن للمتعامل.

وهــذا التأكيــد علــى الفصــل بيـــن العقــود كتابــة وتوثيقــا وترتيبــا يجنــب املعاملــة الوقــوع فــي 

تلــك محــذور البيعتيـــن فــي بيعــة التــي ســلف ذكرهــا. 

وملزيد من البيان سنتطرق ملسألة اجتماع العقود في معاملة واحدة.

	:اجتماع عقديـن في معاملة واحدة

إن النهــي عــن اجتمــاع العقــود فــي املعامــات ليــس علــى إطاقــه. فاملنهــي عنــه هــو اجتمــاع 

العقــود املتنافيــة املتضــادة أحكامــا ومقاصــدا.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 587
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 587
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مــن أصــول  بديــع  بيــع وســلف( أصــل  العربــي:” ويتركــب عليها)يقصــد معاملــة  ابــن  قــال 

يجــوز  ال  فإنــه  حكمــا،  ويتناقضــان  وضعــا  يتضــادان  عقديـــن  كل  أن  وهــو  املالكيــة، 

الفقــه  فــي جميــع مســائل  البيــع والســلف، فركبــه )اإلمــام مالــك( عليــه  اجتماعهمــا، أصلــه 

ومنــه البيــع والنــكاح، وذلــك أن البيــع مبنــي علــى املغابنــة واملماكســة، خــارج عــن بــاب الُقــرب 

والعبــادات، والســلف مكارمــة وقربــة. ومــن هــذا البــاب: الجمــع بيـــن العقــد الواجــب والجائــز، 

تح�ضــى”.1  ال  ذلــك  وجعالة...وأمثــال  بيــع  ومثلــه 

ثم قرر قاعدة مفادها أن:” كل عقديـن يتضادان وصفا ال يجوز أن يجتمعا شرعا”.2 

وأكدها القرافي بقوله:” كل عقديـن بيـنهما تضاد، ال يجمعهما عقد واحد”.3

وقــال الشــاطبي شــارحا:” وألن االســتقراء مــن الشــرع عــرف أن لاجتمــاع تأثيـــرا فــي أحــكام 

ال تكــون حالــة االنفــراد، ويســتوي فــي ذلــك االجتمــاع بيـــن مأمــور ومنهــي، مــع االجتمــاع بيـــن 

مأموريـــن أو منهييـــن. فقــد نهــى عليــه الصــاة والســام عــن بيــع وســلف وكل واحــد منهمــا لــو 

انفــرد لجــاز. 

ونهى هللا تعالى عن الجمع بيـن األختيـن في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة...وذلك 

يقت�ضي أن لاجتماع تأثيـرا ليس لانفراد، واقتضاؤه أن لانفراد حكما ليس لاجتماع يبيـن 
أن لاجتماع حكما ليس لانفراد”.4

وتأسيســا علــى هــذا األصــل تحــدث فقهــاء املذهــب عــن العقــود التــي يمتنــع اجتماعهــا مــع 

عقــد البيــع، ورمــزوا لهــا بقولهــم: »جــص مشــنق«5 ونظمــت فــي بيتيـــن، فقــال الناظــم6:

ُقعقـــــــــــود منعناهــــــــــا مــــــــــع البيــــــــــع ستـــــــــــــــــــــة  ــــــــــنَّ
َ

ويجمعهــــــــــا فــــــــــي اللفــــــــــظ َجــــــــــصٌّ ُمش

ِشــــــــــركة  واملســــــــــاقاة  وصــــــــــرف  ُجْعــــــــــل 
َ
نــــــــــكاح قــــــــــراض منــــــــــُع هــــــــــذا ُمحقـــــــــــــــــــــــــــــقف

1-  انظر: القبس البن العربي 295/3- 296 
2-  املصدر نفسه 206/3

3-  انظر: الفروق 927/3، الذخيـرة 392/4
4-  املوافقات للشاطبي 192/3- 193

5-  انظــر: الفــروق 927/3، ورمــز لهــا البعــض ب« جــص نقــش قــس« بزيــادة الســلم واإلقالــة. انظــر: مواهــب 
الجليل للحطاب 146/6

6-  انظر: حاشية العدوي 212/2، مواهب الجليل 145/6، شرح التحفة 14/2 
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وأضــاف أبــو الحســن الصغيـــر عقــد القــرض إلــى هــذه العقــود لتصيـــر ســبعة، ويصيـــر 
الرمــز »جقــص مشــنق«.1

وكما ال يجتمع البيع مع واحد من السبعة، ال يجتمع اثنان منها في عقد. 

ونظم ذلك التتائي فقال2:

وقــــــــــــــــــرض  صــــــــــرف  شــــــــــركة  جعـــــــــــــــــــــــلنــــــــــكاح  ثــــــــــم  قـــــــــــراض  مســــــــــاقاة 

فيــــــــــه  الحظــــــــــر  منهــــــــــا  اثنيـــــــــــن  يحـــــــــــــــــلفجمــــــــــع  ال  معهــــــــــا  البيــــــــــع  وجمــــــــــع 

والعلة في منع اجتماع تلك العقود »تضاد أحكامها وأحكام البيع«.3 

يـن«.4  وكون »ال�ضيء الواحد باالعتبار الواحد ال يـناسب املتضادَّ

وألن »تنافي اللوازم يدل على تنافي امللزومات«.5

بــأن  والقــول باملنــع ليــس مجمعــا عليــه، فقــد خالــف أشــهب وقــال بالجــواز.6 واســتدل 
العقــد قــد احتــوى علــى أمريـــن كل منهمــا جائــز علــى انفــراده، وأنكــر أن يكــون مالــك حّرمــه.7 

ورّجــح ابــن رشــد رأي أشــهب لكونــه »أظهــر مــن جهــة النظــر، وإن كان خــاف املشــهور«.8

وعلــى كل حــال، فمســألة اجتمــاع العقــود فيهــا تفصيــل وتدقيــق، وال يصــح إطــاق القــول 

فيهــا باملنــع.

	:اجتماع البيع مع اإلجارة

بنــاء علــى القاعــدة الســابقة التــي تنــص علــى أن علــة املنــع فــي اجتمــاع العقــود هــي “التنافــي 

ــة، ومــن ذلــك اجتمــاع 
ّ
والتضــاد”، َجــّوز املالكيــة اجتمــاع العقــود التــي َســِلمت مــن تلــك العل

1-  انظر: الشرح الصغيـر للدرديـر 54/3، تهذيب الفروق 178/3
2-  انظر: شرح تحفة الحكام للتاودي 9/2

3-  انظر: املصدر نفسه 145/6
4-  الفروق 927/3، وانظر: الذخيـرة 392/4

5-  حاشية الدسوقي 32/3، الشرح الصغيـر 53/3
6-  انظر: شرح التاودي على التحفة 9/2، شرح ميارة على التحفة 457/1

7-  انظر: حاشية الدسوقي 32/3، الشرح الصغيـر53/3
8-  انظر: حاشية الدسوقي 32/3، الشرح الصغيـر 53/3
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يماثــل  ممــا  والهبــة  اإلجــارة  نحــو  وأمــا  الشــاط:”  ابــن  العامــة  قــال  واإلجــارة.  البيــع  عقــدي 

البيــع فــي األحــكام والشــروط وال يضــاده، فإنــه يجــوز اجتماعــه مــع البيــع، كمــا يجــوز اجتمــاع 

أحدهمــا مــع اآلخــر فــي عقــد واحــد لعــدم التنافــي”. 1 

وصّرح بهذا املعنى عدد من فقهاء املذهب.

قــال ابــن حبيــب:«ال بــأس باجتمــاع بيــع وإجــارة«2 وقــال العامــة ميــارة: »يجــوز جمــع البيــع 

مــع اإلجــارة أو الكــراء، ألنهمــا مــن بــاب واحــد«.3 

ُجْعــٍل ال  َمَع 
َ

بــه اإلجــارة:« وفســدت...ك وقــال الشــيخ خليــل عنــد حديثــه عــن مــا تفســد 

َبيــع«4 وتابــع الشــراح شــيخهم، فقــال صاحــب منــح الجليــل:« ال تفســد اإلجــارة املجتمعــة مــع 
بيــع فــي عقــد واحــد التفاقهمــا فــي األحــكام«.5 

وقــال العامــة الدرديـــر بــأن اإلجــارة إذا كانــت مــع البيــع فــي« صفقــة واحــدة فــا تفســد 

لعــدم منافاتهمــا، ســواء كانــت اإلجــارة فــي نفــس املبيــع، كشــرائه ثوبــا بدراهــم معلومــة علــى أن 

يخيطــه البائــع، أو جلــدا علــى أن يخــرزه. أو فــي غيـــره، كشــرائه ثوبــا بدراهــم معلومــة علــى أن 

يـــنسج لــه آخــر«.6 

اإلجــارة  »كانــت  ملــا  وأنــه  واحــد«،  بــاب  مــن  و«أنهمــا  منافاتهمــا«  »عــدم  الجــواز  فدليــل 
مجهــوال«.7 الثمــن  يكــن  لــم  معلومــة 

وهــذا التأصيــل املالكــي يفيــد كثيـــرا فــي مســألتنا، وإن كان املنشــور نــص علــى الفصــل بيـــن 

العقــود أخــذا باألحــوط، وتفاديــا لــكل اعتــراض.

كمــا نســجل حــرص املنشــور علــى تفــادي تحــول اإلجــارة إلــى بيــع تلقائيــا مــن غيـــر عقــد 

مــن الصــور املمنوعــة.  جديــد، وهــي 

1-  تهذيب الفروق والقواعد السنية 178/3
2-  انظر: النوادر والزيادات 16/7

3-  شرح ميارة على التحفة 457/1
4-  مختصر خليل ص 244

5-  منح الجليل 443/7
6-  الشرح الكبيـر 5/4

7-  بداية املجتهد 11/5
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لذلك نص على إبرام عقد تمليك بعد نهاية مدة اإلجارة. 

لكنه لم يوضح كيفية التمليك، وهل تكون ببيع أو هبة؟ 

وإذا كانــت ببيــع هــل يكــون الثمــن حقيقيــا أم رمزيــا؟ واكتفــى املنشــور باإلحالــة إلــى مــا وقــع 

االتفــاق عليــه ســابقا بيـــن البنــك واملتعامــل.

ــل معيــار اإلجــارة فــي كيفيــات نقــل امللكيــة إلــى املســتأجر، وحصرهــا فــي »وعــد بالبيــع  وفصَّ

بثمــن رمــزي، أو بثمــن حقيقــي، أو وعــد بالبيــع فــي أثنــاء مــدة اإلجــارة بأجــرة املــدة الباقيــة، أو 
بســعر الســوق. أو وعــد بالهبــة، أو عقــد هبــة معلــق علــى شــرط ســداد األقســاط«.1

املسألة السابعة: في العيـنة العكسية

جاء في املادة 29: “يجب على املؤسسة أن تشتري العيـــن من طرف ثالث غيـــر العميل 
أو وكيله بالنسبة لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك”.2

والتــي ســبق  املالكيــة،  عنــد  املمنوعــة  العكســية  العيـــنة  بيــع  فــي  للوقــوع  اجتنابــا  وذلــك 

املرابحــة.3  مبحــث  فــي  عنهــا  الحديــث 

وصورتهــا شــراء ســلعة مــن شــخص نقــدا ثــم بيعهــا لــه نفســه إلــى أجــل بثمــن أعلــى. وإذا 

اشــترى البنك العيـــن من العميل ثم أّجرها له ليتملكها عند نهاية اإلجارة، فســتؤول الصورة 

إلــى العيـــنة املمنوعــة، خصوصــا عنــد وجــود االشــتراط بالوعــد ملــزم.

وهــذا مــا ســبق التأكيــد عليــه فــي معيــار املرابحــة، حيــث جــاء فيــه: “يجــب علــى املؤسســة 

أن تتأكــد أن الــذي يبيــع الســلعة إليهــا طــرف ثالــث غيـــر العميــل أو وكيلــه. فــا يصــح مثــا أن 

يكــون العميــل اآلمــر بالشــراء هــو نفســه أو وكيلــه املالــك األصلــي للســلعة، أو أن تكــون الجهــة 

املــوردة للســلعة مملوكــة للعميــل بمــا يزيــد علــى النصــف. فــإن وقــع مثــل ذلــك البيــع ثــم تبيـــن 
األمــر كانــت العمليــة باطلــة ألنهــا مــن بيــع العيـــنة«.4

1-  املعاييـر الشرعية ص 254، وانظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 5، السنة 1996.
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 587

3-  انظر ص 62-64 من هذا البحث.
4-  املعاييـر الشرعية ص 206
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لذلــك نصــت املــادة علــى وجــوب شــراء العيـــن مــن طــرف ثالــث غيـــر املتعامــل أو وكيلــه 

تجنبــا للوقــوع فــي هــذا املحــذور الشــرعي. 

»اإلجــارة  حــال  فــي  أمــا  بالتمليــك،  املنتهيــة  باإلجــارة  خــاص  املنــع  أن  علــى  التنبيــه  مــع 

التشــغيلية« فــا حــرج فــي شــراء العيـــن مــن مالكهــا أو وكيلــه ثــم تأجيـــرها لــه، النتفــاء صــورة 

املحّرمــة. العيـــنة 

املسألة الثامنة: توكيل العميل لتسلم العيـن

جــاء فــي املــادة 30: “يجــوز للمؤسســة عنــد إبــرام العقــد أن تــوكل العميــل بعــد قبولــه 
لتســلم العيـــن”.1

فاألصــل أن تتســلم املؤسســة العيـــن بنفســها، وتتحمــل تبعــات الضمــان عنــد الحيــازة. 

ويجــوز للمؤسســة توكيــل غيـــرها فــي التســلم إذا ر�ضــي بذلــك.2 

وهذه الوكالة جائزة شرعا، ألن الفعل باعتبار تحقق مصلحته ثاثة أنواع: 3

األول: فعــل تتحقــق مصلحتــه بمجــرد فعلــه مــن غيـــر نظــر إلــى فاعلــه، وهــذا تجــوز فيــه 

النيابــة والوكالــة إجماعــا. ومــن ذلــك ردُّ الودائــع، وقضــاء الديــون والزكــوات، ونحــو ذلــك.

الثانــي: فعــل ال تتحقــق مصلحتــه إال بمباشــرته مــن فاعلــه، كالصــاة والصيــام، ونحــو 

ذلــك. وهــذا ال تجــوز فيــه النيابــة إجماعــا.

الثالث: فعل مترّدد بيـن النوعيـن السابقيـن كالحج. وهذا اختلف فيه أهل العلم.

فمــن الحــظ جانــب املاليــة فــي الحــج أجــاز النيابــة فيــه، ومــن الحــظ جانــب التعبــد والتزكيــة 

والتقــوى منــع النيابــة فيــه، ألن ذلــك ال يتأتــى إال للحــاج نفســه.

م العيـــن يشــمله النــوع األول مــن األفعــال، لذلــك تصــح هــذه الوكالــة إذا 
ُّ
ســل

َ
وال شــك أن ت

قِبــل العميــل بذلــك. 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 588
2-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 213

3-  انظر: الفروق 652/2
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خالصة القول في صيغة »اإلجارة«:

بعــد هــذه الوقفــات الفقهيــة مــع مســائل »اإلجــارة« نســتطيع القــول بــأن مــا ورد فــي منشــور 

والــي بنــك املغــرب بخصــوص هــذه الصيغــة لــم يخــرج عــن االجتهــاد الفقهــي املعتبـــر بصورتيــه 

التراثيــة واملعاصــرة.

ونجــدد اإلشــارة إلــى املســعى االحتياطــي للمنشــور، حيــث نجــده يأخــذ باألحــوط ويتجنــب 

الخــاف مــا أمكــن، كمــا فــي مســألة اإللــزام فــي الوعــد، وغيـــر ذلــك ممــا بّينــاه فــي مظانــه.

كما نشيـر أيضا إلى سكوت املنشور وتركه البيان في مواطن عديدة، منها:

- نــوع اإلجــراءات فــي حــال نكــول املتعامــل عــن وعــده أو توقفــه عــن الســداد لعــذر شــرعي 

معتبـر. 

- تحديد املسؤول عن ضمان العيـن املؤجرة طيلة فترة اإلجارة.

- كيفية نقل امللكية بعد نهاية اإلجارة في »اإلجارة املنتهية بالتمليك«. 

وغيـر ذلك من املسائل التي تحتاج إلى بيان وتفصيل.
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المبحث الثالث: صيغة »مشاركة«

تعتبـــر صيغــة “مشــاركة” الصيغــة الثالثــة التــي نــص عليهــا قانــون مؤسســات االئتمــان 

املاليــة  ملنتجــات  التقنيــة  باملواصفــات  املتعلــق  املغــرب  بنــك  والــي  منشــور  أحكامهــا  وفصــل 
فــي الرابــع.1 إلــى العمــاء  وكيفيــة تقديمهــا 

المطلب الأول: مفهوم المشاركة
أوال: التعريف القانوني:

جــاء فــي املــادة 31 مــن املنشــور: »يقصــد بعقــد املشــاركة كل عقــد شــركة يكــون الغــرض 

منــه مشــاركة مؤسســة فــي رأس مــال مشــروع جديــد أو قائــم قصــد تحقيــق ربــح. تــوزع األربــاح 

ويتــم تحمــل الخســائر بيـــن الشــركاء حســب حصصهــم فــي رأس مــال الشــركة، مــا لــم يتفــق 

بعقــد  الشــركة. يقصــد  توزيــع األربــاح ملصلحــة  يخــص  ذلــك فيمــا  األطــراف علــى خــالف 
الشــركة نظامهــا األسا�ســي«.2

يستفاد من هذا التعريف أن صيغة »مشاركة« تتم بعقد شركة بيـن طرفيـن: املؤسسة 

)البنــك( وشــريك )واحــد أو أكثـــر(، فــي رأس مــال مشــروع )جديــد أو قائــم(. ويشــارك األطــراف 

في تحمل الخســائر في حدود مســاهمتهم وفي األرباح حســب نســب محددة مســبقا بيـــنهم.

وجاء في املادة 58 من القانون 103.12 أن املشاركة قد تكت�ضي أحد شكليـن: 

مشاركة ثابتة: يبقى فيها األطراف شركاء إلى حيـن انقضاء العقد الرابط بيـنهم.

مشاركة متناقصة: يـنسحب فيها البنك تدريجيا من املشروع وفق بنود العقد.3

ثانيا: التعريف الفقهي للشركة:

الربــح.  أو  العمــل  فــي  االشــتراك  منهــا  الغــرض  يكــون  التــي  العقــود  هــي  املشــاركات  عقــود 

والقــراض.  واملســاقاة،  واملزارعــة،  بأنواعهــا،  العقــد  شــركة  وتشــمل: 

وشركة األموال هي املقصودة بـ صيغة “مشاركة”، وهي نوع من أنواع شركة العقد.

1-  انظر: الجريدة الرسمية ص 588 - 590، العدد 6548، السنة 2017 
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 588

3-  انظر: الجريدة الرسمية ص 473، العدد 6328، السنة 2015

105 ي تعتمدها البنوك التشاركية
: الصيغ التمويلية ال�ت ي

الفصل الثا�ن



شــركة  فــي  القــول  تفصيــل  قبــل  وأنواعــا  مفهومــا  العقــد  شــركة  عــن  ســنتحدث  لذلــك 

األمــوال.

 أ- تعريف شركة العقد: 

الشــركة بكســر الشيـــن وفتحهــا، وســكون الــراء فيهمــا وكســرها مــع فتــح الشيـــن. واألولــى 
أفصــح.1

فعــل  ألن  واالمتــزاج،  االختــاط  تســاها:  وقيــل  واملــزج.  الخلــط  لغــة:  الشــركة  ومعنــى 

فعلهمــا.  دون  ثبتــت  ثبــوت  صفــة  فهــي  االختــاط  أمــا  الخلــط،  هــو  اإلنســان 

وقيل: أصل الشركة توزيع ال�ضيء بيـن اثنيـن على جهة الشيوع.2

وفي االصطاح: يقصد بها نوعان، عامة وخاصة.

ر ُمتَمــّول بيـــن مالكيـــن  قــرُّ
َ
فالشــركة العامــة عرفهــا ابــن عرفــة بقولــه:« الشــركة األعميــة: ت

فأكثـــر ملــكا فقــط«.3 فهــي: اختصــاص اثنيـــن فأكثـــر بمحــل واحــد. 

وهذا التعريف جامع يشمل شركة العقد، وشركة امللك، وشركة اإلباحة.

أمــا الشــركة الخاصــة فقــد عرفهــا ابــن عرفــة بقولــه:« واألخصيــة: بيــع ماِلــٍك كلَّ بعضــه 
ببعــِض كّل اآلخــر، موجــب صحــة تصرِفهمــا فــي الجميــع«.4

إذن  يكــون  وأن  والربــح،  املــال  رأس  فــي  االشــتراك  علــى  أكثـــر  أو  اثنيـــن  بيـــن  عقــد  فهــي: 

بيـــنهما. والربــح  بيـــنهما  عمــل  علــى  االشــتراك  علــى  أو  لهمــا.  التصــرف 

وهــذا هــو تعريــف شــركة العقــد ســواء كانــت علــى مــال أو غيـــره، ويخــرج منــه املضاربــة 

ونحوهمــا.  واملســاقاة 

1-  انظر: حاشية الدسوقي 3/5
2-  انظر مادة )شرك( في: لسان العرب، املصباح املنيـر، معجم مقاييس اللغة.

3-  انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 431/2
4-  املصدر نفسه 431/2
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صــد بهــا شــركة 
ُ
وشــركة العقــد هــي التــي عناهــا الفقهــاء عنــد إطــاق لفــظ الشــركة، وق

أن  فــي  املتشاركيـــن لصاحبــه  مــن  واحــد  إذُن كل  بأنهــا:«  املالكيــة  هــا فقهاؤنــا  التجــارة.1 وحدَّ
مــع تصرفهمــا أنفســهما أيضــا«.2 لــه ولصاحبــه،  فــي مالــه أو ببدنــه  يتصــرف 

 ب- حكمها وحكمتها:

اُء فــي 
َ
ــرك

ُ
الشــركة جائــزة بالكتــاب والســنة واإلجمــاع. أمــا الكتــاب فقولــه تعالــى: ﴿فُهــْم ش

َيْبِغــي بعُضُهــم علــى بعــٍض 
َ
ــاِء ل

َ
لط

ُ
ِثيـــًرا مــَن الخ

َ
ث﴾]النســاء، 12[ وقولــه ســبحانه: ﴿وإنَّ ك

ُ
ل

ُّ
الث

ــا ُهــم﴾ ]ســورة ص، 23[.  الَحــاِت وقِليــٌل مَّ ــوا الصَّ
ُ
 الذيـــَن آمُنــوا وَعِمل

َّ
اال

ُبعــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم والنــاس يتعاملــون بالشــركة  وأمــا الســنة فقــد 
فــي أحاديــث كثيـــرة.3 فأقّرهــم عليهــا، كمــا ثبــت 

وأجمع املسلمون على جواز الشركة في الجملة، واختلفوا في أنواع منها.

ازدهــار  فــي  واإلســهام  النــاس،  بيـــن  والتكافــل  والتــآزر  التعــاون  تحقيــق  حكمتهــا  ومــن 

املنشــودة. املجتمعيــة  التنميــة  وتحقيــق  الخدمــات،  وتيسيـــر  والصناعــات،  التجــارات 

 ج- أنواع شركة العقد:

سبق القول بأن الشركة نوعان: عامة وخاصة.

والعامة أنواع ثاثة، وهي: شركة إباحة، وشركة ملك، وشركة عقد.

1- شــركة إباحــة: وتعنــي اشــتراك جميــع النــاس فــي حــق تملــك األشــياء املباحــة التــي ليســت 

فــي األصــل ملــكا ألحــد، كاملــاء، والــكأل، واملرافــق العامــة..

وتسمى شركة اإلباحة في القانون الوضعي امللك العام أو األشياء العامة.

1-  انظر تعريفاتهم في: حاشية ابن عابديـن 332/3، كشاف القناع 496/3، املغني 1/5
2-  انظر: مواهب الجليل 117/5، الكافي 780/2

3-  خصــص اإلمــام البخــاري فــي صحيحــه كتابــا للشــركة، ذكــر فيــه ســتة عشــر بابــا، وبلــغ عــدد أحاديثــه 
ســبعة وعشريـــن حديثــا. انظــر: صحيــح البخــاري 886-877/2
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2- شــركة ملــك، وتعنــي: أن يكــون ال�ضــيء مشــتركا بيـــن اثنيـــن أو أكثـــر، بحيــث يختلــط 

النصيبــان بشــكل ال يتميــز أحدهمــا عــن اآلخــر، ويكــون ذلــك بــأي ســبب مــن أســباب التملــك 

ســواء أكان باالختيــار أو الجبــر. وتنقســم عنــد جمهــور الفقهــاء إلــى قسميـــن: 

شركة جبر: وهي التي تحصل بغيـــر فعل الشركاء، وهي حالة اإلرث التي يـــرث فيها الورثة 

شيئا ما، فيكون املوروث مشتركا بيـــنهم شركة ملك.

شركة اختيار: وهي التي تحصل بفعل الشريكيـن واختيارهما.

3- شــركة العقــد: وهــي املقصــودة عنــد الفقهــاء عنــد إطــاق لفــظ الشــركة. ويخصصــون 

كتاب الشــركة حصرا لها دون بقية أنواع املشــاركات، ويفردون املضاربة واملزارعة واملســاقاة 

بأبــواب وكتــب خاصــة.

ويقســم الفقهــاء شــركة العقــد إلــى أنــواع مختلفــة، بعضهــا متفــق عليــه وبعضهــا موضــع 

خــاف. ويمكــن تقســيمها باعتباريـــن:

باعتبار املحل، تنقسم إلى شركة أموال، وشركة أعمال، وشركة وجوه.

قــال القا�ضــي عبــد الوهــاب:” الشــركة ضربــان: بمــال أو بــدون، وضــرب آخــر غيـــر جائــز 
وهــو شــركة الوجــوه”.1

- شــركة أمــوال: هــي عقــد بيـــن اثنيـــن فأكثـــر، علــى أن يّتجــروا فــي رأس مــال لهــم ويكــون 

الربــح بيـــنهم بنســبة معلومــة. 

- شــركة أعمال: هي الشــركة التي تعتمد على الجهد البدني والفكري، فهي اتفاق اثنيـــن 

أو أكثـــر مــن أربــاب األعمــال واملهــن علــى أن يشــتركا فــي تقبــل األعمــال مــن النــاس، وأن يكــون مــا 

يـــربحانه مشتركا بيـــنهما بحسب االتفاق.

وتسمى شركة األعمال بشركة األبدان، وشركة التقبل، وشركة الصنائع. 

- شــركة وجــوه: وهــي أن يشــترك اثنــان وليــس لهمــا مــال، ولكــن لهمــا وجاهــة عنــد النــاس 

فيشــتركا علــى أن يشــتريا بالنســيئة ويبيعــا بالنقــد، والربــح بيـــنهما، وتســمى أيضــا بشــركة الذمــم 

وشــركة املفاليــس، وهــي غيـــر جائــزة عنــد املالكيــة.

1-  انظر: التلقيـن 413/2
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باعتبار تفويض الشريكيـن لبعضهما البعض، تنقسم إلى:

- شــركة مفاوضــة: “ والتفــاوض هــو تفويــض أحدهمــا لآخــر فــي كل مــا يجــدان بــه نفعــا 

فيمــا اجتمعــا فيــه، أو انفــرد بــه أحدهمــا”.1 وهــي جائــزة فــي املذهــب.

- شــركة عنــان: وهــي أن يشــترط الشــريكان علــى أن ال يتصــرف واحــد منهمــا إال بحضــرة 
صاحبــه وموافقتــه عليــه. وهــي جائــزة باتفــاق الفقهــاء.2

بعــد هــذه الوقفــة مــع مفهــوم الشــركة قانونــا وفقهــا، ســنتناول بقيــة مــواد “املشــاركة” مــن 

خــال املســائل التاليــة:

املسألة األولى: شروط الشريكيـن

الســابقة   31 املــادة  فــي  الشــركة  املغــرب عنــد حديثــه عــن أطــراف  بنــك  اكتفــى منشــور 

شــروطهم. فــي  تفصيــل  دون  األطــراف  أو  والشــركاء  “املؤسســة”)البنك(  بذكــر 

باألنظمــة األساســية  املتعلقــة  التشــريعية  األحــكام  32 علــى  املــادة  فــي  باإلحالــة  واكتفــى 

.39 للشــركة. ثــم نــص علــى وجــوب بيــان هويــة “األطــراف” فــي املــادة 

واتفق الفقهاء على اشتراط األهلية في عاقدي الشركة، وذلك بأن يملكا أهلية التوكيل 

والتوكل، ألن كا منهما وكيل عن اآلخر.

قــال العامــة الدرديـــر: “ وإنمــا تصــح الشــركة مــن أهــل التوكيــل والتــوكل، أي: ممــن فيــه 

أهليــة لهمــا، بــأن يــوكل غيـــره ويتــوكل لغيـــره، وهــو الحــر البالــغ الرشــيد”.3 

كمــا اتفــق الفقهــاء علــى جــواز مشــاركة املســلم للكافــر مــع الكراهــة، إال إذا كان املســلم 

هــو الــذي يتولــى البيــع والشــراء فقــط، أو أن يكــون ذلــك بحضــوره، فحيـــنئذ تــزول الكراهــة. 

جــاء فــي النــوادر والزيــادات:” وال يـــنبغي للحافــظ لديـــنه أن يشــارك إال ذا أمانــة وتــوّقٍ للربــا 

والخيانة والتخليط في التجارة، وال يشــارك يهوديا وال نصرانيا وال مســلما فاجرا إال أن يكون 

1-  النوادر والزيادات البن أبي زيد القيـرواني 327/7
2-  انظر: املغني البن قدامة 121/5، املعاييـر الشرعية ص 326.

3-  الشرح الكبيـر 348/3
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املســلم الحافــظ لديـــنه هــو الــذي يلــي البيــع والشــراء، واملــال بيــد ال يلــي اآلخــر منــه إال العمــل 
والبطــش، وقالــه طــاووس والحســن ومالــك بــن أنــس”.1

والدليــل مــا أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي املصنــف أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نهــى 

عــن مشــاركة اليهــودي والنصرانــي، إال أن يكــون الشــراء والبيــع بيــد املســلم.2 

وبناء عليه، يجوز االشتراك بيـن البنك التشاركي والبنك التقليدي بشروط ثاثة:

- أن تكون املعاملة )موضوع املشاركة( مشروعة، ويلتزم فيها بأحكام الشريعة.

- أن تكون حصة البنك التقليدي ماال )نقدا أو سلعة( حاال طيبا. 

- أن يتولى اإلدارة البنك التشاركي أو جهة تلتزم األحكام الشرعية.3 

املسألة الثانية: إدارة »املفاوضة« و«الَعنان«

جــاء فــي املــادة 35: يجــوز أن يتفــق الشــركاء علــى حصــر تسييـــر املشــاركة فــي بعــض منهــم، 
كما يجوز تعييـــن مسيـريـــن من غيـــر الشــركاء.4

وهذه املادة تتحدث عن كيفية وأسلوب تسييـر الشركة وإدارة أعمالها. 

وذكــرت صيغتيـــن: األولــى: تولــي بعــض الشــركاء التسييـــر حصــرا. والثانيــة: تفويــض إدارة 

خارجيــة. 

وقد تحدث الفقهاء عن شكليـن وأسلوبيـن للتسييـر واإلدارة، وهما:

- املفاوضــة: »والتفــاوض هــو تفويــض أحدهمــا لآخــر فــي كل مــا يجــدان بــه نفعــا فيمــا 
اجتمعــا فيــه، أو انفــرد بــه أحدهمــا«.5

1-  النوادر والزيادات 349/7
2-  مصنف ابن أبي شيبة 9/6، طبعة مكتبة الرشد. الرياض.

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 328
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 589، الجريدة الرسمية، العدد 6548.

5-  النوادر والزيادات 327/7
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بمعنــى أن يفــوض كل شــريك لصاحبــه فــي التصــرف بيعــا وشــراء وبــكل مــا يعــود بالنفــع 

عليهمــا معــا، وليــس للشــريك التصــرف بمــا ال تعــود منفعتــه علــى الشــركة أو بمــا فيــه ضــرر مثــل 

الهبــة أو اإلقــراض إال بــإذن الشــركاء. فتكــون اإلدارة مشــتركة بيـــنهما. 

وهي جائزة في مذهبنا املالكي، ومنعها اإلمام الشافعي للغرر.1

- العنان: وهي أن يشترط الشريكان على أن ال يتصرف واحد منهما إال بحضرة صاحبه 

وموافقتــه عليــه. وهــي مأخــوذة مــن »عنــان الفــرس« الــذي يتحكــم مــن خالــه الفــارس فــي إلجــام 

الفــرس ومنعــه مــن الحركة. 

وهــي جائــزة  بإذنــه.  إال  التصــرف  مــن  لــه  مانــع  بعنــان صاحبــه،  آخــذ  فــكأن كل شــريك 

الفقهــاء.2  باتفــاق 

غيـــر  مــن  واإلدارة  للتسييـــر  خارجيــة«  »إدارة  تفويــض  جــواز  علــى  املــادة  نصــت  وقــد 

معــا. همــا  أو  الربــح،  مــن  نســبة  أو  محــدد  مبلــغ  شــكل  فــي  لهــم  أجــر  وترتيــب  الشــركاء، 

بمنزلــة  يصبــح  فإنــه  للمسيـــر  الربــح  مــن  نســبة  تحديــد  حــال  فــي  أنــه  اإلشــارة  وتجــدر 

إدارتــه. مقابــل  أجــرة  يأخــذ  أن  لــه  يجــوز  ال  ولذلــك  »املضــارب«، 

 وخيــار »اإلدارة الخارجيــة« قــد يكــون أنســب عنــد افتقــاد الشريكيـــن الكفــاءة الازمــة 

والخبــرة الكافيــة لــإلدارة، خصوصــا فــي زمــن تعقــدت فيــه الحيــاة االقتصاديــة وتشــعبت.

كمــا تحدثــت املــادة الســابقة عــن جــواز حصــر التسييـــر فــي بعــض مــن الشــركاء، وهــذا 

أفيــد مــن اإلدارة الجماعيــة، خصوصــا إذا كان ذلــك البعــض يملــك مــن مؤهــات الكفــاءة 

واملقــدرة حظــا وافــرا.

املسألة الثالثة: في معطيات الشركة

جاء في املادة 39: مع مراعاة مقتضيات املادة 32 أعاله، يـنص عقد املشاركة خاصة 

على املعلومات التالية:

- غرض املشاركة.

1-  انظر: املهذب 346/1، بداية املجتهد 2/.254
2-  انظر: املغني البن قدامة 121/5
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- هوية األطراف.

- نوعية املشاركة )ثابتة أو ناقصة(.

- املعلومــات املتعلقــة بحصــص الشــركاء، طبيعتهــا وقيمتهــا ونســبتها مــن رأس املــال 

املشــاركة.

- كيفيات توزيع األرباح بيـن الشركاء وتوزيع عائد التصفية.

اقبــة أعمــال  - حقــوق والتزامــات األطــراف، خصوصــا ألجــل تمكيـــن املؤسســة مــن مر

اقبــة. املشــاركة، وكــذا كيفيــات ومواعيــد تلــك املر

- شروط وكيفيات حل املشاركة.1

مــن املطالــب  النــاس وتصرفاتهــم  فــي عقــود  الضبــط والتحديــد والوضــوح  وال شــك أن 

الشــرعية املهمــة، وذلــك لتقليــل النــزاع وحســم مادتــه، وضمــان لــكل ذي حــق حقــه. فالعقــد 

شــريعة املتعاقديـــن، وال بــد أن يتضمــن كل مــا مــن شــأنه تحقيــق السيـــر الطبيعــي للشــركة 

ســعيا الســتثمار ناجــح مفيــد للشــركاء ومحيطهــم.

املسألة الرابعة: املشاركة املتناقصة

جــاء فــي املــادة 40: عــالوة علــى املقتضيــات الــواردة فــي البــاب الرابــع مــن هــذا املنشــور، 

يمكــن أن تأخــذ املشــاركة شــكل مشــاركة متناقصــة، عندمــا تلتــزم املؤسســة بموجــب وعــد 

أحــادي بتفويــت أنصبتهــا إلــى الشــريك أو الشــركاء فــي اآلجــال ووفــق الكيفيــات املحدديـــن، 

وال يجــوز أن يكــون الوعــد األحــادي بالتفويــت بقيمــة محــددة مســبقا، وال ملزمــا إال بعــد 
إبــرام عقــد املشــاركة.2

نصت هذه املادة على الشــكل الثاني للمشــاركة ويتعلق األمر باملشــاركة املتناقصة. وفي 

هذه الحالة تعقد الشركة بيـن املؤسسة )البنك( وبيـن شريك أو شركاء، تنتهي بـ”انسحاب” 

البنك تدريجيا لصالح الشــريك أو الشــركاء. 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 590، الجريدة الرسمية، العدد 6548
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 590، الجريدة الرسمية، العدد 6548 
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وهــذه الصــورة مســتحدثة، وقــد فّصــل القــول فيهــا معيــار املشــاركة رقــم 12 لـ«األيوفــي« 

عمــان  بســلطنة  مجمــع الفقــه فــي دورتــه الخامســة عشــرة  تناولهــا  كمــا   1 2002م.  ســنة 

)محرم1425ه/مــارس2004م(.

 تعريفهــا: هــي معاملــة جديــدة، تتضمــن شــركة بيـــن طرفيـــن فــي مشــروع ذي دخــل يتعهــد 

، ســواء كان الشــراء مــن حصــة الطــرف 
ً
فيهــا أحدهمــا بشــراء حصــة الطــرف اآلخــر تدريجيــا

املشــتري فــي الدخــل أم مــن مــوارد أخــرى. 

أحكامها:

- وجــود وعــد أحــادي ملــزم مــن أحــد الطرفيـــن بتملــك حصــة شــريكه، ويكــون الخيــار 

للطــرف اآلخــر، تجنبــا للمواعــدة امللزمــة مــن الطرفيـــن. 

- يتم التملك تدريجيا بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء.

- يجوز ألحد أطراف املشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة وملدة محددة.

- تحديــد ثمــن البيــع بالقيمــة الســوقية أو بمــا يتفقــان عليــه زمــن البيــع، ال زمــن الوعــد. 

تجنبــا لضمــان الشــريك حصــة شــريكه. 

- تحمــل مصروفــات التأميـــن أو الصيانــة وســائر املصروفــات علــى وعــاء املشــاركة بقــدر 

لــم بّيــن.
ُ
الحصــص، وال يجــوز اشــتراط تحملهــا مــن طــرف واحــد، ألنــه ظ

- ضرورة الفصل بيـن العقود وااللتزامات املتعلقة باملشاركة.

- تحديــد أربــاح أطــراف املشــاركة بنســب شــائعة، وال يجــوز اشــتراط مبلــغ مقطــوع مــن 

األربــاح أو نســبة مــن مبلــغ املســاهمة، لتنافــي ذلــك مــع مبــدأ »االشــتراك فــي الربــح«.

- منــع النــص علــى حــق أحــد الطرفيـــن فــي اســترداد مــا قدمــه مــن مســاهمة، حــذرا مــن 

للترّبــح.  املانــع  الّديـــن  ضمــان 

وال شــك أن هــذا الشــكل الجديــد مــن املشــاركة يحقــق صــورة ناصعــة مــن التعــاون علــى 

الخيـــر، ويســهم فــي مســاعدة الكثيـريـــن علــى تأســيس مشــاريعهم واالســتقال بإدارتهــا. 

1-  انظر: املعاييـر الشرعية ص345 - 347
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املسألة الخامسة: فصل العقود في املشاركة املتناقصة

جــاء فــي املــادة 41: يعتبـــر عقــد املشــاركة والوعــد األحــادي بالتفويــت وعقــود بيــع وشــراء 
األنصبــة ثــالث وثائــق منفصلــة بالنظــر إلــى اآلثــار التــي تترتــب عليهــا.1

أحاديــا  “وعــدا  يشــمل  حيــث  املركبــة،  العقــود  مــن  املتناقصــة  املشــاركة  عقــد  يعتبـــر 

لشــريكه.  الواعــد”  حصــة  أجــزاء  بيــع  و”عقــود  مشــاركة”،  و”عقــد  بالشــراء”، 

فجــاء هــذا التنصيــص علــى فصــل الوثائــق الثــاث خروجــا مــن محاذيـــر “بيعتيـــن فــي بيعــة” 

أو عقديـــن متضاديـــن فــي صفقــة واحــدة. وهــو مــا أكــده قــرار مجمــع الفقــه اإلســامي فــي دورتــه 

الخامســة عشــرة -ســالف الذكــر- حيـــن نــّص علــى ضــرورة “الفصــل بيـــن العقــود وااللتزامــات 

املتعلقــة باملشــاركة«.2 

املسألة السادسة: رأس مال الشركة

جــاء فــي املــادة 33: يجــوز أن تكــون املســاهمة فــي رأس مــال الشــركة نقــدا أو عيـــنا أو همــا 

معــا، ويلــزم تعييـــن حصــص الشــركاء وتحديدهــا، وإذا كانــت الحصــة عيـــنية وجــب تحديــد 

قيمتهــا فــي عقــد املشــاركة.

وفــي املــادة 34: ال يجــوز أن تكــون الديــون حصــة فــي رأس مــال الشــركة، كمــا ال يجــوز 
إدراج ديــون الشــركاء علــى الشــركة فــي رأس مــال املشــاركة.3

رأس مــال الشــركة: هــو القــدر املالــي املشــترك بيـــن الشريكيـــن، والناتــج عمــا قدمــه كل 

منهمــا مــن نصيــب مالــي لاشــتراك. 

وليــس كل �ضــيء صالحــا ألن يجعــل رأس مــال للشــركة، لذلــك اشــترط الفقهــاء فــي رأس 

املــال شــروطا محــددة، ومــن أهمهــا أن يكــون رأس املــال مــن األثمــان. 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 590، الجريدة الرسمية، العدد 6548.
2-  انظر مسألة اجتماع العقود في ص 100 - 104 من هذا الكتاب.

3-  انظر املادتيـن في منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية ص 586، العدد 6584
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قــال ابــن قدامــة:« ال خــاف فــي أنــه يجــوز جعــل رأس املــال الدراهــم والدنانيـــر فإنهــا قيــم 

األمــوال وأثمــان البياعــات، والنــاس يشــتركون بهــا مــن لــدن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إلــى 
زماننــا مــن غيـــر نكيـــر«.1

ويدخــل فــي النقــود القديمــة النقــود الورقيــة الحديثــة، كالدرهــم، وكالريــال، ألنهــا أثمــان 

األثمــان  حكــم  فحكمــه  النــاس  بــه  تعامــل  »مــا  أن:  الفقهــاء  معظــم  عنــد  العامــة  والقاعــدة 

املطلقــة تجــوز الشــركة فيــه«.

فاألصــل أن يكــون رأس املــال »موجــودات نقديــة« يســهل ضبطهــا واســتثمارها، وتجــوز 

كانــت  أيضــا، وســواء  بالعــروض  األمــوال  الجمهــور- شــركة  قــول  وهــو  املذهــب-  فقهــاء  عنــد 

مثليــة أو قيميــة، بشــرط أن تجعــل قيمتهــا املتفــق عليهــا يــوم العقــد هــي رأس مــال الشــركة. 

وهــو مــا نصــت عليــه املــادة 33 الســابقة. 

جــاء فــي النــوادر والزيــادات:« وتجــوز الشــركة بالعرضيـــن مــن صنــف واحــد أو مختلفيـــن 
إذا تســاوت القيمــة«.2

وفــي املختصــر: »ولزمــت بمــا يــدل عرفــا كاشــتركنا، بذهبيـــن أو ورقيـــن اتفــق صرفهمــا وبهمــا 

منهما، وبَعيـــن وبَعرض، وبعرضيـــن مطلقا، وكل بالقيمة يوم أحضر«.3 

وقال شارحه العامة الدرديـر: » وتصح )بهما(، أي: بالذهب والفضة )منهما( أي: من كل 

مــن الشريكيـن...و)بعيـــن( مــن جانــب و)بعــرض( مــن آخــر، و)بعرضيـــن( مــن كل واحــد عــرض 

)مطلقــا( اتفقــا جنســا أو اختلفــا، ودخــل فيــه مــا إذا كان أحدهمــا عرضــا واآلخــر طعامــا، )و( 

اعتبـــر)كل( مــن العــرض الواقــع فــي الشــركة مــن جانــب أو جانبيـــن )بالقيمــة(. فالشــركة فــي 
األولــى ِبالَعيـــن وقيمــة العــرض، وفــي الثانيــة بقيمــة العرضيـــن«.4

وصّحت العروض في رأس املال ألنها مثل األثمان، حيث يمكن التصرف بها واستثمارها، 

ويسهل ضبط قيمتها لرفع الجهالة عن رأس املال.

1-  املغني البن قدامة 124/5، بدائع الصنائع 59/6، شرح الخر�ضي 40/6
2-  النوادر والزيادات 318/7

3-  مختصر خليل ص 214، وانظر: املعاييـر الشرعية ص 329
4-  الشرح الكبيـر 349/3
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ويجــب تحديــد حصــص الشــركاء فــي رأس املــال دفعــا لــكل جهالــة محتملــة، فالعلــم بــه 
مطلــوب ألنــه يـــرجع بــه عنــد املفاصلــة.1

ونصــت املــادة 34 علــى امتنــاع الديـــن فــي رأس املــال، حــذرا مــن الوقــوع فــي »بيــع الديـــن 

املــال  ترويــج  هــو  الشــركة  املرابحــة.2 وألن مقصــد  فــي صيغــة  الــذي ســبق تفصيلــه  بالديـــن« 

ذلــك. دون  يحــول  والديـــن  واســتثماره، 

لكــن، إذا كان الّديـــن تابعــا ملــا يمكــن جعلــه رأس مــال فيجــوز، كَجعــل »مصنــع بمــا لــه ومــا 

عليــه« رأس مــال. 

وكذلــك الحســابات الجاريــة فــي البنــك يجــوز جعلهــا رأس مــال للشــركة، وإن كانــت تعتبـــر 

ديونــا باالعتبــار الشــرعي، ألنهــا فــي حكــم املقبــوض.3 

املسألة السابعة: توزيع األرباح

جــاء فــي املــادة 36: يجــب أن يحــدد عقــد املشــاركة كيفيــات توزيــع األربــاح بيـــن الشــركاء 

علــى أســاس الربــح املحقــق، وليــس فــي شــكل مبلــغ محــدد مســبقا أو نســبة مــن رأســمال مــال 

املشاركة.

وفــي املــادة 37: يجــوز لألطــراف بعــد إبــرام العقــد االتفــاق علــى تخصيــص مــا زاد مــن 

األربــاح املحققــة عــن ســقف محــدد لطــرف معيـــن أو عــدة أطــراف.

وفــي املــادة 38: يجــوز تخصيــص أجــر علــى شــكل مبلــغ محــدد أو نســبة مــن الربــح أو همــا 
معــا للمسيـريـــن مــن غيـــر الشــركاء ومــن الشــركاء املسيـريـــن بعقــد منفصــل.4

وما ورد في هذه املواد موافق ملا نص عليه املعيار الشرعي الخاص بالشركة.5 

الربح: هو القدر املالي الصافي للشركة، أي: ما زاد على رأس املال عند التنضيض. 

وقد نصت املواد السابقة على بعض األحكام التي تخص الربح، وهي:

1-  انظر: املغني 125/7، املعاييـر الشرعية 354
2-  انظر املسألة الحادية عشرة من املرابحة ص 78 - 80 من هذا الكتاب.

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 355.329
4-  انظر املواد في منشور والي بنك املغرب، الجريدة الرسمية ص 589، العدد 6584

5-  انظر املعيار رقم 12 من املعاييـر الشرعية ص 324 - 363
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- ال يوزع إال الربح املحقق، وفي شكل نسب بيـن الشركاء.

- جواز االتفاق بعد العقد على التبـرع بنسبة من الربح لطرف أو جهة معيـنة.

- جــواز تخصيــص أجــر )مبلــغ محــدد أو نســبة مــن الربــح أو همــا معــا( للمسيـــر مــن غيـــر 

الشــركاء. وإن كان مــن الشــركاء فيجــوز بعقــد مســتقل. 

فالغــرض مــن االشــتراك هــو تحقيــق ربــح مشــروع يـــنتفع بــه، وال يــوزع إال الربــح املحقــق 

بعــد التنضيــض الحقيقــي أو الحكمــي )حســم املصروفــات والنفقــات وتصفيــة رأس املــال( 

حمايــة لــرأس املــال، ودفعــا لــكل افتراضــات وتوقعــات مثاليــة. 

فــي التســوية  ويجــوز توزيــع عائــدات أو حســابات قبــل التنضيــض علــى أن يعتبـــر ذلــك 

النهائيــة. 

مبالــغ  كانــت  لــو  ألنهــا  شــائعة،  نســبة  كونهــا  الربــح  مــن  الشــركاء  حصــص  فــي  ِرط 
ُ
واشــت

محــددة النتفــى »االشــتراك فــي الربــح«. فقــد ال يتحصــل مــن الربــح إال املبلــغ املحــدد لطــرف 

بيـــنهم. التنــازع  ويحصــل  اآلخــرون  فيتضــرر  منهــم، 

كمــا ُيشــترط فــي نســبة الربــح أن تكــون مناســبة للحصــة مــن رأس املــال والعمــل املبــذول 

تحقيقــا لعدالــة التوزيــع. 

قــال ابــن أبــي زيــد -رحمــه هللا-: »وتجــوز الشــركة باألمــوال علــى أن يكــون الربــح بيـــنهما بقــدر 

مــا أخــرج كل واحــد منهمــا، والعمــل عليهمــا بقــدر مــا شــرطا مــن الربــح لــكل واحــد، وال يجــوز أن 
يختلــف رأس املــال ويســتويا فــي الربــح«.1

وقــال الدرديـــر: »والربــح والخســران فــي مــال الشــركة بقــدر املاليـــن مــن تســاٍو وتفــاوت إن 

شــرطا ذلــك، أو ســكتا عنــه، وتفســد بشــرط التفــاوت فــي ذلــك ويفســخ العقــد إن اطلــع علــى 
ذلــك قبــل العمــل، فــإن اطلــع عليــه بعــده فــّض الربــح علــى قــدر املاليـــن«.2

فدلت هذه النصوص على اشــتراط املالكية - ومعهم الشــافعية – أن تكون نســبة الربح 

لــكل شــريك مائمــة لنســبته فــي رأس املــال. وذهــب األحنــاف والحنابلــة إلــى جــواز التفــاوت بيـــن 

1-  الرسالة ص219- 220
2-  الشرح الكبيـر 354/3
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نســب الربــح ونســب رأس املــال لكــون الشريكيـــن قــد يتفاوتــا فــي الخبــرة واملهــارة والتجربــة. وهــذا 

الــرأي لــه وجاهتــه وواقعيتــه فــي عالــم املــال واألعمــال.

الشــركة  تعريــف  فــي  نــص  حيــث  الرأييـــن،  بيـــن  يجمــع  أن  املغربــي  املشــرع  حــاول  وقــد 

الســابق أن األربــاح تــوزع علــى قــدر نســب رأس املــال، وأجــاز أن يتفــق الشــريكان علــى خــاف 

الشــركة. ملصلحــة  ذلــك 

علــى مــا يصطلــح عليــه الشــركاء  »الربــح  ذلــك األثــر عــن علــي ر�ضــي هللا عنــه:  ودليــل 
والخســارة علــى قــدر املــال«.1

ويجوز أن يتبـّرع أحد الشريكيـن لشريكه بعد العقد بنسبة من الربح. 

ــُه( أي: لــكل واحــد منهمــا )التبـــرع( لشــريكه 
َ
قــال العامــة الدرديـــر شــارحا قــول خليــل: “)ول

ب�ضــيء مــن الربــح أو العمــل )والســلف والهبــة بعــد العقــد( ال قبلــه أو فيــه”.2 

وفــي حــال إســناد اإلدارة لطــرف خارجــي يحــدد لــه أجــر فــي شــكل مبلــغ أو نســبة مــن الربــح 

أو همــا معــا. 

لكــن إذا ُحــّددت لــه نســبة مــن الربــح فقــط فــا يجــوز إعطــاؤه أجــرا إضافيــا، ألنــه يكــون 

ــنها. وهــذه الحالــة لــم تنــص عليهــا املــادة 38 بوضــوح. بمنزلــة “املضــارب” حيـ

38 علــى جــواز  أمــا إذا كان املديـــر )أو املكلــف بمهمــة( مــن الشــركاء فقــد نصــت املــادة 

إلــى نســبته مــن الربــح، ولكــن بعقــد مســتقل. لــه إضافــة  تخصيــص أجــر 

فــا يجــوز لــه أن يجمــع بيـــن األجــر والنســبة مــن الربــح. ألن ذلــك يــؤدي إلــى ضمــان رأس 

مالــه وعــدم تحملــه الخســارة إن ُوجــدت بقــدر حصتــه مــن رأس املــال. 

وهــذا مــا ورد فــي املعاييـــر الشــرعية، والتــي التــي أضافــت صيغــة أخــرى تتمثــل فــي إمــكان 
زيــادة نســبة الشــريك املكلــف بمهمــة مــن الربــح، مــن غيـــر تحديــد أجــر بعقــد مســتقل3

1-  رواه ابن أبي شيبة في املصنف 268/4
2-  حاشية الدسوقي 13/5 - 14

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 329 - 355.330

صيلية118
أ ية �ت ي البنوك التشاركية دراسة ف�ت

ف
الصيغ التمويلية �



املسألة الثامنة: في الضمانات

لــم يـــنص منشــور والــي بنــك املغــرب علــى مســألة الضمانــات فــي “املشــاركة” كمــا نــص عليهــا 

فــي صيغتــي “املرابحــة” و”اإلجــارة”.

حــال  فــي  عليهــم  وبالتالــي ال ضمــان  أمانــة،  يــد  هــي  الشــركاء  يــد  أن  الشــركة  فــي  واألصــل 

املقّصــر  ــب 
َ
يطال وحيـــنها  العقــد.  ببنــود  املخــل  والتقصيـــر  التعــدي  ثبــت  إذا  إال  الخســارة 

بالضمــان. واملتعــّدي 

وعليه، يجوز في الشــركة مطالبة الشــركاء بعضهم البعض بتقديم الضمانات كالكفالة 

والرهــن، بحيــث يقتطــع منهــا فــي حــال ثبــوت املخالفــة والتعّدي. 

كمــا يجــوز أن تتعهــد جهــة مســتقلة بضمــان الخســائر، شــريطة أن يكــون تعهدهــا التزامــا 

مســتقا عــن عقــد املشــاركة، ومــن دون مقابــل، وأال تكــون تلــك الجهــة الضامنــة مالكــة أو 

مملوكــة بمــا زاد عــن النصــف للجهــة املتعهــد لهــا.1 

خالصة القول في »املشاركة«:

يظهــر بوضــوح مــن خــال اســتعراض مــواد صيغــة “مشــاركة” أنهــا اســتقت أحكامهــا مــن 

معيـــن الفقــه املالكــي، وكــذا ممــا اســتجد مــن فتــاوى وأحــكام معاصــرة، خصوصــا مــا نصــت 

عليــه املعاييـــر الشــرعية لهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية فــي املعيــار 

الثانــي عشــر الخــاص بالشــركة.

وقــد فّصلــِت القــول فــي أحــكام رأس مــال الشــركة، وكيفيــة توزيــع األربــاح، وأشــكال اإلدارة 

والتسييـر.

ولعل من املفيد في منشــور والي بنك املغرب تنصيصه على الشــكل الثاني من املشــاركة، 

الكثيـــر  مســاعدة  فــي  مفيــدة  جديــدة  صيغــة  وهــي  املتناقصــة”،  بـ”املشــاركة  املتعلــق  وهــو 

علــى إطــاق مشــاريعهم شــراكة مــع املؤسســة، ثــم االســتقال بتسييـــرها وإدارتهــا بعــد تخلــي 

املؤسســة وانســحابها مــن املشــروع ببيــع حصصهــا لهــم.

1-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 330
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“املرابحــة”  عكــس  علــى  “املشــاركة”  فــي  الضمانــات  عــن  الحديــث  غيــاب  نســجل  كمــا 

بضوابطهــا. جوازهــا  وبّينــا  و”اإلجــارة”، 
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المبحث الرابع: صيغة »مضاربة«

خصــص منشــور والــي بنــك املغــرب املتعلــق باملواصفــات التقنيــة البــاب الخامس للحديث 

عــن صيغــة »املضاربــة« تعريفــا لهــا وبيانــا ألحكامها.1 

 المطلب الأول: مفهوم المضاربة
أوال: التعريف القانوني:

جــاء فــي املــادة 42: »يقصــد بعقــد املضاربــة فــي مفهــوم هــذا املنشــور كل عقــد شــركة 

يـــربط بيـــن مؤسســة أو عــدة مؤسســات)رب املــال( تقــدم بموجبــه رأس املــال نقــدا أو عيـــنا 

محــددة القيمــة أو همــا معــا، ومقــاول أو عــدة مقاوليـــن)مضارب( يقدمــون عملهــم قصــد 

إنجــاز مشــروع معيـــن، ويتحمــل املقــاول أو املقاولــون املســؤولية الكاملــة فــي تدبيـــر املشــروع. 

يتــم اقتســام األربــاح املحققــة باتفــاق بيـــن األطــراف، ويتحمــل رب املــال وحــده الخســائر، 

فــي حــاالت اإلهمــال أو ســوء التدبيـــر أو الغــش أو مخالفــة شــروط العقــد مــن طــرف  إال 

املضــارب.

يقصد بعقد الشركة نظامها األسا�سي«.2 

أكثـــر(  أو  )مؤسســة  املــال  رّب  عاقديـــن:  بيـــن  شــركة  بعقــد  تتــم  »املضاربــة«  فصيغــة 

القيمــة،  أو عيـــنا محــددة  )نقــدا  مــال  املــال رأس  فُيقــّدم رب  أكثـــر(،  أو  )مقــاول  ومضــارب 

أو همــا معــا(، ويقــوم املضــارب بالعمــل )تدبيـــر املشــروع(، ويقســم الربــح نســبة محــددة بيـــن 

وتخضــع  املضــارب.  يفــرط  أو  يتعــّد  مالــم  لوحــده  الخســارة  املــال  رب  ويتحمــل  العاقديـــن، 

»املضاربــة« ملقتضيــات البــاب الرابــع مــن املنشــور الســابق، وكــذا لألحــكام التشــريعية املتعلقــة 

.43 املــادة  باألنظمــة األساســية للشــركة كمــا نصــت 

كمــا نــص املشــروع فــي املــادة 44 علــى أنــه يمكــن لــرب املــال أن يفــوض املضــارب فــي اســتثمار 

رأس املــال مــن غيـــر قيــود فيعقــدان »مضاربــة غيـــر مقيــدة«، أو يقيــده بتحديــد نــوع ومجــال 

وكيفيــات االســتثمار فتكــون مضاربتهمــا »مضاربــة مقيــدة«.

1-  انظر الجريدة الرسمية، العدد 6548، ص 590- 593
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 590، الجريدة الرسمية، العدد 6548.
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ثانيا: التعريف االصطالحي:

املضاربــة فــي اللغــة: مفاعلــة مــن الضــرب، وهــو السيـــر فــي األرض. يقــال: ضــرب فــي التجارة، 

وفــي األرض، وفــي ســبيل هللا، وضاربــه فــي املــال، مــن املضاربــة. 

ُروَن َيْضرُبون 
َ

رض لطلب الرزق. قال هللا تعالـى:﴿ وآخ
َ
ْرب فـي األ ه مأخوذ من الضَّ

ّ
أو كأن

ْضل هللا﴾]املزمل، 18[
َ
وَن من ف

ُ
رض َيْبَتغ

َ
فـي اال

ويطلــق لفــظ مضــارب علــى العامــل ألنــه هــو الــذي يضــرب فــي األرض رواحــا ومجيئــا ابتغــاء 

الــرزق. وقيــل: املضــارب صاحــب املــال، والــذي يأخــذ املــال كاهمــا مضــارب هــذا يضاربــه وذلــك 
يضاربه.1

واملضاربة هي لغة أهل العراق، وأهل الحجاز يسمونها قراضا أو مقارضة. 

والقــراض فــي اللغــة:2 مأخــوذ مــن القــرض، وهــو مــا يفعلــه الرجــل ليجــازى عليــه مــن خيـــر 

أو شــر. ومناســبته اتفــاق رب املــال والعامــل علــى أن يـــنفع كل منهمــا صاحبــه.

وقيل: القراض من القرض، أي: القطع. وقيل: هو من املقارضة بمعنى املساواة.

املضاربة في االصطاح:3

هو: » شركة في الربح، بمال من طرف، وعمل من طرف«.4

مــن  بجــزء  نقــد مضــروب، مســلم  فــي  تجــر  الشــيخ خليــل: »القــراض توكيــل علــى  وقــال 

قدرهمــا«.5  علــم  إن  ربحــه، 

وقال ابن عرفة: » تمكيـن مال ملن يّتجر به، بجزء من ربحه، ال بلفظ اإلجارة«.6

1-  املصبــاح املنيـــر498/2، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف ص660، التعريفــات ص278 أنيــس الفقهــاء 
ص92، مواهــب الجليــل 356/5. 

2-  النهاية في غريب الحديث 41/4، لسان العرب مادة)قرض(، الفواكه الدواني 121/2
املجمــوع  انظــر:  مشــترك.  والربــح  فيــه  ليتجــر  مــاال  إليــه  يدفــع  أن  واملضاربــة  القــراض  النــووي:  قــال    -3
358/14 وقــال ابــن قدامــة: املضاربــة وتســمى قراضــا أيضــا، ومعناهــا أن يدفــع رجــل مالــه إلــى آخــر يتجــر لــه 

فيــه، علــى أن مــا حصــل مــن الربــح بيـــنهما حســب مــا يشــترطانه. انظــر: املغنــي 134/5
4-  التوقيف على مهمات التعاريف ص660، التعريفات ص278.

5-  مختصر خليل ص237. 
6-  شرح حدود ابن عرفة للرصاع 500/2، وانظر: الفواكه الدواني 122/2
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وعــّرف املضاربــة أحــد املعاصريـــن بقولــه: » املضاربــة عقــد يتضمــن دفــع مــال خــاص -ومــا 

فــي معنــاه- معلــوم قــدره ونوعــه وصفتــه، مــن جائــز التصــرف لعاقــل مميــز رشــيد يتجــر فيــه 
بجــزء مشــاع معلــوم مــن ربحــه لــه«.1

	:)املضاربة في املصفق )البورصة

يقصــد باملضاربــة فــي املصفــق )البورصــة( املخاطــرات بالبيــع والشــراء، بنــاء علــى التنبــؤ 

بتقلبــات األســعار، بغيــة الحصــول علــى فــارق األســعار، وفــي حــال خطــأ التنبــؤ تدفــع فــروق 

األســعار بدل قبضها. والغالب على تلك املضاربات البيع والشــراء من غيـــر تملك وال تســليم، 

وإنمــا املســألة كلهــا تنحصــر فــي قبــض أو دفــع فــروق أســعار.

وهي بهذه الصفة نوع من البيوع الفاسدة، وال عاقة لها باملضاربة الشرعية.2 

ثالثا: حكم وحكمة املضاربة:

استدل الفقهاء على جواز املضاربة )القراض( بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع. 

ْضل هللا﴾]املزمل، 18[.
َ
وَن من ف

ُ
رض َيْبَتغ

َ
ُروَن َيْضرُبون فـي اال

َ
قال تعالى:﴿وآخ

وأخــرج ابــن ماجــه عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم:« ثــاث فيهــن البركــة: البيــع إلــى 
أجــل، واملقارضــة، وإخــاط البــر بالشعيـــر للبيــت ال للبيــع«.3

وروي بــأن العبــاس بــن عبــد املطلــب -ر�ضــي هللا عنــه- كان إذا دفــع مــاال مضاربــة اشــترط 

علــى صاحبــه أن ال يســلك بــه بحــرا، وال يـــنزل بــه واديــا، وال يشــتري بــه ذات كبــد رطبــة، فــإن 

فعــل فهــو ضامــن، فرفــع شــرطه إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فأجــازه.4 وكان الصحابــة 

يدفعــون مــال اليتيــم مضاربــة.

وياحظ على أدلة املجيزيـن أنها أدلة عامة ال تخص املضاربة على وجه التحقيق. 

1-  انظر: عبد هللا الخاطر، املضاربة في الشريعة اإلسامية ص 11. 
2-  انظــر: حســن األميـــن، املضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا املعاصــرة ص 20، البنــك اإلســامي للتنميــة - 

1421هـــ  الثالثــة  املعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب، الطبعــة 
3-  رواه ابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب الشركة واملضاربة.ح2289

4-  رواه البيهقي في السنن، كتاب القراض.ح)11391(
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وعليــه يبقــى الدليــل البيـــن هــو اإلجمــاع، لذلــك قــال ابــن حــزم: » كل أبــواب الفقــه ليــس 

منهــا بــاب إال ولــه أصــل فــي القــرآن والســنة نعلمــه وهلل الحمــد، حاشــا القــراض فمــا وجدنــا لــه 

أصــا فيهمــا البتــة، ولكنــه إجمــاع صحيــح مجــرد. والــذي نقطــع عليــه أنــه كان فــي عصــر النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم وعلمــه فأقــره«.1 

ويـــرى ابــن تيميــة أن القــراض دليلــه اإلجمــاع القائــم علــى النــص، فقــد أقــر النبــي صلــى 

هللا عليــه وســلم التعامــل بالقــراض، ولــم يـــنه صحابتــه الكــرام عــن التعامــل بــه، فيكــون دليــل 
اإلجمــاع هــو الســنة التقريـــرية.2

وال تخفــى علــى ذوي العقــول أهميــة املضاربــة، فإنهــا تســهم فــي إقامــة املشــاريع التــي تتيــح 

فــي  ذلــك  فيســهم كل  وتنمــى،  األمــوال  مــن خالهــا رؤوس  وتتحــرك  والشــغل،  العمــل  فــرص 

تحريــك عجلــة التنميــة املجتمعيــة املرجــوة.

واختلف أهل العلم في املضاربة، هل تعتبـر من اإلجارات، أم من املشاركات؟

يـــرى جمهــور الفقهــاء أن املضاربــة مــن عقــود اإلجــارات، ألن املضــارب يعمــل لــرب املــال 

مقابــل أجــر، وهــو مــا شــرط لــه مــن ربــح. ونظــرا الشــتراط معلوميــة األجــر والعمــل فــي عقــد 

اإلجــارة فــإن األصــل فــي املضاربــة عندهــم أنهــا غــرر، ألنهــا إجــارة مجهولــة، إذ العامــل ال يــدري 

كــم يـــربح فــي املــال، ولكــن الشــرع جوزهــا لحاجــة النــاس للتعامــل بهــا.

فاملضاربة مستثناة من اإلجارة املجهولة، ومن السلف بمنفعة، ومن الغرر.3

وذهــب ابــن تيميــة وابــن القيــم إلــى أن املضاربــة مــن جنــس املشــاركات التــي ال يشــترط فيهــا 

العلــم بالعــوض واملعــوض. فهــي جائــزة علــى مقت�ضــى القيــاس الصحيــح.4 

رابعا: أنواع املضاربة:

املضاربة نوعان: مطلقة )عامة( أو مقيدة )خاصة(. 

1-  انظر: مراتب اإلجماع البن حزم ص91
2-  مجموع الفتاوى 195/19، وانظر: بداية املجتهد 161/5، املجموع للنووي359/14

3-  انظر: القوانيـن الفقهية ص279، بدائع الصنائع 79/6، مغني املحتاج 310/2
4-  انظر: مجموع الفتاوى 83/28-84، إعام املوقعيـن 4/2
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فشــركة املضاربــة املطلقــة هــي التــي يتــرك فيهــا للمضــارب حريــة التصــرف فــي اســتثمار 

املــال فــي اإلطــار الشــرعي، بمــا يــؤدي إلــى الهــدف منهــا وهــو تحقيــق األربــاح.

أمــا شــركة املضاربــة املقيــدة، فهــي التــي يحــدد فيهــا رب املــال للمضــارب حــدودا يتصــرف 

فــي إطارهــا، تتعلــق باملــكان، أو الزمــان، أو نــوع العمــل، أو مــن يعاملهــم املضــارب. وقــد قــال 

اإلمــام مالــك وكثيـــر مــن التابعيـــن بجــواز اشــتراط بعــض الشــروط علــى العامــل« كأن ال يحمــل 

إال فــي بحــر، أو أن ال يشــتري حيوانــا، أو أن ال يخــرج مــن بلــده، ونحــوه«.1 

ويعتبـر املضارب مخالفا إذا لم يلتزم بهذه القيود، وضامنا عند الخسارة.

وناحــظ تطابــق شــكلي املضاربــة الوارديـــن فــي منشــور والــي بنــك املغــرب مــع نوعــي املضاربــة 

الشرعية.

بعــد هــذه الوقفــة التأصيليــة للمضاربــة تعريفــا وحكمــا وأنواعــا، ســندرس بقيــة مــواد 

»املضاربــة« كمــا وردت فــي منشــور والــي بنــك املغــرب، مــن خــال جملــة مســائل. 

املسألة األولى: في رأس مال املضاربة

جــاء فــي املــادة 45: »يلــزم تعييـــن حصــص أربــاب املــال وتحديدهــا، وإذا كانــت الحصــص 

عيـــنية وجــب تحديــد قيمتهــا فــي عقــد املضاربة«.

املادة 46: » ال يجوز أن تكون حصة رب املال ديـنا على املضارب أو غيـره«.2

تتحدث هاتيـن املادتيـن عن رأس مال املضاربة وما يشترط فيه من مواصفات.

ومــن ذلــك أن يكــون نقــدا محــددا معلومــا، وإذا كان عيـــًنا وجــب تحديــد قيمتهــا فــي العقــد. 

وال يجــوز أن يكــون رأس املــال ديـــنا.

وهذه الشروط هي نفسها التي أصلها الفقهاء فيما يتعلق برأس مال املضاربة. 3 

1-  انظر: النوادر والزيادات 248/7.
2-  انظر املادتيـن في منشور والي بنك املغرب ص 590، الجريدة الرسمية، العدد 6548

3-  إضافة إلى الشروط العامة للمضاربة، والتي هي نفس شروط الوكالة.
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	الشرط األول: أن يكون نقدا

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى اشــتراط النقــد املضــروب ومــا ألحــق بــه فــي رأس مــال املضاربــة، 

واســتدلوا بــأن رأس املــال إذا كان عروضــا فســيؤدي إلــى الغــرر، وبالتالــي جهالــة الربــح وقــت 

املقّوميـــن،  باختــاف  وتختلــف  والظــن،  بالحــزر  تعــرف  العــروض  قيمــة  أن  إذ  القســمة، 

والجهالــة تف�ضــي إلــى املنازعــة، واملنازعــة تف�ضــي إلــى الفســاد.1 قــال اإلمــام مالــك: “ال تصلــح 

والدراهــم”.2  بالدنانيـــر  إال  املقارضــة 

وقــال ابــن أبــي زيــد: »والقــراض جائــز بالدنانيـــر والدراهــم، وقــد أرخــص فيــه ِبِنقــار الذهــب 
والفضة3 وال يجوز بالعروض«.4

وقال ابن رشد:« أجمعوا على أنه جائز بالدنانيـر والدراهم«.5 

ِنقــار الذهــب والفضــة والّتبــر والحلــي بشرطيـــن 
َ

وأرِخــص فــي املضاربــة بغيـــر املضــروب ك

اثنيـــن، وهمــا: 1- التعامــل بــه فــي بلــد العمــل. 2- عــدم وجــود املســكوك. 

ْقِد هذيـن الشرطيـن فا تجوز املضاربة بهما على املعتمد في املذهب. 
َ
وعند ف

وعــدم الجــواز ال يعنــي فســخ العقــد بــه ولــو حصــل العمــل، بــل يم�ضــي القــراض بالعمــل 
وقيــل يم�ضــي بمجــرد تمــام العقــد.6

وتدخل في مسمى النقد في عصرنا العمات الورقية واملصرفية.

والحكمــة فــي اشــتراط الدراهــم والدنانيـــر ومــا فــي حكمهمــا، هــو كونهــا أصــول األثمــان فهــي 

ثابتــة القيمــة، وال يعتريهــا تغيـــر األســواق الــذي يعتــري العــروض والســلع.7 

1-  انظــر: بدائــع الصنائــع 82/6، بدايــة املجتهــد 163/5، مغنــي املحتــاج310/2، القوانيـــن الفقهيــة ص 
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2-  انظر: املدونة 86/12
3-  النقار بكسر النون هو القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة. الفواكه الدواني 122/2

4-  الرسالة ص 220
5-  بداية املجتهد 163/5

6-  انظر: الفواكه الدواني 122/2، مواهب الجليل 359/5
7-  املضاربة الشرعية وتطبيقاتها املعاصرة ص 27
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قــال اإلمــام مالــك: »ال يصلــح القــراض بغيـــر العيـــن، وإن كان مكيــا أو موزونــا، ملــا يخــاف 

ــر ســعره عنــد املفاصلــة«.1  مــن تغيُّ

وقــال ابــن جــزي:« وإنمــا يجــوز القــراض بشــروط األول: أن يكــون رأس املــال دنانيـــر أو 
دراهــم فــا يجــوز بالعــروض أو غيـــرها«.2

فامتنع غيـر النقد ألسباب ثاثة:

األول: كــون املضاربــة فــي األصــل- علــى رأي الجمهــور- غــررا، ألنهــا إجــارة مجهولــة ويتجلــى 

الغــرر فــي جهالــة الربــح ومقــداره للمضــارب ورب املــال معــا.

لكــن الشــارع جوزهــا للضــرورة، ولحاجــة النــاس إلــى التعامــل بهــا. لذلــك وجــب أال تجــوز إال 

بمــا جّوزهــا الشــارع بــه، وهــو النقــد املضــروب ومــا فــي حكمــه.

الثاني: تعّرض العروض و كذا املكيات واملوزونات لتغّير األســواق، مما يؤثر في قيمتها، 

وبالتالــي تحصــل الجهالــة فــي رأس املــال والربــح معا.

التعــدي  حــال  فــي  إال  يضمــن  وال  الفقهــاء،  باتفــاق  أميـــن  القــراض  فــي  العامــل  الثالــث: 

واملخالفــة. فــإذا كان رأس املــال عرضــا أو نحــوه، وزادت قيمتــه فســتنضاف تلــك الزيــادة إلــى 

الربــح، ويأخــذ العامــل حقــه منهــا، وبالتالــي يكــون قــد ربــح مالــم يضمــن، وهــو مــا نهــت عنــه 
3 الســّنة. 

وإذا وقعــت املضاربــة بالعــروض، فــإن العامــل يكــون أجيـــرا فــي بيعهــا، ويكــون علــى مضاربــة 

مثلــه فــي الثمــن. 

قال ابن أبي زيد: »ويكون إن نزل أجيـرا في بيعها، وعلى قراض مثله في الثمن«.4 

وخلــص فقهاؤنــا إلــى وضــع ضابــط جامــع ملــا يصــح أن يكــون رأس مــال لشــركة املضاربــة 

وهــو: »كل مــا اســتقرت قيمتــه، ولــم تتأثــر بعوامــل االرتفــاع واالنخفــاض«. 

1-  انظر: النوادر والزيادات 243/7. وانظر: املدونة الكبرى47/4
2-  القوانيـن الفقهية ص279 وانظر: بدائع الصنائع 82/6 املجموع 362/14 املغني112/5

3-  سبق تخريجه. 
4-  انظر: الرسالة ص220
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قــال ابــن شــاس:« والضابــط أن كل مــا تختلــف قيمتــه باالرتفــاع واالنخفــاض ال يجــوز أن 

يجعــل رأس مــال، ألنــه إمــا أن ترتفــع قيمتــه فيجبــر بجميــع الربــح أو بعضــه، أو تنقــص قيمتــه 

فيصيـــر بعضــه ربحــا، وهللا أعلــم«.1 

ونقل الدسوقي الخاف في حاشيته فقال:

» لكــن قــال بعضهــم كمــا فــي )بــن(:2 أن الدراهــم والدنانيـــر ليســت مقصــودة لذاتهــا حتــى 
يمتنــع القــراض بغيـــرها، حيــث انفــرد التعامــل بــه«.3

وقــال ابــن رشــد:« فجمهــور فقهــاء األمصــار علــى أنــه ال يجــوز القــراض بالعــروض وجــوزه 

ابــن أبــي ليلــى«. ثــم أضــاف قائــا:« أمــا إن كان رأس املــال مــا بــه يبــاع العــروض فــإن مالــكا منعــه 

والشــافعي أيضــا وأجــازه أبــو حنيفة...ولكنــه أقــرب الوجــوه إلــى الجــواز، ولعــل هــذا هــو الــذي 
جــوزه ابــن أبــي ليلــى، بــل هــو الظاهــر مــن قولهــم«.4

وخروجــا مــن هــذا الخــاف فــي العــروض، نــص املنشــور علــى وجــوب تحديــد قيمــة العيـــن 

فــي العقــد إذا كانــت رأس مــال للمضاربــة لتفــادي تغّيــر قيمتهــا ارتفاعــا وانخفاضــا.

وهــذا يحصــل فــي قيمــة العــروض  التصــرف مــن أجــل الربــح،  هــو  فمقصــود املضاربــة 
5 فــي األثمــان.  كحصولــه 

	الشرط الثاني: أن ال يكون رأس املال ديـنا

يكــون  بــه، أن  يلحــق  مــا  أو  نقــدا مضروبــا  إلــى كونــه  املــال إضافــة  فــي رأس  ممــا يشــترط 

وديعــة.  وال  رهــن  وال  بديـــن  انعقادهــا  يصــح  فــا  الشــركة.  عقــد  زمــن  وحاضــرا  موجــودا 

جاء في النوادر والزيادات:” كِره ابن القاسم القراض بالوديعة حتى يحضراها..

1-  انظر: منح الجليل 324/7
2-  املــراد بــه الشــيخ البنانــي فــي حاشــيته علــى الزرقانــي. قــال الدســوقي فــي املقدمــة: »مشيـــرا بمــا صورتــه )بــن( 

للعالــم العامــة ســيدي محمــد البنانــي مح�ضــي الشــيخ عبــد الباقــي« حاشــية الدســوقي 11/1.
3-  حاشية الدسوقي 517/3

4-  انظر: بداية املجتهد 163/5
5-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 371
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قــال ابــن القاســم فــي العتبيــة: كان مالــك يكــره القــراض بالوديعــة، فــإن وقــع م�ضــى والربــح 

بيـنهما، ويصدق في التلف. قال ابن حبيب: أكرهه إال أن يكون عند ثقة مأمون... ومن كتاب 

ــنا لــه فــي ذمتــه قراضــا وكذلــك لــو أحضــره فقــال:  محمــد، قــال مالــك: وال يجــوز أن يعطيــه ديـ

خــذه قراضــا، لــم يجــز حتــى يقبضــه، فــإن نــزل فليــس لــه إال رأس مالــه. وقالــه ابــن القاســم...

قــال مالــك: وكمــا لــو أحضــر العامــل املــال وقــال: ابقــه ديـــنا علــي، لــم يجــز حتــى يقبضــه منــه 

ثــم يســلفه إن شــاء. قــال محمــد: ومــن أعرتــه دنانيـــر فــا تدفعهــا إليــه قراضــا حتــى يقبضهــا، 

ولــو كان عرضــا لــم يجــز. ومــن لــك عنــده دنانيـــر رهنــا فقارضتــه بهــذا لــم يجــز حتــى يـــردها، وإن 

كانــت بيــد أميـــن فــا يـــنبغي أن يعطيهــا لألميـــن قراضــا حتــى يــؤدي الحــق إلــى ربــه”.1 

أو يحضــره ويشــهد، وال  لــم يقبــض  مــا  بَديـــن عليــه، واســتمر  الشــيخ خليــل:” ال  وقــال 
ببلــده، كفلــوس وعــرض”.2 بــه  لــم يتعامــل  ِبتبـــر  بيــده، وال  ِبَرهــن، أو وديعــة ولــو 

والعلــة فــي عــدم تجويــز أن يكــون رأس املــال ديـــنا تتجلــى فــي الحــذر مــن الوقــوع فــي “الكالــئ 

بالكالــئ” املنهــي عنــه فــي الســنة. 

ومن صوره “ابتداء الديـن بالديـن” التي سبق بيانها في مبحث املرابحة.

كمــا أن املقصــود فــي املضاربــة اســتثمار املــال فــي نشــاط اقتصــادي حقيقــي مثمــر، وال 

يتأتــى ذلــك إال بالنقــد الحاضــر ومــا كان فــي حكمــه.

	الشرط الثالث: أن يكون معلوم الصفة واملقدار عند العقد

بــه علــى  العلــم  القــراض، لذلــك وجــب  نهايــة  فــي  إليــه  املــال واجــب الرجــوع  يعتبـــر رأس 

التفصيــل عنــد العقــد. كمــا أن جهالــة رأس املــال تــؤدي بالضــرورة إلــى جهالــة الربــح الــذي يمثــل 
الزيادة على رأس املال، ومعلومية الربح شرط لصحة املضاربة فوجب معلومية رأس املال.3

1-  النوادر والزيادات 245/7، وانظر: املدونة الكبرى 48/4
2-  مختصر خليل ص 238

3-  انظر: بدائع الصنائع 82/6، املغني 195/5، املجموع 358/14
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	م جميع رأس املال إلى املضارب
ّ
الشرط الرابع: أن ُيسل

يشــترط الفقهــاء أن تطلــق يــد املضــارب فــي التصــرف فــي رأس املــال بحســب نــوع املضاربــة 

املــال ومســؤول عــن  )مطلقــة أم مقيــدة( ومــا اتفــق عليــه الشــريكان. فاملضــارب أميـــن علــى 

العمــل وتحقيــق الربــح الــذي هــو املقصــود مــن التعاقــد.

ويـــرى جمهــور الفقهــاء - خافــا للحنابلــة - وجــوب تســليم كامــل رأس املــال إلــى املضــارب 

ليســتقل بحيازتــه، ألنــه مؤتمــن عليــه. وعــدم تســليمه رأس املــال يــؤدي إلــى التضييــق عليــه 
والحــد مــن تصرفاتــه.1

جــاء فــي املدونــة: “قلــت: هــل يجــوز لــرب املــال أن يحبســه عنــده ويقــول للعامــل: اذهــب 

واشــتر وأنــا أنقــد عنــك، واقبــض أنــت الســلع، فــإذا بعــت قبضــت الثمــن وإذا اشــتريت نقــدت 

الثمــن؟ قــال: ال يجــوز هــذا القــراض عنــد مالــك وإنمــا القــراض عنــد مالــك أن يســلم املــال 
إليــه”.2

وعليه، فا بد من تمكيـن املضارب من رأسمال املال وتسليمه له ليباشر عمله.

املسألة الثانية: في ربح املضاربة

جاء في املادة 47: »يجب أن يحدد عقد املضاربة كيفيات توزيع األرباح بيـــن األطراف 

علــى أســاس الربــح املحقــق، وليــس فــي شــكل مبلــغ محــدد مســبقا أو نســبة مــن رأس مــال 
املضاربــة«.3

فاألربــاح التــي تــوزع هــي األربــاح املحققــة مــن اســتثمار رأس املــال، وال يجــوز أن يحــدد أي 

طــرف مبلغــا مســبقا مــن الربــح لــه، أو نســبة مــن رأس املــال، كل ذلــك تجنبــا للغــرر.

ويشترط في نصيب كل طرف من الربح ما يلي:

1-  بدائع الصنائع 84/6 مغني املحتاج 310/2 املغني 138/5 املعاييـر الشرعية ص372.
2-  انظر: املدونة 59/4

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 591، الجريدة الرسمية، العدد 6548.
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	:أن يكون نسبة شائعة

نســبة  علــى  واملضــارب  املــال  رب  بيـــن  الربــح  توزيــع  يكــون  أن  بإجمــاع  الفقهــاء  يشــترط 

شــائعة، وال يجوز أن يكون على مبالغ محددة ســلفا، حفاظا على مبدأ “االشــتراك في الربح”، 

ودفعــا لإلضــرار بالشــركاء. 

و 
َ
أ ثلثــه،  و 

َ
أ لــه ونصفــه لصاحبــه،  قــال اإلمــام مالــك: “... إال أن يشــترط نصــف الربــح 

و أكثـــر، فــإذا ســمى شــيئا مــن ذلــك قليــا أو كثيـــرا، فــإن كل �ضــيء 
َ
قــل مــن ذلــك، أ

َ
و أ

َ
ربعــه، أ

ســمى مــن ذلــك حــال، وهــو قــراض املسلميـــن”.1 

وقــال ابــن املنــذر: أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى إبطــال القــراض إذا 

شــرط أحدهمــا أو كاهمــا لنفســه دراهــم معلومــة. وممــن حفظنــا ذلــك عنــه مالــك، و األوزاعــي 
والشــافعي، وأبــو ثــور، وأصحــاب الــرأي.2

ولم يصح تحديد قدر محدد من الربح ملعنيـن: 

أحدهمــا: أنــه إذا شــرط دراهــم معلومــة احتمــل أن ال يـــربح غيـــرها، فيحصــل علــى جميــع 

الربــح فيـــنتفي مبــدأ “االشــتراك فــي الربــح”. واحتمــل أن ال يـــربحها، فيأخــذ مــن رأس املــال جــزًء، 

ــرطت لــه الدراهــم.
ُ

وقــد يـــربح كثيـــرا فيتضــرر مــن ش

يـــنبغي أن تكــون معلومــة باألجــزاء، ملــا تعــذر كونهــا معلومــة  والثانــي: أن حصــة العامــل 

بالقــدر، فــإذا جهلــت األجــزاء فســدت، كمــا لــو جهــل القــدر فيمــا يشــترط أن يكــون معلومــا بــه. 

وأيضــا ألن العامــل متــى شــرط لنفســه دراهــم معلومــة، ربمــا توانــى فــي طلــب الربــح واكتفــى بمــا 

شــَرط لنفســه، بخــاف مــا إذا كان لــه جــزء مــن الربــح.3 

وهذا فرق أول أساس بيـن القرض الربوي واملضاربة الشرعية.

ــر حســب املبلــغ والزمــن 
ُ
ِقــلُّ أو تكث

َ
فالقــرض لــه فائدتــه فــي جميــع األحــوال، وتلــك الفائــدة ت

الــذي يســتغرقه القــرض. أمــا املضاربــة فقائمــة علــى قاعــدة “املغنــم واملغــرم” والربــح مرجــو 

غيـــر محقــق، والخســارة ممكنــة كذلــك. وكا مــن الربــح والخســارة يتحملهمــا الشــريكان معــا. 

1-  انظر: املوطأ 997/4، املعاييـر الشرعية ص 372
2-  املغني 148/5

3-  املصدر نفسه 148/5
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	:أن تكون نسبة الربح معلومة

قــال ابــن جــزي: “مــن شــروط القــراض أن يكــون الجــزء املســمى كالنصــف، وال يجــوز أن 
يكــون مجهــوال”.1

فيجــب تحديــد حصــة املتعاقديـــن مــن الربــح املأمــول فــي العقــد، ألن املعقــود عليــه هــو 

الربــح، وجهالتــه توجــب فســاد العقــد، فوجــب معلوميــة الربــح )نســبة كل طــرف فيــه علــى وجــه 

التحديــد(. ويكفــي لرفــع الجهالــة تحديــد نصيــب أحــد الشريكيـــن، ألن الباقــي أصبــح معلومــا 

أنــه مــن نصيــب اآلخــر.

بيـــنهما  الربــح  يكــون  أو  املثــل.  قــراض  لــه  يكــون  العامــل  فــإن  التحديــد،  وفــي حــال عــدم 

العمــل. املضــارب  باشــر  إذا  مناصفــة، 

قــال ابــن القاســم: ومــن دفــع إلــى رجــل مــاال قراضــا ولــم ُيَســّمِ مــا لــه مــن الربــح، وتصادقــا 

علــى ذلــك، فلــه قــراض املثــل إن عمــل. وكذلــك إن قــال لــه: لــك ِشــْرٌك فــي املــال ولــم يســّمه 

وتصادقــا علــى ذلــك، كان علــى قــراض مثلــه إن عمــل. 

وقال غيـره: إذا قال لك شرك في املال ولم يسمه وتصادقا، فذلك النصف«.2 

وال يجــوز أن يقســم الربــح حتــى يـــنض رأس املــال3 )التنضيــض: هــو تصييـــر املــال نقــدا 

ســائا( حقيقــة أو حكمــا، ألنــه ال ربــح إال بعــد تخليــص رأس املــال. 

املسألة الثالثة: التبـرع بنسبة من الربح

جــاء فــي املــادة 48: »يجــوز لألطــراف بعــد إبــرام العقــد االتفــاق علــى تخصيــص مــا زاد 
مــن األربــاح املحققــة عــن ســقف محــدد لطــرف معيـــن أو عــدة أطــراف«.4

فــكل طــرف ســيأخذ  الربــح«،  فــي  وذلــك النتفــاء الضــرر، وعــدم خــرق مبــدأ »االشــتراك 

ُضــل مــن الربــح لطــرف أو أكثـــر 
َ
نصيبــه املتفــق عليــه مســبقا. حيـــنها ال بــأس أن ُيتبـــّرع بمــا ف

حســب اتفــاق الشــركاء. ورد فــي املدونــة مــن قــول ابــن القاســم: »وإذا اشــترط املتقارضــان عنــد 

1-  القوانيـن الفقهية ص280، وانظر: املدونة 49/4
2-  انظر: ابن يونس، الجامع ملسائل املدونة 508/15، املعاييـر الشرعية ص 372

3-  الرسالة ص220 وانظر: النوادر والزيادات 271/7
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 591، الجريدة الرسمية، العدد 6548.
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معاملتهمــا ثلــث الربــح للمساكيـــن جــاز ذلــك، وال أحــبُّ لهمــا أن يـــرجعا فيــه، وال يق�ضــى بذلــك 
عليهمــا«.1

بحيــث  للتكافــل،  فــي صنــدوق  املتبـــرع  الربــح  هــذا  ُيجعــل  أن  املعاصريـــن  بعــض  واقتــرح 

ُوجــدت.2  إن  الخســارة  املؤسســة  بــه  تغطــي 

املسألة الرابعة: في املضاربة املشتركة

ــنهم  وجــاء فــي املــادة 49: إذا تعــدد أربــاب املــال وجــب توزيــع األربــاح وتحمــل الخســائر بيـ

حســب حصصهــم فــي رأس مــال شــركة املضاربــة مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــالف ذلــك 
فيمــا يخــص توزيــع األربــاح ملصلحــة الشــركة.3

األصل في املضاربة أن تكون ثنائية بيـن رب املال والعامل. 

ويجــوز كمــا ســبق فــي املــادة 42 تعــدد أربــاب املــال فــي املضاربــة. وهــو مــا يســمى باملضاربــة 

املشــتركة، أو املضاربــة الجماعيــة، ولهــا صــور:

َضــّم الحصــص 
ُ
- تعــدد املسهميـــن بــرأس املــال، والعامــل واحــد. وفــي هــذه الحالــة قــد ت

فيكــون رأس املــال مشــتركا بيـــن املسهميـــن. وكلهــم يضاربــون عامــا واحــد مشــتركا. 

- تعــدد املسهميـــن فــي رأس املــال، والعامــل واحــد، لكــن مــن غيـــر ضــّم الحصــص فيكــون 

العامــل مضاربــا لــكل مســهم علــى حــدة.

- تعدد العامليـن املضاربيـن، ورب املال واحد.

- تعدد أرباب املال، وتعدد العامليـن املضاربيـن. 

والصــورة األولــى هــي التــي تحدثــت عنهــا املــادة 49، حيــث يتكــون رأس املــال مــن حصــص 

عــدد مــن الشــركاء، ويكــون العامــل واحــدا. والربــح بيـــنهم نســبة مشــاعة.

واملبــدأ فــي املضاربــة الثنائيــة هــو نفســه فــي املضاربــة املشــتركة، حيــث يتــم توزيــع الربــح 

وتحمــل الخســارة علــى قــدر الحصــص املســهم بهــا فــي رأس املــال. 

1-  املصدر نفسه 606/15
2-  انظر: املعامات املالية املعاصرة لعثمان شبيـر ص 308

3-  منشور والي بنك املغرب ص 592، الجريدة الرسمية، العدد 6548.
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ويجــوز فــي األربــاح أن تقســم علــى خــاف الحصــص املســهم بهــا فــي رأس املــال عنــد االتفــاق 

علــى ذلــك.

لكن ثمة إشكاالت في تنزيل املضاربة املشتركة في املصارف اإلسامية.1

فالصورة املعمول بها تضم أطرافا ثاثة، وهم: أرباب املال، واملؤسسة، والعامل.

حيــث تتلقــى املؤسســة )البنــك( أمــوال املودعيـــن الســتثمارها مضاربــة، وتقــوم املؤسســة 

بتقديــم تلــك األمــوال بعــد خلطهــا - وقــد تضــّم نصيبهــا إليهــا- إلــى مضــارب ثــاٍن. 

 اإلشكال األول: التكييف الفقهي لوضعية املؤسسة )البنك(.

اختلف أهل العلم في هذه املسألة على آراء متبايـنة: 

الــرأي األول: اعتبـــر وضعيــة املؤسســة مــع املودعيـــن كاألجيـــر املشــترك، أو كالوكيــل عــن 

املودعيـــن. وبالتالــي مــن حــق املؤسســة أن تأخــذ أجــرا عــن الخدمــة التــي قدمتهــا للمودعيـــن، 

ملضاربيـــن  تقديمهــا  خــال  مــن  أموالهــم  الســتثمار  جيــدة  فرصــة  عــن  لهــم  بحثــت  حيــث 

مربحــة. مشــاريع  فــي  يســتثمرونها 

وانتقــد هــذا الــرأي لكــون األجيـــر املشــترك أو الوكيــل يأخــذ أجــرة معلومــة، ويكــون الربــح 

كلــه ألربــاب املــال. والحــال فــي املضاربــة املشــتركة أن الربــح يقســم نســبة بيـــن الجميــع.

الــرأي الثانــي: اعتبـــر العاقــة بيـــن املؤسســة واملودعيـــن عاقــة شــراكة )شــركة عنــان(. 

وانتقــد هــذا الــرأي لكــون الشــركة ُيتوّجــب فيهــا معرفــة حصــة كل شــريك بدقــة. وهــذا يتعــذر 

حصولــه فــي املضاربــة املشــتركة، لتاحــق حصــص رأس املــال علــى مراحــل.

الرأي الثالث: اعتبـرها مضاربة مطلقة بيـن املؤسسة واملودعيـن، حيث تعتبـر املؤسسة 

مضاربا في أموال املودعيـن )أرباب املال(، ثم تسلم املال ملضارب ثاٍن الستثماره.

لكن، هل يجوز للعامل دفع مال املضاربة إلى مضارب آخر؟ 

اختلف الفقهاء في اإلجابة عن هذا التساؤل على قوليـن:

1-  انظــر: عبــد املجيــد محمــد السوســوة، إشــكاالت املضاربــة املشــتركة وحلولها)دراســة فقهيــة مقارنــة( 
ص229 – 257، مجلــة بيــت املشــورة )قطــر(. العــدد 7، أكتوبــر 2017.
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القول األول: للحنفية، ومفاده الجواز، وللعامل األول ربحه ألنه ضامن للمال.

قــال الكاســاني: »فأمــا إذا قـــال لــه اعمــل برأيــك، فلــه أن يـــدفع مـــال املضاربــة مضاربــة 

لغيـــره، ألنــه فـــوض الــرأي إليــه، وقـــد رأى أن يدفـــعه مضاربــة فــكان لــه ذلــك«.1 

القــول الثانــي: لجمهــور الفقهــاء )املالكيــة والشــافعية والحنابلــة(، ومفــاده عــدم الجــواز 

م مــاال ولــم يـــنجز  إال بــإذن صريــح مــن رب املــال، وال حــقَّ للعامــل األول فــي الربــح ألنــه لــم ُيقــّدِ

عمــا. 

قــال الخر�ضــي: »يضمــن العامــل إذا قــارض فــي مــال القــراض بغيـــر إذن ربــه لتعّديــه والربــح 

ُجْعــــل ال  ملــا علمــت أن القــراض  املــال، وال ربــح للعامــل األول.  الثانــي ولــرب  حيـــنئذ للعامــل 

ُيســتَحق إال بتمــام العمــل، والعامــل األول لــم يعمــل، فــا ربــح لــه«.2 

وقــال ابــن قدامــة: »إن أذن رب املــال فــي دفــع املــال مضاربــة جــاز ذلــك، نــصَّ عليــه أحمــد، 

وال نعلــم فيــه خافــا. ويكــون العامــل األول وكيــا لــرب املــال فــي ذلــك، فــإذا دفعــه إلــى آخــر ولــم 

يشــترط لنفســه شــيئا مــن الربــح كان صحيحــا. وإن شــرط لنفســه شــيئا مــن الربــح لــم يصــح، 
ألنــه ليــس مــن جهتــه مــال وال عمــل، والربــح يســتحق بواحــد منهمــا«.3

واملعمــول بــه فــي املصــارف اإلســامية هــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة مــن جــواز أخــذ املضــارب 

األول ربحــا فــي املضاربــة املشــتركة لكونــه ضامنــا ملــال املودعيـــن.

اإلشكال الثاني: خلط حصص املودعيـن في رأس مال املضاربة.

اتفــق الفقهــاء علــى جــواز خلــط رأس مــال املضاربــة بمــال آخــر، ســواء كان ذلــك الخلــط 

بمــال املضــارب نفســه أو بمــال مضاربــة أخــرى، فيصبــح أربــاب املــال شــركاء فــي مــا بيـــنهم ويكــون 

الربــح والخســارة علــى قــدر حصــص كل واحــد فــي رأس املــال املشــترك. 

واشترطوا لجواز ذلك أن يتم الخلط قبل بدء العمل في املضاربة، أو بعد التنضيض.

والعلة في ذلك تجنب الغرر والجهالة في الربح والخسارة.

1-  انظر: بدائع الصنائع 97/6
2-  شرح الخر�ضي 214/6

3-  املغني 50/5
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وأجاز املالكية للمضارب أن يخلط مال املضاربة بمطلق العقد1 ألن ذلك من ضرورات 

أعمال املضاربة، وعادات التجار لتحقيق الربح. 

في حيـن اشترط الحنفية والحنابلة لجواز ذلك وجود تفويض عام من رب املال.2

وذهب الشافعية إلى اشتراط اإلذن الصريح من رب املال.3 

ومسألة اإلذن بالخلط يمكن تحقيقها بيسر في املصارف اإلسامية.

 ويبقــى إشــكال تاحــق األمــوال بعــد بــدء املضــارب فــي العمــل، والــذي مــن شــأنه إلحــاق 

الغــرر والجهالــة بأطــراف املضاربــة، فقــد تجبــر خســارة مــال بربــح مــال آخــر. 

لكــن، مــع تطــور النظــم املحاســبية يمكــن أن تصبــح تلــك الجهالــة يسيـــرة مغتفــرة، مــع 

مراعــاة مقــدار املــال املــودع واملــدة الزمنيــة التــي اســتعمل فيهــا عنــد توزيــع األربــاح، وهــي مــا 
تعــرف بطريقــة »النمــر« فــي توزيــع الربــح.4

 اإلشكال الثالث: التنضيض الحكمي

مــن أحــكام املضاربــة أن الربــح ال يــوزع إال بعــض التنضيــض الحقيقــي، أي بعــد تصفيــة 

غيـــر  األصــول  بتســييل  اقتصاديــا  عنــه  )يعبــر  ســائا  نقــدا  املضاربــة  مــال  الشــركة وتصييـــر 

النقديــة(، بحيــث يمكــن معرفــة الربــح الزائــد عــن رأس املــال.

وهــذا األمــر يتعــذر فــي املضاربــة املشــتركة التــي تجريهــا املصــارف اإلســامية، لذلــك تلجــأ 

إلــى التنضيــض الحكمــي، بحيــث تقــوم بتقديـــر ســنوي لوضعيــة املضاربــة مــن حيــث الربــح 

والخســارة دون أن تضطــّر إلــى تصفيــة الشــركة.

وقد أجازت فتاوى معاصرة العمل بالتنضيض الحكمي.5 

1-  انظر: مختصر خليل ص267، بداية املجتهد 195/2 
2-  انظر: الهداية للمرغيـناني 234/3، املغني 32/5

3-  انظر: الحاوي الكبيـر للماوردي 320/7
4-  انظر: املعامات املالية املعاصرة لعثمان شبيـر ص 306

5-  انظر: القرار رقم 4 ملجمع الفقه اإلسامي في دورته 16 في يـنايـر 2002م. 
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 اإلشكال الرابع: ضمان رأس املال

مــن أحــكام املضاربــة املتفــق عليهــا أن يــد العامــل هــي يــد أمانــة، وبالتالــي فــا ضمــان عليــه 

فــي حــال الخســارة، إال إذا ثبــت تفريطــه وتعديــه.

وأجــاز بعــض املعاصريـــن جــواز ضمــان املؤسســة رأس مــال املودعيـــن تشــجيعا لهــم علــى 

اإليــداع، واعتبـــروا الضمــان تبـــرعا مــن املؤسســة، أو لكونهــا أجيـــرا مشــتركا مطالبــا بالضمــان، 

أو يكــون الضمــان مــن خــال صنــدوق تعاونــي.1 

وكل مــا اســتدل بــه املجيــزون للضمــان ال يصلــح ملعارضــة أدلــة املنــع.2 لذلــك يبقــى املخــرج 

هــو التأميـــن التكافلــي مــن خــال إنشــاء صنــدوق مــن تبـــرعات املودعيـــن لتغطيــة الخســائر 

حــال حدوثهــا، مــن بــاب التعــاون والتضامــن البعيــد عــن كل غــرر.

املسألة الخامسة: الجمع بيـن األجر والربح

ال يجــوز أن يتقا�ســى أي مــن األطــراف أجــرة محــددة مســبقا. وال   :50 جــاء فــي املــادة 

مانــع إذا اتفــق األطــراف علــى قيــام املؤسســة أو املضــارب بعمــل ال يـــندرج ضمــن أعمــال 

املضاربــة أن يكــون ذلــك مقابــل أجــر محــدد، شــريطة أن يكــون االتفــاق الســالف الذكــر 
بعقــد منفصــل ومســتقل عــن عقــد املضاربــة.3

ال يجــوز أن تشــترط منفعــة زائــدة ألحــد الشريكيـــن، مــن غيـــر خــاف بيـــن العلمــاء، فــإن 
ــر القــراض مجهــوال.4 وقــع االشــتراط صيَّ

ن يشــترط لنفســه شــيئا دون العامــل وال 
َ
قــال اإلمــام مالــك: »ال يـــنبغي لصاحــب املــال أ

ن يشــترط لنفســه شــيئا مــن الربــح خالصــا دون صاحبــه«.5
َ
يـــنبغي للعامــل أ

ولم يجز للمضارب أن يشترط مع الربح أجرا ألنه شريك في املال بحصة من الربح.

1-  انظر: املعامات املالية املعاصرة لعثمان شبيـر ص 308.
2-  انظر: إشكاالت املضاربة املشتركة وحلولها ص 249 - 251

3-  منشور والي بنك املغرب ص 592، الجريدة الرسمية، العدد 6548.
4-  انظر: بداية املجتهد 165/5

5-  انظر: املوطأ 997/4 
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لــه أن يشــترط أجــرا فيمــا عمــل ألن املضــارب  يـــنبغي  فــا  مــال  فــي  مــن كان شــريكا  وكل 

يســتوجب حصــة مــن الربــح علــى رب املــال باعتبــار عملــه لــه، فــا يجــوز أن يســتوجب باعتبــار 
عملــه أيضــا أجــرا مســمى، إذ يلــزم عوضــان لســامة عمــل واحــد لــه.1

د لــه أجــرا  لكــن، عنــد قيــام أحــد الشريكيـــن بعمــل ال تقتضيــه املضاربــة فــا بــأس أن ُيحــدَّ

علــى عملــه، شــريطة أن يكــون ذلــك بعقــد مســتقل عــن عقــد املضاربــة. 

املسألة السادسة: في تدبيـر وإدارة املضاربة

جاء في املادة 51: ال يجوز للمؤسسة أن تباشر تسييـر أعمال املضاربة.

فاملضاربــة شــراكة بيـــن املــال والعمــل، حيــث تتكفــل املؤسســة )البنــك( بالتمويــل ويتكفــل 

املضارب بالعمل تسييـرا وإدارة.

	:العمل جميعه على العامل املضارب

فالعامــل املضــارب هــو صاحــب العمــل واإلدارة، ولــه كامــل الصاحيــة فــي اســتثمار مــال 

املضاربــة بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة علــى الشــركة. وال ضمــان عليــه فــي ذلــك كلــه حــال الخســارة 

إال إذا ثبــت تعديــه وتقصيـــره ومخالفتــه. 

وإذا اشترط رب املال مشاركة العامل في العمل يبطل القراض عند الجمهور.2

وتجــوز مســاهمة رب املــال فــي العمــل إذا كان ذلــك مــن غيـــر شــرط، وتحــت إدارة املقــارض 
فيكــون عملــه علــى ســبيل املعونــة وليــس لقــاء أجــرة.3

	:نفقة العامل

للعامل وجوبا على رب املال نفقته بشرطيـن:

أحدهمــا: الســفر، وتحديــدا الســفر الــذي يســهم فــي تنميــة املــال، أمــا الســفر لزيــارة أهلــه 

أو لحــج فــا يســتوجب نفقــة للعامــل.

1-  انظر: املبسوط 149/22
2-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 375 - 376

3-  هــذه الصــورة شــبيهة بشــركة التوصيــة فــي القانــون الوضعــي، حيــث يجــوز للمو�ضــي)رب املــال( التدخــل 
فــي أعمــال اإلدارة الخارجيــة للشــركة دون األعمــال الداخليــة.
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ثانيهمــا: أن يكــون رأس املــال ذا بــال. جــاء فــي النــوادر والزيــادات:” ومــن قــول مالــك إنــه 

إن كان الســفر قريبــا أنفــق فــي طعامــه وركوبــه، وال يكت�ضــي إال فــي بعيــد الســفر وكثـــرة املــال، 

وإذا كان املــال قليــا فــا نفقــة فيــه، وال كســوة، وال ركــوب”.1 وفــي الرســالة:” وللعامــل كســوته 
وطعامــه إذا ســافر فــي املــال الــذي لــه بــال، وإنمــا يكت�ضــي فــي الســفر البعيــد”.2

وبلغــة العصــر، يميــز بيـــن النفقــة الشــخصية والنفقــة التجاريــة، فاألولــى تكــون مــن مــال 

املضــارب، والثانيــة تجــوز مــن مــال املضاربــة، ويجــوز تحديدهــا بمبلــغ مقطــوع بحســب البلــد 

كمــا يجــري اليــوم فــي املهمــة الرســمية للموظــف. 

	:ال ضمان على العامل مالم يتعّد أو يفّرط

يد العامل في شركة املضاربة هي يد أمانة ال يد ضمان ما دام وفيا ملا اتفق عليه. 

وعنصر املخاطرة أساس تقوم عليه املضاربة الشرعية، بحيث يكون الغنم بالغرم. 

وال يتحمــل العامــل أي ضمــان، أو أي تبعــات فــي حــال فشــل املشــروع مــادام لــم يخــرج عــن 

املتفــق عليــه فــي العقــد، ولــم يثبــت تعديــه أو تفريطــه.

الوضيعــة،  مــن  ســهما  أو  املــال،  ضمــان  املضــارب  علــى  شــرط  متــى  قدامــة:”  ابــن  قــال 
خافــا”.3 فيــه  نعلــم  ال  باطــل  فالشــرط 

وهذا وجه ثان أساس، يمّيز املضاربة الشرعية عن القرض الربوي املحرم. 

ولكــن عنــد تعــدي العامــل ومخالفتــه، تترتــب عليــه تبعــات لوحــده، وال يتحمــل معــه رب 

املــال شــيئا. وهــذا مــا يعبــر عنــه بمبــدأ املســؤولية املحــدودة لــرب املــال فــي الشــركة.

مــر بــه 
ُ
وقــد نــّص اإلمــام مالــك علــى هــذا املبــدأ بقولــه: “إذا تعــدى العامــل فخالــف مــا أ

أو فعــل مــا نهــي عنــه َضِمــن، ويبــاع عليــه مــا نهــي عــن شــرائه، فــإن كان فيــه فضــل فهــو علــى 

ذلــك  وتــرك  الثمــن  ضّمنــه جميــع  املــال  رب  شــاء  فــإن  َضِمنــه،  نقصــان  كان  وإن  القــراض، 

1-  النوادر والزيادات 261/7 
2-  انظر: الرسالة ص 220

3-  انظر: املغني البن قدامة 183/5
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لــه، وإن شــاء أم�ضــى ذلــك علــى القــراض، وإن لــم يشــعر لذلــك حتــى باعهــا بربــح فذلــك علــى 

القــراض، فــإن بيعــت بنقــص َضمنــه.

قال: وإذا نهى رب املال العامل عن العمل باملال وأمره أن يـرده، وهو عيـٌن َبْعُد، فتعّدى 
َمال الوديعة، والضمان عليه”.1

َ
واشترى به سلعة فَرِبح، فالربح هاهنا له، ك

	:اقبة أعمال املضارب مر

اقبــة حســابات العمليــات التــي يتــم إنجازهــا فــي  جــاء فــي املــادة 52: يحــق للمؤسســة مر

إطــار عقــد املضاربــة والوثائــق املتعلقــة بهــا وفــق النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل. 

اقبــة.  ويجــب أن يـــنص عقــد املضاربــة علــى كيفيــات ومواعيــد تلــك املر

يجوز للمضارب أن يقوم بفتح حساب في شأن املضاربة لدى املؤسسة.2

رأيـــنا ســابقا بــأن العمــل واإلدارة فــي املضاربــة مــن اختصــاص العامــل. ونصــت هــذه املــادة 

كيفيــات  خــال  مــن  وذلــك  املضاربــة،  أعمــال  لسيـــر  )البنــك(  املؤسســة  مراقبــة  جــواز  علــى 

ومواعيــد منصــوص عليهــا ســلفا فــي العقــد. 

كما جوزت املادة للمضارب أن يفتح حسابا بشأن املضاربة لدى املؤسسة.

وال حــرج فــي مــا ورد فــي املــادة فقهــا، فاملؤسســة هــي صاحبــة التمويــل، ومــن حقهــا املراقبــة 

واملتابعــة لاطمئنــان علــى رأس مالهــا، ومــدى التــزام العامــل بمــا اتفــق عليــه مســبقا. وتكــون 

املراقبــة فــي مواعيــد محــددة وبكيفيــات منصــوص عليهــا فــي العقــد.

مع االحترام التام ملسؤوليات العامل واختصاصه في التسييـر والتدبيـر.

املسألة السابعة: في معطيات عقد املضاربة

جاء في املادة 53: مع مراعاة مقتضيات املادة 43 أعاله، يـنص عقد املضاربة خاصة 

على املعلومات التالية:

- غرض املضاربة.

1-  النوادر والزيادات 281/7
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 592، الجريدة الرسمية، العدد 6548
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- هوية األطراف.

- نوعية املضاربة )مقيدة أو غيـر مقيدة(، ومقتضيات التقييد إن اقت�سى الحال.

- مدة املضاربة، وكيفيات مراجعتها باتفاق األطراف إن اقت�سى الحال.

- كيفيات توزيع األرباح.

- حصص أرباب املال، مبلغها وطبيعتها وكذا النصيب اإلجمالي للشركاء املتضامنيـن 

وتوزيع عائد التصفية.

- حقوق والتزامات األطراف. 

- شروط وكيفيات حل املضاربة.1

نصــت هــذه املــادة علــى مــا يجــب ذكــره فــي عقــد املضاربــة مــن تحديــد الغــرض منهــا ونوعهــا، 

وهوية عاقديها، وحصصهم، وكيفية توزيع األرباح بيـنهم، وأجل املضاربة وحقوق والتزامات 

كل طــرف، وكيفيــات حــل املضاربــة وإنهائهــا.

تحــدد  أن  املعطيــات  هــذه  ضبــط  شــأن  ومــن  املتعاقديـــن،  شــريعة  العقــد  أن  ومعلــوم 

الحقوق والواجبات بيـــن الشريكيـــن، وتدفع عنهما الغرر والضرر. وهذا من صميم الشريعة 

التــي تســعى إلزالــة الضــرر ودرء الفســاد والنــزاع عــن معامــات النــاس وتصرفاتهــم.

وسبق تناول ما ورد في هذه املادة بتفصيل، وبقيت مسألتان سنتناولهما تباعا.

املسألة الثامنة: تحديد مدة للمضاربة

نصــت املــادة 53 الســابقة علــى تحديــد مــدة املضاربــة فــي العقــد، وبيــان كيفيــة مراجعتهــا 

إن اقت�ضــى الحــال.

وتحديــد املــدة فــي املضاربــة مســألة خافيــة بيـــن الفقهــاء، والجمهــور علــى فســاد املضاربــة 

إذا ُضــِرب لهــا أجــل، والعلــة أنــه قــد يـــنتهي األجــل وال ُيســتوفى العمــل، فيضيــع املــال والجهــد، 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 592 - 593، الجريدة الرسمية، العدد 6548
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ويتضــرر الطرفــان. فمــن شــروط صحــة القــراض )املضاربــة( فــي املذهــب املالكــي« أن ال يضــرب 
لــه أجــل«.1

إذ فيهــا تمليــك للربــح، وعقــود  أن املضاربــة مــن عقــود التمليــكات  الجمهــور  ودليــل 

التمليــكات ال تقبــل التعليــق كمــا ال تقبــل اإلضافــة والتأقيــت.

وأجــاز الحنفيــة والحنابلــة تعليــق املضاربــة وتأقيتهــا، ألنهــا كالوكالــة تفيــد إطــاق التصرف 

للمضارب واإلذن له بذلك، فهي من عقود اإلطاقات واإلســقاطات.

قــال الكاســاني: “ولــو قــال خــذ هــذا املــال مضاربــة إلــى ســنة جــازت املضاربــة عندنــا وقــال 
الشــافعي رحمــه هللا: املضاربــة فاســدة لــه”.2

وقال ابن جزي: “ومن شروط القراض أال يضرب أجل العمل خافا ألبي حنيفة”.3

ورجحــت املعاييـــر الشــرعية القــول بجــواز تحديــد املــدة، لكــون املضاربــة توكيــا يحتمــل 

التخصيــص.4 وهــو مــا أكــده مجمــع الفقــه اإلســامي فــي قــراره رقــم 122 فــي دجنبــر 2001م. 

وعليــه العمــل فــي املصــارف اإلســامية.

املسألة التاسعة: إنهاء املضاربة

نصــت املــادة علــى وجــوب تضمــن العقــد شــروط وكيفيــات حــل املضاربــة، لكنهــا لــم توضــح 

كيــف ومتــى تنتهــي املضاربة.

تعتبـــر املضاربــة مــن العقــود غيـــر الازمــة، ويمكــن إنهاؤهــا عنــد جمهــور الفقهــاء بفســخ 

مــن  واملضاربــة   « املغنــي:  صاحــب  قــال  بموتــه.  أو  العاقديـــن  ألحــد  املنفــردة  بــاإلرادة  العقــد 

العقود الجائزة، تنفســخ بفســخ أحدهما أيهما كان، وبموته، وجنونه، والحجر عليه لســفه، 
ألنــه متصــرف فــي مــال غيـــره بإذنــه فهــو كالوكيــل.«5

كما تنتهي بانتهاء مدة املضاربة املحددة عند الحنفية والحنابلة الذيـن يجيزون تأقيتها.

1-  منح الجليل 321/7، مواهب الجليل 358/5
2-  انظر: بدائع الصنائع 99/6
3-  القوانيـن الفقهية ص 280

4-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 384.
5-  انظر: املغني 179/5
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أمــا املالكيــة فقالــوا بــأن العقــد وإن كان مــن العقــود الجائــزة فإنهــا تصبــح الزمــة، وال يجــوز 

ألحــد الطرفيـــن فســخ العقــد إذا بــدأ املضــارب العمــل، وكان رأس املــال غيـــر نــاض ملــا فــي ذلــك 

مــن إلحــاق الضــرر باآلخــر.

أمــا قبــل الشــروع فــي العمــل فيجــوز إنهاؤهــا بــإرادة أحــد طرفيهــا أو باتفاقهمــا لكونهــا مــن 

العقــود الجائــزة.

قــال ابــن رشــد: »أجمــع العلمــاء علــى أن اللــزوم ليــس مــن واجــب عقــد القــراض، وأن لــكل 

واحــد منهمــا فســخه مالــم يشــرع العامــل فــي القــراض، واختلفــوا إذا شــرع العامــل: فقــال مالــك: 

هــو الزم، وهــو عقــد يــورث، فــإن مــات وكان للمقــارض بنــون أمنــاء كان لهــم أن يأتــوا بأميـــن. 

وقــال الشــافعي وأبــو حنيفــة: لــكل واحــد منهمــا الفســخ إذا شــاءوا وليــس هــو عقــد يــورث.

فمالــك ألزمــه بعــد الشــروع فــي العمــل ملــا فيــه مــن ضــرر ورآه مــن العقــود املوروثــة، والفرقة 
الثانية شــبهت الشــروع في العمل بما قبل الشــروع في العمل«.1

كما تنتهي املضاربة بهاك رأس املال.

لــذا وجــب توجيــه مــا ورد فــي هــذه املــادة بخصــوص »مــدة املضاربــة« و«شــروط وكيفيــات 

حــل املضاربــة« بمــا ذكرنــاه.

وإجمــاال يشــترط فقهــاء املذهــب لصحــة القــراض شــروطا عشــرة ذكرهــا العامــة عليــش 

بقولــه: »نقــد رأس املــال للعامــل، وكونــه معلومــا، وكونــه غيـــر مضمــون عليــه، وكونــه بمــا يتابــع 

أهــل البلــد مــن العيـــن مســكوكا كان أو غيـــر مســكوك، ومعرفــة الجــزء الــذي تقارضــا عليــه مــن 

ربحــه، وكونــه مشــاعا ال مقــدرا بعــدد وال تقديـــر، وأن ال يختــص أحدهمــا ب�ضــيء معيـــن ســواه 

إال مــا يضطــر إليــه العامــل مــن نفقــة ومؤنــة فــي الســفر، واختصــاص العامــل بالعمــل، وأن ال 
يضيــق عليــه بتحجيـــر أو بتخصيــص يضــر بالعامــل، وأن ال يضــرب لــه أجــل«.2

1-  بداية املجتهد 240/2
2-  منح الجليل 321/7، مواهب الجليل 358/5
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خالصة القول في »املضاربة«:

تعتبـــر صيغــة “املضاربــة” الشــرعية صيغــة فريــدة يتــزاوج فيهــا املــال والعمــل ويشــتركان 

بفائــدة”  “القــرض  صيغــة  وموبقــات  ســلبيات  تجــاوز  فــي  تســعفنا  وبالتالــي  جنــب،  إلــى  جنبــا 

املشــؤومة.

واملال والعمل من أهم عناصر وموارد اإلنتاج االقتصادي، وقد يتوفران معا فيسهمان 

فــي نشــاط اقتصــادي مثمــر، وقــد يتوفــر أحدهمــا ويغيــب اآلخــر فيتعطــل النشــاط. وفــي هــذه 

الحــال شــرع اإلســام صيغــة “املضاربــة”، حيــث يشــترك املــال والعمــل ويتكامــان بضوابــط 

مــة ُمنصفــة، قائمــة علــى مبــدأ ارتبــاط “الغنــم بالغــرم”.
َ

ُمحك

وتبّيــن مــن خــال مباحــث صيغــة املضاربــة أن املشــرع املغربــي ســار علــى مــا اســتقر عليــه 

العمــل فــي املصرفيــة اإلســامية، بنــاء علــى تأصيــات الفقهــاء وتخريجاتهــم.

ولعل من أبرز قضايا املضاربة تلك املتعلقة باملضاربة املشتركة، وقد رأيـنا إشكاالتها.

املضاربــة  بــدل  املســاهمة”  “الشــركات  باعتمــاد صيغــة  الباحثيـــن  بعــض  يو�ضــي  لذلــك 

الثنائيــة. فــي صيغتهــا  مــع اإلبقــاء علــى املضاربــة  املشــتركة، 
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المبحث الخامس: صيغة »السلم«

خّصــص منشــور والــي بنــك املغــرب البــاب الســادس لعقــد الســلم، فقــام بتعريفــه، وبيــان 
املواصفــات التقنيــة الواجــب توفرهــا لصحــة التمويــل بهــذه الصيغــة.1

املطلب األول: مفهوم السلم

أوال: التعريف القانوني:

جــاء فــي املــادة 54: يقصــد بعقــد الســلم كل عقــد يعجــل بمقتضــاه أحــد املتعاقديـــن، 

املؤسســة أو العميــل بصفتــه مشــتريا )رب الســلم( مبلغــا محــددا يســمى الثمــن )رأس مــال 

الســلم( للمتعاقــد اآلخــر الــذي يلتــزم بصفتــه بائعــا )مســلما إليــه( بتســليم مبيــع يثبــت فــي 
الذمــة )مســلم فيــه( مضبــوط بخصائــص محــددة فــي أجــل محــدد متفــق عليــه.2

الســلم:  )رب  واملشــتري  املتعاقــد(  إليــه:  )املســلم  البائــع  عاقــداه:  بيــع،  عقــد  فالســلم 

املؤسســة(. واملعقــود عليــه )املســلم فيــه(: مبيــع مؤجــل موصــوف فــي الذمــة. والثمــن )رأس 

مبلــغ محــدد معجــل.  الســلم(:  مــال 

ثانيا: التعريف الفقهي:

رك، والتسليف والتقديم. 
َّ
ُم في اللغة3-بفتح السيـــن املشددة والام-: اإلعطاء، والت

َ
ل السَّ

اِليــة﴾ 
َ

ّيــاِم الخ
َ
ْفُتم فــي اال

َ
يقــال: أســلم الثــوب إلــى الخيــاط، أي أعطــاه. وقــال تعالــى: ﴿بَمــا أســل

ي: بمــا قّدمتــم. 
َ
]الحاقــة، 23 [ أ

فــي الحــال  ــة، مبــذول  فــي الذمَّ ــلف أيضــا، ألن كا منهمــا فيــه إثبــات مــال  لــه السَّ ويقــال 

مؤجــل.  وعوضــه 

والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق.4

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 593- 596، الجريدة الرسمية، عدد 6548 
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 593، الجريدة الرسمية، عدد 6548

3-  انظر: مختار الصحاح مادة )سلم(، النهاية في غريب الحديث396/2
4-  انظر: اإلقناع للماوردي 102/2، فتح الباري 428/4
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والسلم في االصطاح الفقهي:1 بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجا. 

وعرفه فقهاؤنا املالكية بأنه: 

عقد معاوضة، يوجب ِعمارة ذّمة، بغيـر عيـن وال منفعة، غيـر متماثل العوضيـن.2

أو هو: بيع موصوف مؤجل في الذمة بغيـر جنسه3

محترزات التعريف:

- بيع موصوف: خرج به بيع املعّين.

- مؤجل في الذمة: خرج به السلم الحال، الذي ال يصح عند جمهور الفقهاء. 

- بغيـر جنسه: خرج به ما ِبيع بجنسه، فإنه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد.

ثالثا: حكمه وحكمته:

عقد السلم جائز بالكتاب والسنة واإلجماع. 

فمن الكتاب قول هللا سبحانه و تعالى: ﴿وأحّل هللُا البْيع﴾]البقرة، 274[. 

فاكُتُبــوه﴾ ى  ســمًّ مُّ جــٍل 
َ
أ إلــى  بَديـــن  تَدايـــنُتم  إذا  آمُنــوا  الذيـــن  هــا  ﴿يأيُّ تعالــى:  وقولــه 

الســلم. جــواز  علــى  واحــد  غيـــر  اآليــة  بهــذه  اســتدل  وقــد  ]البقــرة،281[ 

قــال ابــن عباس-ر�ضــي هللا عنهمــا-: أشــهد أن الســلف املضمــون إلــى أجــل مســمى قــد أحلــه 

ِذَن فيــه، ثــم قــرأ هــذه اآليــة.4 
َ
هللا فــي كتابــه وأ

1-  انظر: حاشية ابن عابديـن 209/5، املغني 338/4، املنهاج للنووي 34/11
2-  انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 395/2، مواهب الجليل 476/6

3-  الشرح الصغيـر على أقرب املسالك 105/3
4-  فتح الباري 435/4. وانظر: املستدرك للحاكم، كتاب التفسيـر، باب في تفسيـر سورة البقرة.ح)3130(، 

سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب جواز السلف املضمون...ح)10864( 
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ِدم املديـنة 
َ
وفي حديث ابن عباس -ر�ضي هللا عنهما- أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

وهــم يســلفون بالتمــر السنتيـــن والثــاث، فقــال:” مــن أســلف فــي �ضــيء ففــي كيــل معلــوم، ووزن 
معلــوم، إلــى أجل معلوم”.1

وأخــرج اإلمــام البخــاري عــن محمــد بــن أبــي مجالــد قــال: أرســلني أبــو بــردة، وعبــد هللا بــن 

شــداد إلــى عبــد الرحمــن بــن أبــزى وعبــد هللا ابــن أبــي أوفــى، فســألتهما عــن الســلف فقــاال: كنــا 

نصيــب املغانــم مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم، فــكان يأتيـــنا أنبــاط مــن أنبــاط الشــام 

فنســلفهم فــي الحنطــة، والشعيـــر، والزبيــب، إلــى أجــل مســمى. قــال: قلــت: أكان لهــم زرع، أم لــم 

يكــن لهــم زرع؟ قــاال: مــا كنــا نســألهم عــن ذلــك”.2 

وأجمع فقهاء املذاهب على جواز السلم.

 قال ابن املنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.3 

واختلــف الفقهــاء فــي كــون الســلم جاريــا علــى وفــق القيــاس ومقت�ضــى القواعــد الشــرعية، 

ــرِع اســتثناًء علــى خــاف ذلــك لحاجــة النــاس إليــه. 
ُ

أم أنــه ش

فقال الجمهور -ومنهم املالكية- أن الســلم عقد جائز على خاف القياس، ألنه مســتثنى 

مــن قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: “ال تبــع مــا ليــس عنــدك”4 إذ املســلم فيــه )املبيــع( يكــون 

معدومــا عنــد العقــد.

وذهــب ابــن حــزم، وابــن تيميــة، وابــن القيــم، إلــى أن الســلم جــاء وفــق القيــاس وليــس فيــه 

فــي الذمــة، موصــوف مقــدور علــى تســليمه  مخالفــة للقواعــد الشــرعية، ألنــه بيــع مضمــون 
غالبــا، وهــو كاملعاوضــة علــى املنافــع فــي اإلجــارة.5

فــي  مســلم  ورواه  ح2152،  معلــوم.  وزن  فــي  الســلم  بــاب  الســلم،  كتــاب  الصحيــح،  فــي  البخــاري  رواه    -1
للبخــاري.  واللفــظ  الســلم.ح3111.  بــاب  املســاقاة،  كتــاب  الصحيــح، 

2-  رواه البخــاري فــي الصحيــح، كتــاب الســلم، بــاب الســلم إلــى أجــل معلــوم.ح)2136(، ورواه البيهقــي فــي 
الســنن كتــاب البيــوع، بــاب الســلف فــي ال�ضــيء ليــس فــي أيــدي النــاس إذا شــرط محلــه فــي وقــت يكــون موجــودا 

فيــه.ح)10875(
3-  انظر: املغني البن قدامة 338/4

4-  سبق تخريجه.
5-  انظر: املحلى البن حزم 105/9، إعام املوقعيـن 19/2- 20
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وعقــد الســلم مــن العقــود املفيــدة جــدا فــي توفيـــر التمويــل الــازم لكثيـــر مــن األنشــطة 

عــن  للحــرج  رفــع  إباحتــه  فــي  فــكان  الزراعــة والصناعــة والتجــارة،  فــي قطاعــات  االقتصاديــة 

أربــاب  ألن  إليــه،  حاجــة  بالنــاس  “وألن  قدامــة:  ابــن  قــال  واملشــتري.  بالبائــع  وإرفــاق  النــاس 

الــزروع والثمــار والتجــارات يحتاجــون إلــى النفقــة علــى أنفســهم وعليهــا لتكمــل وقــد تعوزهــم 
ويـــرتفق املســلم باالســترخاص”.1 ليـــرتفقوا  الســلم  لهــم  النفقــة، فجــوز 

رابعا: أقسام السلم:
يقسم الفقهاء السلم باعتبارات مختلفة:2

- باعتبــار التوقيــت، يـــنقسم إلــى: الســلم الحــال املختلــف فيــه )جــوزه الشــافعية فقــط( 

والســلم املؤجــل الجائــز باتفــاق. 

- باعتبار املسلم فيه، يـنقسم إلى: السلم في العروض، وفي الحيوان، وفي النقود.

- باعتبار نوع العقد، يـنقسم إلى:

السلم العادي: وهو ما يبـرمه العاقد مع عزمه على تنفيذه بنفسه.

الســلم املــوازي: وهــو أن يبـــرم العاقــد صفقــة شــراء بالســلم، ثــم يبـــرم صفقــة بيــع بالســلم 

دون ربــط بيـــنهما، ويعــزم علــى أن يـــنفذ الصفقــة الثانيــة ممــا يتســلمه مــن األولــى.

صيغــة  نظمــت  التــي  املــواد  باقــي  ســندرس  وأنواعــه  حكمــه  وبيــان  الســلم  تعريــف  بعــد 

التاليــة: املســائل  خــال  مــن  “الســلم” 

املسألة األولى: في شروط املسلم فيه )املبيع(

جــاء فــي املــادة 55: يشــترط فــي املبيــع موضــوع عقــد الســلم أن يكــون مطابقــا ألحــكام 
اإلســالمية.3 الشــريعة 

نّصت املادة 54 الســابقة على شــرط أن يكون املســلم فيه مضبوطا بخصائص محددة. 

ونصت هذه املادة على شــرط املطابقة ألحكام الشــريعة اإلســامية.

1-  انظر: املغني 338/4
2-  انظر: القبس 373/3- 374، بداية املجتهد 84/5- 86

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 593، الجريدة الرسمية، عدد 6548
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وذكر الفقهاء شروطا كثيـرة لصحة بيع السلم1 ومن ذلك شروط املسلم فيه.

قّوما
َ
الشرط األول: أن يكون ماال ُمت

املــال املتضمــن  م فيــه مــاال متقومــا، وهــو 
َ
اتفــق الفقهــاء علــى اشــتراط أن يكــون املســل

ملنفعــة معتبـــرة شــرعا. فــإذا كان مــاال غيـــر متقــوم فــا يجــوز العقــد عليــه، ومــن ذلــك الخمــر، 

والخنزيـــر، أو غيـــر ذلــك ممــا ال ُيَعــدُّ مــاال منتفعــا بــه شــرعا.

املنفعــة  هــو مراعــاة  إنمــا  التقويــم  فــي  املعتبـــر  إن  -رحمــه هللا-:«  الرصــاع  العامــة  قــال 

التــي أذن الشــارع فيهــا، ومــا ال يــؤذن فيــه فــا عبــرة بــه، فــا تعتبـــر قيمتــه، ألن املعــدوم شــرعا 

حســا«.2 كاملعــدوم 

فاملــال املتقــوم يصــح العقــد عليــه، ويجــوز أن يكــون موضوعــا للســلم، وَيْضَمــن متلفــه. 

بخــاف املــال غيـــر املتقــوم. وعليــه، يجــوز فــي املســلم فيــه أن يكــون مــن املــواد الخــام أو مــن 

املزروعــات أو مــن املصنوعــات.

الشرط الثاني: أن يكون من غيـر جنس رأس السلم

جــاء فــي املــادة 56: »ال يجــوز أن يكــون موضــوع عقــد الســلم وحــدات نقديــة، ويجــوز أن 

يكــون موضــوع عقــد الســلم ذهبــا أو فضــة، مــا لــم يكــن الثمــن ذهبــا أو فضــة«.3

م في الوحدات النقدية، وال في الذهب والفضة في جنسهما تفاديا للربا.
َ
فا ُيسل

وللعلة ذاتها اشترط الفقهاء في عقد السلم أن يكون غيـر متماثل العوضيـن. 

فــي شــروط  1081. وانظــر   -1074/3 1-  ذكــر القرافــي أربعــة عشــر شــرطا لجــواز الســلم. انظــر: الفــروق 
الســلم: مختصــر خليــل ص 193- 197، حاشــية الدســوقي 195/3-210، الشــرح الصغيـــر212-105/3، 

136-135/3 املمهــدات  املقدمــات 
2-  انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 651/2، وانظر: أحمد بن إدريس القرافي، الذخيـــرة 400/5، 

دار الغرب اإلسامي - بيـروت 1994م.
3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 593، الجريدة الرسمية عدد 6548.
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قــال ابــن أبــي زيــد:« وال يجــوز أن يكــون رأس املــال مــن جنــس مــا أســلم فيــه، وال يســلم 

فــي مثلــه صفــة ومقــدارا والنفــع  يقــرب منــه، إال أن يقرضــه شــيئا  أو فيمــا  فــي جنســه  �ضــيء 
1 للمتســلف«.

وعليــه، ال يجــوز أن يكــون رأس املــال واملســلم فيــه طعاميـــن، أو نقديـــن، أو شــيئا واحــدا 

مــن أي نــوع كان، إال إذا اختلفــت املنافــع واألغــراض وتعــددت بذلــك األصنــاف.

قــال الشــيخ خليــل:« وأن ال يكونــا طعاميـــن، وال نقديـــن، وال شــيئا فــي أكثـــر منــه أو أجــود 

كالعكــس، إال أن تختلــف املنفعــة« ثــم أضــاف: » وكالجنسيـــن ولــو تقاربــت املنفعــة«.2 

يــوزن،  أو  يــكال  كانــت ممــا  بعــض  فــي  العــروض بعضهــا  تســليم  ابــن رشــد:« وأمــا  وقــال 

فــي بعــض، فذلــك كلــه جائــز فــي مذهــب مالــك  أو ممــا ال يــكال وال يــوزن، والحيــوان بعضــه 

وجميــع أصحابــه إذا اختلفــت األصنــاف، أو اختلفــت املنافــع واألغــراض فــي الصنــف الواحــد... 

وأمــا تســليم العيـــن بعضــه فــي بعــض، بالذهــب فــي الفضــة أو الفضــة فــي الذهــب، أو الذهــب 

فــي الذهــب أو الفضــة فــي الفضــة فذلــك ال يجــوز بإجمــاع أهــل العلــم، وكذلــك الطعــام كلــه 

بجميــع أصنافــه كان ممــا يــكال أو يــوزن، أو ممــا ال يــكال وال يــوزن، كان ممــا يدخــر أو ممــا ال 
يدخــر ال يجــوز بعضــه فــي بعــض«3

فالشــرط األســاس أن ال يجمــع فــي البدليـــن )رأس مــال الســلم واملســلم فيــه( إحــدى علتــي 

الربــا، علــى اختــاف تحديــد العلــة عنــد الفقهــاء. 

ونــص فقهاؤنــا املالكيــة علــى أنــه إذا تســاوى رأس املــال واملســلم فيــه فــي الصفــة والقــدر 

وكان النفــع للمتســلف، يقــع العقــد قرضــا، وإن ُســّمي ســلما. جــاء فــي مختصــر الشــيخ خليــل: 
»وال�ضــيء فــي مثلــه قــرض«.4

ويفهــم مــن املــادة الســالفة أنــه ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يكــون موضــوع الســلم 

)املبيــع( وحــدات نقديــة ولــو كان الثمــن عرضــا غيـــر نقــد. 

1-  الرسالة ص216
2-  مختصر خليل ص194

3-  انظر: املقدمات املمهدات 147/3. 152- 153
4-  مختصر خليل ص194 وانظر: الرسالة ص 216
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والتحقيــق أن هــذا رأي الحنفيــة الذيـــن قالــوا بعــدم جــواز كــون املســلم فيــه نقــدا، ألن 

املســلم فيــه ال بــد أن يكــون مثمنــا، والنقــود أثمــان فــا يصــح أن تكــون مســلما فيهــا.

قــال الكاســاني: »ألن املســلم فيــه مبيــع، ملــا رويـــنا أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن 

بيــع مــا ليــس عنــد اإلنســان، ورخــص فــي الســلم. ســمى الســلم بيعــا، فــكان املســلم فيــه مبيعــا، 

واملبيــع ممــا يتعيـــن بالتعييـــن، والدراهــم والدنانيـــر ال تتعيـــن فــي عقــود املعاوضــات، فلــم تكــن 
مبيعــة، فــا يجــوز الســلم فيهــا«.1

وجمهور الفقهاء على جواز السلم في النقود، إذا كان رأس املال من غيـرها.

واســتدلوا بــأن النقــود مــن املوزونــات، وبــأن كل مــا جــاز أن يكــون فــي الذمــة ثمنــا جــاز 

وســكتها  ذهبهــا  أو  فضتهــا  نــوع  بذكــر  ممكــن  بالصفــة  ضبطهــا  وألن  فيــه،  مســلما  يكــون  أن 

الســلم. فــي  مبيعــا  جــازت  الصــرف  فــي  مبيعــا  جــازت  ملــا  ووزنها. وألنهــا 

قــال ابــن قدامــة: »ألنهــا تثبــت فــي الذمــة صداقــا، فتثبــت ســلما كالعــروض. وألنــه ال ربــا 
بيـنهما من حيث التفاضل وال النساء، فصح إسام أحدهما في اآلخر كالعرض في العرض«.2

وعليــه، يكــون منشــور بنــك املغــرب قــد خالــف رأي الجمهــور - ومنهــم املالكيــة- فــي هــذه 

املســألة.

 الشرط الثالث: أن يكون معلوما موصوفا في الذمة

جاء في املادة 58: يحدد عقد السلم خصائص البضاعة وال سيما من حيث الجنس 

والنــوع واملقــدار والجــودة. و ال يمكــن أن يكــون موضــوع عقــد الســلم بضاعــة معيـــنة بذاتهــا 

أو ليس لها نظيـــر أو غيـــر محددة الخصائص أو ال تثبت في الذمة.

وال يشترط أن تكون البضاعة موجودة وال في ملكية البائع عند إبرام عقد السلم.3

جمعت هذه املادة جملة شروط تشترط في املسلم فيه )املبيع: البضاعة(، وهي:

أن يكون معلوما موصوفا، ديـنا في الذمة غيـر معيـن الذات، مؤجا إلى أجل معلوم.

1-  انظر: بدائع الصنائع 212/5
2-  انظر: املغني 474/5

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 594، الجريدة الرسمية عدد 6548.
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قال صاحب التحفة:1

را ـــــــــــا ُمقـــــــــــــــــدَّ صـفا مؤجَّ م فيه أن ُيـرى --- متَّ
َ
وشرط ما ُيسل

- أن يكون ديـنا في الذمة:

يشــترط الفقهــاء فــي املســلم فيــه أن يكــون ديـــنا فــي الذمــة، إذ ال يجــوز الســلم فــي األعيــان 

الحاضــرة، وال فــي مــا ال يثبــت فــي الذمــة كاألرا�ضــي والبنايــات واألشــجار.

قال صاحب التحفة:2

ز السلم --- وليس في املال ولكن في الذمم فيما عدا األصول جّوِ

واســتدل الفقهــاء الشــتراط كونــه ديـــنا فــي الذمــة، بمــا أخرجــه ابــن ماجــه عــن عبــد هللا 

بــن ســام-ر�ضي هللا عنــه- قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فقــال: إن بنــي فــان 

أســلموا )لقــوم مــن اليهــود( وإنهــم قــد جاعــوا، فأخــاف أن يـــرتّدوا. فقــال النبــي صلــى هللا عليــه 

قــال:  أراه  قــد ســماه(  )ل�ضــيء  كــذا وكــذا  اليهــود: عنــدي  مــن  مــن عنــده؟ فقــال رجــل  وســلم: 

ثاثمائــة ديـــنار، بســعر كــذا وكــذا، مــن حائــط بنــي فــان. 

فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: بســعر كــذا وكــذا، إلــى أجــل كــذا وكــذا، وليــس مــن 
حائــط بنــي فــان«.3

فالشــاهد عندهــم قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: »إلــى أجــل كــذا وكــذا، وليــس مــن 

حائــط بنــي فــان«، حيــث أجــراه فــي الذمــة ورفــض تعييـــنه.

ثم إن املبيع إذا كان معيـنا مملوكا فما الداعي إلى تأجيل تسليمه؟ 

وإذا لم يكن مملوكا فهو من بيع ما ال يملك املنهي عنه في السّنة. 

1-  البهجة شرح التحفة 258/2
2-  البهجة شرح التحفة 256/2

أجــل  إلــى  معلــوم  ووزن  معلــوم  كيــل  فــي  الســلف  بــاب  التجــارات،  كتــاب  الســنن،  فــي  ماجــه  ابــن  رواه    -3
765/2 ماجــه  ابــن  ســنن  انظــر  ضعيــف.  األلبانــي:  قــال  معلــوم.ح)2281( 
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- أن يكون موصوفا معلوما: 

املــال  وتتحقــق املعلوميــة بتحديــد الجنــس والنــوع واملقــدار والجــودة، ســواء كان رأس 

نقــدا أو غيـــره، وبذلــك ترتفــع الجهالــة عنــه. و«طريــق العلــم شــيئان، أحدهمــا: النظــر، وذلــك 

ال يمكــن فيمــا فــي الذمــة. ويزيلــه الخبــر، وذلــك يكــون بالصفــات. فصفــة الغائــب تحصــره علمــا، 
وترفــع االشــتراك حكمــا، والبــد مــن ذكــر الصفــات األصليــة الحاضــرة«.1

ولذلك، فقد منع الفقهاء السلم في كل ما ال تضبطه الصفات.

قال النووي:« وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به«.2

وقال القرافي:« ما تقرر قرضا تقرر سلما، بجامع ضبط الصفة«.3 

وقــال املقــري:« كل مــا ال تضبطــه الصفــات، أو يــؤدي ضبطــه بالصفــات املعتبـــرة فيــه إلــى 
تعييـــنه، فــا يجــوز الســلم فيــه«4

ويقتصــر فــي الوصــف علــى الصفــات املؤثــرة فــي الثمــن والقيمــة مــن غيـــر اســتقصاء كل 

الصفــات، حتــى ال يــؤدي ذلــك إلــى تعــذر التســليم مــن أجلهــا.

وتتحقــق املعلوميــة بــكل وســيلة ترفــع الجهالــة عــن املقــدار الواجــب تســليمه، وتضبــط 

الكميــة الثابتــة فــي الذمــة ديـــنا. وقــد بّيــن الفقهــاء الوســائل املعتمــدة فــي عصرهــم.

 قــال ابــن العربــي:« وطريــق العلــم بالتقديـــر مــن ثاثــة أوجــه: الكيــل، والــوزن، والعــد. 
وذلــك يـــنبغي علــى العــرف فــي ذلــك. إمــا عــرف الشــرع، وإمــا عــرف النــاس«.5

فالوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال، و العد فيما يعد.

وأضافوا الذرع فيما يذرع، و الوصف فيما ال يوزن وال يكال وال يعّد.6

1-  انظر: القبس البن العربي 270/3
2-  شرح مسلم 35/11، وانظر: املغني 339/4

3-  الذخيـرة 245/5
4-  محمــد بــن محمــد بــن أحمــد املقــري، الكليــات الفقهيــة ص154، دراســة وتحقيــق: محمــد بــن الهــادي أبــو 

األجفــان الــدار العربيــة للكتاب 1997م.
5-  القبس 271/3

6-  انظر: القوانيـن الفقهية ص 177
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ــل بــه الفقهــاء قديمــا ممــا ال يصــح بــه الســلم1 تغّيــر مناطــه فــي عصرنــا. فالتطــور 
َّ
وكل مــا مث

الصناعــي والتقنــي، ووجــود خبــراء مختصيـــن فــي مياديـــن الجــودة، وغيـــر ذلــك ممــا اســتجد فــي 

زماننــا، كلــه ســاعد علــى إمــكان تعميــم العقــد بالســلم علــى أشــياء كثيـــرة وفــي مياديـــن متنوعــة، 

زراعيــة وصناعيــة وتجاريــة وخدماتيــة، وغيـــر ذلــك. 

لذلك فالضابط املحكم الذي يـنبغي أن تضبط به األشياء املسلم فيها هو:

»متى أمكن ضبطها، والعلم بها، صحَّ السلم فيها«. 

وجاء في املادة أيضا أنه ال يشترط وجود املبيع، وال تملكه زمن التعاقد. 

وقــد أخــرج البخــاري عــن محمــد بــن أبــي مجالــد قــال: أرســلني أبــو بــردة، وعبــد هللا بــن 

شــداد إلــى عبــد الرحمــن بــن أبــزى وعبــد هللا ابــن أبــي أوفــى، فســألتهما عــن الســلف فقــاال: كنــا 

نصيــب املغانــم مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فــكان يأتيـــنا أنبــاط مــن أنبــاط الشــام 

فنســلفهم فــي الحنطــة، والشعيـــر، والزبيــب، إلــى أجــل مســمى. قــال: قلــت: أكان لهــم زرع، أم لــم 

يكــن لهــم زرع؟ قــاال: مــا كنــا نســألهم عــن ذلــك«.2 

- أن يكون مؤجال إلى أجل معلوم:

جاء في النوادر والزيادات:” وال يكون السلم إال إلى أجل معلوم”.3 

ومعنــى هــذا الشــرط أن يؤجــل املســلم فيــه بأجــل معلــوم للمتعاقديـــن، وأقــل مدتــه فــي 

املذهــب مــا تختلــف فيــه األســواق كالخمســة عشــر يومــا فمــا فــوق، أو يكــون القبــض ببلــد 

آخــر. قــال ابــن أبــي زيــد: “وأجــل الســلم أحــب إليـــنا أن يكــون خمســة عشــر يومــا أو علــى أن 

يقبــض ببلــد آخــر4وإن كانــت مســافته يوميـــن أو ثاثــة. 

ومــن أســلم إلــى ثاثــة أيــام يقبضــه ببلــد أســلم فيــه أجــازه غيـــر واحــد مــن العلمــاء، وكرهــه 

آخرون”.5 

1-  انظر: املقدمات املمهدات 26/2-27، مواهب الجليل520/6، منح الجليل 47/3
2-  سبق تخريجه.

3-  النوادر والزيادات 66/6
4-  ضّعف ابن العربي اعتبار مسافة ما بيـن البلديـن أجا لجهالة األجل. انظر: القبس272/3

5-  الرسالة مع غرر املقالة ص216
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وقال الشيخ خليل:” وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر”.1

وأق�ضــى أجــل الســلم هــو مــا ال يجــوز تأجيــل ثمــن املبيــع إليــه، أي: مــا ال يعيــش البائــع إليــه 

غالبا. 

واآلجــال املعلومــة عنــد النــاس كاآلجــال املنصــوص عليهــا باألشــهر واأليــام، ومثــال اآلجــال 
املعلومــة كوقــت الحصــاد أو الجــذاذ، أو حلــول فصــل الصيــف أو الشــتاء..2

وقد اتفق الفقهاء على جواز السلم املؤجل بأجل معلوم، واختلفوا في السلم الحال. 

قــال النــووي: “ وقــد اختلــف العلمــاء فــي جــواز الســلم الحــال مــع إجماعهــم علــى جــواز 
املؤجــل. فجــوز الحــال الشــافعي وآخــرون، ومنعــه مالــك وأبــو حنيفــة وآخــرون”.3

فالجمهــور اســتدلوا بقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم:” مــن أســلف فــي �ضــيء فليســلف فــي 

كيــل معلــوم، ووزن معلــوم، إلــى أجــل معلــوم”.4 

وقالــوا بــأن هــذا الحديــث أمــر باألجــل واألمــر للوجــوب. كمــا أن الســلم الحــال يدخــل فــي 

بــاب بيــع اإلنســان مــا ليــس عنــده املنهــي عنــه فــي الســنة. ثــم إن مــن حكمــة تشــريع الســلم الرفــق 

بالنــاس، وال يحصــل الرفــق إال باألجــل.

قال ابن أبي زيد:” وال يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حاال”.5

وقال الشــافعية بأن املراد بـــاألجل املعلوم في الحديث هو العلم باألجل ال األجل نفســه، 
وأنــه إذا جــاز املؤجــل فجــواز الســلم الحــال مــن بــاب أولــى ألنــه أنفــى للغــرر.6

وقــال ابــن رشــد:” وأمــا مالــك: فالظاهــر مــن مذهبــه واملشــهور عنــه، أنــه مــن شــرط الســلم 

)أي: تأجيل املسلم فيه(، وقد قيل: إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال” 

1-  مختصر خليل ص 194
2-  انظر: حاشية الدسوقي 205/3، القوانيـن الفقهية ص178

3-  شرح صحيح مسلم للنووي 35/11
4-  سبق تخريجه.

5-  الرسالة مع غرر املقالة ص217، وانظر: الفواكه الدواني 102/2
6-  انظر: الفروق 1077/3- 1078، مغني املحتاج 105/2

155 ي تعتمدها البنوك التشاركية
: الصيغ التمويلية ال�ت ي

الفصل الثا�ن



ثــم حكــى عــن اإلمــام اللخمــي قولــه:” إن الســلم فــي املذهــب يكــون علــى ضربيـــن: ســلم حــال، وهــو 

الــذي يكــون مــن شــأنه بيــع تلــك الســلعة. 

وسلم مؤجل، وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة”.1

وقــال ابــن العربــي:”.. أن يكــون مؤجــا. فيــا لهــا مــن مســألة، ويــا طــال مــا اضطــرب الخلــق 

فيهــا، ولكــن ترجــع إلــى أصليـــن: أحدهمــا: أن الســلم الحــال هــل يجــوز أم ال؟ فقــال الشــافعي: 

هــو جائــز. واضطربــت املالكيــة فــي تقديـــر األجــل حتــى ردوه إلــى يــوم حتــى قــال بعــض علمائنــا: 

الســلم الحــال جائــز.

والصحيــح أنــه ال بــد مــن األجــل فيــه، ألن البيــع علــى ضربيـــن: معجــل وهــو املعيـــن ومؤجــل. 

فــإن كان حــاال ولــم يكــن عنــد املســلم فيــه، فهــو بيــع مــا ليــس عنــدك. 

فا بد من األجل حتى يخلص كل عقد بصفته وعلى شــروطه، وتتنزل األحكام الشــرعية 
منازلها. وتحريـره عند علمائنا مدة تختلف األسواق في مثلها”.2

الشرط الرابع: أن يكون ممكن التسليم عند األجل

افــرا ومتــداوال  60: يجــب أن يكــون املبيــع موضــوع عقــد الســلم متو فــي املــادة  جــاء 

فــي األســواق، وعــاّم الوجــود عنــد حلــول أجــل التســليم حتــى يتمكــن البائــع مــن تســليمه 
فــي األجــل املحــدد.3 للمشــتري 

فكــون املبيــع “متوافــرا ومتــداوال، وعــاّم الوجــود” عنــد حلــول أجــل التســليم يقصــد بــه 

إمــكان التحقــق عــادة، وإال قــد يتخلــف وجــود عيـــنه. 

لذلك اشترط الفقهاء وجود نوعه ونظيـره، لتسليم بدله عند التعذر.

وســبق القــول بأنــه ال يشــترط وجــود املبيــع وال تملكــه زمــن العقــد، وهــذا ال يعنــي العقــد 

علــى معــدوم مجهــول التحقــق فــي املســتقبل، فــذاك مــن بيــع املعــدوم الباطــل بإجمــاع الفقهــاء4 

للجهالــة والغــرر وعــدم القــدرة علــى التســليم.

1-  انظر: بداية املجتهد 87/5- 89
2-  القبس 271/3- 272

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 594، الجريدة الرسمية عدد 6548.
4-  املجموع للنووي 258/9
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فــي املنــع أو اإلباحــة ليســت هــي العــدم أو  بــأن العلــة  إلــى القــول  ابــن تيميــة  وقــد ذهــب 

الوجــود، ألنــه ورد فــي الشــرع النهــي عــن بيــع بعــض األشــياء املعدومــة، كمــا ورد النهــي عــن بيــع 

املوجــودة.  بعــض األشــياء 

وبالتالــي وجــب وجــود علــة أخــرى اســتوجبت النهــي عــن بيــع تلــك األشــياء. وهــذه العلــة هــي 

ُنهــي عــن بيــع تلــك األشــياء لكونهــا غــررا، ال ألنهــا معدومــة.1 
َ
الغــرر. ف

وقــد تتبــع د. الصديــق الضريـــر مــا منعــه الشــارع مــن بيــع املعــدوم ومــا أجــازه منــه، فقــّرر 

قاعــدة مفادهــا: أن كل معــدوم مجهــول الوجــود فــي املســتقبل ال يجــوز بيعــه، وأن كل معــدوم 
محقــق الوجــود فــي املســتقبل، بحســب العــادة، يجــوز بيعــه.2

وعليــه، جــاز الســلم فــي “كل معــدوم محقــق الوجــود فــي املســتقبل بحســب العــادة” النتفــاء 

الغــرر، وإمــكان تســليم املســلم فيــه )البضاعــة( عنــد حلــول أجــل التســليم. وإذا تعــذر تســليم 

م نظيـــرتها بصفاتهــا املتفــق عليهــا إرفاقــا بالبائــع.
َّ
َســل

ُ
البضاعــة بعيـــنها، ت

الشرط الخامس: في تعييـن مصدر إنتاجه

للمشــتري  يحــق  فالحيــا،  منتجــا  الســلم  عقــد  موضــوع  كان  إذا   :59 املــادة  فــي  جــاء 

معيـــنة. مزرعــة  مــن  ال  معيـــنة  منطقــة  مــن  إنتاجــه  اشــتراط 

إذا كان موضــوع عقــد الســلم مصنوعــا يـــنضبط بخصائــص ويثبــت فــي الذمــة يحــق 
للمشــتري اشــتراط إنتاجــه مــن مصنــع معيـــن.3

فاملــادة تفــرق بيـــن املنتجــات الفاحيــة واملنتجــات الصناعيــة، حيــث ال يجــوز فــي األولــى 

تعييـــن مصــدر اإلنتــاج املباشــر، ويجــوز فــي الثانيــة.

جــاء فــي املدونــة: »ال يجــوز الســلم فــي حائــط بعيـــنه قبــل زهــوه بحــال وهــو طلــع أو بلــح 

شــرط أخــذه بســرا أو رطبــا أو تمــرا، وإنمــا يصلــح الســلم فيــه إذا أزهــى وصــار بســرا أو رطبــا، 

ويضــرب ألخــذه أجــا...وإن أســلم فيــه بعــد زهــوه وشــرط أخــذ ذلــك تمــرا لــم يجــز لبعــد ذلــك 

وقلــة أمــن الجوائــح فيــه. وإنمــا جــاز اشــتراطه رطبــا لقلــة الخــوف فــي ذلــك. ألن أكثـــر الحيطــان 

1-  انظر: ابن تيمية، القياس في الشرع اإلسامي ص26- 27 
2-  انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسامي ص373- 406

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 594، الجريدة الرسمية عدد 6548.
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ليــس بيـــن زهوهــا وبيـــن أن ترطــب إال يسيـــر، وإذا اشــترط أخــذه رطبــا وقبــض بعــض ســلمه ثــم 

انقطــع ثمــر ذلــك الحائــط، لزمــه مــا أخــذ بحصتــه، ورجــع بحصــة مــا بقــي مــن الثمــن، ولــه أن 
يأخــذ بتلــك الحصــة مــا شــاء مــن الســلع معجــا فــإن تأخــر لــم يجــز«.1

أمكــن  فــإذا  تســليمه،  وتعــذر  املبيــع  انقطــاع  مخافــة  فــي  تتمثــل  واضحــة  النهــي  ــة 
ّ
وعل

زماننــا.  فــي  املصانــع  أو  الفاحيــة  املناطــق  فــي  يتحقــق  مــا  وهــو  النهــي.  ارتفــع  التســليم 

املسألة الثانية: في شروط رأس مال السلم )الثمن( 

جــاء فــي تعريــف الســلم فــي املــادة 54 الســابقة أن رأس مــال الســلم هــو مبلــغ محــدد يســمى 

الثمــن. ولعــل املشــّرع اقتصــر علــى النقــد لكونــه هــو األصــل. 

لكــن ذلــك ال يعنــي االقتصــار عليــه، إذ يجــوز باإلضافــة إلــى النقــد أن يكــون رأس مــال 

الســلم مــاال »ِمثليــا« كالحبــوب الزراعيــة، أو »قيميــا« كالحيوانــات، بشــرط عــدم تحقــق الربــا 

فــي البدليـــن، كمــا يجــوز أن يكــون منفعــة عيـــن معيـــنة كســكنى دار، ونحوهــا.

ويشترط في رأس مال السلم شروط، منها:

- أن يكون معجال ال َديـنا

جــاء فــي املــادة 57: ال يجــوز أن تكــون ديــون املشــتري أو غيـــره علــى البائــع ثمنــا فــي عقــد 
الســلم.2

فســتؤول  َديـــنا  كان  إذا  ألنــه  معجــا،  يكــون  أن  )الثمــن(  الســلم  مــال  رأس  فــي  يشــترط 

ــة الجهالــة والغــرر. 
ّ
الصــورة إلــى »ديـــن بديـــن«، وهــو »الكالــئ بالكالــئ« املنهــي عنــه فــي الســّنة3 ِلعل

والقاعــدة كمــا قــال القرافــي: »أن مطلــوب صاحــب الشــرع صــاح ذات البيـــن، وحســم مــادة 

الفساد والفتن« و«إذا اشتملت املعاملة على شغل الذمتيـن توجهت املطالبة من الجهتيـن، 

فــكان ذلــك ســببا لكثـــرة الخصومــات والعــداوات، فمنــع الشــرع مــا يف�ضــي لذلــك، وهــو بيــع 

الديـــن بالديـــن«.4 

1-  انظر: التهذيب في اختصار املدونة3 /9 
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 593، الجريدة الرسمية، العدد 6548

3-  سبق تخريجه.
4-  الفروق للقرافي 1075/3
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ــنافي الحكمــة مــن الســلم، إذ لــوال حاجــة البائــع للثمــن املعجــل ملــا لجــأ  كمــا أن التأخيـــر يـ

إلــى عقــد الســلم.

وقــال ابــن أبــي زيــد: » وال يجــوز ديـــن بديـــن، وتأخيـــر رأس املــال بشــرط إلــى محــل الســلم أو 

مــا َبُعــد مــن القيمــة مــن ذلــك، وال يجــوز فســخ ديـــن فــي ديـــن، وهــو أن يكــون لــك �ضــيء فــي ذمتــه 
فتفســخه فــي �ضــيء آخــر ال تتعجلــه«.1

واشــترط الجمهــور أن يتــم قبــض رأس املــال فعــا فــي مجلــس العقــد، واحتجــوا بــأن تأخيـــر 
رأس املال يـــنافي مقصد السلم، ويؤدي إلى الديـــن بالديـــن املنهي عنه.2

وذهــب فقهاؤنــا املالكيــة - علــى املشــهور فــي املذهــب - إلــى جــواز تأخيـــره ثاثــة أيــام ولــو 

بشــرط لخفــة األمــر فيــه، وألن القاعــدة تنــص علــى أن »مــا قــارب ال�ضــيء لــه حكمــه«.3 قــال ابــن 
ــل رأس املــال أو يؤخــره إلــى مثــل يوميـــن أو ثاثــة، وإن كان بشــرط«.4 أبــي زيــد:« ويعّجِ

فإذا تأخر تسليم رأس املال عن مجلس العقد أكثـــر من ثاثة أيام بشرط فسد العقد. 

ِظر: فإن كان رأس املال عيـنا )أي: 
ُ
وإن كان تأخيـره بغيـر شرط لهذه املدة أو ملدة أطول منها ن

نقــدا( لــم يجــز بشــرط وال بغيـــر شــرط، وإن كان رأس املــال عرضــا جــاز ذلــك ولــو تأخــر إلــى 

حيـــن حلــول أجــل املســلم.

ولبعــض فقهائنــا رأي آخــر، يوافــق رأي الجمهــور فــي القــول باشــتراط تعجيــل النقــد مطلقــا 

وعدم جواز التأخيـر فيه ولو كان يسيـرا. 

قــال ابــن عبــد البــر: »والــذي بــه أقــول: أنــه ال يجــوز فيــه إال تعجيــل النقــد، وإال دخلــه 

الكالــئ بالكالــئ، وهــو قــول أكثـــر أهــل الفقــه«.5 

وقــال ابــن العربــي: »والصحيــح أنــه ال يجــوز تأخيـــره لحظــة، ألنــه ال يدعــو إلــى ذلــك حاجــة، 

وال فيــه مصلحــة. وهــذا داخــل فــي الكالــئ بالكالــئ املنهــي عنــه إجماعــا. 

1-  الرسالة مع غرر املقالة ص217
2-  انظر: بدائع الصنائع 202/5، مغني املحتاج 102/2، املغني 362/4 

3-  الذخيـرة للقرافي 366/5، الشرح الكبيـر 195/3
4-  الرسالة مع غرر املقالة ص216

5-  الكافي ص 337، انظر: مواهب الجليل 478/6
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ومــا كفــى أن يكــون املســلم فيــه مســتثنى مــن بيــع مــا ليــس عنــدك رخصــة للحاجــة الداعيــة 

إليــه، فكيــف أن يكــون رأس مــال الســلم يتأخــر بشــرط، فيدخــل فــي الكالــئ بالكالــئ مــن غيـــر 
حاجــة«.1

وكمــا ال يجــوز تأخيـــر الثمــن )رأس املــال( عــن مجلــس العقــد- علــى رأي الجمهــور- ال يجــوز 

أيضــا أن يكــون علــى دفعــات متفرقــة.

وذهــب د. الصديــق الضريـــر إلــى القــول بجــواز تأجيــل رأس مــال الســلم، بشــرط أن يكــون 

أقــل مــن أجــل املســلم فيــه.2 

رأس املال منفعة: 	

جــوز جمهــور الفقهــاء - خافــا للحنفيــة الذيـــن ال يعتبـــرون املنفعــة مــاال- كــون رأس مــال 

الســلم منفعــة عامــة لعيـــن معيـــنة، كســكنى دار، أو االنتفــاع بطائــرة، أو باخــرة ملــدة محــددة، 

ولكــن بشــرط أن يتــم الشــروع فــي االنتفــاع مــن وقــت العقــد، ولــو تأخــر إكمــال اســتيفائها إلــى مــا 
بعــد ذلــك بنــاء علــى أن« قبــض األوائــل يعــد قبضــا لألواخــر أيضــا«.3

ويعتبـر تسليم العيـن التي هي محل املنفعة قبضا معجا لرأس املال.4

وهــذا مهــم ومفيــد فــي زماننــا فــي مجــاالت اقتصاديــة مختلفــة، حيــث يمكــن أن يغنــي هــذا 

األمــر مثــا عــن اللجــوء إلــى االســتئجار واالكتفــاء باســتغال املنفعــة وتوظيفهــا.

ومن ذلك استغال املحات واألدوات واآلالت التي يعتمد عليها في اإلنتاج. 

املسألة الثالثة: في زمان ومكان التسليم

البضاعــة موضــوع  الســلم ميعــاد وكيفيــات تســليم  61: يحــدد عقــد  املــادة  فــي  جــاء 

العقــد. إذا لــم يحــدد العقــد مــكان التســليم افتــرض فــي املتعاقديـــن أنهمــا ارتضيــا الركــون 
إلــى مــكان إبــرام العقــد.5

1-  القبس البن العربي 374/3
2-  انظر: الغرر وأثره في العقود ص 461- 462

3-  انظر: مختصر خليل ص193، الشرح الكبيـر196/3، الشرح الصغيـر106/3
4-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 276

5-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 594، الجريدة الرسمية، العدد 6548
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فالســلم بيع آجل، لذكر األجل في حديث النبي صلى هللا عليه وســلم: »فليســلف في كيل 

معلــوم، ووزن معلــوم، إلــى أجــل معلــوم«1 لــذا وجــب تحديــد أجــل تســليم املبيــع، وكيفيــات 

ذلــك. 

م فيــه علــى صفتــه وقــدره، فــإن كان 
َ
ويجــوز التســليم قبــل األجــل، بشــرط أن يكــون املســل

م. 
ّ
لــِزم بالتســل

ُ
للمســلم )املشــتري( مانــع مقبــول فإنــه ال ُيجبــر، وإال أ

كما يجوز أن يكون التسليم على دفعات بشرط تعجيل الثمن.

ر ذلــك فُيصــار فيــه 
ّ

وإذا لــم يحــدد مــكان التســليم يـــنصرف إلــى مــكان العقــد، إال إذا تعــذ
إلــى العــرف.2

املسألة الرابعة: في الضمانات

جــاء فــي املــادة 62: يمكــن أن يقتــرن عقــد الســلم بضمانــات لفائــدة املشــتري كالرهــن 

والكفالــة وغيـــرهما مــن الضمانــات املنصــوص عليهــا فــي النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا 

العمــل، مــع مراعــاة مقتضيــات املــادة 2 مــن هــذا املنشــور، وذلــك لضمــان تســليم املبيــع 
موضــوع عقــد الســلم.3

اختلف الفقهاء في مسألة الضمانات في السلم، على رأييـن:

األول: لفقهائنا املالكية - وهو رأي جمهور الفقهاء- ومفاده الجواز. 

جاء في بداية املجتهد:« فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم«.4

ها الذيـــن آمُنوا إذا تَدايـــنُتم بَديـــن﴾ إلى قوله  واستدلوا بآية الديـــن، من قوله تعالى:﴿يا أيُّ

ْقُبوَضة﴾]البقــرة، 282[، وقــد روي عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر- ر�ضــي هللا  ِرَهــاٌن مَّ
َ
تعالى:﴿ف

عنهمــا- أن املــراد بــه الســلم. وألن اللفــظ عــام، فيدخــل الســلم فــي عمومــه. وألنــه أحــد نوعــي 

البيــع، فجــاز أخــذ الرهــن بمــا فــي الذمــة منــه، كبيــوع األعيــان.

1-  سبق تخريجه.
2-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 280.278

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 594، الجريدة الرسمية، العدد 6548
4-  بداية املجتهد 238/5
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وهــو مــا أخــذ بــه مجمــع الفقــه اإلســامي، حيــث أكــد أنــه« ال مانــع شــرعا مــن أخــذ املســلم 
م إليــه )البائــع(«.1

ّ
)املشــتري( رهنــا، أو كفيــا مــن املســل

الرأي الثاني: لبعض الفقهاء، ومفاده عدم جواز الضمانات في السلم.

واســتدلوا بــأن الرهــن إنمــا يجــوز ب�ضــيء يمكــن اســتيفاؤه مــن ثمــن الرهــن، واملســلم فيــه ال 

يمكــن اســتيفاؤه مــن الرهــن، وال مــن ذمــة الضامــن. 

وألنــه ال يأمــن هــاك الرهــن فــي يــده فيصيـــر مســتوفيا لحقــه مــن غيـــر املســلم فيــه، وقــد 

قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: »مــن أســلم فــي �ضــيء فــا يصرفــه إلــى غيـــره«2 وألنــه

يقيــم مــا فــي ذمــة الضامــن مقــام مــا فــي ذمــة املضمــون عنــه، فيكــون فــي حكــم أخــذ العــوض 

عنــه، وهــذا ال يجــوز.3 

املسألة الخامسة: في فسخ عقد السلم

63: يمكــن أن يـــنص عقــد الســلم علــى إمكانيــة فســخ العقــد باتفــاق  جــاء فــي املــادة 
فــي مقابــل اســترداد الثمــن كلــه.4 الطرفيـــن 

عقد السلم من العقود الازمة التي ال يمكن فسخها إال برضا الطرفيـن. 

وقــد نصــت املــادة علــى جــواز تضمــن العقــد إمكانيــة الفســخ بالترا�ضــي، وحيـــنها يســترجع 

املشتري الثمن كله. كما تجوز اإلقالة في السلم باتفاق الطرفيـــن، فتكون في املسلم فيه كله 

فــي مقابــل اســترداد رأس املــال كلــه، أو تكــون اإلقالــة فــي جــزء مــن املســلم فيــه نظيـــر اســترداد 
مــا يقابلــه مــن رأس املــال.5

1-  انظر: مجلة املجمع، العدد التاسع، الجزء األول ص 371
2-  رواه أبــو داود فــي كتــاب اإلجــارة، بــاب الســلف ال يحــول.ح)3470( ورواه البيهقــي، كتــاب البيــوع، بــاب 
مــن ســلف فــي �ضــيء فــا يصرفــه إلــى غيـــره وال يبيعــه حتــى يقبضــه. ح)10936( ورواه ابــن ماجــه، كتــاب 

التجــارات، بــاب مــن أســلم فــي �ضــيء فــا يصرفــه إلــى غيـــره.ح)2283(.
وفي سند الحديث عطية العوفي وهو ال يحتج به. انظر: سنن البيهقي 30/6

3-  انظر: املغني 277/4
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 594، الجريدة الرسمية، العدد 6548

5-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 279
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ر تسليم املبيع
ّ

املسألة السادسة: تعذ

جــاء فــي املــادة 64: فــي حالــة تعــذر تســليم البضاعــة فــي األجــل املحــدد فــي العقــد، يمكــن 

مقــدار  فــي  الزيــادة  أو  الثمــن  مراجعــة  دون  املشــتري  قبــول  بعــد  التســليم  تأجيــل  للبائــع 

العقــد. موضــوع  البضاعــة 

افقة املشــتري تعويض املبيع موضوع عقد الســلم  وفي املادة 65: يجوز للبائع بعد مو

ــر النقــد بعــد حلــول األجــل، دون اشــتراط ذلــك فــي عقــد الســلم، ســواء كان  ب�ســيء آخــر غيـ
التعويــض بجنســه أو بغيـــر جنســه، وذلــك مــع اشــتراط أن يكــون البــدل صالحــا ألن يكــون 

موضوعــا لعقــد الســلم بالثمــن املتفــق عليــه. 

فــإذا كان التعويــض بغيـــر الجنــس قبــل حلــول األجــل جــاز بشــرطي تعجيــل البــدل، وأال 

يكــون ال�ســيء املبيــع )املســلم فيــه( طعامــا.

يطلــب  أال  بشــرط  قبولــه  جــاز  أجــود،  بخصائــص  مبيعــا  للمشــتري  البائــع  ســلم  إذا 

الزائــدة. للخصائــص  ثمنــا  البائــع 

وفــي املــادة 66: فــي حالــة عــدم توفــر البضاعــة جزئيــا أو كليــا يكــون للمشــتري الخيــار 

بيـــن إمهــال البائــع أجــال معقــوال يتفــق عليــه الطرفــان، وبيـــن فســخ العقــد واســترداد الثمــن 
الــذي دفعــه.1

تتحدث هذه املواد عن الحكم إذا تعذر تسليم املسلم فيه في الوقت املحدد.

وممــا اتفــق عليــه الفقهــاء اشــتراط كــون املســلم فيــه مقــدور التســليم عنــد محلــه، وذلــك 

بــأن يكــون ممــا يغلــب وجــوده عنــد حلــول األجــل. 

ولكن، قد يتعذر أحيانا تسليم املسلم فيه ألسباب ما، فما الحكم إذ ذاك؟

نصت املواد السالفة على الحلول التالية: 

- تأجيل التســليم إلى أجل معقول متفق عليه، دون مراجعة الثمن أو الزيادة في مقدار 

البضاعة.

- تعويض املبيع ب�ضيء من جنسه أو بغيـر جنسه عدا النقد.

1-  منشور والي بنك املغرب ص 595، الجريدة الرسمية، العدد 6548
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- إذا كان التعويــض بغيـــر جنــس املســلم فيــه جــاز بشــرطي تعجيــل البــدل وأن ال يكــون 

املبيــع طعامــا.

ُم أجــود مــن املتفــق عليــه جــاز بشــرط عــدم الزيــادة فــي الثمــن فيكــون 
َّ
- إذا كان املبيــع املســل

من باب القضاء الحســن.

- فسخ العقد واسترداد الثمن كاما.

رشــد  ابــن  لخــص  وقــد  تخريجهــا،  فــي  واختلفــوا  قديمــا  الفقهــاء  تناولهــا  املســألة  وهــذه 

مذاهبهــم بقولــه: » اختلــف العلمــاء فيمــن أســلم فــي �ضــيء مــن الثمــر، فلمــا حــل األجــل تعــذر 

تســليمه حتــى عــدم ذلــك املســلم فيــه وخــرج زمانــه. 

فقــال الجمهــور: إذا وقــع ذلــك، كان املســلم بالخيــار بيـــن أن يأخــذ الثمــن، أو يصبــر إلــى 

العــام القابــل، وبــه قــال الشــافعي وأبــو حنيفــة وابــن القاســم.

وحجتهــم أن العقــد وقــع علــى موصــوف فــي الذمــة، فهــو بــاق علــى أصلــه. وليــس مــن شــرط 

جــوازه أن يكــون مــن ثمــار هــذه الســنة، وإنمــا هــو �ضــيء شــرطه املســلم، فهــو فــي ذلــك بالخيــار.

وقــال أشــهب مــن أصحــاب مالــك: يـــنفسخ الســلم ضــرورة وال يجــوز التأخيـــر، وكأنــه رآه 

مــن بــاب الكالــئ بالكالــئ. وقــال ســحنون: ليــس لــه أخــذ الثمــن، وإنمــا لــه أن يصبــر إلــى القابــل.

واضطرب قول مالك في هذا. واملعتمد عليه في هذه املسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي 

وابــن القاســم، وهــو الــذي اختــاره أبــو بكــر الطرطو�ضــي، والكالــئ بالكالــئ املنهــي عنــه إنمــا هــو 
املقصــود، ال الــذي يدخــل اضطــرارا«.1

وتناول هذه املسألة املعاصرون2 ففرقوا بيـن حاالت ثاث بناء على نوع العذر:

- إذا كان املانــع هــو اإلعســار: فالحكــم هــو إنظــار املســلم، أو تجــاوز رب الســلم و كفــه 

 الــى 
ٌ
و ُعْســَرٍة فَنِظــَرة

ُ
اَن ذ

َ
عــن املطالبــة بحقــه إن أمكــن، تطبيقــا ملــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿وإن ك

ُمون﴾]البقــرة، 279[ 
َ
ــم إن كنُتــم تْعل

ُ
ــوا خيـــٌر لك

ُ
ق َمْيُســرة وأن تَصدَّ

1-  بداية املجتهد93/5، وانظر: املغني 361/4
2-  محمــد عبــد الحليــم، اإلطــار الشــرعي واالقتصــادي واملحاســبي لبيــع الســلم فــي ضــوء التطبيــق املعاصــر 
1425هـــ /2004م، وانظــر أيضــا:  39 البنــك اإلســامي للتنميــة، معهــد البحــوث والتدريــب ط3،  ص38- 

التطبيــق املعاصــر لعقــد الســلم ص36- 40.
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- إذا كان املانع اإلفاس: تطبق حيـنئذ أحكام اإلفاس املقررة في الفقه اإلسامي

- إذا كان املانــع عــذر طــارئ: فالحكــم مــا قــرره الجمهــور مــن االختيــار بيـــن أخــذ الثمــن، أو 

االنتظــار إلــى العــام القابــل.

وجــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه: » إذا عجــز املســلم إليــه عــن تســليم املســلم فيــه عنــد حلــول 

ــر بيـــن االنتظــار إلــى أن يوجــد املســلم فيــه، وفســخ العقــد  األجــل، فــإنَّ املســلم )املشــتري( ُيخيَّ

وأخــذ رأس مالــه، وإذا كان عجــزه عــن إعســار فنظــرة إلــى ميســرة.

م فيه ب�ضيء آخر- غيـر النقد - بعد حلول األجل، 
َ
يجوز للمسِلم )املشتري( مبادلة املسل

ســواء كان االســتبدال بجنســه أم بغيـــر جنســه. حيــث إنــه لــم يـــرد فــي منــع ذلــك نــص ثابــت وال 
إجمــاع، وذلــك بشــرط أن يكــون البــدل صالحــا ألن يجعــل مســلما فيــه بــرأس مــال الســلم«.1

ــر فــي املــواد، وتتعلــق بتســليم مبيــع أقــّل جــودة مــن املتفــق 
َ

ذك
ُ
وهنــاك حالــة أخــرى لــم ت

م املبيــع، أو قبولــه علــى هيئتــه فيكــون 
ّ
ــر املشــتري بيـــن رفــض تســل يَّ

َ
عليــه، وفــي هــذه الحالــة ُيخ

 مــن الثمــن.
ّ
مــن حســن االقتضــاء، أو مصالحــة البائــع ولــو مــع الحــط

وعليــه، تكــون تلــك الخيــارات التــي نصــت عليهــا املــواد عنــد تعــذر التســليم موافقــة ألحــكام 

الفقه اإلســامي.

املسألة السابعة: في التعويض عن الضرر

جــاء فــي املــادة 67: يجــوز أن يـــنص عقــد الســلم علــى أنــه فــي حــال تخلــف البائــع عــن 

تســليم املبيــع موضــوع عقــد الســلم مــن دون عــذر معتبـــر شــرعا حســب الشــروط املتفــق 

عليهــا، يســترد املشــتري الثمــن الــذي عجلــه، مــع جــواز مطالبــة املشــتري البائــع بتعويــض 
الضــرر الفعلــي املثبــت الــذي لحــق بــه.2

ر التسليم. 
ّ

رأيـنا في املسألة السابقة اإلجراءات املعمول بها في حال تعذ

وتتحدث هذه املادة عن الحكم حال التخلف عن التسليم لغيـر عذر معتبـر شرعا. 

1-  انظر: مجلة املجمع، العدد التاسع، 371/1 وانظر: املعاييـر الشرعية ص 279 - 280.
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 595، الجريدة الرسمية، العدد 6548
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وفي هذه الحالة يســترد املشــتري ثمنه، ويجوز له مطالبة البائع بتعويض الضرر الفعلي 

الــذي لحــق به.

فــي العقــد، وعليــه بــذل كل  بــه  فــي الوفــاء بمــا التــزم  فــا يحــق للبائــع التماطــل والتهــاون 

الجهــد لتســليم املســلم فيــه فــي الوقــت املحــدد املتفــق عليــه. وليــس مــن شــيم املؤمــن اإلخــاف 

بعهــوده وعقــوده طوعــا واختيــارا.

 وقــد قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم: »لــّي الواجــد يحــل عرضــه وعقوبتــه«. و« 

مطــل الغنــي ظلــم«.1 

لكن، هل يجوز الشرط الجزائي عن التأخيـر في تسليم املسلم فيه أم ال؟ 

قــل 
ُ
ســبق وأن ناقشــنا هــذه املســألة فــي الصيــغ الســابقة، ورأيـــنا أن جمهــور العلمــاء - ون

فيــه  املســلم  العتبــار  التســليم  تأخــر  علــى  )الزيــادة(  التعويــض  يمنعــون  ذلــك-  فــي  اإلجمــاع 

)املبيــع( ديـــنا فــي الذمــة، وال تجــوز الزيــادة علــى التأخيـــر فــي الديــون. ويكتفــى بإجبــار البائــع 

املتماطــل )املديـــن( علــى تســليم مــا فــي ذمتــه، مــع تعزيـــره.

بيـــنما ذهــب بعــض املعاصريـــن إلــى جــواز التعويــض - ولــو بالغرامــة املاليــة- عــن تأخيـــر 
ســداد الديـــن إذا تســبب ذلــك فــي إلحــاق الضــرر بالدائــن.2

املسألة الثامنة: السلم املوازي

جاء في املادة 68: ال يجوز إبرام أكثـــر من عقد ســلم واحد بيـــن نفس األطراف في شــأن 
نفــس البضاعــة وباملواصفــات الــواردة في العقد.3

تمنع هذه املادة إجراء سلم مواز بيـن نفس األطراف وعلى نفس املبيع.

مــع طــرف ثالــث للحصــول  يجــوز للمســلم إليــه أن يعقــد ســلما موازيــا مســتقا  لكــن، 

علــى ســلعة مواصفاتهــا مطابقــة للســلعة املتعاقــد علــى تســليمها فــي الســلم األول ليتمكــن مــن 

الوفــاء بالتزامــه فيــه، وفــي هــذه الحالــة يكــون البائــع فــي الســلم األول مشــتريا فــي الســلم الثانــي.

1-  سبق تخريج الحديثيـن.
2-  انظر الصفحة 66 – 70 من هذا الكتاب.

3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 596، الجريدة الرسمية، العدد 6548
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كمــا يجــوز للمســلم أن يعقــد ســلما موازيــا مســتقا مــع طــرف ثالــث لبيــع ســلعة مطابقــة 

فــي مواصفاتهــا للســلعة التــي اشــتراها بعقــد الســلم األول. 

وفي هذه الحالة يكون املشتري في السلم األول بائعا في السلم الثاني.

في كلتا الحالتيـن السابقتيـن ال يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل يجب أن يكون 

كل واحــد منهمــا مســتقا عــن اآلخــر فــي جميــع حقوقــه والتزاماتــه، فــإن أخــل أحــد الطرفيـــن فــي 
عقــد الســلم األول بالتزامــه فــا يحــق للطــرف اآلخــر املتضــرر أن يحيــل ذلــك الضــرر إلــى مــن 

عقــد معــه ســلما موازيــا، ســواء بالفســخ أو تأخيـــر التنفيــذ.1

املسألة التاسعة: التصّرف في املسلم فيه )املبيع(

جــاء فــي املــادة 69: يجــوز للمؤسســة بصفتهــا مشــتريا أن تــوكل البائــع مقابــل أجــر أو 

بــدون مقابــل مــن أجــل إعــادة بيــع املبيــع موضــوع عقــد الســلم لفائدتهــا عنــد حلــول أجــل 

التســليم لطــرف ثالــث غيـــر البائــع فــي عقــد الســلم. ويجــوز للمؤسســة بيــع املســلم فيــه قبــل 
قبضــه مــا لــم يكــن طعامــا.2

تضمنــت هــذه املــادة مســألة تصــرف املؤسســة فــي املســلم فيــه، ســواء مــن خــال توكيلهــا 

للبائــع فــي بيعــه عنــد حلــول أجــل التســليم لطــرف ثالــث. أو ببيعهــا لــه قبــل قبضــه. 

ومــن املعلــوم أن ملكيــة املســلم فيــه تنتقــل إلــى رب الســلم، ولكنهــا تبقــى ملكيــة غيـــر تامــة 

ألنهــا ملكيــة ديـــن لــم يحــل أجلــه، وإلمــكان تعرضهــا للفســخ. 

لهــا  جــاز  املبيــع  ببيــع  البائــع  توكيــل  املؤسســة  وأرادت  التســليم،  أجــل  حــّل  إذا  وعليــه، 

ذلــك، ســواء كان ذلــك بأجــرة أم ال، ألن ذلــك الفعــل ممــا تجــوز فيــه النيابــة والتوكيــل بشــرط 

أن يكــون املشــتري الجديــد غيـــر البائــع األول فــرارا مــن »العيـــنة«.

لكن، إذا أرادت املؤسسة بيع املبيع قبل قبضه، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك 

على رأييـن:

رأي جمهور الفقهاء: ومفاده عدم الجواز، ألنه بيع مالم يقبض، وربح مالم يضمن.

1-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 280 - 281
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 596، الجريدة الرسمية، العدد 6548.
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قــال ابــن قدامــة:« أمــا بيــع املســلم فيــه قبــل قبضــه فــا نعلــم فــي تحريمــه خافــا، وقــد نهــى 

النبــي صلــى هللا عليــه و ســلم عــن بيــع الطعــام قبــل قبضــه، وعــن ربــح مــا لــم يضمــن وألنــه مبيــع 
لــم يدخــل فــي ضمانــه، فلــم يجــز بيعــه كالطعــام قبــل قبضــه«.1

والعجــب مــن قــول ابــن قدامــة -رحمــه هللا-: »فــا نعلــم فــي تحريمــه خافــا« مــع أن املالكيــة 

لهــم رأي مخالــف فــي املســألة.

وبرأي الجمهور أخذت املعاييـر الشرعية.2

رأي فقهاء املالكية: ومفاده الجواز مع التفصيل.

- إذا كان املبيع غيـر طعام جاز البيع لغيـر صاحب املبيع بأي ثمن.

قال خليل في املختصر:« وجاز البيع قبل القبض إال مطلق طعام املعاوضة«.3

عــدا  فيــه  أســلمت  أو  ابتعتــه  مــا  كل  مالــك:  قــال  املدونــة،  مــن  شــارحا:«  املــواق  وقــال 

الطعــام والشــراب مــن ســائر العــروض، علــى عــّد، أو كيــل، أو وزن، فجائــز بيــع ذلــك كلــه قبــل 

قبضــه وقبــل أجلــه مــن غيـــر بائعــك، بمثــل رأس مالــك أو أقــل أو أكثـــر، نقــدا أو بمــا شــئت مــن 

األثمــان، إال أن تبيعــه بمثــل صنفــه فــا خيـــر فيــه. يـــريد أقــل أو أكثـــر. فأمــا مثــل عــدده أو وزنــه 

أو كيلــه، فقــال فــي كتــاب الهبــات: إن كانــت املنفعــة للمبتــاع لــم يجــز، وإن كانــت للبائــع جــاز 

وهــو قــرض«.4 

وقــال ابــن رشــد: »وأمــا بيــع الســلم مــن غيـــر املســلم إليــه، فيجــوز بــكل �ضــيء يجــوز التبايــع 
بــه مــا لــم يكــن طعامــا، ألنــه ال يدخلــه بيــع الطعــام قبــل قبضــه«.5

- إذا كان املبيع غيـر طعام والبيع لصاحب املبيع األصلي لم يجز بأكثـر من ثمنه:

1-  املغني 370/4
2-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 279

3-  املختصر ص 187
4-  أبو عبد هللا املواق، التاج واإلكليل ملختصر خليل 482/4 دار الفكر- بيـروت 1398هـ

5-  املصدر نفسه 482/4
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قــال اإلمــام مالــك: »وجائــز بيــع ذلــك الســلم مــن بائعــك بمثــل الثمــن فأقــل منــه نقــدا قبــل 

األجــل أو بعــده، وأمــا بأكثـــر مــن الثمــن فــا يجــوز بحــال، حــل األجــل أم ال، ألن ســلمك صــار 
لغــوا. فهــذا ســلف جــر نفعــا«.1

وقال ابن رشد:« وأما مالك، فإنه منع شراء املسلم فيه قبل قبضه في موضعيـن:

أحدهمــا: إذا كان املســلم فيــه طعامــا، وذلــك بنــاء علــى مذهبــه فــي أن الــذي يشــترط فــي 

بيعــه القبــض هــو الطعــام، علــى مــا جــاء عليــه النــص فــي الحديــث.

والثانــي: إذا لــم يكــن املســلم فيــه طعامــا، فأخــذ عوضــه املســلم مــا ال يجــوز أن يســلم فيــه 

رأس مالــه، مثــل أن يكــون املســلم فيــه عرضــا والثمــن عرضــا مخالفــا لــه، فيأخــذ املســلم مــن 

املســلم إليــه إذا حــان األجــل شــيئا مــن جنــس ذلــك العــرض الــذي هــو الثمــن وذلــك أن هــذا 

يدخلــه إمــا ســلف وزيــادة، إن كان العــرض املأخــوذ أكثـــر مــن رأس مــال الســلم، وإمــا ضمــان 
وســلف إن كان مثلــه أو أقــل«.2

فهي شروط ثاثة يشترطها فقهاؤنا املالكية لجواز بيع املسلم فيه، وهي:3

- أن يكون املسلم فيه مما يباع قبل قبضه.

- أن يكون املأخوذ مما يباع باملسلم فيه يدا بيد.

- أن يكون املأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس املال.

وواضــح أن املشــرع املغربــي أخــذ بــرأي املالكيــة فــي جــواز بيــع املســلم فيــه قبــل قبضــه لكنــه 

لــم يفصــل القــول كمــا هــو الحــال عنــد فقهائنــا املالكيــة.

خالصة صيغة »السلم«:

ومــدى  التمويليــة،  الصيغــة  هــذه  قيمــة  يتبيـــن  “الســلم”  لصيغــة  دراســتنا  خــال  مــن 

الحاجــة إلــى اعتمادهــا فــي تمويــل مختلــف األنشــطة االقتصاديــة، زراعيــة كانــت أم صناعيــة 

1-  املصدر نفسه 482/4
2-  بداية املجتهد94/5 

3-  انظر: عقد الجواهر الثميـنة 563/2، منح الجليل 227/5
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املنتجيـــن  مــن  تلبيــة رغبــات وحاجــات فئــات واســعة وشــرائح مختلفــة  أم تجاريــة، وبالتالــي 

والتجــار. واملقاوليـــن 

ولم يخرج منشور والي بنك املغرب عن الرأي املالكي في أحكام عقد السلم.

ولعــل مــن املفيــد فــي زماننــا األخــذ بالــرأي املالكــي املجيــز كــون رأس مــال الســلم منفعــة ملــا 

فيــه مــن تيسيـــر علــى النــاس.

الزراعييـــن  املنتجيـــن  وصغــار  الحرفييـــن،  تمويــل  فــي  اعتمــاده  تطبيقاتــه  أهــم  ومــن 

والصناعييـــن، حيث تمدهم املؤسسة )البنك( بمستلزمات اإلنتاج في صورة معدات وآالت، 

أو مــواد أوليــة كــرأس مــال ســلم، مقابــل الحصــول علــى بعــض منتجاتهــم وإعــادة تســويقها. ممــا 

يســهم فــي اســتفادة املؤسســة مــن رخــص األســعار، واســتفادة املتعامليـــن معهــا مــن رأس مــال 

مــن شــأنه أن يشــكل فرصــة ســانحة لولــوج ميــدان اإلنتــاج واإلســهام فــي النشــاط االقتصــادي.

وتبقــى مســألة التماطــل فــي تســليم املبيــع فــي وقتــه، والوفــاء بالثمــن مــن املشــتري مــن أهــم 

القضايــا التــي تحتــاج إلــى مزيــد حلــول فــي صيغــة الســلم وغيـــرها مــن الصيــغ التمويليــة. 
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المبحث السادس: صيغة »الاستصناع«

صــدر منشــور والــي بنــك املغــرب رقــم 2/ و/2019 بتاريــخ 19 رجــب 1440هـــ )26 مــارس 

2019م( بتتميم املنشور رقم 1/ و/2017 الصادر في 27 يـنايـــر 2017م املتعلق باملواصفات 

التقنيــة ملنتوجــات املرابحــة واإلجــارة واملشــاركة واملضاربــة والســلم وكــذا كيفيــات تقديمهــا إلــى 
العمــاء.1

ّصــص لعقــد االســتصناع، وتضّمــن ثــاث 
ُ

وتضمــن املنشــور املتمــم بابــا سادســا مكــررا خ
عشــرة مــادة تناولــت املواصفــات التقنيــة ملنتــج “االســتصناع” وكيفيــات تقديمــه للعمــاء.2

وصادقت اللجنة الشــرعية للمالية التشــاركية على مضاميـــن املنشــور املتمم، واعتبـــرت 
التعديــات مطابقــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية ومقاصدهــا.3

المطلب الأول: مفهوم الاستصناع
أوال: التعريف القانوني:

يلتــزم  بــه �ســيء ممــا يصنــع،  “كل عقــد يشــترى  بأنــه:  69-1 االســتصناع  املــادة  عرفــت 

بموجبه أحد املتعاقديـــن- البنك التشــاركي أو العميل- بتســليم مصنوع بمواد من عنده، 

بأوصــاف معيـــنة يتفــق عليهــا، وبثمــن محــدد يدفــع مــن طــرف املســتصنع حســب الكيفيــة 

املتفــق عليهــا بيـــن الطرفيـــن.

يجــوز أن يكــون املصنــوع منقــوال أو عقــارا موصوفــا فــي الذمــة، كمــا يجــوز للصانــع أن 
يعهــد بتصنيــع ال�ســيء املصنــوع إلــى طــرف ثالــث غيـــر املســتصنع أو وكيلــه”.4

فاالستصناع عقد بيع بيـن صانع )بائع( ومستصِنع )مشتري(.

1-  صــودق عليــه بقــرار لوزيـــر االقتصــاد واملاليــة رقــم 1448.19 صــادر بتاريــخ 24 شــعبان 1440هـــ )30 
أبريــل 2019م(. ونشــر بالجريــدة الرســمية عــدد 6780، بتاريــخ 17 رمضــان 1440هـــ )23 مــاي 2019م(.

2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3051 - 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780.
3-  انظــر: القــرار رقــم 39 بتاريــخ 02 رجــب 1440هـــ )09 مــارس 2019م(. الجريــدة الرســمية عــدد 6780، 

ص 3097 - 3103.
4-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3052، الجريدة الرسمية عدد 6780.
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واملعقــود عليــه: مســتصنع فيــه )منقــول أو عقــار( فــي الذمــة محــدد األوصــاف بمــواد مــن 

عنــد الصانــع، وبــدل نقــدي )ثمــن( معلــوم محــدد.

ويجوز للصانع أن يوكل طرفا ثالثا لتصنيع املنتوج غيـر املشتري أو وكيله.

ثانيا: التعريف الفقهي:
االستصناع في اللغة: طلب ُصنع �ضيء غيـر موجود.1

صانــع  فالعامــل  شــيئا،  يعملــوا  أن  علــى  الصنعــة  أهــل  مــع  مقاولــة  »عقــد  واصطاحــا: 
مصنــوع«.2 وال�ضــيء  مســتصنع،  واملشــتري 

ّفــا أو 
ُ

وصورتــه: »أن يقــول إنســان لصانــع مــن خّفــاف أو صّفــار أو غيـــرهما: اعمــل لــي خ

آنيــة مــن أديــم أو نحــاس مــن عنــدك بثمــن كــذا، ويبيـــن نوعــه وقــدره وصفتــه. فيقــول الصانــع: 
نعــم.«3

ثالثا: حكم وحكمة االستصناع:

يـرى جمهور الفقهاء أن االستصناع على خاف مقت�ضى القياس والقواعد العامة.

فاألصــل أن ُيحَصــل علــى املصنــوع إمــا بصيغــة اإلجــارة أو صيغــة الســلم، ولذلــك اعتبـــروا 

االســتصناع قســما مــن أقســام الســلم، واشــترطوا فيــه مــا يشــترط فــي الســلم. ويـــرى الحنفيــة 

أن االســتصناع جائــز استحســانا علــى غيـــر القيــاس، ألن القيــاس يقت�ضــي منعــه ألنــه مــن بيــع 

بــل  ليــس االستحســان فقــط،  الحنفيــة أن دليــل جــواز االســتصناع  بعــض  ويـــرى  املعــدوم. 

يســتدل عليــه كذلــك بالســنة واإلجمــاع.

ويبقى أهم دليل له هو اإلجماع العملي القائم على االستحسان والحاجة إليه.

بــاع مــا ليــس عنــد اإلنســان ال علــى وجــه  قــال الكاســاني: »فالقيــاس أن ال يجــوز، ألنــه 

ــص فــي 
ّ

الســلم. وقــد نهــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــن بيــع مــا ليــس عنــد اإلنســان ورخ

الســلم. ويحــوز استحســانا إلجمــاع النــاس علــى ذلــك، ألنهــم يعملــون ذلــك فــي ســائر األعصــار 

قــد  اإلنســان  ألن  إليــه،  تدعــو  الحاجــة  وألن  باإلجمــاع...  ُيتــَرك  والقيــاس  نكيـــر...  غيـــر  مــن 

1-  انظر: لسان العرب مادة )صنع(. بدائع الصنائع 84/6
2-  انظر: مجلة األحكام العدلية، )املادة 124(، 114/1.

3-  بدائع الصنائع للكاساني 84/6، طبعة دار الكتب العلمية، ط2، 2003م
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عــل مــن جنــس مخصــوص ونــوع مخصــوص علــى قــدر مخصــوص وصفــة 
َ
 أو ن

ّ
يحتــاج إلــى خــف

مــا يتفــق وجــوده مصنوعــا، فيحتــاج إلــى أن يســتصنع، فلــو لــم يجــز لوقــع 
ّ
مخصوصــة، وقل

النــاس فــي الحــرج«.1

بالبيــع،  أو وعــدا  بيعــا،  يعتبـــر  هــل  تكييــف االســتصناع،  فــي  الحنفيــة  واختلــف فقهــاء 

 أو إجــارة. وإذا كان بيعــا هــل املبيــع هــو العيـــن املصنوعــة أو العمــل الــذي قــام بــه الصانــع.

والراجح في املذهب الحنفي أن االستصناع بيع للعيـن املصنوعة ال لعمل الصانع.

جاء في الدر املختار: »صحَّ االستصناع بيعا ال ِعدة على الصحيح«.2

وذهــب جمــع مــن املعاصريـــن إلــى اعتبــار االســتصناع عقــدا مســتقا لــه أحكامــه الخاصــة 

وشــروطه املســتقلة، وبالتالــي ال يمكــن إدراجــه ضمــن العقــود املســماة.

البيــع  بذلــك  ففــارق  معــا،  والعمــل  العيـــن  يشــمل  االســتصناع  فــي  املعقــود  بــأن  وقالــوا 

الجوانــب.3  مــن  جانــب  فــي  منهــا  كا  يشــبه  كان  وإن  والســلم،  واإلجــارة 

بيــع  عقــد  عّدتــه  حيــث  التشــاركية،  للماليــة  الشــرعية  اللجنــة  إليــه  خلصــت  مــا  وهــذا 

خــاص، يعتبـــر مــن حيــث تكييفــه الفقهــي عقــدا مســتقا، يخضــع ألحــكام وشــروط خاصــة 
فيــه.4 الصنعــة  بالنظــر الشــتراط  الســلم واإلجــارة  عــن عقــدي  تميــزه 

ق�ضــى كثيـــر مــن 
ُ
والحاجــة إلــى االســتصناع ظاهــرة جليــة ال تخفــى علــى ذي بصيـــرة، فِبــه ت

لّبــى رغائبهــم مــن الصناعــات املختلفــة التــي تقــوم عليهــا حياتهــم ســواء كانــت 
ُ
حاجــات النــاس، وت

مصنوعــات صغيـــرة تخــص األفــراد، أم مصنوعــات ضخمــة تخــص املجتمعــات والــدول. ومــا 

تقــوم بــه املقــاوالت بأنواعهــا )الصغيـــرة واملتوســطة والكبيـــرة( فــي زماننــا يـــندرج أغلبــه فــي نطــاق 

االســتصناع. 

رابعا: أنواعه:

يـنقسم االستصناع إلى نوعيـن: استصناع عادي، واستصناع موازي.

1-  انظر: بدائع الصنائع 86-85/6
2-  انظر: الدر املختار 213/4

3-  انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي العدد 7، الجزء 2 ص 223
4-  انظر: القرار رقم 39، ص 3102، الجريدة الرسمية عدد 6780
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- االستصناع العادي: طلب مصنوع بمواصفات محددة من صانع بمقابل محدد.

صانعــا(  كونــه  فيــه  يشــترط  )ال  شــخص  مــع  مســتصِنع  تعاقــد  املــوازي:  االســتصناع   -

لصناعــة  ثــاٍن  صانــع  مــع  األول  الصانــع  تعاقــد  ثــم  معيـــنة،  بمواصفــات  مصنــوع  لصناعــة 

األول. املســتصنع  إلــى  لتســليمه  املواصفــات  بنفــس  مصنــوع 

طلبــات  يتقبــل  صانعــا  تكــون  حيــث  اإلســامية،  املصــارف  بــه  تتعامــل  النــوع  وهــذا 

املستصنِعيـــن بمواصفات محددة وبمقابل مادي معيـــن، ثم تصيـــر مستصِنعا بتعاقدها مع 

املتفــق عليهــا مقابــل مبلــغ محــدد.  باملواصفــات  الطلبــات  تلــك  بتلبيــة  يتكفــل  مــن 

وجواز هذه املعاملة مشروط باستقال عقَدي االستصناع عن بعضهما البعض.

وبعــد بيــان مفهــوم عقــد االســتصناع وحكمــه وحكمتــه وأنواعــه ســنتناول بالدراســة باقــي 

املــواد التــي تطرقــت للمواصفــات التقنيــة ملنتــج »االســتصناع« مــن منشــور بنــك املغــرب. 

املسألة األولى: شروط املصنوع )موضوع العقد(

أشــرنا ســابقا - عنــد الحديــث عــن حكمــه- إلــى اختــاف أهــل العلــم فــي تحديــد املعقــود 

عليــه فــي االســتصناع، هــل هــو العيـــن فقــط، أم هــو العيـــن والعمــل معــا. 

وذكرنــا بــأن الجمهــور حــّددوا املعقــود عليــه فــي العيـــن املــراد تصنيعهــا، بيـــنما ذهــب بعــض 

الحنفيــة إلــى تحديــده فــي العمــل. 

وجمع املعاصرون بيـن القوليـن، فقالوا بأن املعقود عليه يشمل العيـن والعمل معا.

العيـــن  اعتبــار  فــي  الجمهــور  رأي  علــى  ســار  أنــه  املغــرب  بنــك  والــي  منشــور  مــن  ويظهــر 

التاليــة: بالشــروط  لكــن  االســتصناع،  موضــوع  هــي  املصنوعــة 

الشرط األول: أن يكون مصنوعا ومشروعا: 

يكــون  أن  »االســتصناع«  عقــد  موضــوع  املصنــوع  فــي  يشــترط   :2-69 املــادة  فــي  جــاء 
ومقاصدهــا.1 اإلســالمية  الشــريعة  ألحــكام  مطابقــا 

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3052، الجريدة الرسمية عدد 6780.
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ال يجــوز عقــد االســتصناع إال فيمــا تدخلــه الصنعــة، أمــا األشــياء التــي ال تدخلهــا صنعــة 

اإلنســان )األشــياء الطبيعية(كاملنتجــات الزراعيــة مــن الثمــار والخضــار ونحوهــا، أو املنتجــات 

فيهــا الصنــع،  تشــترط  فــا تدخــل فــي حقيقــة االســتصناع الــذي هــو بيــع مــواد  الحيوانيــة، 

ولذلــك اعتبـــر العمــل جــزًء مهمــا فــي املعقــود عليــه فــي االســتصناع.

ثــم إنــه ال يجــوز اســتصناع أي مصنــوع، بــل ال بــد أن يكــون مشــروعا تبيحــه الشــريعة وال 

تأبــاه أحكامهــا. 

وكل تعاقد على مصنوع محظور يعد باطا.

الشــريعة  ألحــكام  مطابقــا  مصنوعــا  العقــد  موضــوع  كــون  علــى  املــادة  نصــت  ولذلــك 

ومقاصدهــا. اإلســامية 

الشرط الثاني: أن يكون محدد األوصاف:

يحــدد عقــد “االســتصناع” أوصــاف املصنــوع حســب طبيعتــه   :3-69 املــادة  فــي  جــاء 

مــن حيــث الجنــس، والنــوع، والكميــة، والجــودة، وغيـــرها مــن املواصفــات الضروريــة التــي 
تمكــن مــن معرفتــه معرفــة تامــة.1

نصــت هــذه املــادة علــى وجــوب تحديــد مواصفــات املصنــوع التــي لهــا تأثيـــر فــي الثمن بحيث 

يتمّيز عن غيـره وتتم معرفته بوضوح، وبالتالي تنتفي الجهالة املفضية للنزاع.

وقــدره  ونوعــه،  املصنــوع،  جنــس  بيــان  فمنهــا:  جــوازه،  شــرائط  “وأمــا  الكاســاني:  قــال 

بدونــه.”2  معلومــا  يصيـــر  ال  ألنــه  وصفتــه، 

فكل ما ال يمكن ضبطه بالوصف ال يصح استصناعه. 

وكل عقد ال تضبط فيه األوصاف املؤثرة للمصنوع يكون عقدا فاسدا. 

واألحجــام  واألشــكال  للمقاييــس  والضبــط  الوصــف  وســائل  زماننــا  فــي  تقدمــت  وقــد 

والجــودة، ممــا ييســر تحقيــق هــذا الشــرط، ويمكــن مــن الضبــط الكامــل فــي أكثـــر املصنوعــات.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3052، الجريدة الرسمية عدد 6780
2-  بدائع الصنائع 86/6
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الشرط الثالث: أن يكون في الذمة غيـر معيـن:

عقــد  إبــرام  عنــد  بذاتــه  معيـــنا  املصنــوع  يكــون  أن  يجــوز  ال   :4-69 املــادة  فــي  جــاء 

االســتصناع، ويشــترط أن تحدد أوصافه طبقا ملقتضيات املادة الســابقة. وال يشــترط أن 

إبــرام عقــد االســتصناع.1  فــي ملكيــة الصانــع عنــد  ال�ســيء املصنــع  مــواد  تكــون 

إذا كان املصنوع موجودا عند إبرام العقد فا داعي حيـنها للعقد عليه استصناعا.

 بل يـنبغي أن يباع كما تباع األعيان الحاضرة بيعا ناجزا.

كما أنه إذا ُعّين املبيع فسيقع العقد في محذور بيع ما ليس عند البائع. 

يكــون  أن  فيــه  يشــترط  لذلــك  املعــدوم،  بيــع  مــن  اســتثناء  أنــه  االســتصناع  فــي  فاألصــل 

املصنــوع موصوفــا فــي الذمــة بأوصــاف تمنــع عنــه الجهالــة. كمــا أن عمــل الصانــع شــرط فــي 

االســتصناع.  صحــة 

وســبق القــول فــي تعريــف االســتصناع أن مــواد الصناعــة يتكفــل بهــا الصانــع، ألنــه فــي حــال 

إحضارها من املســتصنع ســيؤول العقد إلى اإلجارة بدل االســتصناع. 

إال أنه ال يشترط تملك الصانع لتلك املواد زمن التعاقد.

الشرط الرابع: أن يكون مما جرى التعامل فيه بيـن الناس:

وهــذا الشــرط لــم يـــنص عليــه منشــور والــي بنــك املغــرب، وهــو مــن الشــروط املعتبـــرة عنــد 

مــن أجــاز االســتصناع. قــال الكاســاني متحــدث عــن شــرائط جــوازه: 

» ومنهــا: أن يكــون فيمــا يجــري فيــه التعامــل بيـــن النــاس، مــن أوانــي الحديــد والرصــاص 

والنحــاس والزجــاج والخفــاف والنعــال ولجــم الدواب...ونحــو ذلــك. وال يجــوز فــي الثيــاب ألن 

القيــاس يأبــى جــوازه. إنمــا جــوازه استحســانا لتعامــل النــاس، وال تعامــل فــي الثيــاب. فيثبــت 

جــوازه فيمــا لهــم فيــه تعامــل، ويبقــى مــا عــداه موكــوال إلــى القيــاس. فــإن حصــل االســتصناع 

فيمــا ليــس للنــاس فيــه تعامــل كان ســلما، واشــترطت لــه شــروط الســلم«2 

وما ذكره الفقهاء في كتبهم مما جرى فيه التعامل بيـن الناس يعتبـر تمثيا ال حصرا.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3052، الجريدة الرسمية عدد 6780
2-  بدائع الصنائع 86/6
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ويبقــى الضابــط فــي ذلــك هــو »حاجــة النــاس إلــى التعامــل فــي ذلــك املصنــوع مــع إمــكان 

صفاتــه«.  ضبــط 

وال يخفى أن حاجات الناس تختلف َعصرا وَمصرا.

املسألة الثانية: شروط الثمن

فــي عقــد االســتصناع، كمــا يجــب أن  يحــدد ثمــن بيــع املصنــوع   :5-69 فــي املــادة  جــاء 

إبــرام العقــد. ثابتــا ومعلومــا لألطــراف عنــد  الثمــن  يكــون هــذا 

بعــده  أو  إلــى موعــد تســليم املصنــوع  كليــا  أو  الثمــن جزئيــا  هــذا  تأجيــل دفــع  ويجــوز 
األطــراف.  اتفــاق  حســب 

يمكــن أن يكــون ثمــن املصنــوع نقــدا أو عيـــنا أو همــا معــا، وال يجــوز أن تكــون ديــون 

الصانــع علــى املســتصنع أو غيـــره ثمنــا للمصنــوع جزئيــا أو كليــا. كمــا يجــوز أن يتفــق طرفــا 

العقــد علــى أن يكــون العــوض عبــارة عــن منفعــة أو اســتغالل للمصنــوع مــن قبــل الصانــع 

ملــدة محــددة. وفــي هــذه الحالــة األخيـــرة يجــب االتفــاق علــى تحديــد كيفيــات االســتفادة مــن 

حــق املنفعــة أو حــق اســتغالل املصنــوع وصيانتــه حســب الحالــة.

ويجــوز تمديــد أجــل ســداد الثمــن باتفــاق الطرفيـــن دون زيــادة فيــه، وعنــد تعجيــل 
الســداد يجــوز تخفيــض الثمــن إذا كان ذلــك غيـــر مشــروط فــي العقــد. 1

نصت هذه املادة على األحكام التالية:

أ- وجوب تحديد الثمن، وكونه معلوما وثابتا:

فاالســتصناع معاوضــة ماليــة تســتوجب معرفــة العوضيـــن وتحديدهمــا بدقــة درًء لــكل 

جهالــة مفضيــة إلــى النــزاع والشــقاق. لــذا تعيـــن تحديــد الثمــن ومعرفتــه بدقــة.

ثم إن األصل في الثمن أن يكون ثابتا ال يتغيـر إال في حاالت محددة سيأتي بيانها.

 ب- جواز تأخيـر الثمن جزئيا أو كليا إلى زمن التسليم أو بعده:

وبهذا الوجه يتميز عقد “االستصناع” عن عقد “السلم”.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3052، الجريدة الرسمية عدد 6780.
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فالســلم ال يصــح إال بتســليم الثمــن فــي مجلــس التعاقــد1 أمــا االســتصناع فيجــوز فيــه 

تأخيـــر الثمــن جزئيــا أو كليــا إلــى زمــن تســليم العقــد أو بعــده - اســتثناء مــن بيــع الديـــن بالديـــن 

- حســب اتفــاق الطرفيـــن. 

جــاء فــي مجلــة األحــكام العدليــة )املــادة 391(: “ ال يلــزم فــي االســتصناع دفــع الثمــن حــاال، 
أي وقــت العقــد.«2

ووجــه الجــواز أن العمــل فــي االســتصناع جــزء مــن املعقــود عليــه عنــد كثيـــر مــن الفقهــاء 

األجــرة  تأجيــل  فيهــا  يجــوز  اإلجــارة  أن  ومعلــوم  اإلجــارة.  عقــد  االســتصناع  أشــبه  وبذلــك 

االســتصناع. فــي  أيضــا  ذلــك  فجــاز  وتعجيلهــا، 

ج- جواز كون الثمن نقدا أو عيـنا أو هما معا:

منفعــة  كانــت  ســواء  معيـــنة،  ملــدة  منفعــة  أو  عيـــنا،  أو  نقــودا،  الثمــن  يكــون  أن  يجــوز 

عيـــن أخــرى أم منفعــة املصنــوع نفســه. وفــي حــال كــون الثمــن منفعــة املصنــوع يـــنبغي تحديــد 
االســتغال.3 كيفيــات 

د- عدم جواز اعتبار الّديـن في الثمن:

ال يجــوز أن يكــون الثمــن َديـــنا، ســواء كان ديـــنا للصانــع علــى املســتصنع أم لغيـــره، فــرارا 

مــن الوقــوع فــي “الديـــن بالديـــن” املنهــي عنــه.

 من الثمن عند تعجيل السداد من غيـر اشتراط في العقد
ّ
 ه- جواز الحط

وهــذه املســألة ســبق مناقشــتها فــي “املرابحــة”، وهــي املوســومة بـــ “ضــع وتعجــل”. وخلــص 

 مــن الثمــن إذا 
ّ
البحــث إلــى جوازهــا بغيـــر اشــتراط مســبق فــي العقــد. لــذا فــا حــرج فــي الحــط

عّجــل املســتصنع الســداد.

كمــا تحدثــت املــادة عــن جــواز تأجيــل تســليم املصنــوع، وســنتطرق لذلــك فــي املــادة 9-69 

اآلتيــة.

1-  للمالكية رأي بجواز التأخيـر اليسيـر )ثاثة أيام(. انظر ص 166 من هذا الكتاب.
2-  انظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام 424/1

3-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 300.
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املسألة الثالثة: زمن وكيفيات التسليم

جاء في املادة 69-6: يحدد عقد االســتصناع أجل أو آجال تســليم املصنوع وكيفياته، 

اســتبدال  أو  التســليم  كيفيــات  مراجعــة  إمكانيــة  علــى  العقــد  أطــراف  يتفــق  أن  ويجــوز 

فــي األســواق بمكونــات مــن نفــس الخصائــص  فــي حالــة عــدم توفرهــا  مكونــات املصنــوع 

أو بخصائــص مختلفــة. وفــي هــذه الحالــة يتعيـــن ترتيــب اآلثــار علــى ذلــك بخصــوص ثمــن 

املصنــوع.

إذا ثبــت أن املصنــوع لــم يتــم إنجــازه وفــق املواصفــات املتفــق عليهــا ُحــّق للمســتصنع 

فــي هــذه الحالــة إمــا قبــول مــا قــدم لــه، أو مراجعــة ثمنــه )باتفــاق بيـــنهما( أو فســخ العقــد مــع 

ترتيــب اآلثــار بخصــوص ثمــن املصنــوع.

يضمــن الصانــع عيــوب ال�ســيء املصنــوع إذا كان ناتجــا عــن فعلــه أو تقصيـــره، وفــي 

حالــة مــا إذا تعلــق األمــر بعيــوب خفيــة تحــدد مــدة الضمــان بيـــن األطــراف.

مــدة  خــالل  املصنــوع  بصيانــة  الصانــع  التــزام  االســتصناع  عقــد  يتضمــن  أن  يجــوز 
األطــراف.1 اتفــاق  حســب  معيـــنة 

نصت هذه املادة على ما يلي:

أ- تحديد أجل أو آجال التسليم وكيفياته مع إمكانية مراجعتها:

اختلف أهل العلم في تحديد األجل في االستصناع على أقوال ثاثة:

األول: لإلمام أبي حنيفة -رحمه هللا- ومفاده اشتراط عدم تحديد األجل في االستصناع، 

ألن ضرب األجل فيه يصيـره سلما. 

الثانــي: للصاحبيـــن، أبــي يوســف ومحمــد بــن الحســن، ومفــاده صحــة العقــد ســواء ضــرب 

فيــه األجــل أم لــم يضــرب.

 يكــون فيــه أجــل، فــإن ضــرب لاســتصناع 
ّ
قــال الكاســاني: »ومنهــا: )شــرائط جــوازه( أال

أجــا صــار ســلما حتــى يعتبـــر فيــه شــرائط الســلم... وهــذا قــول أبــي حنيفــة رحمــه هللا.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3052 - 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780
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وقــال أبــو يوســف ومحمــد هــذا ليــس بشــرط، وهــو اســتصناع علــى كل حــال، ضــرب فيــه 
أجــا أو لــم يضــرب.«1

القــول الثالــث: لجمــع مــن الفقهــاء املعاصريـــن، ومفــاده اشــتراط تحديــد األجــل لصحــة 
العقــد حســما للنــزاع.2

اآلجــال  أو  األجــل  بتحديــد  والقــول  املعاصــر  االجتهــاد  مسايـــرة  املغربــي  املشــرع  واختــار 

خــاف. أو  نــزاع  لــكل  حســما  املصنــوع،  لتســليم 

ب- إمكانيــة مراجعــة مكونــات املصنــوع فــي حــال عــدم توفرهــا مــع ماءمــة الثمــن مــع تلــك 

املراجعــة.

مــن املقــرر شــرعا أنــه ال تكليــف بمــا ال يطــاق، فــإذا تعــذر إيجــاد املصنــوع بســبب قاهــر 

كفقــدان مــواد صناعتــه، فإنــه يمكــن مراجعــة تلــك املــواد واســتبدالها بمــواد متوفــرة. 

ارتفاعــا  املــواد  بتلــك  الرتباطــه  الثمــن  مراجعــة  اإلنصــاف  مــن  يكــون  الحــال  هــذه  وفــي 

متســاوية.  والجديــدة  األولــى  املــواد  قيمــة  كانــت  إذا  إال  وانخفاضــا، 

ر املستصنع بيـن ما يلي: م املصنوع باملواصفات املتفق عليها ُيخيَّ
َّ
ج- إذا لم ُيسل

رفض املصنوع، ألن الصانع لم يلتزم باملواصفات وأخلف بالشروط املتفق عليها.

قبول املوصوف على حاله، فيكون من قبيل حسن االقتضاء.

مراجعة الثمن وماءمته مع مواصفات املصنوع الجديد باالتفاق بيـن الطرفيـن.

فسخ العقد مع ترتيب اآلثار على الثمن استرجاعا للمدفوع وإقالة في الباقي.

وهــذه الخيــارات تهــدف إلــى حمايــة حقــوق املســتصنع مــن عــدم وفــاء الصانــع بالتزاماتــه 

املتفــق عليهــا ســلفا فــي العقــد. وهــذا مــن صميــم عدالــة التشــريع.

ضمــان  مــدة  وتحديــد  والتفريــط،  التقصيـــر  عنــد  املصنــوع  عيــوب  الصانــع  ضمــان  د- 

الخفيــة. العيــوب 

1-  بدائع الصنائع 86/6
2-  انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي العدد 7، 223/2، املعاييـر الشرعية ص 298
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ه- جواز إلزام الصانع بصيانة املصنوع مدة معيـنة. 

وهــذان اإلجــراءان -كســابقيهما- مــن شــأنهما ضمــان حقــوق املســتصنع وحمايــة مالــه. وال 

خــاف بيـــن العلمــاء أن الضمــان يلــزم بالتفريــط والتعــدي والتقصيـــر، لذلــك يضمــن الصانــع 

د مــدة لضمــان العيــوب الخفيــة.  حــدَّ
ُ
عيــوب املصنــوع الجليــة، وت

فــي  وال يحــق للصانــع أن يشــترط البــراءة مــن العيــوب، ألن األمــر يتعلــق ببيــع موصــوف 

الذمــة، وليــس ببيــع معيـــن.

الحصــول علــى مصنــوع بمواصفــات معيـــنة تحقــق  هــو  مــن االســتصناع  الغــرض  وألن 

م مصنوعــا معيبــا فــات مقصــده مــن العقــد وتعــذر  ِ
ّ
رغبــة املســتصنع وتلبــي حاجاتــه. فــإذا ُســل

عليــه االنتفــاع.

كما يجوز أن يـنص العقد على التزام الصانع بصيانة املصنوع بعد تسليمه مّدة معيـنة 

إذا ر�ضــي بذلــك وأقــّر بــه. 1 

املسألة الرابعة: االستصناع املوازي واستقالل العقود

 املــادة 69-7: ال يجــوز إبــرام أكثـــر مــن عقــد اســتصناع واحــد فــي شــأن نفــس املصنــوع 
بيـــن نفــس األطــراف.2

املــادة 69-13: إذا أبرمــت املؤسســة عقــد االســتصناع مــوازي مــع طــرف ثالــث مــن أجــل 

صناعــة أو شــراء ال�ســيء موضــوع عقــد االســتصناع لبيعــه للعميــل، يعتبـــر هــذا العقــد 
وعقــد االســتصناع وثيقتيـــن منفصلتيـــن.3

تضمنت املادتان ما يلي:

- عدم جواز إبرام أكثـر من عقد استصناع على نفس املصنوع وبيـن نفس األطراف.

- جواز االستصناع املوازي، مع الحرص على استقال العقديـن معا. 

1-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 300.298
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780
3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780
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مؤجــل  بثمــن  عميــل  مــع  اســتصناع  عقــد  صانعــا  بصفتهــا  املؤسســة  تجــري  أن  يجــوز 

وتتعاقــد مــع صانــع أو مقــاول للشــراء منــه باالســتصناع املــوازي ملصنوعــات بنفــس املواصفــات 

بثمــن حــال، بشــرط عــدم الربــط بيـــن العقديـــن.

قبــل  والتأميـــن  الصيانــة  ونفقــات  املالــك،  تبعــات  املؤسســة  تتحمــل  الحــال  هــذه  وفــي 

التســليم إلــى املســتصنع )العميــل(، وال يحــق لهــا أن تحــول التزاماتهــا مــع العميــل إلــى الصانــع.1 

ووجــه جــواز االســتصناع املــوازي أنــه تضمــن عقديـــن منفصليـــن مستقليـــن، ليــس فيهمــا 

»بيعتيـــن فــي بيعــة«، وال تحايــا علــى اإلقــراض بالربــا.

املسألة الخامسة: تخلف تسليم املصنوع

يـــنص عقــد االســتصناع علــى إمكانيــة اســتبدال املصنــوع  ال يجــوز أن   :8-69 املــادة 
فــي حالــة عــدم القــدرة علــى التســليم.2 موضــوع العقــد 

املــادة 69-9: يمكــن أن يـــنص عقــد االســتصناع علــى أنــه فــي حالــة تخلــف الصانــع عــن 

إتمــام تســليم مــا تعهــد بصنعــه كليــا أو جزئيــا دون عــذر معتبـــر شــرعا يمكــن فســخ هــذا 

العقد مع اســترداد ما دفعه املســتصنع من الثمن كما أن لهذا األخيـــر أن يطالب الصانع 

بتعويــض الضــرر الفعلــي املثبــت الــذي لحــق بــه.

ــر أنــه يجــوز أن يـــنص عقــد االســتصناع علــى أنــه إذا تعــذر علــى الصانــع تســليم مــا  غيـ

تعهــد بصنعــه كليــا أو جزئيــا بســبب عــذر معتبـــر شــرعا بغيـــر تقصيـــر منــه وال مطــل، جــاز 
تمديــد أجــل التســليم دون تغييـــر فــي الثمــن.3

تضمنت املادتان ما يلي:

أ- عدم جواز التنصيص في العقد على استبدال املصنوع حال العجز عن التسليم:

وذلــك تفاديــا لــكل جهالــة أو غــرر، فاألصــل أن يحــدد املصنــوع بمواصفــات محــددة وأن 

يكــون فــي ُمكنــة الصانــع. فــكل معجــوز عــن تســليمه ال يصــح العقــد عليــه.

1-  انظر: املعاييـر الشرعية ص 317.307
2-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780
3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780
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تطبــق  العجــز  وفــي حــال  ببيعــه،  التــزم  بمــا  الوفــاء  فــي  الصانــع جهــده  يبــذل  أن  ويـــنبغي 

تماطــا. أو  لعــذر  التســليم  بتخلــف  املتعلقــة  األحــكام 

ب- عنــد تخلــف الصانــع عــن التســليم الجزئــي أو الكلــي بغيـــر عــذر معتبـــر يمكــن فســخ 

العقــد مــع اســترداد الثمــن، واملطالبــة بتعويــض ضــرره الفعلــي املثبــت:

اختلف الفقهاء في تكييف عقد االستصناع بيـن اللزوم والجواز على رأييـن:

- فغالبيــة األحنــاف يعتبـــرونه عقــدا غيـــر الزم، بحيــث يثبــت لــكل مــن العاقديـــن الخيــار فــي 

إمضــاء العقــد، أو فســخه، أو العــدول عنــه.

لب.1 
َ
وال يصيـر الزما إال بإحضار الصانع ما َصنع، أو بتسلم املستصنع ما ط

- بعــض فقهــاء الحنفيــة وجمــع مــن املعاصريـــن اعتبـــروه الزمــا. فــا يجــوز ألحــد العاقديـــن 

يحــق  فــا  عليهــا  املتفــق  بشــروطه  فيــه  املصنــوع  توفــر  وإذا  اآلخــر،  برضــا  إال  فيــه  الرجــوع 

للمســتصنع رفضــه.2 مراعــاة ملــا بذلــه الصانــع مــن مــال وجهــد.

واختــار منشــور بنــك املغــرب القــول باللــزوم، لذلــك حــّدد إمكانيــة الفســخ فــي حالتيـــن 

اثنتيـــن، وهمــا: 

- تخلف التسليم الجزئي أو الكلي لغيـر عذر شرعي. 

- تسليم مصنوع بمواصفات مخالفة ملا اتفق عليه.

عــن  بالتعويــض  الصانــع  ويطالــب  الثمــن،  ويســترجع  العقــد  يفســخ  األولــى  الحالــة  وفــي 

التزاماتــه.  عــن  نكولــه  جــّراء  باملســتصنع  لحــق  الــذي  املثبــت  الضــرر 

 
ً
 جزائيــا

ً
وقــد أفتــى مجمــع الفقــه اإلســامي بجــواز أن يتضمــن عقــد االســتصناع شــرطا

غيـــر مجحــف عنــد تخلــف الصانــع عــن التســليم، إذا لــم يكــن ذلــك نتيجــة لظــروف قاهــرة أو 

طارئــة. وهــو مــا أخــذت بــه املعاييـــر الشــرعية أيضــا.3 

1-  انظر: بدائع الصنائع 87/6
2-  انظــر: مجلــة األحــكام العدليــة )املــادة 392(، 424/1، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي، العــدد 7 الجــزء 2 

ص223، املعاييـر الشرعية ص 298.
3-  انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 7، 223/2، املعاييـر الشرعية ص 316.303 
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ــرط فيــه العمــل، وليــس 
ُ

ووجــه الجــواز أن التعويــض )الزيــادة( وارد علــى مبيــع فــي الذمــة ش

علــى ديـــن فــي الذمــة. كمــا أن مــن شــأن التنصيــص علــى الشــرط الجزائــي أن يجعــل الصانــع 

أكثـــر حزمــا وعزمــا علــى االلتــزام بموعــد التســليم، ممــا يجنــب املســتصنع الخســائر واألضــرار. 

وال تخفــى قيمــة الزمــن واملواعيــد فــي الــدورة االقتصاديــة املعقــدة.

لكــن، إذا كان التخلــف عــن التســليم لعــذر معتبـــر شــرعا، فيجــوز تمديــد أجــل التســليم 

إرفاقــا بالصانــع وإعمــاال ملبــدأ »إنظــار املعســر«، ومــن غيـــر زيــادة فــي الثمــن نظيـــر التأجيــل 

حــذرا مــن الربــا. 

املسألة السادسة: الضمانات

جــاء فــي املــادة 69-10: يجــوز للصانــع أو املســتصنع فــي عقــد االســتصناع الحصــول علــى 

الضمانــات املناســبة مــن أجــل ضمــان حقوقــه لــدى الطــرف اآلخــر، مــن بيـــن الضمانــات 

بهــا العمــل، مــع مراعــاة مقتضيــات  فــي النصــوص التشــريعية الجــاري  املنصــوص عليهــا 
املــادة 2 مــن هــذا املنشــور.1

تتحــدث هــذه املــادة عــن جــواز طلــب الحصــول علــى الضمانــات مــن كا طرفــي العقــد 

توثيقــا لحقوقهمــا. وســبق الحديــث عــن الضمانــات فــي صيــغ التمويــل الســابقة، وترّجــَح القــول 

بجوازهــا مــا دامــت ال تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

 وذلك ما أكدت على مراعاته املادة 2 من منشور بنك املغرب. 

املسألة السابعة: التعويض عن الضرر

جاء في املادة 69-11: يجوز أن يـنص عقد االستصناع على أنه في حال توقف العميل 

بصفتــه املســتصنع عــن التســديد بعــد تســلمه املصنــوع كليــا دون عــذر معتبـــر شــرعا يجــب 

عليه:

- دفــع جــزء أو كل مــا تبقــى مــن أقســاط ثمــن املصنــوع فــي ذمتــه بعــد إرســال إشــعار 

مــن املؤسســة بصفتهــا الصانــع أو بعــد انقضــاء مــدة محــددة أو تلقائيــا فــور التوقــف عــن 

التســديد.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780.
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- دفع تعويض للمؤسســة )بصفتها صانعة( عن األضرار الفعلية التي لحقتها بســبب 
توقفــه عــن األداء بعــد إثبــات ذلــك فــي حــدود مــا تبقــى مــن الثمــن فــي ذمتــه.1

إذا توقــف املســتصنع عــن الســداد بعــد تســلمه املصنــوع بغيـــر عــذر شــرعي ُيجبــر علــى 

دفــع جــزء أو مــا تبقــى مــن الثمــن فــي ذمتــه بعــد إشــعاره. 

كما يطالب بتعويض الصانع عن الضرر الفعلي املثبت الذي لحق به.

مــن  أكثـــر  فــي  مناقشــتها  ســبقت  الثمــن  ســداد  عــن  التوقــف  عنــد  التعويــض  ومســألة 

موضــع، وترجــح فيهــا القــول بجــواز توبيــخ املماطــل ومعاقبتــه، وإلزامــه بدفــع مــا فــي ذمتــه لكــن 
مــن غيـــر تغريمــه مــاال علــى تماطلــه فــي أداء مــا عليــه مــن ديـــن حــذرا مــن الوقــوع فــي الربــا.2

املسألة الثامنة: تحمل التكاليف اإلضافية

إذا  مــا  حالــة  فــي  أنــه  علــى  االســتصناع  عقــد  يـــنص  أن  يجــوز   :12-69 املــادة  فــي  جــاء 

ارتفعــت تكلفــة املصنــوع نتيجــة تكاليــف إضافيــة تــم فرضهــا بموجــب القوانيـــن واألنظمــة 

الجــاري بهــا العمــل، فــإن املســتصنع هــو الــذي يتحمــل هــذه التكاليــف.

وفي حالة تخفيضها فإن املستصنع يحق له االستفادة من هذه التخفيضات.3

تتحــدث هــذه املــادة عــن تأثــر تكلفــة املصنــوع ارتفاعــا وانخفاضــا نتيجــة تكاليــف إضافيــة 

بموجــب القوانيـــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل. 

بمعنــى تأثــر التكلفــة بأســباب قاهــرة ال إراديــة. وفــي هــذه الحــال يتحمــل املســتصنع الزيــادة 

فــي الثمــن عنــد ارتفــاع التكلفــة، ويســتفيد مــن التخفيــض فيــه حــال رخــص املــواد وتراجــع 

التكلفــة.

وهــذا اإلجــراء يـــنسجم مــع املنطــق التشــريعي فــي مراعــاة الظــروف القاهــرة وآثارهــا علــى 

العقــود، بحيــث يـــرفع الضــرر ويــزال.

1-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780
2-  انظــر: املعاييـــر الشــرعية ص 306.93، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي، عــدد 2، 873/2 وراجــع ص 66 

- 70 مــن هــذا الكتــاب.
3-  انظر: منشور والي بنك املغرب ص 3053، الجريدة الرسمية عدد 6780
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خالصة القول في صيغة »االستصناع«:

اشتهر املذهب الحنفي بعقد “االستصناع” حتى صار خصيصة من خصائصه.

باقــي  اعتمدتهــا  “االســتصناع”  فحقيقــة  فقــط.  “املصطلــح”  يعــدو  ال  ذلــك  أن  والحــق 

الســلم. أبــواب  ضمــن  أدرجــت  وإن  الفقهيــة،  املذاهــب 

مجــاالت  تمويــل  فــي  معتبـــرة  كفــاءة  ذات  تمويليــة  صيغــة  “االســتصناع”  عقــد  ويعتبـــر 

اقتصاديــة مهمــة. وفــي زماننــا تعــد “املقاولــة” ركيــزة أساســا فــي البنــاء االقتصــادي لألمــم ورافعــة 

ضروريــة لإلقــاع التنمــوي املنشــود، بمــا تقدمــه مــن خدمــات جليلــة فــي مجــاالت اقتصاديــة 

كثيـــرة تهــم األفــراد والجماعــات.

النبيلــة ســواء بشــكل مباشــر  بهــذه الوظيفــة  تنهــض  التشــاركية أن  البنــوك  ومــن شــأن 

باعتبارهــا “صانعــا” أو بشــكل غيـــر مباشــر عــن طريــق الســلم املــوازي. مــع مراعــاة الشــروط 

واألحــكام املتعلقــة بذلــك حــذرا مــن الربــا املقنــع فــي صــورة “اســتصناع”. 

فــي تأطيـــره  بنــك املغــرب عــن االجتهــاد الفقهــي املعتبـــر  ولــم يشــذ املنشــور املتمــم لوالــي 

بــه.  التعامــل  لصحــة  الازمــة  التقنيــة  للمواصفــات  وبيانــه  “االســتصناع”  لصيغــة 
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أحكام ختامية:

ّصــص ألحــكام ختاميــة لهــا صلــة وثيقــة 
ُ

تــم منشــور والــي بنــك املغــرب ببــاب ســابع خ
ُ

خ

بمــا ســبق تقريـــره بخصــوص املنتجــات الســابقة.

الباب السابع: أحكام ختامية

جــاء فــي املــادة 70: مــع مراعــاة ســبل التقا�ســي املنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الجــاري 

بهــا العمــل، يجــب أن تتضمــن عقــود املنتجــات املشــار إليهــا فــي هــذا املنشــور كيفيــة التســوية 

الوديــة للنزاعــات مــا بيـــن املؤسســة والعميــل، مــع مراعــاة مقتضيــات املــادة 2 مــن هــذا 

املنشــور.

وفــي املــادة 71: يجــب أن تحمــل عقــود املنتجــات املشــار إليهــا فــي هــذا املنشــور وكــذا 

للماليــة  الشــرعية  اللجنــة  عــن  الصــادر  للــرأي  »مطابــق  عبــارة  بهــا  املتعلقــة  الوثائــق 

التشــاركية«.

وفــي املــادة 72: ال يجــوز القيــام بــأي عمليــة ماليــة تف�ســي إلــى ممنــوع شــرعا كالعيـــنة 

املنظــم. والتــورق 

ومــا ورد فــي هــذه املــواد الثــاث يؤكــد علــى ضــرورة االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســامية فــي 

كل املعامــات املاليــة التــي تجريهــا البنــوك التشــاركية، واجتنــاب كل تعامــل محظــور شــرعا. مــع 

الحــرص علــى بيــان طــرق وكيفيــات التســوية الوديــة للنزاعــات بيـــن املؤسســة والعميــل فــي إطــار 

مــا تســمح بــه األحــكام الشــرعية.
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خاتمة:

ختم هللا لنا بالحسنى وزيادة.

بعــد الدراســة املتأنيــة ملــا ورد فــي قانــون مؤسســات االئتمــان والهيئــات املعتبـــرة فــي حكمهــا 

باملواصفــات  املتعلقيـــن  املغــرب  بنــك  والــي  منشــوري  وكــذا  التشــاركية،  البنــوك  بخصــوص 

التقنيــة للمنتجــات الســتة وكيفيــة تقديمهــا للعمــاء يمكننــا القــول مطمئنيـــن بــأن املشــرع 

املغربي لم يخرج عن االجتهاد الفقهي املعتبـــر، ســواء تعلق األمر باملدرســة املالكية الباســقة، 

أم بغيـــرها مــن املــدارس الفقهيــة املعتــّد بهــا فــي التفقــه والفتــوى قديمــا وحديثــا.

وقــد اعتمــد بشــكل كبيـــر علــى مــا ورد فــي املعاييـــر الشــرعية لهيئــة املحاســبة واملراجعــة 

)Aaoifi( مضمونــا وعبــارة. املاليــة اإلســامية  للمؤسســات 

	:إشارات

تجــدر اإلشــارة إلــى أن املشــّرع املغربــي تحــّوط فــي بعــض القضايــا واملســائل، وحــاول تجنــب 

»الخــاف« مــا أمكنــه ذلــك، واعتمــاد مــا عليــه جماهيـــر أهــل العلــم. 

وظهــر هــذا املســعى فــي كثيـــر مــن املســائل، منهــا: مســألة »الربــح املتغيـــر« و«ضــع وتعجــل«، 

ومســألة »اإللــزام فــي الوعــد«، ومســألة »تأجيـــر العيـــن التــي ال يبقــى أصلهــا باالنتفــاع منهــا«، 

وغيـــر ذلــك ممــا هــو مبّيــن فــي مظانــه.

ســداد  عــن  التوقــف  عنــد  »التعويــض  مســألة  فــي  ذاك  مســعاه  خالــف  ألفيـــناه  لكننــا 

الثمــن«. حيــث أجــاز للمؤسســة املطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الفعلــي مخالفــا بذلــك مــا 

عليه جماهيـــر أهل العلم من منع الزيادة عن تأخيـــر سداد الثمن، ألنه ربا الجاهلية املعلوم 

أزدك«.  »أنظرنــي 

كما نشيـر أيضا إلى سكوت املشرع وتركه البيان والتفصيل في مواطن عديدة، منها:

- نــوع اإلجــراءات فــي حــال نكــول املتعامــل عــن وعــده أو توقفــه عــن الســداد لعــذر شــرعي 

معتبـر. 

- تحديد املسؤول عن ضمان العيـن املؤجرة طيلة فترة اإلجارة.
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- كيفية نقل امللكية بعد نهاية اإلجارة في »اإلجارة املنتهية بالتمليك«. 

- غياب الحديث عن الضمانات في »املشاركة« على عكس »املرابحة« و«اإلجارة«.

وغيـر ذلك من املسائل التي تحتاج إلى بيان وتفصيل.

	:مالحظات

بعد تلك اإلشارات املقتضبة أسجل املاحظات التالية:

فــي  تســهم  عاجلــة،  تشــريعية  مواكبــة  إلــى  الســت  التمويليــة«  »الصيــغ  حاجــة  األولــى: 

تخفيــض »التكلفــة« وتشــجع اإلقبــال عليهــا، وتســهم فــي تلبيــة رغبــات فئــات واســعة مــن الذيـــن 

أرهقهــم ســندان »الغــاء« ومطرقــة »الربــا«.

الثانيــة: تســريع تفعيــل »التأميـــن التكافلــي« واعتمــاده خيــارا وحيــدا فــي »التأميـــن« رفعــا 

ودفعــا لغــرر التأميـــن التجــاري املنهــي عنــه شــرعا.

الثالثــة: علــى الرغــم ممــا حققتــه صيغــة »املرابحــة لآمــر بالشــراء« مــن فوائــد وثمــرات، 

فــا يـــنبغي أن يقتصــر عليهــا فــي التمويــل التشــاركي -كمــا هــو واقــع الحــال العملــي فــي التجربــة 

املاليــة  فــي  مكانهــا  ألخــذ  املنشــور  قننهــا  التــي  الصيــغ  لباقــي  املجــال  فتــح  يـــنبغي  بــل  املغربيــة- 

التشــاركية.

	:إجراءات مفيدة في املنشور

- تنصيصــه علــى »املشــاركة املتناقصــة« وهــي صيغــة جديــدة مفيــدة فــي مســاعدة الكثيـــر 

علــى إطــاق مشــاريعهم شــراكة مــع املؤسســة، ثــم االســتقال بتسييـــرها وإدارتهــا بعــد تخلــي 

املؤسســة وانســحابها مــن املشــروع ببيــع حصصهــا لهــم.

- األخــذ بالــرأي املالكــي املجيــز كــون رأس مــال الســلم منفعــة، ملــا فيــه مــن تيسيـــر علــى 

الزراعييـــن  املنتجيـــن  وصغــار  الحرفييـــن،  تمويــل  فــي  اعتمــاده  تطبيقاتــه  أهــم  ومــن  النــاس. 

والصناعييـــن، ممــا يشــكل فرصــة ســانحة لتلــك الفئــات لولــوج ميــدان اإلنتــاج واإلســهام فــي 

االقتصــادي. النشــاط 

- اعتمــاد عقــد »االســتصناع« باعتبــاره صيغــة تمويليــة ذات كفــاءة معتبـــرة فــي تمويــل 

البنــاء  فــي  أساســا  ركيــزة  زماننــا  فــي  »املقاولــة«  أصبحــت  وقــد  مهمــة.  اقتصاديــة  مجــاالت 
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خدمــات  مــن  تقدمــه  بمــا  املنشــود،  التنمــوي  لإلقــاع  ضروريــة  ورافعــة  لألمــم  االقتصــادي 

والجماعــات. األفــراد  تهــم  كثيـــرة  اقتصاديــة  مجــاالت  فــي  جليلــة 

النبيلــة ســواء بشــكل مباشــر  بهــذه الوظيفــة  تنهــض  التشــاركية أن  البنــوك  ومــن شــأن 

باعتبارهــا »صانعــا« أو بشــكل غيـــر مباشــر عــن طريــق الســلم املــوازي. مــع مراعــاة الشــروط 

واألحــكام املتعلقــة بذلــك حــذرا مــن الربــا املقنــع فــي صــورة »اســتصناع«. 

ومن املســائل املهمة واملفيدة ما يفهم من املنشــور من جواز »املرابحة« في حلية الذهب 

والفضة بالذهب والفضة غيـر املصوغيـن أو بالنقود. 

	:مسائل تحتاج إلى مزيد بحث ونظر

- مســألة هامــش الربــح، والقــول بتحريـــر مقــدار الربــح وتركــه لقانــون العــرض والطلــب 

أو اللجــوء إلــى التسعيـــر والضبــط. وأيضــا فــك االرتبــاط بيـــن الربــح والفائــدة علــى املســتوى 

املركــزي )بنــك املغــرب(. 

- مســألة التماطــل فــي تســليم املبيــع فــي وقتــه، والوفــاء بالثمــن مــن املشــتري. وهــي مــن أهــم 

القضايــا التــي تحتــاج إلــى مزيــد حلــول فــي جميــع الصيــغ التمويليــة. 

الســيولة  مــأزق  فــي  املؤسســة  إدخــال  شــأنه  مــن  املتعامــل  طــرف  مــن  االلتــزام  فعــدم 

والضائقــة املاليــة. كمــا أن عــدم التــزام املؤسســة بالتســليم فــي املواعيــد املحــددة مــن شــأنه 

إلحــاق أضــرار باملتعامــل، وقــد يتعــدى الضــرر إلــى أطــراف أخــرى مرتبطــة بشــكل مــن األشــكال 

بالصفقــة.

وقــد تحــدث منشــور والــي بنــك املغــرب عــن »التعويــض« لكنــه لــم يوضــح تفاصيله واكتفى 

باإلرشاد إلى تسوية النزاعات بالطرق الودية املشروعة.

فــي  العلــم  أهــل  الثمــن واختــاف  تأخــر ســداد  املالــي« عنــد  ورأيـــنا إشــكاالت »التعويــض 

ذلــك. تكييــف 

تكييــف  فــي  املعاصريـــن  واختــاف  إشــكاالتها  رأيـــنا  وقــد  املشــتركة،  املضاربــة  مســألة   -

القــول فيهــا، ممــا جعــل البعــض يو�ضــي باعتمــاد صيغــة »الشــركات املســاهمة« بــدل املضاربــة 

املشــتركة، واإلبقــاء علــى املضاربــة فــي صيغتهــا الثنائيــة فحســب.
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	:عود على بدء

طــال  أمــل  لحظــة  شــكل   - زمانهــا  تأخــر  وإن   - التشــاركية«  »املاليــة  تجربــة  إطــاق  إن 

املقيــت. الربــا  ربقــة  مــن  االنعتــاق  إلــى  يتوقــون  ممــن  املغاربــة  مــن  واســعة  لفئــات  انتظارهــا 

لكــن واقــع التجربــة بّيــن »عزوفــا« عــن االنخــراط الفعلــي والتعاطــي اإليجابــي مــع املنتجــات 

وأســئلة  و«ضجيجــا«  »صخبــا«  املمارســة  وصاحــب  )البنــوك(،  املؤسســات  مــن  املقدمــة 

اســتفهامية مشــروعة وأخــرى مشــككة ملغومــة.

مــدى  وســؤال  عملهــا،  وطبيعــة  املؤسســات  تلــك  ماهيــة  ســؤال  األســئلة،  تلــك  ومــن 

اســتقاليتها عــن املؤسســات التقليديــة املتحكمــة فــي القطــاع املصرفــي، وســؤال »مشــروعية« 

الشــرعية... املحاذيـــر  مــن  وخلوهــا  معاماتهــا 

إن القطاع املصرفي جزء من قطاع مالي أوسع، واألخيـر بدوره جزء من نظام اقتصادي 

أشمل، واالقتصاد جزء من تصور أرحب للحياة بمختلف شعبها ومياديـنها. 

لــذا نعــاود القــول ونجــدد التأكيــد علــى لــزوم مصاحبــة »املاليــة التشــاركية« إرادة حازمــة 

 روح اإلســام فــي هياكلــه ودواليبــه 
ّ

وســعيا حثيثــا قاصــدا »ألســلمة« النظــام االقتصــادي، وبــث

وقوانيـــنه وعناصــره، وتكويـــن األطــر الكفــأة الجامعــة بيـــن الفقــه واالقتصــاد والقانــون، فــي 

إطــار إصــاح شــامل لإلنســان والعمــران. 

وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

والحمد هلل رب العامليـن.
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فهرس المصادر والمراجع:

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

- ابــن أبــي زيــد القيـــرواني، الرســالة الفقهيــة مــع غــرر املقالــة ملحمــد املغــراوي. تحقيــق 

الثانيــة 1997م الطبعــة  الغــرب اإلســامي،  أبــي األجفــان، دار  الهــادي حمــو و محمــد 

- ابــن أبــي زيــد القيـــرواني، النــوادر والزيــادات علــى مــا فــي املدونــة مــن غيـــرها مــن األمهــات، 

تحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء تحــت إشــراف د. محمــد حجــي، دار الغــرب اإلســامي - بيـــروت، 

الطبعــة األولــى 1999م 

- ابــن أبــي شــيبة أبــو بكــر، املصنــف فــي األحاديــث واآلثــار، تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت 

مكتبــة الرشــد - الريــاض، الطبعــة األولــى 1409هـــ.

الهجــرة، تحقيــق أحمــد علــي  إمــام دار  فــي فقــه  ابــن إســحاق خليــل، مختصــر خليــل   -

1415هـــ. بيـــروت  الفكــر-  دار  حــركات، 

- ابن األثيـر، النهاية في غريب الحديث، املطبعة العثمانية - مصر 1311هـ. 

- ابن الشاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق، مطبوع بهامش الفروق. 

- ابن العربي، أحكام القرآن، دار إحياء الكتب العربية – مصر، 1376هـ، 

- ابــن القيــم محمــد بــن أبــي بكــر، إعــام املوقعيـــن عــن رب العامليـــن، تحقيــق: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد، دار الجيــل - بيـــروت 1973هـــ.

- ابــن القيــم محمــد بــن أبــي بكــر، إغاثــة اللهفــان مــن مصائــد الشــيطان، تحقيــق: محمــد 

حامــد الفقــي دار املعرفــة - بيـــروت، الطبعــة الثانيــة 1395هـــ/ 1975م. 

- ابــن القيــم محمــد بــن أبــي بكــر، بدائــع الفوائــد، تحقيــق علــي بــن محمــد العمــران، مجمــع 

الفقه اإلســامي - جدة.

- ابن املنذر أبو بكر محمد، اإلجماع، دار طيبة - الرياض 1402هـ
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- ابــن النجــار، منتهــى اإلرادات فــي جمــع املقنــع مــع التنقيــح والزيــادات، تحقيــق عبــد الغنــي 

عبــد الخالــق، مكتبــة دار العروبــة - القاهــرة.

- ابن أنس مالك، املدونة الكبرى، دار صادر، بيـروت.

- ابــن أنــس مالــك، املوطــأ، تحقيــق: محمــد مصطفــى األعظمــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان 

آل نهيان، الطبعة األولى 1425هـ / 2004م.

- ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم، الفتــاوى الكبــرى، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا 

ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1408هـــ/1987م

- ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم، القيــاس فــي الشــرع اإلســامي، دار اآلفــاق الجديــدة 

بيـــروت 1402هـــ/1982م 

- ابن جزي محمد بن أحمد، القوانيـن الفقهية، مكتبة الباز - مكة املكرمة. 

األرنــؤوط  ابــن حبــان، تحقيــق: شــعيب  البســتي، صحيــح  التميمــي  ابــن حبــان محمــد   -

1993م. 1414هـــ/  الثانيــة  الطبعــة  بيـــروت،   - الرســالة  مؤسســة 

- ابــن حجــر العســقاني أحمــد بــن علــي، الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة، تحقيــق 

عبــد هللا هاشــم اليمانــي املدنــي، دار املعرفــة - بيـــروت.

- ابــن حجــر العســقاني، تلخيــص الحبيـــر، مؤسســة قرطبــة، تحقيــق حســن بــن عبــاس. 

ط1، 1416ه / 1995م.

بــاز.  ابــن  تعليقــات  معــه  البخــاري،  البــاري شــرح صحيــح  فتــح  العســقاني،  ابــن حجــر 

القاهــرة،   - الســلفية  املطبعــة 

- ابن حزم، املحلى، املطبعة املنيـرية – مصر، سنة 1350هـ

- ابن حزم، مراتب اإلجماع، دار ابن حزم - لبنان، ط1، 1419ه / 1998م 

- ابن حنبل أحمد، املسند، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة.

مصطفــى  محمــد  د.  تحقيــق:  خزيمــة،  ابــن  صحيــح  الســلمي،  بكــر  أبــو  خزيمــة  ابــن   -

1970م. هـــ/   1390 بيـــروت  اإلســامي-  املكتــب  األعظمــي 
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- ابــن رشــد )الجــد(، املقدمــات املمهــدات، مطبــوع بهامــش املدونــة الكبــرى، دار الفكــر - 

بيـــروت 1986م. 

- ابن رشد )الحفيد(، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، دار الفكر، بيـروت1415ه

أبــو  فــي مذهــب عالــم املديـــنة، تحقيــق  ابــن شــاس عبــد هللا، عقــد الجواهــر الثميـــنة   -

1415هـــ األولــى  الطبعــة  اإلســامي،  الغــرب  دار  وآخــرون،  األجفــان 

بيـــروت،  الفكــر –  دار  املختــار،  الــدر  علــى  املحتــار  رد  عابديـــن محمــد، حاشــية  ابــن   -

1386هـــ الثانيــة  الطبعــة 

- ابــن عبــد البــر يوســف النمــري، التمهيــد ملــا فــي املوطــأ مــن املعانــي واألســانيد، تحقيــق 

مصطفــى بــن أحمــد العلــوي و محمــد عبــد الكبيـــر البكــري. مؤسســة القرطبــة.

أحيــد  محمــد  تحقيــق  املديـــنة،  أهــل  فقــه  فــي  الكافــي  النمــري،  يوســف  البــر  عبــد  ابــن   -

1400هـــ/1980م الثانيــة  الطبعــة  الريــاض،  مكتبــة  املوريتانــي 

- ابــن عبــد الســام عــز الديـــن، اإلشــارة إلــى اإليجــاز فــي بعــض أنــواع املجــاز، طبعــة دار 

دمشــق. الفكــر- 

- ابــن عبــد الســام عــز الديـــن، قواعــد األحــكام فــي مصالــح األنــام، تحقيــق محمــود بــن 

عبــد الســام الشــنقيطي، دار املعــارف - بيـــروت.

- ابــن فــارس أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر 1399هـــ / 1979م.

- ابــن قدامــة املقد�ضــي، املغنــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، دار الفكــر - 

بيـــروت، الطبعــة األولــى 1405هـــ

- ابــن كثيـــر، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيـــر، تفسيـــر القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن 

محمــد الســامة، الناشــر دار طيبــة، ط2، 1420هـــ - 1999م 

- ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر- بيـروت. الطبعة األولى.

- ابن نجيم املصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار املعرفة - بيـروت.
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- ابن يونس الصقلي، الجامع ملسائل املدونة، طبعة أم القرى، دار الفكر.

- أبــو الحسيـــن مســلم بــن الحجــاج صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

إحيــاء الكتــب العربيــة - القاهــرة الطبعــة األولــى 1375هـــ/1956

- أبو زهرة محمد، امللكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسامية، دار الفكر العربي. 

اإلســامية  التمويــل  مصــادر  مــن  مصــدر  اإلجــارة  عقــد  الوهــاب،  عبــد  ســليمان  أبــو   -

والتدريــب. للبحــوث  اإلســامي  املعهــد  2000م،   / 1420هـــ  الثانيــة  الطبعــة 

- أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد، شــرح ميــارة علــى التحفــة، تحقيــق عبــد اللطيــف حســن 

عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة - بيـــروت 1420هـــ / 2000م

- أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن نصــر، التلقيـــن فــي الفقــه املالكــي، تحقيــق محمــد ثالــث 

1415هـــ التجاريــة،  املكتبــة  الغانــي،  ســعيد 

- االختيــارات الفقهيــة لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة لــدى تاميــذه، جمــع وإعــداد ســامي بــن 

محمــد بــن جــاد هللا، الناشــر: مجمــع الفقــه اإلســامي - جــدة. 

- األميـــن حســن، املضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا املعاصــرة، البنــك اإلســامي للتنميــة - 

املعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب، الطبعــة الثالثــة 1421هـــ 

- الباجــي ســليمان بــن خلــف، املنتقــى شــرح املوطــأ، مطبعــة الســعادة- مصــر، الطبعــة 

األولــى ســنة 1332هـــ 

الجامــع الصحيــح املختصــر، تحقيــق:  أبــو عبــد هللا،  إســماعيل  بــن  البخــاري محمــد   -

بيـــروت، ط3، 1407هـــ/1987م  - اليمامــة  ابــن كثيـــر،  دار  البغــا،  ديــب  مصطفــى 

- البراذعــي أبــو ســعيد، التهذيــب فــي اختصــار املدونــة، تحقيــق محمــد أميـــن الشــنقيطي. 

دبــي - اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

- البهوتي منصور، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار عالم الكتب. 

- البيهقــي أحمــد بــن الحسيـــن، ســنن البيهقــي الكبــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا 

مكتبــة دار البــاز- مكــة املكرمــة 1414 هـــ/ 1994م. 
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- الترمــذي محمــد بــن عي�ضــى، الجامــع الصحيــح، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون 

دار إحيــاء التــراث العربــي - بيـــروت، األحاديــث مذيلــة بأحــكام األلبانــي عليهــا.

- التســولي أبــو الحســن علــي، البهجــة فــي شــرح التحفــة، ضبطــه وصححــه محمــد عبــد 

1418هـــ/1998م القــادر شاهيـــن، دار الكتــب العلميــة، بيـــروت الطبعــة األولــى 

- التفتازاني سعد الديـن، التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية.

- الجرجانــي علــي، التعريفــات، تحقيــق: إبراهيــم األبيــاري دار الكتــاب العربــي- بيـــروت. 

1405هـــ/1985م. األولــى  الطبعــة 

- الحافــي خالــد، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك فــي ضــوء الفقــه اإلســامي. جامعــة امللــك ســعود. 

بحــث مرقون. 

- الحاكــم أبــو عبــد هللا، املســتدرك علــى الصحيحيـــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بيـــروت، ومــع الكتــاب: تعليقــات الذهبــي فــي التلخيــص. الطبعــة 

1990م. 1411 هـــ/  األولــى 

الخليــل، دراســة وتحقيــق:  الجليــل لشــرح مختصــر  أبــو عبــد هللا، مواهــب  الحطــاب   -

2003م.  / 1423هـــ  الكتــب. طبعــة  زكريــا عميـــرات. دار عالــم 

- الحطاب، تحريـر الكام في مسائل االلتزام،  دار الغرب اإلسامي، ط1 ، 1984 م

- الخر�ضي أبو عبد هللا، شرح الخر�ضي على مختصر خليل، دار الفكر، بيـروت.

- الخطابي، معالم السنن، املطبعة العلمية - حلب، 1352هـ

- الخفيف علي، أحكام املعامات الشرعية، مطبعة دار الفكر العربي- بيـروت.

يمانــي  هاشــم  هللا  عبــد  الســيد  تحقيــق:  الدارقطنــي،  ســنن  الحســن،  أبــو  الدارقطنــي   -

1966م. هـــ/   1386 بيـــروت   - املعرفــة  دار  املدنــي 

- الدارمــي أبــو محمــد، ســنن الدارمــي، تحقيــق: فــواز أحمــد زمرلــي, خالــد الســبع العلمــي، 

دار الكتاب العربي - بيـــروت، الطبعة األولى 1407هـ، األحاديث مذيلة بأحكام حسيـــن سليم 

أســد عليهــا.
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- الدرديـــر أحمــد، الشــرح الصغيـــر علــى أقــرب املســالك إلــى مذهــب اإلمــام مالــك وبهامشــه 

حاشــية أحمــد الصــاوي، اعتنــى بــه مصطفــى وصفــي، دار املعــارف، القاهــرة.

- الدرديـر أحمد، الشرح الكبيـر، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر - بيـروت.

- الدســوقي محمــد أحمــد عرفــة، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيـــر، تحقيــق محمــد 

عليــش، دار الفكــر - بيـــروت.

- الــرازي محمــد بــن أبــي بكــر، مختــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبــة لبنــان 

ناشــرون - بيـــروت، 1415هـــ / 1995م.

األولــى  الطبعــة  دمشــق.   - القلــم  دار  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات  األصفهانــي،  الراغــب   -

1412هـــ/1992م

- الرصــاع أبــو عبــد هللا، شــرح حــدود ابــن عرفــة املوســوم الهدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان 

دار  طبعــة  املعمــوري،  والطاهــر  األجفــان  أبــو  محمــد  تحقيــق  الوافيــة،  عرفــة  ابــن  حقائــق 

الغــرب اإلســامي- بيـــروت- 1993م.

- الزحيلي وهبة، الفقه اإلسامي وأدلته، دار الفكر - دمشق، 1417هـ 

- الزرقــاء مصطفــى، املدخــل الفقهــي العــام )املدخــل إلــى نظريــة االلتــزام العامــة فــي الفقــه 

اإلســامي( 132/3، مطبعــة الحيــاة - دمشــق. طبــع ســنة 1383هـــ.

- الزرقاني عبد الباقي، شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الفكر، بيـروت. 

- الزرك�ضي بدر الديـــن، املنثور في القواعد، تحقيق تيسيـــر فائق محمود، وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسامية - الكويت، الطبعة الثانية 1405هـ

- الزيلعــي، نصــب الرايــة ألحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي فــي تخريــج الزيلعــي، 

تحقيــق محمــد عوامــة، مؤسســة الريان،بيـــروت، ط1، 1418هـــ/1997م

- السجستاني أبو داود، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي- بيـروت.

- السرخ�ضي، املبسوط، دار املعرفة، بيـروت. 

- السعد أحمد، حكم بيع املبيع قبل قبضه في الفقه اإلسامي. 
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- الســنهوري عبد الرزاق، الوســيط في القانون املدني، مطبعة النهضة العربية القاهرة، 

1965م. 

تحقيــق عبــد هللا دراز،  الفقــه،  أصــول  فــي  املوافقــات  بــن مو�ضــى،  إبراهيــم  الشــاطبي   -

1411هـــ األولــى ســنة  الطبعــة  بيـــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة 

- الشافعي محمد بن إدريس، األم، دار املعرفة - بيـروت، ط 2، 1393هـ

- الشربيـــني محمــد الخطيــب، مغنــي املحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ املنهــاج، دار الكتــب 

العلمية – بيـروت، السنة 1421ه / 2000م.

- الشوكاني، نيل األوطار على منتقى األخبار، دار الكتب العلمية - بيـروت 1403هـ

- الشيباني محمد بن الحسن، املخارج في الحيل، مكتبة الثقافة الديـنية، 1419هـ

- الشيـرازي أبو إسحاق، املهذب، دار الفكر - بيـروت.

- الصديــق محمــد األميـــن، الغــرر وأثــره فــي العقــود فــي الفقــه اإلســامي، الطبعــة األولــى 

1386هـــ/1967م.  مصــر، 

األعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  تحقيــق:  الــرزاق،  عبــد  مصنــف  الــرزاق،  عبــد  الصنعانــي   -

1403هـــ  الثانيــة  الطبعــة  بيـــروت،   - اإلســامي  املكتــب 

- الطبرانــي أبــو القاســم، املعجــم األوســط، تحقيــق أبــو معــاذ طــارق ومحســن الحسيـــني. 

دار الحرميـــن 1415ه/1995م.

- العبــادي عبــد الســام، امللكيــة فــي الشــريعة اإلســامية دراســة مقارنــة 180/1 مطبعــة 

األق�ضــى- عمــان، الطبعــة األولــى ســنة 1394هـــ

- العــدوي علــي الصعيــدي، حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربانــي، تحقيــق 

يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، دار الفكــر 1412هـــ

- الغرياني الصادق، مدونة الفقه املالكي وأدلته، دار ابن حزم، ط1، 1429ه. 

- القرافي أحمد بن إدريس، الذخيـرة، دار الغرب اإلسامي- بيـروت 1994م.
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- القرافي أحمد بن إدريس، الفروق، دراســة وتحقيق محمد أحمد الســراج وعلي جمعة 

محمد، دار السام - مصر، الطبعة األولى 1421هـ / 2001م

اإلســامية،  املصــارف  تجريــه  كمــا  بالشــراء  لآمــر  املرابحــة  بيــع  يوســف،  القرضــاوي   -

القاهــرة.  - وهبــة  مكتبــة  1407هـــ/1987م،  الثانيــة  الطبعــة 

- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيـروت1405ه

- الكاســاني أبــو بكــر، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، دار الكتــاب العربــي- بيـــروت، 

الطبعــة الثانيــة ســنة 1402هـــ / 1982م. 

- املــاوردي أبــو الحســن، اإلقنــاع فــي الفقــه الشــافعي، تحقيــق خضــر محمــد خضــر، دار 

إحســان للنشــر والتوزيــع. ط1، 1420ه.

- املــاوردي أبــو الحســن، الحــاوي الكبيـــر فــي فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي، تحقيــق علــي 

معــوض وعــادل عبــد املوجــود. دار الكتــب العلميــة، ط1، 1414ه

- املرغيـــناني أبــو الحســن، الهدايــة فــي شــرح بدايــة املبتــدي، تحقيــق طــال يوســف، دار 

إحيــاء التــراث العربــي - بيـــروت. 

األولــى  الطبعــة  دمشــق   - القلــم  دار  املاليــة،  املعامــات  فقــه  رفيــق،  يونــس  املصــري   -

1426هـــ/2005م 

- املعاييـــر الشــرعية، النــص الكامــل للمعاييـــر الشــرعية التــي تــم اعتمادهــا حتــى صفــر 

 Aaoifi 1439ه/ نوفمبــر2017م. هيئــة املحاســبة و املراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية

1437ه. 

- املقــري محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، الكليــات الفقهيــة، دراســة وتحقيــق: محمــد بــن 

الــدار العربيــة للكتــاب 1997م. أبــو األجفــان  الهــادي 

- املنــاوي محمــد عبــد الــرؤوف، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، تحقيــق محمــد رضــوان 

الداية، دار الفكر - دمشق، الطبعة األولى1410هـ/1990م

- املواق، التاج واإلكليل ملختصر خليل، دار الفكر، ط2- بيـروت 1398هـ
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- النســائي أحمــد بــن شــعيب، ســنن النســائي الكبــرى، تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان 

البنــداري، ســيد حســن، دار الكتــب العلميــة، بيـــروت.ط1، 1411 هـــ/ 1991م.

- النفــراوي أحمــد بــن غنيــم، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيـــرواني، دار 

الفكــر - بيـــروت. ســنة النشــر 1415هـــ 

- النــووي يحــي بــن شــرف، شــرح النــووي علــى مســلم، دار إحيــاء التــراث العربــي - بيـــروت، 

الطبعــة الثانيــة 1392هـــ

- بدائع الصنائع للكاساني، طبعة دار الكتب العلمية، ط2، 2003م

ام شــرح مجلــة األحــكام، تعريــب املحامــي فهمــي الحسيـــني، دار 
َّ
- حيــدر علــي، درر الُحــك

الجيــل- بيـــروت، لبنــان، الطبعــة األولــى 1411هـــ / 1991م

اإلســامية،  والشــريعة  يتفــق  بمــا  املصرفيــة  األعمــال  تطويـــر  حمــود،  حســن  ســامي   -

عمــان. الشــرق-  مطبعــة  1402هـــ/1982م،  الثانيــة  الطبعــة 

- سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر- دمشق، الطبعة 1408هـ/1988م

- عطيــة جمــال الديـــن، البنــوك اإلســامية بيـــن الحريــة والتنظيــم، التقليــد واالجتهــاد، 

13، طبعــة1، صفــر 1407ه. النظريــة والتطبيــق. كتــاب األمــة، عــدد 

- عليــش أبــو عبــد هللا، فتــح العلــي املالــك فــي الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك، املشــهور 

بفتــاوى عليــش، مصطفــى البابــي الحلبــي - مصر1378هـــ

- عليش محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيـروت 1409هـ 

- فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر أحمــد بــن علــي، دار املعرفــة - بيـــروت 

1379هـــ. 

- محمــد عبــد الحليــم، اإلطــار الشــرعي واالقتصــادي واملحاســبي لبيــع الســلم فــي ضــوء 

ط3،  والتدريــب  البحــوث  معهــد  للتنميــة،  اإلســامي  البنــك   39 ص38-  املعاصــر  التطبيــق 

/2004م،  1425هـــ 
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- محمــد عبــد العزيــز حســن، اإلجــارة بيـــن الفقــه اإلســامي والتطبيــق املعاصــر، املعهــد 

العالمــي للفكــر اإلســامي- القاهــرة، الطبعــة األولــى 1417هـــ / 1996م.

- مصنف ابن أبي شيبة 9/6، طبعة مكتبة الرشد. الرياض.

- ملحــم أحمــد ســالم، بيــع املرابحــة وتطبيقاتهــا فــي املصــارف االســامية، الطبعــة األولــى 

1410هـــ/1989م، مكتبــة الرســالة الحديثــة - عمــان.

اإلســامي  املعهــد  اإلســامي.  االقتصــاد  فــي  اإلســامي  التمويــل  مفهــوم  قحــف،  منــذر   -

1425ه.  / 2004م  ط3،  والتعريــب.  للبحــوث 

- نزيــه حمــاد، بيــع الكالــئ بالكالــئ فــي الفقــه اإلســامي، مطابــع جامعــة امللــك عبــد العزيــز، 

ط1، 1406هـــ/1986م

- نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة في املال واالقتصاد، الطبعة األولى 1421هـ/2001م 

دار القلم- دمشق. 

- نصــر فريــد محمــد، فقــه املعامــات املدنيــة والتجاريــة فــي الشــريعة اإلســامية، املكتبــة 

التوفيقيــة، الطبعــة الخامســة 1418هـــ / 1998م 

اقع اإللكترونية: الجرائد واملجالت واملو

- الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 02 مارس 2017.

- الجريدة الرسمية عدد 6780، بتاريخ 23 ماي 2019م.

- الجريدة الرسمية، عدد 6328 بتاريخ 22 يـنايـر 2015.

- جريدة التجديد، عدد 946، السنة 2004.

- مجلة أبحاث االقتصاد اإلسامي عدد1 مجلد3  

- مجلة أبحاث االقتصاد االسامي، العدد 2، املجلد3 

- مجلة االقتصاد اإلسامي عدد 257، شعبان 1423هـ

- مجلة البحوث اإلسامية، العدد الثاني عام 1395 هـ.
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- مجلة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد .12 

- مجلة البحوث الفقهية املعاصرة، عدد 48، السنة1421هـ 

- مجلة بيت املشورة )قطر(. العدد 7، أكتوبر 2017.

- مجلة جامعة امللك عبد العزيز. مجلد 9، س 1997م. 

- مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 7، الجزء 2

- مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 2.

- مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 3 

- مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 6

- مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 9، الجزء األول. 

- مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد5. الجزء2. السنة 1996.

- موقع هوية برس، بتاريخ 31 مارس2019.
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