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دمة م�ق
   الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 

أله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛

    جعل هللا تعالى في شرعه الحكيم ما به نستغني عن الحرام وعن الشبهات، ووجهنا رسوله 

الكريم صلى هللا عليه وسلم إلى الطرق والوسائل التي بها نحفظ أموالنا، ونحفظ ديننا، ونهانا 

عن كل ما فيه فساد وضرر على الفرد واملجتمع، في املعاش واملعاد. وكان علماء هذه األمة 

وما زالوا يبذلون جهدهم لالجتهاد في القضايا املستجدة في املعامالت املالية، خاصة في ظل 

التقدم االقتصادي. ومنها ما عرفته صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية من تنوع كبير، مما 

قنوات  في  املستثمرين  املدخرين وفئات  فئات  بين  األموال،  تحريك  إلى سرعة وسهولة  أدى 

»اإلجارة  طريق؛  عن  واالستثمار  التجارة  في  الخدمات  تمويل  على  الطلب  وتزايد  متنوعة، 

ملا  التمويل األخرى، نظرا  املنافسة لصيغ  الوسائل  بالتمليك«، بحيث أصبحت من  املنتهية 

تقدمه من تسهيالت بالحصول على أنواع متعددة من األصول العقارية وغيرها.

   وإذا كانت الشريعة اإلسالمية تتـميز باليسر ورفع الحرج، مع حفظ الثوابت واألصول، 

فإن فقه املعامالت املالية في اإلسالم يقترح صيغا تستطيع أن تبرز هذا التميز، لكن التطبيق 

النسبي لتجربة املصارف اإلسالمية  الطول  العملي ال زال يقتصر على صيغ محدودة، رغم 

ينبغي أن تظل املصارف اإلسالمية حبيسة معامالت  ، فال 
ً
التي تزيد عن ثالثة وثالثين عاما

محدودة، دون محاولة التفكير في صيغ أخرى تبرهن على تميز الفكر االقتصادي في اإلسالم، 

بمبادئ  اإلخالل  ودون  ومسايرتها،  العصر  تطورات  استيعاب  على  اإلسالمية  املالية  وقدرة 

واملقصد  منه،  املرجوة  املصلحة  الشرعي  العقد  يحقق  أن  ينبغي  كما  اإلسالمية.  الشريعة 

الشرعي فيه، وأن تؤدي البنوك اإلسالمية الوظائف األساسية من خالل هذه العقود، حيث 

عمل  انطالق  مع  خاصة  البديلة،  والعقود  الصيغ  هذه  في  للبحث  ملحة  الحاجة  أصبحت 

البنوك التشاركية باملغرب.

    وقد اخترت البحث في العقود والصيغ البديلة في البنوك اإلسالمية، ألسهم في التعريف 

بهذه الصيغ، وبدورها في تطوير البنوك التشاركية، وتحسين أدائها، وألبّين أحكام كل واحد 
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إلى  اإلشارة  مع  اإلسالمية،  البنوك  في  وتطبيقاته  تشريعه،  من  والحكمة  العقود،  هذه  من 

رأي  أقدم  الترجيح  وعند  اإلسالمية.  واملالية  االقتصاد  عالم  في  والخبراء  الفقهاء  اختالف 

الجمهور، وإذا جزمت برأي فغالبا ما يكون وفق املذهب املالكي.

متقاربة  عقودا  تضم  مجموعة  كل  مجموعات،  إلى  البديلة  والعقود  الصيغ  وصنفت     

من حيث تصنيفها؛ »تمولية أو استثماريـة«. لذلك قسمت الكتاب إلى ستة فصول؛ أولهم 

تمـهيدي وخمسة فصول تفصيلية. تضمن الفصل التمـهيدي الحديث عن العقود وضوابطها 

املرونة  وكذا  اإلسالمية،  البنوك  في  املطبقة  للعقود  االقتصادية  والوظائف  ومقاصدها، 

الالزمة في توظيف العقود ومزايا البنوك اإلسالمية. وجاءت الفصول التفصيلية كما يلي:

1- العقود التمويلية:

الفصل األول: في عقود البيوع واملرابحة، 

الفصل الثاني: في عقود اإلجارة والجعالة،

الفصل الثالث: في عقدي السلم واالستصناع.

2- العقود االستثمارية:

الفصل الرابع: في عقود املشاركات واملضاربة. 

الفصل الخاـمـس: في عقود املزارعة، واملساقاة، واملغارسة.

ثم ختمت بخالصة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من استنتاجات، وتوصيات.

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكتبه الفقير إلى مواله؛ 

أحمد بن محمد اإلدريـ�سي.
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فصل تمـهيدي:

 العقود املطبقة يف البنوك اإلسالمية؛ 
وظائفها ومقاصدها.



الحكمة من تشريع العقود هي؛ التيسير على  الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك 

 
ً
كثيرا ونحوهم،  واألشجار  األرا�ضي  وكذلك  أصحاب  واألعمال  الصناعات  أصحاب  ألن 

واألدوات  اآلالت  تهيئة  أو  ملنتجاتهم،  املواد  األولية  تأمين  أجل  من  النقود  إلى  يحتاجون  ما 

الشريعة اإلسالمية، وتسعى  تميز  التي  اليسر واملرونة  تراعي  والبنوك اإلسالمية  ملصانعهم، 

لتطبيق املقاصد الشرعية املرجوة من العقود. 

املبحث األول: 

العقود؛ ضوابطها ومقاصدها.

الفرع األول: العقود وأقسامها؛

أوال: مفهـوم العقود؛

والشد  الربط  وهو  وعقدة،  وتعقادا  عقدا  يعقده  عقده  الحل  نقيض  لغة:  العقد   -1

والضمان والعهد، وهو الجمع بين الشيئين بما يعسر االنفصال معه، وأصله الشد والجمع 

ُعُقوِد﴾1، واملعاقدة: املعاهدة، وعاقده: 
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال يُّ

َ
عقود ومنه قوله تعالى: ﴿َياأ

عاهده، وتعاقد القوم: تعاهدوا2. وقال ابن فارس: )العين والقاف والدال أصل واحد يدل 

على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها(3. 

  وأصل العقد الربط والوثيقة، تقول العرب: وعقدنا أمر كذا وكذا أي: ربطناه بالقول، 

كربط الحبل بالحبل، قال الشاعر:

شــــــــــدوا العنــــــــــاج وشــــــــــدوا فوقــــــــــه الكربــــــــــاقــــــــــوم إذا عقــــــــــدوا عقــــــــــدا لجارهــــــــــم

  والعقدة: حجم العقد والجمع عقد، وخيوط معقدة شدد للكثرة، ويقال: عقدت الحبل 

1 - املائدة: 1.
2 - ابن منظور، لسان العرب، )دار صادر بيروت، الطبعة السابعة 1997-1417(. 296/3.

   والــفيروز أبادي، القاموس املحيط، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. )دار الفكر، 

   طبعة:1425-2005(. الصفحة: 300.
3 - ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، )دار 

   الجيل في لبنان، طبعة: 1420هـ(. ج: 4 / ص: 86.
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فهو معقود، وكذلك العهد ومنه عقدة النكاح، وانعقد عقد الحبل انعقادا، وموضع العقد 

من الحبل معقد وجمعه معاقد.

  والعقد الخيط ينظم فيه الخرز وجمعه عقود، وقد اعتقد الدر والخرز وغيره إذا اتخذ 

منه عقدا، واملعقاد: خيط ينظم فيه خرزات وتعلق في عنق الصبي، وعقد التاج فوق رأسه 

واعتقده: عصبه به.

ارتباط  عن  عبارة  وهو  أمًرا  وتعهدهما  املتعاقدين  »التزام  هو:  اصطالحا،  العقد   -2

اإليجاب بالقبول«1.

   وقيل: هو »كل ما يعقد الشخص أن يفعله هو، أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه 

إياه«2. وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود املعاوضات عقودا، ألن كل واحد من 

طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على املستقبل عقدا، ألن الحالف ألزم نفسه 

ِذيَن آَمُنوا 
َّ
َها ال يُّ

َ
الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿َياأ

ُعُقوِد﴾3، قال العلماء في تفسيرها: يعني بذلك عقود الدين، وهي ما عقده املرء على 
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
أ

نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطالق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق 

وتدبير وغير ذلك من األمور ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه 

هلل من الطاعات كالحج والصيام واالعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة 

ـق عليها5.
ّ
اإلسالم4. وعند تفسيره لهذه اآلية، قسم ابن العربي العقود إلى خمسة أقسام، وعل

1 - مجلة األحكام العدلية، )الناشر: محمد نو(. الصفحة: 29.
2 - د.محمود، عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )دار الفضيلة للنشر 

   والتوزيع والتصدير(. ج: 2 / ص: 517. وينظر؛ نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية 

   واالقتصادية في لغة الفقهاء، )دار القلم-دمشق، والدار الشامية-بيروت، الطبعة األولى: 1429هـ-

   2008م(. الصفحة: 327.
3 - املائدة:1.

4 - اإلمام القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق سالم مصطفى البدري، )دار الكتب العلمية

  بيروت، الطبعة األولى 1420-2000(. ج: 6/ ص:32.
5 - اإلمام ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن. )طبعة: دار الفكر بيروت، دون تاريخ(.

   ج: 2/ ص:11-5.
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ثـانيا: أقسام العقود؛

  للعقود تصنيفات متنوعة، أذكرها كما وردت في ثنايا كتب الفقه والقانون، وهي: 

 التسمية:
ُ

1- تقسيم العقود من حيث

البيع والهبة  لها مثل عقد  التي أفرد املشرع أحكاما خاصة  - عقود مسماة: وهي العقود 

والشركة.

- عقود غير مسماة: وهي العقود التي لم ُيفرد لها املشرع أحكاما« خاصة« بها وتخضع في 

أحكامها للنظرية العامة لاللتزام.

2- تقسيم العقود من حيث املقابل:

- عقود املعاوضة: وهو العقد بعوض يأخذ فيه كال« من املتعاقدين مقابال« ملا التزم به 

مثل عقد البيع، واإلجارة.

- عقود التبرع: وهي العقود التي ال يأخذ فيها أحد املتعاقدين مقابال« ملا التزم به مثل عقد 

الهبة والوقف.

3- تقسيم العقود من حيث التكوين:

أو  البيع  - العقود البسيطة: وهو العقد الذي يتناول نوعا واحدا من العقود مثل عقد 

عقد اإليجار.

من  عادة«  ويكون  واحد  بآن  عقود  عدة  بين  يجمع  الذي  العقد  وهو  املركبة:  العقود   -

العقود الغير مسماة مثل العقد بين الفندق والنزيل والذي يتضمن مجموعة عقود، وهي:

_ عقد إيجار للغرفة.

_ عقد عمل بالنسبة للخدمة املقدمة من الفندق للنزيل.

_ عقد بيع بالنسبة للطعام املقدم من الفندق للنزيل

_ عقد وديعة بالنسبة ألمتعة النزيل املوجودة بالغرفة.
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4- تقسيم العقود من حيث التزام األطراف:

- العقود امللزمة للطرفين: وهو العقد الذي يرتب التزامات على عاتق طرفي العقد فيكون 

كل منهما دائنا« ومدينا« في الوقت ذاته.

- العقود امللزمة لطرف واحد؛ وهو العقد الذي يرتب التزاما على عاتق طرف واحد من 

أطراف العقد كعقد الهبة وعقد القرض.

5- تقسيم العقود من حيث قيمة االلتزام:

- عقود محددة: وهو العقد الذي يقف فيه كل من املتعاقدين على انعقاده ومقدار غنمه 

من العقد املبرم

- العقود االحتمالية: وهو العقد الذي ال يستطيع فيه كل من املتعاقدين الوقوف على 

 في املستقبل 
ّ
وقت انعقاده ومقدار غنمه وغرمه من العقد املبرم ألنه ال يمكن تحديد ذلك إال

كعقد اليانصيب وعقود التأمين.

6- تقسيم العقود من حيث الزمن:

- العقد الفوري: هو العقد الذي ال يكون الزمن عنصرا أساسيا فيه فبمجرد إبرامه ُينتج 

آثاره القانونية وُيرتب التزامات على عاتق كال الطرفين مثل عقد البيع بثمن مؤجل.

العمل  الزمن عنصرا »جوهريا« فيه مثل عقد  يكون  الذي  العقد  العقد املستمر: هو   -

وعقد اإليجار.

الفرع الثاني: الضوابط الشرعية للعقود؛

    لدراسة العقود وأحكامها، خاصة املستجدات الفقهية في مجاالت االقتصاد والعالقات 

االجتماعية وغيرهما، ينبغي مراعـاة الضوابط التالية:

1- إيضاح مقاصد العقود قبل الحكم عليها، وهل إذا خال العقد من املقصد يفسد أم 

أو  الفقهي  باالجتهاد  املقاصد  وعالقة  والنفاذ،  الصحة  وبين  االنعقاد  بين  والعالقة  يبطل؟ 

مجرد بيان حكمة التشريع، والفرق بين مقاصد العلة ومقاصد الحكمة.

يترتب عليه من حكم شرعي، كما ذهب  العقود، وما  في  بين االختيار والرضا  التمييز   -2
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عندهم  االختيار  فيها  فاملشترط   – واإلجارة  البيع  مثل   – املالية  العقود  أن  إلى  الحنفية 

لالنعقاد، واشترط لصحتها الرضا، فإذا تحققا في التصرف كان صحيحا ومنعقدا -مع توفر 

االختيار  وجد  إذا  وأما  باطال،  وأصبح  العقد  انعدم  االختيار  انعدم  وإذا  األخرى-  الشروط 

وانعدم الرضا فإن العقد يكون فاسدا.

3- التمييز بين الحكم الشرعي للعقد وما يتبعه من الحكم باإلثم والحرمة مع التصحيح، 

أو الحكم بانعقاده مع فساده.

ال  واملعاني،  باملقاصد  العقود  في  “العبرة  ومنها:  باملعامالت،  الخاصة  القواعد  تفعيل   -4

رضا  بال�ضيء  و”الرضا  املقاصد”،  في  يغتفر  ال  ما  الوسائل  في  و“يغتفر  واملباني”.  لأللفاظ 

الكلية  القواعد  واإلفادة من  الحرام”،  والحرام غلب  الحالل  اجتمع  و”إذا  منه”،  يتولد  بما 

الخمسة الشهيرة: “األمور بمقاصدها”، و”اليقين ال يزول بالشك”، و”املشقة تجلب التيسير”، 

و”الضرر يزال”، و”العادة محكمة”، وغير ذلك من القواعد املتعلقة باملعامالت املالية، والتي 

 لالجتهاد الفقهي في املستجدات1.
ً
تكون أساسا

الفرع الثالث: املقاصد الشرعية للعقـود؛

أوال: ضرورة النظر ملقاصد العقود؛

   إن كان عدم توافر الشروط في العقد يجعله فاسدا ال يحل التعامل به، أو باطال، أو 

يجعل الشرط فاسدا مع صحة العقد في بعض الحاالت، فإن من أخوف ما يفتى به؛ النظر 

إلى صحة الشروط وحدها، دون النظر إلى مقاصد العقود، وهي �ضيء معتبر في صحة العقد، 

وإذا  التكليفية،  به األحكام  تعلقت  القصد  به  تعلق  إذا  )فالعمل  الشاطبي:  اإلمام  قال  كما 

عري عن القصد لم يتعلق به �ضيء منها. فلو فرضنا العمل مع عدم االختيار كامللجأ، والنائم 

1 - ينظر كتب القواعد الفقهية، ومنها: 

- الونشري�ضي، أبو العباس أحمد بن يحيى، إيـضاح املسالك إلى قواعد اإلمام مالك، تحقيق أحمد بوطاهر 
الخطابي. 

- األستاذ الندوي، علي أحمد، القواعـد الفقهية. )دار القلم، دمشق، الطبعة العاشرة: 1432هـ-2011م(.

- الشيخ الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية. )دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية: 1989-1409(.
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واملجنون. فال يتعلق بأفعالهم مقت�ضى األدلة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع، فبقي ما 

كان مفعوال باالختيار ال بد فيه من قصد(1.

فقهية  أزمة  تولد  الصحة  شروط  توافر  مع  العقود  من  املرجوة  املقاصد  غياب  إن      

حقيقية، بين أن تكون العقود مجرد �ضيء صوري يمرر ألجل إخماد الضمير من التأثم، أو 

أن نجعل التطبيق الشرعي في مأزق أمام الناس، مما يدفعهم إلى إماتة الضمير؛ ألن العقد 

الشرعي توافرت شروطه غير أنه لم يحقق املصلحة املرجوة منه، وال املقصد الشرعي فيه، 

مع  ولو  العقد،  من  الدنيوية  املقاصد  تحقيق  عن  باحثين  الشرع  حينئذ  الناس  فيتخطى 

االجتهاد  آلة  من  العلماء  استنبطها  التي  الشروط  بعض  غياب  في  تتمثل  شرعية  مخالفات 

الفقهي.

ثانيا: املقاصد العامة للعقود العوضية:

للعقود،  االقتصادية  الوظائف  التمهيدي  الفصل  هذا  من  الثاني  املبحث  في  سنرى    

وسأتناول في هذا البحث مقاصد العقود العوضية عامة، والتي ُيـعمل بها في البنوك اإلسالمية 

خاصة، وهي تتنوع إلى مقاصد تربوية، واجتماعية، وأخرى اقتصادية – تنموية، أذكر منها:

- مقاصد تربوية:

* االنقياد والطاعة ألوامر هللا تعالى واجتناب نواهيه املتعلقة بنظام العقود العوضية. 

* إعطاء قيمة إثباتية للعقود. 

* التربية على قيم الوفاء والعفة والحرص على إعطاء الناس حقوقهم.

- مقاصد اجتماعية:

* املحافظة على االستقرار والسلم االجتماعيين.

* الحفاظ على سالمة العالقات االجتماعية.

1 - اإلمام الشاطبي، املوافقات في أصول األحكام، تحقيق الشيخ عبد هللا دراز، )دار الكتب العلمية، 

  بيروت(. ج: 2/ ص: 327.
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* نشر أجواء الثقة بين الناس.

* ضمان الحقوق وحمايتها من كل تالعب.

* تبادل املنافع بين الناس، وتحقيق التعاون واألخوة بينهم،

- مقاصد اقتصادية - تنموية: 
* عقود تيسر وتضبط املعامالت املالية، مما يؤدي إلى االستقرار والتطور االقتصادي. 

* عقود تساير تطور الحركة االقتصادية.
* عقود ضابطة تمنع كل أشكال االستغالل والظلم واإلكراه.

ْسِهُم في التنمية.
ُ
* عقود متنوعة ومنفتحة ت

في صورة معدات  الحرفيين والصّنـاع واملزارعين وإمدادهم بمستلزمات اإلنتاج  * تمويل 

وآالت أو مواد أولية كرأس مال مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. 
* تشجع املستثمرين على اإلسهام في الحركة االقتصادية واملالية، بحماية حقوقهم بهذه 

العقود.
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املبحث الثـاني: 

الوظائف االقتصادية للعقود املطبقة

 يف البنوك اإلسالمية؛

جميع  في  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  بتطبيق  يلتزم  الذي  البنك  هو  اإلسالمي  البنك     

معامالته املصرفية واالستثمارية، من خالل تطبيق مفهوم الوساطة املالية القائم علي مبدأ 

املشاركة في الربح أو الخسارة، ومن خالل إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة. والتمويل 

املصرفي يخضع »ملجموعة من الضابط املستمدة من الشريعة اإلسالمية، هذه الضوابط 

يمكن حصرها في ضابط العقيدة وضابط القواعد الكلية وضابط األحكام الخمسة وضابط 

املقاصد الكلية«1.

الفرع األول: وظائف البنوك اإلسالمية من خالل العقود املطبقة؛ 

   مما يميز املصارف اإلسالمية تطبيق أحكام وقيم الشريعة اإلسالمية في كافة معامالتها، 

وقد أوجدت البنوك اإلسالمية نوعا من التعامل املصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في القطاع 

املصرفي التقليدي، فقد أدخلت املصارف اإلسالمية أسس للتعامل بين املصرف واملتعامل 

تعتمد علي املشاركة في األرباح والخسائر باإلضافة إلي املشاركة في الجهد من قبل املصرف 

واملتعامل، مما يطمئن ويشجع املتعاملين على إيداع أموالهم في البنوك لتنميتها. كما أوجدت 

املصارف اإلسالمية أنظمة للتعامل االستثماري في جميع القطاعات االقتصادية وهي صيغ 

االستثمار اإلسالمية كاملرابحة واملشاركة واملضاربة واالستصناع والتأجير وغيرها من الصيغ 

البديلة والتي تصلح لالستخدام في كافة األنشطة.

يلي: ما  أذكر  العقود،  هذه  خالل  من  اإلسالمية  للبنوك  األساسية  الوظائف  ومن      

املال  رأس  عنصر  بتحمل  ذلك  وربط  االقتصادي  النشاط  لنتيجة  العادل  التوزيع   -1   

مسؤوليته كشريك في العملية اإلنتاجية، حيث يعمل عقد املضاربة املطلقة واملشاركة على 

1 - الدكتور الغريب ناصر، ضوابط التمويل املصرفي، )وقد فصل هذه الضوابط فأجاد وأفاد، في مجلة

   الفرقان، العدد 43، 1420هـ2000م، وهو عدد خاص بالتطبيقات االقتصادية اإلسالمية املعاصرة(
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مشاركة املساهمين واملودعين في مخاطر االستثمار، والنتيجة أن رأس املال ال يأخد نصيبا 

محددا سلفا بصرف النظر عن نتيجة النشاط االقتصادي.

2- تعمل البنوك اإلسالمية على إعادة توزيع الدخول بين أفـراد املجتمع مما يسهم في تقدم 

تقدم  (إن  املولى:  عبد  شوربحي  سيد  يقول الدكتور  كما  االقتصادية  قدرته  ودعم  املجتمع 

املجتمعات ودعم قدرتها االقتصادية ال يعود كافيا إال إذا اقترن بعدالة توزيع الدخول بين 

 ملكتسبات التنمية، وحتى يمكن استمرار 
ً
 لالستقرار االجتماعي وحماية

ً
إفراد املجتمع ضمانا

جهود التنمية(1.

3- تسعى البنوك اإلسالمية إلى تحقيق التوازن بين أطراف العقد، وإلى استخدام مجموعة 

من العقود لالستفادة من املال وتنميته وإصالحه من داخل كل نشاط اقتصادي، مما يؤدي 

إلى تنمية جادة وحقيقية.

الفرع الثاني: الوظائف االقتصادية للعقود؛ 

   تؤدي العقود املطبقة في البنوك اإلسالمية وظائف اقتصادية هـامة، ومنها:

1- تحقيق التوازن بين عوائد عناصر اإلنتاج: 

    في عقود املضاربة واملزارعة واملساقاة مثال، هناك ربط لعائد كل من العمل ورأس املال 
بما يتحقق فعال من عائد، حيث ينال كل طرف حقه مقابل إسهامه في عملية اإلنتـاج، دون 

التمييز بينها.

2- االستخدام الكفء للموارد االقتصادية:

    املقصود بالكفاءة في استخدام املوارد أمران، إما أن ننتج اكبر كمية ممكنه من السلع 

والخدمات  السلع  من  معينة  كمية  ننتج  أو  اإلنتاج  عناصر  من  محددة  بكمية  والخدمات 

باستخدام أقل كمية ممكنه من عناصر اإلنتاج. والعقود املطبقة في البنوك اإلسالمية تسهم 

االقتصادية،  للموارد  الكفء  االستخدام  يكفل  ومما  الكفاءة.  هذه  تحقيق  في  كبير  بشكل 

1 - الدكتور شوربحي، سيد عبد املولى، الفكر االقتصادي اإلسالمي ومكافحة جرائم النمو االقتصادي، 

   )دار النشر: املركز العربي للدراسات األمينة والتدريب بالرياض، طبعة 1412هـ 1991م(. 

   الصفحة:159. 
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تطبيق شروط العقود، ومنها استبعاد النجس وما ال منفعة فيه من السلع، وتحريم بعض 

املهن غير املنتجة، مثل الكهانة، والتركيز على العقود التي تسهم في اإلنتاج الحقيقي.

3- املساهمة يف معالجة مشكلة البطالة:

  إن الفئات القادرة على العمل والباحثة عنه في حاجة ماسة لألمن بشكل عام، واألمن 

بالصيغ  التمويل  على  الحصول  خالل  من  ذلك  لهم  ويتحقق  خاص،  بشكل  االقتصادي 

جهة  من  البطالة  مشكلة  من  التخلص  يعنى  مما  االقتصادية  األنشطة  وبدأ  اإلسالمية 

التمويل اإلسالمي  أن قطاع  نعي  أن  وينبغي  الفقر.  انحسار  يعنى  مما  والحصول على دخل 

لالستثمار  أخالقي  بديل  فهو  الشريعة،  أحكام  مع  يتوافق  بما  األعمال  ملزاولة  وسيلة  هو 

يتمتع بالنزاهة، واملسؤولية االجتماعية، أضف إلى ذلك أنها وسيلة تساهم في تنويع محافظ 

املستثمرين، ال�ضيء الذي يجعلهم يطمئنون أكثر على أموالهم، ويدفعهم لتنويع االستثمارات.

4- املساهمة يف استقرار متوسط دخل الفرد:

   تعمد املصارف اإلسالمية إلى استقرار وتحسين دخل الفرد عن طريق استثمار األموال 

في الصالح العام؛ »مما يترب عليه كثرة اإلنتاج، وبذلك تقـّل نسبة البطالة هذا من ناحية، 

ومن ناحية أخرى يتحقق لدينا زيادة دخل الفرد فيعود ذلك على ارتفاع نسبة األموال في مورد 

الزكاة، فضال عن أن عقيدة الفرد اإلسالمية تزيد تقواه وتجعله حريصا على ذل القربات، 

وذلك عن طريق الصدقات«1.

5- املساهمة يف استقرار السوق: 

   اعتبارا ألهمية السوق النقدية، حيث تحتل األسواق النقدية أهمية كبيرة خاصة في 

الدول التي تأخذ بنظام اقتصاد السوق، يظهر جليا ضرورة تنظيم العقود ومراعاة العوامل 

املؤدية إلى استقرار السوق، ومنها: تحريم الغش بأنواعه، ودقة الكيل وامليزان، والعلم التام 

بالعقود وحيثياتها، وإظهار عيوب السلعة، ومنع النقود املزيفة، وتوافر الخيار بأنواعه. ثم 

تفعيل دور املحتسب في تنظيم السوق.

1 - روضة، محمد بن ياسين، منهج اإلسالم في حماية املجتمع من الجريمة، )نشر باملركز العربي

   للدراسات األمنية والتدريب - الرياض، طبعة:1413هـ(. ج: 2 / ص: 197.
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إضافة إلى ذلك، البد من دراسة األسواق ودرجة نموها وتطورها ودرجة نمو وتطور النظام 

املصرفي عموما و السياسة االئتمانية بشكل خاص. 

6- ضمان حرية السوق:

   املقصود بتحرير األسواق عند أهل االختصاص؛ تقليص الدور الذي تلعبه الدولة في 

عرفت  ذلك  لتحقيق  برامج  الدولية  الرأسمالية  التمويل  منظمات  وضعت  وقد  االقتصاد 

ببرامج التثبيت االقتصادي والتكييف الهيكلي.

   ومن الشروط املحيطة بالعقود التي تهدف إلى ضمان حرية السوق؛ النهي عن االحتكار، 

والنهي عن تلقي الركبان، مما يؤدي إلى زادة املنافسة في السوق، وتعدد عدد التجار. والنهي 

عن التسعير الجبري للسلع –محل العقود- مما يساعد على تحديد السعر الذي يسـاوي بين 

العرض والطلب في األسواق، ويحول دون وقوع ظلم بين أي من املتعاقدين. كل ذلك يؤدي 

إلى تخفيض السعر بالنسبة للمستهلك، حيث يسود الحجم األمل لإلنتاج، والسعر األمثل، 

ويؤدي أيضا إلى الجود واإلتقان املستمر للسلـع.

7- املساهمة يف معالجة مشكل الهجرة والنزوح:      

  من أهم أسباب النزوح والهجرة من األرياف ضعف التمويل الفالحي والزراعي الالزمين 

عموما  اإلسالمية  للبنوك  يمكن  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  ظل  وفي  الريف،  في  لالستقرار 

وبنوك التنمية الزراعية خاصة مزاولة نشاطها التمويلي من خالل استخدام الصيغ اإلسالمية 

 من نظام الفائدة املحرمة حيث يقوم البنك في هذه 
ً
املعروف كاستخدام نظام املرابحة بدال

أن  على  للمزارع  بيعها  يعيد  ثم  وغيرها  والبذور  كاألسمدة  اإلنتاج  مستلزمات  بشراء  الحالة 

بالتمليك لآلالت واملعدات  املنتهي  التأجير  نظام  املوسم وكاستخدام  نهاية  في  قيمتها  يسدد 

الزراعية وأجهزة الري وغيرها من اآلالت الزراعية نظير أجر سنوي مع تسديد جزء من قيمة 

العين املؤجرة حتى يتم تسديد القيمة كاملة ومن ثم تنتقل امللكية إلى املستفيد1. 

التكاليف  الكفاءة االقتصادية البد من اعتبار  إلى أن مع الحرص على     بقيت اإلشارة 

1- البنك اإلسالمي للتنمية، جهود البنك اإلسالمي للتنمية في مجال تمويل القطاع الزراعي، ورقة عمل 
مقدمة للندوة القومية للتمويل واالئتمان الزراعي في الوطن العربي, 1986، الناشر املنظمة العربية ضمن 

مجموعة أوراق الندوة، الصفحة: 150.
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االجتماعية، وينبغي الحرص على التوظيف الكامل للموارد؛ باستخدام جميع املوارد املتاحة 

باملجتمع بالكامل وعدم تعطيل أي جزء منه، مع مراعاة التكاليف االجتماعية.
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املبحث الثـالث: 

املرونة يف توظيف العقود 

ومزايا البنوك اإلسالمية؛ 

الفرع األول: املرونة يف توظيف العقود:

   إذا كانت الحكمة من تشريع العقود هي؛ التيسير على  الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، 

 
ً
وذلك ألن أصحاب الصناعات واألعمال وكذلك  أصحاب األرا�ضي واألشجار ونحوهم، كثيرا

واألدوات  اآلالت  تهيئة  أو  ملنتجاتهم،  السلع  األولية  تأمين  أجل  من  النقود  إلى  يحتاجون  ما 

البنوك  فإن  أراضيهم،  رعاية  أجل  نقود  من  إلى  يحتاجون  الذين  الزراع  وكذلك  ملصانعهم، 

اإلسالمية مطالبة بمراعاة اليسر واملرونة التي تميز الشريعة اإلسالمية، كما يقول الدكتور 

يوسف القرضاوي: )إن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق، رعاية 

كثرة  من  به  ابتلوا  وما  اليقين،  وضعف  الدين،  رقة  من  أكثرهم  على  غلب  وما  لظروفهم، 

املغريات باإلثم، واملعوقات عن الخير، ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم 

في مسائل الفروع، على حين ال يتساهلون في قضايا األصول(1.

الدخول  في حماية أصحاب  البنوك اإلسالمية تساهم  فإن  العقود     ومن خالل مرونة 

املحدودة على شكل مساعدات مالية كالضمان االجتماعي وكذلك توفير الرعاية التعليمية 

للبنية  مشروعات  إقامة  خالل  من  الفقراء  مناطق  تنمية  في  أيضا  وتساهم  والصحية، 

األساسية توفر لهم املعيشة بصورة كريمة.

الفرع الثاني: مزايا البنوك اإلسالمية؛

   تتميز البنوك اإلسالمية بتقديم مجموعة من األنشطة ال تقدمها املصارف التقليدية؛ 

من قبيل تنمية القرض الحسن، واملساهمة في تنظيم صندوق الزكاة؛ لجمعها واستثمارها 

وتوزيعها.

1 - الدكتور يوسف القرضاوي، »اإلجارة املنتهية بالتمليك كما تجريها املصارف اإلسالمية«، )مكتبة

   وهبة، الطبعة الثالثة: 1415هـ-1995م(. الصفحة: 22.
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   وتسعي البنوك اإلسالمية إليجاد الصيغ االستثمارية اإلسالمية التي يتمكن من خاللها 

بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  من تمويل املشروعات االستثمارية املختلفة 

كما تعمل على ابتكار وتطوير الخدمات املصرفية، وتقديم العديد من التسهيالت للعمالء 

جديدة  إسالمية  بنكية  أدوات  استحداث  على  مستمر  بشكل  اإلسالمية  البنوك  و«تعمل 

وبالشكل  االستثمار  أو  واالئتمان  التوظيف  مجاالت  أو  والودائع  املوارد  مجاالت  في  سواء 

الذي يغطي احتياجات األفراد ويتوافق مع متطلبات ومتغيرات العصر«1. ولكي تؤدي البنوك 

تحقيق  أجل  من  املالية  السياسة  تخطيط  على  مساعدتها  من  البد  هذا  دورها  اإلسالمية 

األمن االقتصادي الذي تطمح إليه؛ يقول الدكتور سيد شوربحي عبد املولى: (كما لتخطيط 

وحسن  البطالة  على  والقضاء  الضريبي  التهريب  مشكلة  من  الحد  في  دور  املالية  السياسة 
استخدام وتوجيه اإلنفاق العام ومعالجة مشكل الفقر.(2

   وتعتبر ثقة املودعين في املصرف؛ أهم عوامل نجاح البنوك اإلسالمية، ومن أهم عوامل 

العمالء  ودائع  من  السحب  احتماالت  ملواجهة  دائمة  نقدية  توافر سيولة  البنوك  في  الثقة 

السيولة  وتستخدم  ثابتة.  أصول  تسييل  إلى  الحاجة  دون  الطلب  تحت  الودائع  خصوصا 

النقدية في البنوك في الوفاء باحتياجات سحب الودائع الجارية من ناحية واحتياجات البنك 

من املصروفات التشغيلية باإلضافة إلي توفير التمويل الالزم للمستثمرين.

   ومن أهم مزايا البنوك اإلسالمية؛ أنها تراعي مستويات املعيشة واملتغيرات، كما يقول 

الدكتور منصور التركي: )ومن مزايا النظرة اإلسالمية لرأس املال أنها أكثر واقعية ألن إنتاجية 

في اإلطار  بأنه متحرك  يفترض  الذي  اإلنتاج،  بواقع  فيها  ترتبط  للتغيير  املعرضة  املال  رأس 

للسكان وعاداتهم وأذواقهم، ومستويات  املؤثرة  املتغيرات  للنمو ومراعاة جميع  الديناميكي 

معيشتهم واالختراعات(3.

1 - الخضيري، أحمد محسن، »مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة«، )مجموعة النيل العربية، 

   القاهرة، الطبعة األولى، 2000م(. الصفحة: 39.
2 - شوربحي، سيد عبد املولى، »الفكر االقتصادي اإلسالمي ومكافحة جزائم النمو االقتصادي«، 

  )مرجع سابق(. الصفحة:196.
3 - التركي، منصور، »االقتصاد اإلسالمي بين النظرية والتطبيق«، )املكتب املصري الحديث، طبعة 

   1976م(. الصفحة: 141،
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الفرع الثالث: الدور التنموي للبنوك اإلسالمية؛

يظهر دورها التنموي فيما يلي:

بهدف  البنوك،  وخصوصا  عامة،  بصفة  املالية  املؤسسات  تنشأ  نمو:  معدل  تحقيق   -
االستثمار؛ حيث تمثل عماد االقتصاد ألي دولة، وحتى تستمر البنوك اإلسالمية في السوق 

املصرفية البد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو , وذلك حتى يمكنها االستمرار واملنافسة 

في األسواق املصرفية. 

بفوائد  املجتمع  تعود على  اقتصادية  إلى مشاريع ذات جدوى  املجمدة  األموال  تحويل   -
عديدة من خالل تمويل قطاع الصناعات الصغيرة الذي يؤدي إلي املساهمة املباشرة في حل 
مشكالت االقتصاد وذلك بزيادة الدخل وتقليل معدالت البطالة واملساهمة في تخيف حدة 

الضغط على ميزان املدفوعات وتنشيط االستهالك الكلي املحفز لالستثمار.

يشكلون  الذين  املودعين  بين  الوساطة  بدور  اإلسالمية  البنوك  تقوم  املالي:  الوسيط   -
جانب عرض األموال في النظام املصرفي واملقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه 
األموال، يمثل النظام املصرفي ميكانيكية هامة لجمع وحشد املدخرات الوطنية وتحويلها إلى 
استثمارات في اآلالت واملعدات واألبنية والبنية التحتية والبضائع والخدمات إلى جانب عملها 
لتمويل املشاريع األكثر كفاءة وإنتاجية وربحية.  على جذب االستثمارات األجنبية وتوجيهها 
وقد ساعد هذا الدور املهم على فصل قرار االدخار عن قرار االستثمار على املستوى الجزئي.

- تنمية املوارد البشرية: تعد املوارد البشرية العنصر الرئي�ضي لعملية تحقيق األرباح في 

بنفسها دون استثمار، وحتى يحقق  تدر عائدا  أن األموال ال  املصارف بصفة عامة، حيث 

املصرف اإلسالمي ذلك البد من توافر العنصر البشري القادر علي استثمار هذه األموال، 

والبد أن تتوافر لديه الخبرة املصرفية وال يتأتي ذلك إال من خالل العمل علي تنمية مهارات 
أداء العنصر البشري باملصارف اإلسالمية عن طريق التدريب للوصول إلي أفضل مستوي 

أداء في العمل. 

طويلة  قروض  إلى  األجل  قصيرة  العمالء  ودائع  تحويل  يتم  حيث  االستحقاق،  تحويل   -
األجل، موفقة بذلك بين رغبات املدخرين في حق سحب ودائعهم عند الحاجة إليها، ورغبات 
من  العوائد  تحقق  ومواعيد  ردها  مواعيد  تتزامن  قروض  على  يحصلوا  أن  في  املقترضين 

املشروع املمول.
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مجاالت  في  وأهمية  مسؤولية  أكثر  دورا  املصارف  تلعب  املصرفية:  املنتجات  تسعير   -
اإلصـالح والتحول االقتصادي، ويشمل ذلك التسعير الدقيق للمنتجات املصرفية والتوسع 

في منح القروض طويلة األجل. 

السوق  في  وفعالية  بكفاءة  وجودها  الحفاظ على  من  اإلسالمية  البنوك  تتمكن  ولكي     
املصرفية البد لها من مواكبة التطور املصرفي ولذلك فإنها تسعى إلى ابتكار صيغ للتمويل حتى 
يستطيع املصرف اإلسالمي مواجهة املنافسة في اجتذاب املستثمرين، واالستمرار في تحقيق 

االستقرار االجتماعي والنمو االقتصادي. 
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الفصل األول: 

صيغ التمويل؛ عقود البيوع 

واملرابحة.



املبحث األول: البيع اآلجل وأحكامه؛

تمهيد: 

العلماء  قبل  من  واالهتمام  العناية  من   
ً
كثيرا تلقى  العصر  هذا  في  البيع  أشكال  إن     

والباحثين، نظرا لظهور أنواع وأشكال عديدة في ميدان التجارة، األمر الذي يستدعي إصدار 

األحكام حولها من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية.

، ولم يخل هذا 
ً
 وحديثا

ً
   وبيع التقسيط أحد تلك األشكال من البيوع، التي تم بحثها قديما

البيع من االختالف فيه بين الفقهاء والباحثين، في املا�ضي والحاضر.

الفرع األول: تعريف البيع لــغًة وشرعا؛

 
ً
، وبعت ال�ضيء: شريته، أبيعه بيعا

ً
: »البيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضا

ً
- البيع لغة

 كان أو غيره«، أو »دفع عوض وأخذ ما عّوض 
ً
ومبيعا، وهو يعني؛ »مقابلة �ضيء ب�ضيء، ماال

عنه«، والبيع من األضداد، كالشراء، قد يطلق أحدها وُيراد به اآلخر، وُيسّمى كل واحد من 

طلق البائع فاملتبادر إلى الذهن في العرف أن ُيراد به باذل 
ُ
، لكن إذا أ

ً
 أو بّيعا

ً
املتعاقدين: بائعا

السلعة«1.

2: من تعاريف الفقهاء لعقد البيع أذكر ما يلي: ً
- البيع اصطالحــا

بعضها  األموال  مقابلة  هي  )والتجارة  العربي:  ابن  قال  ببعض،  بعضها  األموال  مقابلة   *

ببعض؛ وهو البيع، وأنواعه في متعلقاته باملال كاألعيان اململوكة(3. واشترط صحة القصد 

والعمل.

1- ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق(. ج: 8 / ص: 26-23. 

  والــفيروز أبادي، القاموس املحيط، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. الصفحة: 635.

  واإلمام الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، )مرجع سابق(. الصفحة: 71. 
2 - اإلمام الجزيري، عبد الرحمان بن محمد َعوض، الفقه على املذاهب األربعة، )دار الغد الجديد، 

   مصر، الطبعة األولى، 1426هـ-2005م(. الصفحة: 493-491. 
3 - اإلمام ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن. )مرجع سابق(. ج: 1/ ص: 321.
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، واشتقاقه من الباع؛ ألن كل واحد من املتعاقدين يمـّد 
ً
ـكا

ُّ
 وتمل

ً
* »مبادلة املال باملال تميكا

بـاعه باألخد واإلعطاء«1. 

بأنه؛  الفقهاء  بعض  عنه  وعبر  للبيع،  ثمنا  يكون  بمال  للمشتري  ماال  البائع  تمليك   «  *

مبادلة مال بمال بالترا�ضي«2. من غير ربا وال قرض. وقد يكون أحدهما على التأبيد.

الفرع الثاني: البيع اآلجل وحكمه:

1- تعريف البيع اآلجل:

وقت  إلى  الثمن  سداد  تأجيل  مقابل  الحال  في  السلعة  تسليم  يتم  أن  هو  اآلجل  البيع    

معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء املؤجل من 

الثمن على دفعات أو أقساط، فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية املدة املتفق عليها 

مع انتقال امللكية في البداية فهو بيع آجل، وإذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم 

ال�ضيء املباع مع انتقال امللكية في نهاية فترة السداد. فهو) البيع بالتقسيط(3. فالبيع اآلجل 

 وهذا ال خالف في جوازه بل هو 
ً
والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقدا

عمل يؤجر فاعله، وقد يكون البيع اآلجل بسعر أكبر من الثمن الحال وفي هذا اختالف بين 

الفقهاء، أجازه جمهور الفقهاء، وصورته أن يقول صاحب السلعة ملشتري هذه السلعة ثمنها 

مائة إذا دفعت الثمن اآلن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا.

2- حكم الزيادة إلى أجــل:

   هذه املعاملة ال بأس بها؛ ألن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل املسلمون يستعملون 

مثل هذه املعاملة، وهو كاإلجماع منهم على جوازها.

1 - ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد هللا املقد�ضي، املغــنـي، تحقيق الدكتور محمد شرف الدين

   خطاب، والدكتور السيد محمد السيد، )مطبعة دار الحديث - القاهرة، الطبعة األولى:

   1416ه-1996م(. ج: 5 / ص: 392.
2 - نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. الصفحة: 97. 

  وُيـنظر: محمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )مرجع سابق(.

  ج:1/ص: 403-398. 
3 - ألبي البقاء تفصيل وبيان ألنواع البيع، في كتابه؛ الكليات، الصفحة: 241-240.
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   وثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك؛ فعن عبد هللا بن عمرو بن 

العاص ر�ضي هللا عنهما، قال: )جهز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيشا على إبل من إبل 

الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »اشتر لنا إبال من 

قالئص الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم«، فاشتريت البعير باالثنين، والثالث قالئص، 

حتى فرغت، فأدى ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إبل الصدقة(1. وقد شذ بعض 

الفقهاء، فمنع الزيادة ألجل األجل، واعتبر ذلك من الربا. وهو قول مرجوح، فهي ليست من 

الربا في �ضيء؛ ألن التاجر حين باع السلعة إلى أجل، إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه 

، فكالهما 
ً
بالزيادة، واملشتري إنما ر�ضي بالزيادة من أجل املهلة، وعجزه عن تسليم الثمن نقدا

منتفع بهذه املعاملة. 

فرأي الجمهور أرجح ألن هذا بيع ترا�ضي فدخل في عموم النصوص، وهللا أعلم.

ِذيَن 
َّ
َها ال يُّ

َ
   ثم إن هذه املعاملة من املداينات الجائزة وتدخل في عموم قول هللا تعالى: َيا أ

فإن  السلم؛  بيع  معاملة  جنس  من  وهي  ُتُبوُه2، 
ْ

اك
َ
ف ى  َسمًّ مُّ َجٍل 

َ
أ ى 

َ
ِإل ِبَدْيٍن  َداَينُتم 

َ
ت ا 

َ
ِإذ  

ْ
آَمُنوا

 أو غيرها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر، أقل من 
ً
البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا

، فهو 
ً
 والثمن معجال

ً
الثمن الذي يباع به املسلم فيه وقت السلم؛ لكون املسلم فيه مؤجال

عكس املسألة البيع ألجل.

  وهو مثل البيع إلى أجل في املعنى، والحاجة إليه ماسة، كالحاجة إلى السلم، والزيادة في 

السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير تسليم املبيع في مسألة السلم، وتأخير 

تسليم الثمن في مسألة البيع إلى أجل.

وليس  بثمنه،  واالنتفاع  بيعه  ونحوه،  السكر  لكيس  املشتري  مقصود  كان  إذا  لكن 

بعض  ويسميها  )التورق(،  مسألة  تسمى  املعاملة  فهذه  نفسها،  بالسلعة  االنتفاع  مقصوده 

العامة )الوعدة(. وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين:

أحدهما: أنها ممنوعة أو مكروهة؛ ألن املقصود منها شراء دراهم بدراهم، وإنما السلعة 

املبيعة واسطة غير مقصودة.

1 - رواه اإلمام أحمد في مسنده، مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ر�ضي هللا عنه. 
2 - البقرة / 282.
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إليها؛ ألنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى  ثانيهما: جواز هذه املعاملة ملسيس الحاجة 

َبْيَع(1، وقوله 
ْ
ُ ال ّ

َحلَّ للا
َ
النقد يجد من يقرضه بدون ربا؛ لدخولها في عموم قوله سبحانه: )َوأ

ُتُبوُه(2، وألن األصل في الشرع 
ْ

اك
َ
ى ف َسمًّ َجٍل مُّ

َ
ى أ

َ
َداَينُتم ِبَدْيٍن ِإل

َ
ا ت

َ
 ِإذ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
تعالى: َيا أ

حل جميع املعامالت، إال ما قام الدليل على منعه.

 
ً
موجبا ذلك  فليس  النقد،  هو  منها  املقصود  بكون  كرهها؛  أو  منعها  من  تعليل  وأما     

 في املعامالت، هو تحصيل نقود أكثر بنقود 
ً
لتحريمها وال لكراهتها؛ ألن مقصود التجار غالبا

أقل، والسلع املبيعة هي الواسطة في ذلك، وإنما يمنع مثل هذا العقد، إذا كان البيع والشراء 

من شخص واحد - كمسألة العينة -؛ فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا، وصورة ذلك: أن يشتري 

إياه. فهذا ممنوع  يبيعها عليه بثمن أقل ينقده  الذمة، ثم  في  شخص سلعة من آخر بثمن 

؛ ملا فيه من الحيلة على الربا، وتسمى هذه املسألة )مسألة العينة(، وقد ورد فيها من 
ً
شرعا

حديث عائشة وابن عمر ر�ضي هللا عنهما ما يدل على منعها.

الفرع الثالث: بيع العينة والتوّرق؛

أوال: بيع العينة؛ 

    بيع العينة هو: »بيع يسعى املشتري من خالله إلى الحصول على قرض ربوي«، فيتخذ 

 
ً
هذا البيع حيلة للقرض الربوي، فهو استحالل للربا بصورة البيع. ومن صوره، أن يبيع شيئا

، دون قبض 
ً
، بخمسة عشر مثال

ً
بثمن مؤجل بعشرين، ثم يشتريه البائع نفسه بثمن أقل نقدا

نتيجتها إقراض خمسة عشر ألجل معين على أن يعيدها  ، فهذه عملية تحايل، 
ً
املبيع فعال

عشرين، والفرق هنا ربا عند القائلين بتحريم بيع العينة، وهم: الحنفية واملالكية والحنابلة، 

تحذير  على  اعتمد  بعضهم  أن  كما  الربا،  إلى  وصل 
ُ
ت التي  للذرائع   

ً
سّدا بالتحريم  قالوا  وقد 

م من بيع العينة بقوله من حديث ابن عمر ر�ضي هللا عنه قال: 
ّ
الرسول صلى هللا عليه وسل

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، 

ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم(3.

1 - البقرة: 275.

2 - البقرة: 282.
3 - رواه اإلمام أبو داود، كتاب: اإلجارة، باب: في النهي عن العينة، حديث رقم: 3462.
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   وأما الشافعية فقد قالوا بجواز بيع العينة بالصورة السابقة، وبأّنها ليست من 

البيوع الربوية، قال اإلمام الشافعي رحمه هللا: )وال بأس بأن يبيع الرجل السلعة إلى أَجل، 

ويشتريها من املشتري، بأقل بنقد، وعرض، وإلى أجل(1. 

ثانيا: التوّرق؛ 

 
ً
   التوّرق؛ هو أن يشتري شخص سلعة من شخص إلى أجل، ثم يبيعها لشخص آخر نقدا

من أجل حاجته للنقد، وليس في ذلك حيلة على الربا؛ ألن املشتري غير البائع.

  وقد اختلفت أقوال الفقهاء في التورق كما يلي: 

- فالحنفية واملالكية لم يتطرقوا إلى التورق بشكل مباشرة،

- وأما الشافعية فهم يقولون بجواز التوّرق، ألّنهم أجازوا العينة التي ذكرت موقفهم منها 

 .
ً
في الصفحة السابقة، وهم بذلك ُيجيزون التوّرق تلقائيا

ه من بيوع 
ّ
- وأّما الحنابلة فقد نقل بعضهم روايتين عن اإلمام أحمد في التوّرق، رواية بأن

ِخذ التوّرق حيلة للحصول 
ُ
ه جائز، فالكراهة تكون إذا ات

ّ
العينة وهو مكروه، ورواية أخرى بأن

على قرض بالربا، وذلك بأن يشتري الرجل السلعة ألجل، ثّم يبيعها للبائع نفسه، فهي بذلك 

من بيوع العينة.

 للنقود، وتوّرق ليحصل على النقود لسد حاجاته األساسية 
ً
   وأما إذا كان الرجل مضطرا

فهذا جائز، بشرط أن يكون املشتري قد باع لطرف ثالث غير البائع. 

ة الربا. إال  ِخيَّ
َ
ه يعّده أ

ّ
  ونقل ابن تيمية وابن القيم كراهة ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأن

 لطلب القرض، فإن لم يستطع 
ً
أن ابن تيمية أجازه للمضطر، فُيستحب أن يلجأ الرجل أوال

الحصول عليه جاز له التوجه إلى التوّرق عند الضرورة.

أّما مجمع الفقه اإلسالمي فقد أصدر ُحكمين في التوّرق: 

األول: جواز التورق بشراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها املشتري 

بنقد لغير البائع ـ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ للحصول على النقد )الورق( 

1 - اإلمام الشافعي، »األم«، ج: 3/ ص:69.
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الثاني: عدم جواز التورق كما تجريه بعض املصارف في الوقت الحاضر لعدة أسباب: 

1 ـ شبهتها بالعينة من خالل التزام البائع بالوكالة في بيع السلعة ملشتر آخر أو ترتيب ذلك. 

2 ـ هذه املعاملة تؤدي إلى اإلخالل بشروط القبض الشرعية الالزمة لصحتها. 

3 ـ يهدف البنك من خاللها أن تعود عليه بزيادة على ما قّدم من تمويل، وهذه غير التورق 

الحقيقي املعروف عند الفقهاء. 
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املبحث الثاني: بيع التقسيط؛

الفرع األول: تعريف بيع التقسيط وحكمه؛

1- تعريف التقسيط يف اللغة واالصطالح. 

: القسط: الحصة والنصيب. »ُيـقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه 
ً
* التقسيط لغة

أي حصته. وتقسطوا ال�ضيء بينهم: تقسموه على العدل والسواء. وقّسط ال�ضيء: فّرقه«1.

؛ )هو لون من ألوان بيع النسيئة، ُيـّتــتفق فيه على تعجيل املبيع، 
ً
* بيع التقسيط شرعا

تكون  قد  اآلجال  وهذه  محددة.  آلجال  معلومة،  أقساط  على  بعضه  أو  كله  الثمن  وتأجيل 

منظمة املدة، في كل شهر مثال قسط أو في كل سنة. كما أنها قد تكون متساوية املقدار أو 

متزايدة أو متناقصة(2. وقيل هو: »عقد على مبيع حال بثمن مؤجل، كله أو بعضه، يؤدى 

 على أجزاء معلومة في أوقات معلومة«3، 
ً
مفرقا

ب- ُحكم بيع التقسيط. 

التقسيط،  بيع  أو  ألجل،  البيع  بجواز  األربعة  املذاهب  ومنهم  الفقهاء  جمهور  قال      

واستدلوا على مشروعيته بالكتاب والسّنة واملعقول. ومن ذلك ما يلي: 

- من الكتاب:

َبْيَع(.
ْ
َحلَّ هللُا ال

َ
1- قوله تعالى: )َوأ

 َعْن 
ً
وَن ِتَجاَرة

ُ
ك

َ
ْن ت

َ
َباِطِل ِإال أ

ْ
ْم ِبال

ُ
ْم َبْيَنك

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ِذيَن آَمُنوا ال ت

َّ
َها ال يُّ

َ
2- قوله تعال: )َيا أ

ْم(.
ُ

َراٍض ِمْنك
َ
ت

1- ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق(. ج: 7 / ص: 377. ود.محمود عبد الرحمان عبد املنعم،

  معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )مرجع سابق(. ج: 1 / ص: 482. 

  والفيومي، املصباح املنير، )مرجع سابق( الصفحة: 192. 
2- نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. 

  الصفحة: 148-147.
3- ُيـنظر: الحافي، خالد بن عبد هللا، اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، )مكتبة مشكاة 

  اإلسالمية، طبعة: 1999(. الصفحة: 74.
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ْم( 
ُ

ُتْب َبْيَنك
ْ

َيك
ْ
ُتُبوُه َول

ْ
اك

َ
ى ف َجٍل ُمَسمًّ

َ
ى أ

َ
ُتْم ِبَدْيٍن ِإل

ْ
َداَين

َ
ا ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإذ

َّ
َها ال يُّ

َ
3- قوله تعالى: )َيا أ

- وجه الداللة: تدل هذه اآليات بمفهومها على جواز بيع األجل، ألن اآليات على إطالقها ولم 

تقيد، فدل ذلك على جواز بيع التقسيط، ألنه نوع من أنواع البيوع يؤخر فيه الثمن، وال 

يوجد ما يمنع ذلك، ألن األصل في املعامالت اإلباحة.

- أما من السّنة:

1- عن عائشة ر�ضي هللا عنها، قالت: )اشترى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يهودي 

طعاما بنسيئة، ورهنه درعه(1.

�ضيء، ففي كيل معلوم، ووزن  في  أسلف  )من  قال:  عنهما،  ابن عباس ر�ضي هللا  2- عن 

معلوم، إلى أجل معلوم(2. 

َهِب، 
َّ

َهُب ِبالذ
َّ

َم: )الذ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
اَل َرُسوُل هللِا َصل

َ
اَل: ق

َ
اِمِت، ق  ْبِن الصَّ

َ
4- َعْن ُعَباَدة

ٍل، 
ْ
ِبِمث  

ً
ال

ْ
ِمث ِح، 

ْ
ل ِ

ْ
ِبامل ُح 

ْ
ل ِ

ْ
َوامل ْمِر،  ِبالتَّ ْمُر  َوالتَّ ِعيِر،  ِبالشَّ ِعيُر  َوالشَّ  ، ُبّرِ

ْ
ِبال ُبرُّ 

ْ
َوال ِة،  ِفضَّ

ْ
ِبال  

ُ
ة ِفضَّ

ْ
َوال

اَن َيًدا ِبَيٍد(3.
َ
ا ك

َ
ُتْم، ِإذ

ْ
 ِشئ

َ
ْيف

َ
ِبيُعوا ك

َ
، ف

ُ
ْصَناف

َ ْ
َفْت َهِذِه األ

َ
َتل

ْ
ا اخ

َ
ِإذ

َ
َسَواًء ِبَسَواٍء، َيًدا ِبَيٍد، ف

- وجه الداللة: دلت األحاديث السابقة كما ال يخفى على جواز البيع ألجل، فحديث عائشة 

ر�ضي هللا عنها ُيثبت أن الرسول عليه الصالة والسالم اشترى ألجل، وحديث ابن عباس ر�ضي 

هللا عنهما يدل على جواز البيع ألجل، ألنه عكس السلم، فهذا تعجيل الثمن وتأجيل املبيع، 

وذاك تعجيل املبيع وتأجيل الثمن، وال فرق بينهما. وأما حديث عبادة بن الصامت ر�ضي هللا 

 
ً
عنه فيدل على جواز البيع ألجل في غير األصناف الستة املذكورة في الحديث، ألن لفظ »يدا

بيد« خاص بهذه األصناف ال غير، كما يدل الحديث الشريف. 

وبيع  مصالحهم،  ترعى  وألنها  لها،  بحاجة  الناس  ألّن  مشروعة  فاملعامالت  املعقول:  أما 

التقسيط من البيوع التي يحتاجها كثير ممن ال يملكون املال، وهم بحاجة ماّسة إليه، فجوازه 

فيه تيسير لهم، وتحقيق ألهدافهم الحياتية، ما دام ذلك ال يتعارض مع أحكام هللا وتعالى. 

1- رواه اإلمام البخاري، كتاب: البيع، باب: شراء اإلمام الحوائج بنفسه، حديث رقم: 2096.
2- رواه اإلمام البخاري، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، حديث رقم: 2126.

اة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث رقم: 2978.
َ
َساق

ُ ْ
3 - رواه اإلمام مسلم، كتاب: امل
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الفرع الثاني: ِحكمة بيع التقسيط وآدابه.

1- ِحكمة بيع التقسيط:

   ال شك أن الحكمة في بيع التقسيط تنبع من أهميته والحاجة إليه، فقد انتشر هذا 

 بين الناس، وخاصة في العصر الحاضر، األمر الذي أبرز بعض الِحكم في 
ً
 كبيرا

ً
البيع انتشارا

جوازه ومشروعيته1. ومنها: 

، ويبيع ألجل سواء 
ً
1 - أّن البائع يستطيع التنويع في طرق البيع والتسويق، حيث يبيع نقدا

على قسط واحد أو أقساط متعددة، وبذلك يزيد من أرباحه، ويضاعف رأس ماله، ويزيد من 

حجم تأثيره االقتصادي في املجتمع بشكل عام. 

2 - أّن املشتري يستطيع الحصول على السلع التي يحتاجها حتى لو لم يملك ثمنها، وذلك 

 من 
ً
من خالل شرائها بالتقسيط، األمر الذي ُيسهل عليه دفع ثمنها خالل مدة طويلة، بدال

االدخار مدة من الزمان ليتمكن من شراء ما يريد. 

3 - أن يتمكن كثير من التجار من العمل والتجارة وهم ال يملكون رأس مال. وهذا يزيد 

االقتصادية  املشاكل  من  الكثير  معالجة  على  ويعمل  البطالة،  ويقلل  والدخل،  اإلنتاج 

واالجتماعية. 

2- آداب بيع التقسيط. 

الشراء  أو  البيع  عند  مراعاتها  من  بد  ال  باملشتري،  وأخرى  بالبائع،  تتعلق  آداب  هناك 

بالتقسيط. ومنها: 

من  ليستفيد  ؛ 
ً
نقدا البيع  عن  وُيعرض  بالتقسيط،  البيع  على  البائع  يقتصر  ال  أن   -  1

، ويبيع بالتقسيط. 
ً
الزيادة في بيع االجل، فاألفضل أن يبيع نقدا

يلتزم  بحيث  عليه،   
ً
وقادرا السداد،  على   

ً
عازما كان  من  إال  بالتقسيط  يشتري  ال  أن   -  2

بتسديد األقساط في مواعيدها املحددة، دون مماطلة وال تسويف. 

1 - ٌيـنظر: عيد، عادل عبد الفضيل: البيع بالتقسيط في االقتصاد اإلسالمي، )دار الفكر الجامعي 

  اإلسكندرية، الطبعة األولى، 2008 م(، الصفحة: 562.
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  والخالصة أن البيع بالتقسيط أو ألجل هو بيع حقيقي يتم بين البائع واملشتري بصورة 

صحيحة، لكن املشتري ال يملك املال عند الشراء، فيتم تأجيل دفع الثمن إلى مدة محددة 

، سواء سيتم الدفع على دفعة واحدة أو على دفعات متعددة، واملهم هنا، أن هذا البيع 
ً
سلفا

ال يوجد فيه تحايل من أجل الحصول على قرض ربوي، ألن املشتري يكون بحاجة إلى السلعة 

، فيعمد إلى الشراء ألجل، أو بالتقسيط.
ً
، لكّنه ال يملك املال نقدا

ً
فعال

الفرع الثالث: الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة والتوّرق.

  يتفق البيع ألجل )بالتقسيط( وبيع العينة في أّن البيع فيهما مؤجل، لكنهما يفترقان بأّن 

بيع األجل يكون املشتري فيه بحاجة للسلعة لكّنه ال يملك النقود لشرائها، فيشتريها ألجل، 

وهذا ليس فيه شبهة للربا، بينما يقوم املشتري في بيع العينة بشراء السلعة، وهو ال يحتاج 

عينها، لكّنه يريد بيعها للبائع نفسه، في نفس وقت الشراء، وهذا ُيعتبر ذريعة للحصول على 

 للذريعة 
ً
قرض ربوي، األمر الذي جعل جمهور الفقهاء -الذين قالوا بالتحريم- يحّرمونه سّدا

التي توصل إلى الربا. 

يفترقان  لكنهما   ،
ً
أيضا ُمؤجل  فيهما  البيع  أّن  التوّرق  مع  التقسيط  بيع  يتفق  وكذلك     

في الهدف، فبينما يكون املشتري بحاجة للسلعة حقيقة وهي هدفه في بيع التقسيط، فإن 

ليبيعها  ألجل،  السلعة  يشتري  فهو  السلعة،  وليس  النقود  هدفه  يكون  التوّرق  في  املشتري 

 من بيع العينة 
ً
. وبهذا يتضح الفرق بين بيع التقسيط من جهة، وكال

ً
بأقل من سعرها نقدا

والتوّرق من جهة أخرى. 

   كما أّن هناك فرق بين بيع العينة والتورق من جهة البائع، ففي بيع العينة يقوم املشتري 

التي  السلعة  املشتري  فيبيع  التورق  في  بينما  منه،  اشتراها  التي  نفسه  للبائع  السلعة  ببيع 

اشتراها لطرف ثالث غير البائع.

، والذي 
ً
والراجح، وهللا أعلم، هو ما أفتى به مجمع الفقه اإلسالمي الذي أشرت إليه سابقا

جريه بعض املصارف اإلسالمية 
ُ
ُيفّرق بين التوّرق الحقيقي الجائز، والتوّرق املمنوع الذي ت

في الوقت الحاضر. 
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الفرع الــرابع: تطبيق البيع بالتقسيط بالبنوك اإلسالمية؛

   تسلك البنوك اإلسالمية طريق البيع اآلجل أو البيع بالتقسيط بثمن أكبر من الثمن 

الحالي في حالتين:

األولى: في معامالتها مع التجار الذين ال يرغبون في استخدام أسلوب التمويل باملشاركة 

وهذه الطريقة هي البديل لعملية الشراء بتسهيالت في الدفع التي تمارسها البنوك التجارية.

 واآلجل طويال ولقد تبين من الواقع 
ً
الثانية: في املعامالت التي يكون فيها املبلغ املؤجل كبيرا

اإلنتاج  وسائل  لتمليك  السوداني  اإلسالمي  فيصل  بنك  في  الصيغة  هذه  استخدام  العملي 

 بنك ناصر االجتماعي املصري. 
ً
الصغيرة للحرفيين مثل سيارات األجرة، وهو ما يمارسه أيضا

ومن أنسب املشروعات التي يمكن للبنوك اإلسالمية تمويلها باستخدام هذا األسلوب هو بيع 

الوحدات السكنية، فالبيع اآلجل )التقسيط( في هذه الحالة هو البديل املناسب لسلفيات 

املباني بالفائدة التي تمارسها البنوك التقليدية )البنوك العقارية(.

- التأخر في سداد األقساط:

ذهب معظم الفقهاء املعاصرين إلى عدم جواز تغريم الغني املماطل وبأّي مبلغ، ألّن ذلك 

طرحوا  الفقهاء  بعض  لكن  واتفاقهما،  الطرفين  بر�ضى  ذلك  كان  لو  حتى  الربا،  من  يصبح 

. ومن ذلك تغريم 
ً
 أيضا

ً
 أخرى، يمكن من خاللها تغريم الغني املماطل، ومعاقبته مالّيا

ً
حلوال

ذلك  على  االتفاق  ويمكن  والخير،  البّر  جهات  لصالح  املال،  من  مبلغ  بدفع  املماطل  الغني 

 بين الدائن واملدين1.
ً
مسبقا

الغرامة  أّن   
ً
الغني املماطل، معتبرا حّرم تغريم 

ُ
ت الفقه اإلسالمي فتوى  ومن جهته مجمع 

عّد من الربا، لكّنه أجاز تحميل الغني املماطل تكاليف القضية املرفوعة في املحاكم2.
ُ
ت

 والخالصة أنه؛ ال تجوز الزيادة أثناء العجز عن إتمام الثمن في األجل املحدد، ولكن ينبغي 

االتفاق عليه في بداية العقد،

1- عيد، عادل عبد الفضيل: البيع بالتقسيط في االقتصاد اإلسالمي، )دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، 

  الطبعة األولى، 2008 م(، الصفحة 486.
2- مجمع الفقه اإلسالمي في دورته العشرين املنعقدة في وهران في الجزائر ما بين 13 ـ 18 أيلول 2012 م. 
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املبحث الثالث: بيع املرابحة؛

الفرع األول: بيع املرابحة؛ شروطه وصوره.

1- تعريف املرابحة: 

املرابحة في اللغة: مصدر من الربح وهو: )النماء والزيادة، تقول ربح في تجارته إذا أفضل 

؛ أعطيته ربحا(1.
ً
فيها، وأربح فيها؛ أي صادف سوقا ذات ربح. وأربحت الرجل إرباحا

: هو: )بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. فهو بيع للعرض أي السلعة، بالذي 
ً
واصطالحا

اشترى به مع �ضيء معلوم من الربح(2.

ل.  من األوَّ
َّ
ل الث

ْ
ِبيع إلى الغير، بزيادٍة على ِمث

َ
وهو أيضا: نقل كل امل

وأن  ومرابحة،  مساومة  صنفان؛  البيع  أن  على  العلماء  جمهور  )أجمع  رشد:  ابن  قال    

املرابحة هي: »أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما 

للدينار أو الدرهم«(3.

َراَبَحة: هو البيع برأس املال وربٍح معلوم، 
ُ
 وقال اإلمام ابن قدامة في »املغني«: )معنى بيع امل

وِرْبُح  بها،  ِبْعُتَك  بمائة،   - عليَّ  هو  أو   - فيه  مالي  رأُس  فيقول:  املال،  برأس  علمهما  ويشترط 

ته، وال نعلم أحدا كرهـه(4. عشرٍة، فهذا جائٌز، ال خالف في صحَّ

   ويعرفه فقهاء االقتصاد: )عقد بيع سلعة معينة موجودة أو تحت التشغيل وبمواصفات 

واملحددة  الفعلية  تكلفتها  قيمة  املشتري  يدفع  أن  على  البائع  مع  املشتري  ويتفق  محددة 

1 - ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق(. ج: 2 / ص: 442-443. والفيومي، املصباح املنير، 

   )مكتبة لبنان، طبعة: 1987م( الصفحة: 82. والــفيروز أبادي، القاموس املحيط، ضبط وتوثيق:

املنعم،  الرحمان عبد  279. ود.محمود عبد  الصفحة:  )مرجع سابق(.  البقاعي.  الشيخ محمد     يوسف 
معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )مرجع سابق(. ج: 2 / ص: 413-412. 

2- نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. 

  الصفحة: 409-408.
3- ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد. )مكتبة املعارف-

  الرباط، طبعة 1419هـ(. ج: 2 / ص: 216.
4 - ابن قدامة املقد�ضي، املغــنـي، )مرجع سابق(. ج: 5 / ص: 392.
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 إليه نسبة مئوية من الربح متفق عليها، ويجوز تسديد قيمة الشراء 
ً
بمعرفة البائع مضافا

على أقساط(1.

2- حكم بيع املرابحة:

العقود  ضمن  تدخل  فهي  خاصة؛2.  بشروط  األربعة،  املذاهب  في  جائز  الرابحة  بيع     

ة، املباحة. ومما يدل على صحة املرابحة؛ ما ثبت بالنّصِ العام والقاعدة الكليَّ

َبْيَع َوَحرَم الرَبا(3. 
ْ
َحل هللُا ال

َ
؛ فقوله تعالى: )َوأ أما النصُّ

وأما القاعدة؛ فهي: »األصُل في املعامالت اإلباحة«4. 

هذه  اشتر  فقال:  السلعة،  الرجَل  الرجُل  أرى  )وإذا  هللا:  رحمه  الشافعي  اإلمام  يقول    

وأربحك فيها كذا. فاشتراها الرجل: فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها: بالخيار، إن شاء 

أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا - ووصفه له - أو: »متاعا أيَّ 

متاع شئت«، وأنا أربحك فيه: فكل هذا سواء، يجوز البيع األول، ويكون هذا فيما أعطى من 

نفسه بالخيار. وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين: يجوز 

البيع األول، ويكونان بالخيار في البيع اآلخر، فإن جدداه جاز(5. 

1- نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. 

  الصفحة: 409-408.
2 - اإلمام الجزيري، عبد الرحمان بن محمد َعوض، الفقه على املذاهب األربعة، )مرجع سابق(. 

   الصفحة: 564-562. 
3 - البقرة: 275. 

4 - األستاذ الندوي، علي أحمد، القواعـد الفقهية. )دار القلم، دمشق، الطبعة العاشرة:

   1432هـ-2011م(. الصفحة. 
ق عليه محمود 

ّ
5- اإلمام الشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس، كتاب األم، خّرج أحاديثه وعل

   مطرجي، )دار الكتب العلمية في لبنان، الطبعة األولى 1413هـ(. ج: 3 / ص: 39.

   واملوطـأ، كتاب البيوع، باب: بيع املرابحة. الصفحة: 413-412.
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3- شروط عقد املرابحة: 

 
ً
معلوما السلعة  البائع  به  اشترى  الذي  )الثمن  للطرفين   

ً
معلوما الثمن  يكون  أن   -1

للمشتري(، وكذلك ما يحمل عليه من تكاليف أخرى.

 أو نسبة من ثمن السلعة.
ً
، ويكون مقدارا

ً
2- أن يكون الربح معلوما

3- أن يكون رأس املال من ذوات األمثال، بمعنى أن يكون له مثيل كاملكيالت واملوزونات.

بأن  كان كذلك  فإن  الربا،  أموال  بجنسه من   
ً
مقابال األول  العقد  في  الثمن  يكون  أال   -4

 بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة ألن املرابحة بيع الثمن 
ً
اشترى املكيل، أو املوزون بجنسه مثال

 .
ً
 ال ربحا

ً
األول والزيادة في أموال الربا تكون ربا

 
ً
5- أن يكون العقد األول صحيحا؛ ألن بيع املرابحة مرتبط بالعقد األول، فإن كان فاسدا

لم يجز البيع.

6- أن تكون السلعة موجودة عند البائع حين إبرام عقد البيع، أي أن يكون حائزا للبضاعة 

ومالكا لها وقادرا على تسليمها إلى املشتري؛ ألن عقد بيع املرابحة يقوم على البيع الحاضر.

4- صور عقد املرابحة: 

يتميز بيع املرابحة بصورتين، هما: 

املصرف  من  العميل  يطلب   
ً
فمثال أجر،  مقابل  بالشراء  الوكالة  وهي  األولى:  الصورة 

 إليه 
ً
اإلسالمي شراء سلعة معينة ذات أوصاف محددة، بحيث يدفع ثمنها إلى املصرف مضافا

أجر معين. 

الصورة الثانية: يطلب العميل من املصرف اإلسالمي شراء سلعة معينة محددة األوصاف، 

بعد االتفاق مع املصرف على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح معلوم عليها. 

الفرع الثاني: بيع املرابحة لآلمر بالشراء؛

1- تعريف بيع املرابحة لآلمر بالشراء:

  هي أن يطلب شخص من آخر أن يشتري له شيئا عينه له، ليأخذه منه بثمن مؤجل، مع 

زيادة معلومة. فـبيع املرابحة لألمر بالشراء يتضمن: بيع باملرابحة ووعدا بالشراء.
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والفرق بينه وبين بيع املرابحة أن بضاعة املرابحة مملوكة للبائع حال البيع.  

2- ضوابط االستثمار عن طريق بيع املرابحة لآلمر بالشراء؛

  يجوز االستثمار عن طريق بيع املرابحة لآلمر بالشراء، لكن ينبغي أن تتوفر في ضوابط، 

منها:

 للجهالة.
ً
 نافيا

ً
 تحديدا

ً
 أو وصفا

ً
 أو كيال

ً
 أو عدا

ً
* تحديد مواصفات السلعة وزنا

* أن يعلم املشتري الثاني بثمن السلعة األول الذي اشتراها به البائع.

ثمن  من  نسبة  أو   
ً
محددا مبلغا  كان  سواء  الثمن  بعض  ألنه   

ً
معلوما الربح  يكون  أن   *

السلعة املعلوم.

.
ً
* أن يكون العقد األول صحيحا

 بجنسه من أموال الربا.
ً
* أال يكون الثمن في العقد األول مقابال

* أن يتفق الطرفان على باقي شروط املواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.

3- مجاالت االستثمار عن طريق صيغة بيع املرابحة لآلمر بالشراء

ـرت هذه الصيغة للمصارف اإلسالمية وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك 
ّ
   وف

والصناع  التجار  احتياجات  سدت  قد  الصيغة  هذه  أن  حيث  األرباح،  وتحقيق  التقليدية 

الذين ال يرغبون في الدخول مع املصارف في املشاركة بكل ما تستلزمه من كشف لألسرار 

واملعلومات، ومن الجدير بالذكر أن املرابحات تمثل الجانب األكبر من االستثمارات إذ قد 

هذه  وتمكن  اإلسالمية.  املصارف  بعض  في  االستثمارات  حجم  من  من80 %  أكثر  إلى  تصل 

الصيغة من تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل املثال:

- القطاع الحرفي: عن طريق شراء اآلالت واملعدات الالزمة للورش.

- القطاع املنهي: عن طريق شراء األجهزة الطبية لألطباء ومستلزمات املهن اآلخرى.

- القطاع التجاري: عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج.

- القطاع الزراعي: عن طريق شراء اآلت الزراعية الحديثة.

- القطاع الصناعي: عن طريق شراء املعدات الصناعية الضخمة.

 كتاب العقود والصيغ البديلة في البنوك اإلسالمية42



- القطاع اإلنشائي: عن طريق شراء معدات البناء مثل اللورد.

كما يمكن للمصارف اإلسالمية تلبية االحتياجات لالستعمال الشخ�ضي مثل شراء سيارة 

أو األجهزة واألثاثات املنزلية.

الفرع الثـالث: بيع املرابحة يف املصارف اإلسالمية؛

واملختصون  الفقهاء  عمد  وقد  اإلسالمية  املعامالت  فقه  في  ورد  نشاط  هي  املرابحة     

والباحثون إلى تطويره ملقابلة احتياجات توظيف األموال في البنك اإلسالمي. ويتضمن هذا 

 آخر 
ً
النوع من التعامل وعدا من العميل بشراء السلعة حسب الشروط املتفق عليها، ووعدا

من املصرف بإتمام هذا البيع بالشروط املتفق عليها. 

   والبنوك اإلسالمية عادة تزاول هذه العملية للعمالء في السلع التامة سواء من سوق 

محلية )مرابحة محلية( أو السوق الخارجي )مرابحة خارجية( وأجاز الفقهاء أن تكون الزيادة 

به  تقوم  ما  وهذا  السلع  لكل  النسبة  هذه  ثبات  عدم  مع  الربح  من  مئوية  نسبة  في  متمثلة 

البنوك اإلسالمية.

1- ما يشترط لجواز بيع املرابحة الذي تجريه البنوك اإلسالمية:

   يتم تطبيق بيع املرابحة في املصارف اإلسالمية تحت اسم »بيع املرابحة لألمر بالشراء«. 

رت فيه الشروط اآلتية:
َّ
لكن إذا توف

؛ بحيث تكون تحت 
ً
 شرعّيا

ً
 * أن يشتري البنك السلعة املأمور بشرائها، وَيْقِبَضها قبضا

ضماِنِه، حتى ال يدخل البنك في َبْيع ما ال يملك؛ وقد روى أهل السنن وأحمد، من طريق عمرو 

وَبْيٌع،   
ٌ

ف
َ
َسل النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )ال يحلُّ  أن  ه،  أبيه، عن جّدِ َعْيب، عن 

ُ
بن ش

 من 
ً
ْضَمْن، وال َبْيُع ما ليس عندَك(1. وروى الخمسة أيضا

َ
ان في َبْيع، وال ربُح ما لم ت

َ
ْرط

َ
وال ش

ِبْع ما ليس عندك«.
َ
حديث َحكيم بن ِحَزام أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »ال ت

لعة من صاحبها،  ك البنك للّسِ
ُّ
راء قبل تمل ِ

ّ
 * أال يتمَّ بين البنك والعميل وعٌد ملزٌم بالش

1 - اإلمام الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوطار، كتاب: البيوع، أبواب الشروط في البيع، 

   باب: النهي عن جمع شرطين من ذلك. )دار الحديث، الطبعة األولى: 1413هـ/1993(.

  ج: 5 / ص: 212.
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لعة، وأال يشترط البنك على العميل أنه في حالة  ك البنك للّسِ
ُّ
 قبل تمل

ً
وأال يدفع العميل ماال

راء من البنك، فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل  ِ
ّ

وِله في صفقة البيع، وعدم االلتزام بالش
ُ
ك

ُ
ن

كول عن الوفاء بالَوْعد. ر البنك من آثار النُّ تضرُّ

خذ   إلى الّرِبا، بأن يقصد املشتري الحصول على املال، ويتَّ
ً
َراَبَحة ذريعة

ُ
* أال يكون بيع امل

 لذلك، كما في »بيع الِعيَنة« بأن يبيعها املشتري بعد ذلك على البائع بسعٍر أقل 
ً
السلعة وسيلة

قت  م؛ لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن »بْيَعَتْين في َبْيعة«. فإذا تحقَّ ، فهذا من املحرَّ
ً
حاال

منه  أكثر  ل  مؤجَّ بثمن  البيع  كان  لو  ى  حتَّ  ،
ً
شرعا وجائٌز  صحيٌح  الَعْقد  فإن  روط؛  الشُّ هذه 

، ألن هذا هو الغالب.
ً
حاال

 منه شراء سلعة معينة باملواصفات 
ً
   وصورة هذه املعاملة أن يتقدم العميل إلى البنك طالبا

 مرابحة بالنسبة التي يتفق 
ً
التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة الالزمة له فعال

 حسب إمكاناته، على أن يدعم هذا الطلب باملستندات الالزمة، 
ً
عليها ويدفع الثمن مقسطا

ذلك  بعد  املصرف  ويقوم  املرابحة،  موضوع  للسلعة  أسعار  عرض  املثال  سبيل  على  ومنها 

باإلجراءات الالزمة للحصول على السلعة املتفق عليها ودفع قيمتها، وبعد وصول البضاعة 

أنها  باب  من  املعاملة  هذه  البعض على  اعترض  وقد  البيع.  إجراءات  إلتمام  العميل  ُيخطر 

تدخل في بيع ما ال يملك أو بيع ما ليس عند البائع، وهو ما يسمى أيضا البيع املعدوم وهو 

وبيع منهي عنه.

املصرف  ومؤتمر  دبي  في  اإلسالمي  املصرف  مؤتمر  في  واملشاركين  العلماء  قرر  وقد     

تملك  إذا  بالشراء  لآلمر  البيع  اإلسالمي  للمصرف  أجازوا  أنهم  الكويت  في  الثاني  اإلسالمي 

السلعة بالفعل، وما يجرى بين البنك وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما وليس 

بيع  املواعدة على  أن  املؤتمر  )يقرر  يلي:  ما  الكويت  في نص فتوى مؤتمر   وشراًء، وجاء 
ً
بيعا

املرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة املشتراة وحيازتها ثم بيعها ملن أمر بشرائها بالربح 

 طاملا كانت تقع على املصرف مسئولية الهالك 
ً
املذكور في املوعد السابق، هو أمر جائز شرعيا

قبل التسليم وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي(1.

1 - ُيـنظر: الفتوى الصادرة عن املؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي بالكويت في املدة ما بين

  6 و 8 جمادى اآلخرة عام 1403هـ املوافق 21 - 23 آذار 1983م. 
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2- الوفاء بالوعد وااللتزام به:

وفاء  ضرورة  وحول  ال.  أم  ملزم  هو  وهل  بالشراء  اآلمر  التزام  مدى  حول  خالف  ثار      
وَن 

ُ
ُقول

َ
ت ِلَم  َمُنوا 

َ
آ ِذيَن 

َّ
َها ال يُّ

َ
أ الواعد بالشراء بالتزامه وردت النصوص اآلتية: قوله تعالى: )َيا 

وَن(1. والظاهر من هذه األدلة أن الوعد 
ُ
ْفَعل

َ
 ت

َ
وا َما ال

ُ
ُقول

َ
ْن ت

َ
ِ أ

َّ
ُبَر َمْقًتا ِعْنَد للا

َ
وَن ك

ُ
ْفَعل

َ
 ت

َ
َما ال

سواء كان بصلة وِبـر، أم بغير ذلك واجب الوفاء به، إذ لم تفرق النصوص بين وعد ووعد. 

   وقد تبين من الواقع العملي أن بعض البنوك اإلسالمية تأخذ بالرأي الذي يقوم بالتزام 
الطرفين بالوعد الذي قطعه كل منهما لآلخر، فاآلمر بالشراء ملزم بشراء السلعة طاملا هي 

مطابقة للمواصفات املحددة، والبنك ملزم ببيع السلعة لآلمر بالشراء. 

1 - الصف / 3-2.
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   ُيـعد عقد اإلجارة من أهم العقود في الشريعة اإلسالمية التي حظيت بوفرة من النصوص 

الشرعية في كافة جوانبها ولقيت اهتماما كبيرا من الفقهاء، واالهتمام بهذا العقد له مقاصد 

من  االستفادة  ويتم  ناجحا  استثمارا  العقد  يحقق  إذ  واقتصادية،  واجتماعية  حقوقية 

الطاقات البشرية بالعمل واستغالل املهارات، وهو يلبي حاجات ضرورية ألفراد املجتمع من 

قبيل تملك السكن ووسائل النقل.

املبحث األول: 

اإلجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسالمي والبنوك 

اإلسالمية؛

الفرع األول: أحكـام اإلجارة وصورها.

أوال: تعريف اإلجارة. 

- اإلجارة لغة: قال ابن فارس: )جدرها من الهمزة والجيم والراء، وأجر ُيـشتق منه أصالن 

فأما  الكسير،  العظم  جبر  والثاني  العمل،  على  الكراء  فاألول  باملعنى،  بينهما  الجمع  يمكن 

واملعنى  األصالن،  فهذان  اليد.  أجرت  منه:  فيقال  العظم  جبر  وأما  واألجرة،  فاألجر  الكراء: 

الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها �ضيء ُيجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله(1.

فاإلجارة مشتقة من األجر، واألجر في اللغة له معنيان: 

1- الكراء واألجرة على العمل. 

2- الجبر. 

1- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، )مرجع سابق(. 

  ج:1 / ص: 62. وينظـر: ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق(. ج: 4 / ص: 11. 

  ود.محمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )مرجع سابق(. 

  ج: 1 / ص: 61-62. واإلمام الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، )دار الكتاب

  العربي، الطبعة األولى: 1967م(. الصفحة: 7-6.



هي: »تمليك املنافع بعوض سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا  - اإلجارة في االصطالح 

أو منفعة«1. عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو على 

عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة2.

 
ً
   وتعّرف كذلك بأنها؛ أداة تمويلية تسمح بحيازة املعدات واآلليات عن طريق التأجير بدال

من الشراء الفوري، مما يخفف من األعباء والتكاليف على رأس املال. 

قبل  إلغاؤه من  يمكن  يتضمن خدمات صيانة وال  الذي ال  االستئجار  تكون من     وقد 

املستأجر  يدفعها  التي  األقساط  أن  أي  بكاملها،  املعدات  قيمة  يستهلك  الذي  املستأجر 

تساوي مجمل قيمة املعدات املستأجرة. ويحق للمستأجر شراء األصول املستأجرة في نهاية 

فترة اإلجارة3.

ثانيـا: مشروعية اإلجارة؛

  يستـدل على مشروعية اإلجارة من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس.

   أما األدلة على ذلك من القرآن الكريم فمنها:

ْيِهنَّ 
َ
َعل ُقوا  ِلُتَضّيِ وُهنَّ  َضارُّ

ُ
ت ْم َوال 

ُ
ُوْجِدك ن  ّمِ نُتم 

َ
 َسك

ُ
ِمْن َحْيث ْسِكُنوُهنَّ 

َ
)أ 1- قوله تعالى: 

.4) ُجوَرُهنَّ
ُ
وُهنَّ أ

ُ
آت

َ
ْم ف

ُ
ك

َ
ْرَضْعَن ل

َ
ِإْن أ

َ
ُهنَّ ف

َ
ل
ْ
ى َيَضْعَن َحمـ ْيِهنَّ َحتَّ

َ
نِفُقوا َعل

َ
أ

َ
والِت َحْمٍل ف

ُ
نَّ أ

ُ
َوِإن ك

1 - نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. الصفحة: 20.
2 - اإلمام القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيــرة، تحقيق األستاذ محمد بو خبزة، )دار الغرب

   اإلسالمي في لبنان، الطبعة األولى 1994م(. ج: 5/ ص: 371. 

   وحاشـية ابن عابـدين، )دار املعرفة- لبنان، الطبعة األولى: 1420هـ( ج: 9/ ص:6 - 7.
3- ينظر: اإلمام القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفـروق، وبهامشه

  الكتابين تهذيب الفروق، والقواعد السنية في األسرار الفقهية، )دار عالم الكتب، دون تاريخ(.

  ج: 3/ص:4. والبقوري، ترتيب الفروق، تحقيق الدكتور عمر بن عباد. )نشر وزارة األوقاف والشؤون

  اإلسالمية للمملكة املغربية، 1416-1996(. ج: 3/ ص:172.
4 - الطالق: 6.
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   فدلت اآلية على مشروعية اإلجارة، حيث أمر هللا بإعطاء الزوجة األجرة على الرضاع، 

فأجاز اإلجارة على الرضاع، وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في معناه.

ْيُتم 
َ
آت ْمُتم ما 

َّ
ا َسل

َ
ِإذ ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل  ُجَناَح 

َ
ال

َ
ْم ف

ُ
َدك

َ
ْوال

َ
أ  

ْ
ْرِضُعوا

َ
ْست

َ
ت ن 

َ
أ ْم  َردتُّ

َ
أ )َوِإْن  2- قوله تعالى: 

ْعُروِف(1. حيث نفى هللا تعالى في هذه اآلية الجناح عمن يسترضع لولده، أي يستأجر امرأة 
َ ْ
ِبامل

ترضع ولده باألجرة، فدل ذلك على مشروعية اإلجارة.

َجْرَت 
ْ
ْيَر َمِن اْسَتأ

َ
ِجْرُه ِإنَّ خ

ْ
َبِت اْسَتأ

َ
ْت ِإْحَداُهَما َيا أ

َ
ال

َ
3- وفي شرع من قبلنا؛ قوله تعالى: )ق

ِإْن 
َ
َماِنَي ِحَجٍج ف

َ
ث ُجَرِني 

ْ
أ

َ
ت ن 

َ
ى أ

َ
ْيِن َعل

َ
اْبَنَتيَّ َهات نِكَحَك ِإْحَدى 

ُ
أ ْن 

َ
أ ِريُد 

ُ
أ ي  ِ

ّ
ِإن اَل 

َ
ِميُن. ق

َ
ِويُّ األ

َ
ق

ْ
ال

اِلِحيَن(2.  ُ ِمَن الصَّ َّ
اء للا

َ
ْيَك َسَتِجُدِني ِإن ش

َ
قَّ َعل

ُ
ش

َ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
ِمْن ِعنِدَك َوَما أ

َ
ًرا ف

ْ
َمْمَت َعش

ْ
ت

َ
أ

فقد طلب والد املرأتين من مو�ضى عليه السالم أن يؤجره نفسه لرعي الغنم مقابل عوض 

معلوم وهو تزويجه إحدى ابنتيه، ووافق مو�ضى على ذلك، فدل ذلك على أن اإلجارة كانت 

مشروعة عندهم، ولم يأِت في شرعنا ما يمنعها، وشرع من قبلنا شـرع لنا إذا ُسكت عنه.

وأما األدلة من السنة فمنها:

1- عن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )قال هللا تعالى: ثالثة 

 فأكل ثمنه، ورجل استأجر 
ً
أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا

 فاستوفى منه ولم يعطه أجره(3.
ً
أجيرا

 فاستوفى منه ولم يعطه 
ً
فقوله تعالى –في هذا الحديث القد�ضي-: »ورجل استأجر أجيرا

أجره«؛ يدل صراحة على مشروعية اإلجارة.

2- عن عبد هللا بن عباس ر�ضي هللا عنه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم: )أحق ما أخذتم 

 كتاب هللا(4. وهذا الحديث يدل صراحة على مشروعية اإلجارة.
ً
عليه أجرا

 من 
ً
3- عن عائشة ر�ضي هللا عنها قالت: استأجر النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رجال

، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار 
ً
 خريتا

ً
بني الديل هاديا

1 - البقرة: 233.
2 - القصص: 27-26.

، رقم الحديث: 2227.
ً
3- رواه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إثـم من باع حرا

4- رواه اإلمام البخاري، كتاب: الطب، باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، رقم الحديث: 5737. 
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ثور بعد ثالث لياٍل، فأتاهما براحلتيهما صبح لياٍل ثالٍث فارتحال، وأخذ بهم طريق الساحل1. 

فهذا الحديث ينص على فعل النبي صلى هللا عليه وسلم لإلجارة.

4- من السنة التقريرية؛ أن النبي صلى هللا عليه وسلم ُبعث والناس يؤاجرون ويستأجرون 

 منه بجواز اإلجارة.
ً
فلم ينكر عليه، فكان ذلك تقريرا

وأما اإلجماع؛

- قال ابن قدامة رحمه هللا: )وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز اإلجارة، 

إال ما يحكى عن عبد الرحمن بن األصم أنه قال: ال يجوز ذلك؛ ألنه غرر، يعني أنه يعقد على 

منافع لم تخلق، وهذا غلط ال يمنع انعقاد اإلجماع الذي سبق في األعصار وسار في األمصار، 

 دالة عليها2. فإن الحاجة إلى املنافع كالحاجة إلى األعيان، فلما جاز العقد على 
ً
والعبرة أيضا

األعيان وجب أن تجوز اإلجارة على املنافع(3.

- قال ابن رشد: )إن اإلجارة جائزة عند جميع فقهاء األمصار والصدر األول(4.

- قال اإلمام الشافعي: )مضت بها السنة وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم، وال يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجارتها وعموم فقهاء األمصار( 5.

 وأما القياس؛ فإن عقد اإلجارة ُيقاس على عقد البيع في جوازه، حيث أن البيع عقد على 

األعيان، واإلجارة عقد على املنافع، والحاجة إلى املنافع كالحاجة إلى األعيان، فلما جاز العقد 

على األعيان جاز العقد املنافع6.

1- رواه البخاري، كتاب: اإلجارة، باب: استئجار املشركين عند الضرورة، رقم الحديث: 2263.
2- اإلشارة تعود على اإلجارة.

3- ابن قدامة، املغني، )مرجع سابق(. ج: 7 / ص: 320.
4- ابن رشد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقتصد. )مرجع سابق(. ج: 2 / ص: 223.

5- اإلمام الشافعي، كتاب األم، )مرجع سابق(. ج: 4 / ص: 30.
6- الحافي، خالد بن عبد هللا، اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، الصفحة: 32-25.
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ثالثا: أركان عقد اإلجارة1؛ أركان اإلجارة فهي:

والقبول  اإليجاب  له حق  واملستأجر ممن  املؤجر  العقد وهما  أطراف  العاقد ويشمل   -

فيه.

- الصيغة: هي كل ما يدل على اإليجاب والقبول.

- املنفعة: سواء تعلق األمر باألرض أو املساكن أو املوا�ضي أو الثياب وغيرها،

- األجرة: وهي العوض الذي يعطى مقابل املنفعة وهي مقابلة ملصطلح الثمن في عقد البيع. 

ستَحق األجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد اإلجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على 
ُ
وت

دفعات وخالل مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأجير. ففي عقد اإلجارة يجب أن يكون 

كل من األجرة واألجل معلومين ومسميين.

الفرع الثاني: تعريف اإلجارة املنتهية بالتمليك؛

أوال: تعريف اإلجارة املنتهية بالتمليك

1- مفهوم التمليك:

   التمليك في اللغة: مشتق من امللك، وامللك في اللغة يطلق على القوة والصحة.

وصحة،  ال�ضيء  في  قوة  على  يدل  صحيح  أصل  والكاف  والالم  )امليم  فارس:  ابن  قال     

ك 
َ
كت ال�ضيء: قويته، واألصل هذا، ثم قيل َمل

ّ
يقال: أملك عجينه: قوى عجينه، وشده. ومل

؛ ألن يده فيه قوية صحيحة(2.
ً
االنسان ال�ضيء يملكه ملكا

2- تعريف اإلجارة املنتهية بالتمليك عند الفقهاء:

أحد  عنه  يكتب  لم  لذلك  الحديث،  العصر  في  ظهر  عقد  بالتمليك  املنتهية  اإلجارة     

1 - ُينـظر: اإلمام الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة. 

  - تعريف اإلجارة وأركانها وأقسامها؛ الصفحة: 672-670. 

  - شروط اإلجارة؛ الصفحة: 680-673.
2 - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )مرجع سابق(. ج: 5 / ص: 352-351.
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هذه  ومن   ،
ً
تعريفا له  ذكر  من  منهم  فقليل  املعاصرين  الفقهاء  أما  املتقدمين،  الفقهاء  من 

التعاريف: )تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة؛ »اإلجارة«، يتبعه تمليك العين على 

صفة مخصوصة بعوض معلوم؛ »البيع«(1. وقال الدكتور خالد الحافي، في تعريف هذا العقد: 

)عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها املستأجر 

على أقساط خالل مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده آلخر 

قسط بعقد جديد(2.

3- تعريف اإلجارة املنتهية بالتمليك عند القانونيين:

عرفها الدكتور توفيق حسن فرج بأنها: عقد يصفه املتعاقدان بأنه إيجار، ويتفقان على 

، وتعتبر 
ً
أن يقوم املستأجر في هذه الحالة بدفع أجرة ملدة معينة ينقلب العقد بعدها بيعا

 للبيع3.
ً
األجرة التي دفعت على أقساط ثمنا

وعرفها الدكتور جاك الحكيم بأنها: عقد إيجار مقرون بوعد بالبيع، يقوم بموجبه أحد 

شرائها  خيار  انقضائها  عند  للمستأجر  يكون  معينة  ملدة  آخر  إلى  �ضيء  بإيجار  املتعاقدين 

بسعر معين4. 

ثانيـا: سبب نشأة اإلجارة املنتهية بالتمليك؛

   أمام املخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع االئتمانية أو اآلجلة فإن البائع قد يفضل 

، ويظهر هو في صورة املؤجر، 
ً
إخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار، فيسمي البيع إيجارا

وفاء  حتى  ما  بشكل  قائمة  ملكيته  تبقى  أن  البائع  فيشترط  املستأجر،  صورة  في  واملشتري 

املشتري بالتزامه، بحيث يكون له الحق في ما يلي:

: منع املشتري من تفويت الذات موضوع العقد.
ً
أوال

1 - د.محمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )مرجع سابق(.

  ج: 1 / ص: 62-61.
2- الحافي، خالد بن عبد هللا، »اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي«، )مرجع سابق(. 

  الصفحة: 60.
3- توفيق حسن فرج، »عقد البيع واملقايضة«، )مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة األولى: 2013م(.

  الصفحة: 43.
4- الدكتور جاك الحكيم، العقود الشائعة واملسماة، )دار الفكر، طبعة: 1970(. الصفحة: 219.
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: أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت املحدد.
ً
ثانيا

عدم  حالة  في  بالذات  املشتري  انتفاع  مقابل  على  الحصول  في  الحق  له  يكون  أن   :
ً
ثالثا

البيع1. ويطلق على هذا العقد عدة إطالقات منها:

- البيع اإليجاري.

- اإليجار الساتر للبيع.

.
ً
- اإليجار الذي ينقلب بيعا

- اإليجار املقترن بوعد بالبيع2.

ثالثا: حكم عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك؛

   في حكم عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك تنتقل ملكية السلعة إلى املستأجر بمجرد سداد 

، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد، ودون ثمن سوى ما دفعه 
ً
القسط اإليجاري األخير تلقائيا

من املبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة املؤَجرة خالل املدة املحددة، والتي 

هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة3. يتضح إذن أن العقد ِصيَغ في بدايته على أنه إجارة، وأنه 

بيع في نهايته، ولكن هذه الصياغة ال يمكن اعتمادها بهذه الصورة ألمور منها:

أن كل مبيع البد له من ثمن، وهنا ال يوجد ثمن وقت تمام البيع – أي في نهاية مدة اإلجارة 

– إذ أن ما دفع كان أجرة.

أن األجرة املقدرة للسلعة في املدة املحددة ليست أجرة املثل، بل روعي فيها أنها هي ثمن 

السلعة، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.

جعل  إلى  دفعهما  وقد  إجارتها،  وليس  السلعة  هذه  بيع  إلى  متجهة  املتعاقدين  إرادة  أن 

1- انظر بحث الشيخ عبد هللا بن بيه في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الخامسة )2663/4(.

  ودسوقي، إبراهيم أبو الليل، البيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية، )الناشر: جامعة الكويت، الطبعة األولى:

  1984م(. الصفحة: 26 - 27.
2- انظر بحث الشيخ عبد هللا بن بيه في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الخامسة )2663/4(، 

  وتوفيق حسن فرج، »عـقد البيع واملقايضة«، الصفحة: 27.
3- دسوقي، إبراهيم أبو الليل، البيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية، )مرجع سابق(. الصفحة: 18.
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العقد بهذه الصورة خوف البائع )املؤِجر( من عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن 

لديه  إمكانات  مع عدم وجود  بها  واالنتفاع  السلعة  اقتناء هذه  في  يرغب  واملشتري   ،
ً
مؤجال

.
ً
لشرائها بالنقد، فصاغوا العقد بالصورة التي ذكرناها سابقا

   لذلك كّيفها شّراح القانون بأنها بيع تقسيط، ولم يعتدوا بعقد اإلجارة الذي صرح به 

 للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع1. فقد ذهبت بعض القوانين في البالد العربية 
ً
العاقدان، نظرا

إلى تكييف عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك على أنه بيع تقسيط، وقضت بسريان أحكام البيع 

.
ً
بالتقسيط على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك، حـتى لو سمى املتعاقدان البيع إيجارا

رابعا: صور اإلجارة املنتهية بالتمليك

هذا  تداول  في   
ً
انتشارا األوسع  الصور  ولعـل  عـديدة،  صور  بالتمليك  املنتهية  لإلجارة     

العقد2. هي:

    الصورة األولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك ال�ضيء املؤجر – إذا 

 كأقساط إيجار لهذا 
ً
رغب املستأجر في ذلك – مقابل ثمن يتمثل في املبالغ التي دفعت فعال

 – لل�ضيء املؤجر 
ً
 – أي مشتريا

ً
ال�ضيء املؤجر خالل املدة املحددة، ويصبح املستأجر مالكا

 بمجرد سداد القسط األخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.
ً
تلقائيا

   ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآلتي:

 
ً
   أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا، ملدة خمس سنوات – مثال

 لك 
ً
– على أنك إذا وفيت بهذه األقساط جميعها في السنوات الخمس كان ال�ضيء املؤجر ملكا

مقابل ما دفعته من أقساط األجرة في هذه السنوات، ويقول اآلخر: قبلت.

   فالعقد بهذه الصورة هو: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى األقساط اإليجارية.

االنتفاع  من  املستأجر  ن 
ّ

ُيمك إجارة،  عقد  أنه  على  العقد  يصاغ  أن  الثانية:  الصورة     

بالعين املؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة لإلجارة، على أن يكون للمستأجر الحق 

1- بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الخامسة )2639-2638/4(..
2 - أنبه هنا إلى أنه رغم تكرار املثال فإن القصد هو توضيح صور اإلجارة، وهي صور متشابهة.
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في تملك العين املؤجرة في نهاية مدة اإلجارة مقابل مبلغ معين. ويمكن تصوير صياغة العقد 

على الوضع اآلتي: 

 
ً
   أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا، ملدة خمس سنوات – مثال

– على أنك إذا وفيت بهذه األقساط جميعها في السنوات الخمس بعتك هذه السلعة – إذا 

رغبت في ذلك – بثمن هو كذا، ويقول اآلخر: قبلت. وهذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين:

.
ً
 رمزيا

ً
   إحداهما: أن يكون الثمن املحدد لبيع السلعة ثمنا

.
ً
 حقيقيا

ً
   والثانية: أن يكون الثمن املحدد لبيع السلعة ثمنا

   فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران اإلجارة ببيع ال�ضيء املؤجر بثمن رمزي، أو حقيقي.

االنتفاع  من  املستأجر  ن 
ّ

ُيمك إجارة،  عقد  أنه  على  العقد  يصاغ  أن  الثالثة:  الصورة     

بالعين املؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة لإلجارة، على أن املؤجر يعد املستأجر 

العين  ببيع  املدة املحددة –  في  إذا وفى املستأجر بسداد األقساط اإليجارية   – 
ً
 ملزما

ً
وعدا

املؤجرة في نهاية العقد على املستأجر بمبلغ معين.

   ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآلتي:

 -
ً
   أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا، ملدة خمس سنوات -مثال

 ببيعها لك إذا تم سداد جميع األقساط اإليجارية في املدة املحددة، ويقول 
ً
 ملزما

ً
وأعدك وعدا

اآلخر: »قبلت«.

   فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران اإلجارة بوعد بالبيع.

ن املستأجر من االنتفاع بالعين 
ّ

الصورة الرابعة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، ُيمك

 
ً
املؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة لإلجارة، على أن املؤجر يعد املستأجر وعدا

 – إذا وفى املستأجر بسداد األقساط اإليجارية في املدة املحددة – بهبة العين املؤجرة 
ً
ملزما

في نهاية العقد على املستأجر.

   ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآلتي:

   أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا، ملدة خمس سنوات، وأعدك 
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 بهبتها لك إذا تم سداد جميع األقساط اإليجارية في املدة املحددة، ويقول اآلخر: 
ً
 ملزما

ً
وعدا

»قبلت«.

   فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران اإلجارة بوعد بالهبة.

ن املستأجر مـن االنتفاع 
ّ

   الصورة الخامسة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، ُيمك

بالـعين املؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة لإلجارة، مع وعد ملزم من املؤًجر في أن 

يجعل للمستأجر في نهاية مدة اإلجارة الحق في ثالثة أمور:

   األول: تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده املبالغ التي سبق له دفعها، كأقساط 

إيجار مثال، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.

   الثاني: مد مدة اإلجارة لفترة أخرى.

   الثالث: عادة األعيان املؤجرة إلى املؤسسة املالكة واملؤجرة لها1.

 ]Leasing[ وعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك بالصورة الخامسة قريب من عقد الليسينج 

الذي سبـق معنا2.

الفرع الثالث: اإلجارة املنتهية بالتمليك يف البنوك اإلسالمية؛

أوال: التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك؛

   يرى خبراء الصيرفة اإلسالمية أن اإلجارة املنتهية بالتمليك هي من قبيل أعمال الوساطة 

املالية، حيث يؤجر البنك اإلسالمي األصل للمستأجر، محققا من ذلك عائدا مقابل تأجير 

1- الحافي، خالد بن عبد هللا، اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، الصفحة: 70-66.

  وُيظر بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة املجمع الفقهي، الدورة الخامسة 

 .)2617-2613/4(  
2- الحافي، خالد بن عبد هللا، اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي. )مرجع سابق(، 

  الصفحة: 17-16.

 كتاب العقود والصيغ البديلة في البنوك اإلسالمية56



هذا األصل، مضافا إليه اإلرباح التي تتحقق للبنك، هذا مع العلم بان اإلجارة التشغيلية قد 

تتيح للمؤجر أرباح أعلى من عملية اإلجارة املنتهية بالتمليك، الن األصل يؤجر عدة مرات1.

   ويمكن للبنك اإلسالمي تمويل عمالئه الراغبين في استئجار األدوات واآلليات واملعدات 

اإلنتاجية أو املباني، بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك، حيث يكون البنك هو املؤجر والعميل 

هو املستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك األصل إلى العميل.

ثانيا: خصائص اإلجارة املنتهية بالتمليك؛

من خصائص هذا النوع من التمويل أذكر ما يلي:

1- عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك من العقود الالزمة، ال يستقل احد الطرفين بإنهائه قبل 

املدة املتفق عليها، بمعنى أنه ال يحق ألي من الطرفين إنهاء العقد بإرادة منفردة، ولكن يجوز 

فسخ العقد رضا الطرفين. 

2- اإلجارة املنتهية بالتمليك تتطلب اإلطفاء لكامل قيمة األصل، أو جزء منه خالل فترة 

سريان العقد، أي كامل دفعات اإلجارة ستغطي كامل أو جزء من تكاليف األصل.

3- الهدف الرئيس لإلجارة املنتهية بالتمليك هي تملك األصل من قبل املستأجر علما بأنه 

مخيرا بين تملك األصل أو إعادته للمؤجر.

أما نفقات بقاء  التشغيلية،  النفقات، مثل نفقات الصيانة  4- يتحمل املستأجر بعض 

املؤجر  لألصل  التأمين  وإقساط  الضرائب  املؤجر  يتحمل  كما  املؤجر،  على  فتقع  املنفعة 

خالل فترة سريان العقد، ألنه ال يزال املالك لألصل.

  وتميز البنوك اإلسالمية بين نوعين من اإلجارة، وهما:

- اإلجارة التشغيلية عندما يتعلق األمر بإيجار بسيط؛

- اإلجارة املنتهية بالتمليك عندما تنتهي بتحويل ملكية املنقول أو العقار املستأَجر للعميل 

تبعا للكيفيات املتفق عليها بين الطرفين. 

1- عبد هللا، خالد أمين، العمليات املصرفية اإلسالمية، )دار وائل للنشر، الطبعة األولى: 2008م(، 

  الصفحة: 224.
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ثالثـا: الخطوات العملية لإلجارة املنتهية بالتمليك يف البنوك اإلسالمية: 

تمر اإلجارة املنتهية بالتمليك بالخطوات التالية1:

1- يقدم العميل طلب استئجار أصل معين للبنك، بعد أن يكون البنك قد اشتراه، ويحدد 

العميل مدة االستئجار.

2- يدرس البنك الطلب وإذا وافق البنك على طلب العميل يعلمه باملوافقة والشروط التي 

سيتم التأجير عليها.

3- يتم توقيع عقد اإليجار بين البنك والعميل وفق الشروط املتفق عليها، مع التوقيع على 

وعد من البنك للعميل بتمليكه األصل املستأجر بنهاية املدة.

التزم بشروط  إذا  للمستأجر  املدة عن ملكية األصل  نهاية  في  البنك اإلسالمي  يتنازل   -4

العقد.

  وخالصة العملية: يقوم البنك بتأجير عين كسيارة إلى شخص مدة معينة بأجرة معلومة 

قد تزيد عن أجرة املثل، على أن يملكه إياها بعد انتهاء املدة ودفع أقساط األجرة بعقد جديد، 

فهي تشبه بيع التقسيط من حيث املقصد الذاتي للمتعاقدين والنتيجة 2. 

1- شبير، محمد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة، )دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة

  الرابعة، 2001م(، الصفحة: 328.
2. شبير، محمد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة، )مرجع سابق(، الصفحة: 326.
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املبحث الثـاني: عقد الجعــالـة

الفرع األول: الجعالة وأركانها؛

أوال مفهوم الجعالة: 

1- الجعالة لغة: الُجْعل والجعال والَجعيلة والُجعالة والجعالة )بكسر الجيم( والَجعالة، 

 وأْجَعله له: أعطاه إياه1.
ً
كل ذلك: ما جعله له على عمله. وأْجَعله ُجعال

2- الجعالة اصطالحا: 

اه؛ على أن يعمل له في  فها املالكية 2:  بأن يجعل الرجُل للرجل أجًرا معلوًما، وال َينُقده إيَّ عرَّ

زمن معلوم أو مجهول، مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل كان له الُجعل، وإن 

ه فال �ضيء له، مما ال منفعة فيه للجاعل إال بعد تمامه .  وهي أيضا: »عقد معاوضة على  لم يتمَّ

 بتمامه ال بعضه ببعض«3. وعّرفها »ابن 
ّ

ه به ال يجب إال
ّ
عمل آدمي بعوض غير نا�ضئ عن محل

 على عمل يعمله إن أكمل العمل. إن لم يكمله لم يكن 
ً
رشد«: »بأن يجعل الرجل للرجل جعال

.4»
ً
له �ضيء وذهب عناؤه باطال

وعند الحنفية، عّرفها ابن عابدين: بأّنها ما ُجعل لإلنسان من �ضيء على فعل.5

َيعُسر  أو مجهول  ن معلوم،  التزاُم عوض معلوم، على عمل معيَّ بأنها  فها الشافعية :   وعرَّ

ضبطه . 

1- ابن منظور، محمد، لسان العرب، )مادة جعل(. ج:11 / ص:111,
2 - ابن جزي، القوانين الفقهية، )مرجع سابق(، الصفحة: 275. 

   والدسوقي، محمد بن أحمد املالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )دار الفكر، بدون طبعة 

   وبدون تاريخ(. ج:4 / ص: 60. وابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد: ج: 2/ ص:232
اب، مواهب الجليل، )مكتبة النجاح، ليبيا(، ج:5 / ص:42.

ّ
3- الحط

4- ابن رشد، املقدمات املمهدات، )دار صادر,بيروت(، ج:5 / ص:630.
5- ابن عابدين، حاشية رد املحتار, )دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،

  عام: 2000م(. ج3 / ص:674,
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 ،
ً

 مباًحا، ولو كان مجهوال
ً

 مال معلوم ملن يعمل للجاعل عمال
ُ
فها الحنابلة :  بأنها تسمية وعرَّ

أو ملن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة1 .

تي، أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا، فمن 
َّ
قطتي، أو ضال

ُ
صيغُتها أو لفظها أن يقول: َمن ردَّ ل

فعل ذلك استحقَّ الُجْعل2.

شرًعا: التزام عوٍض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله3.

مثاله أن يقول: َمن وجد سيارتي املفقودة، فله ألف درهم. 

ثانيا: حكمها؛ 

ا ِبِه َزِعيٌم(4، وألن الحاجة قد تدعو 
َ
ن

َ
ْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر َوأ

َ
   األصل فيها قوله تعالى: )َومِل

إليها5. 

أبي  حديث  من  وغيرهما  الصحيحين  في  وهو  ديغ، 
َّ
الل  

ُ
حديث النبوية  السنة  من  ودليلها 

ِدغ سيد ذلك الحي، 
ُ
َبْوا، فل

َ
سعيد: أنهم نزلوا على حّيٍ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأ

فسعوا له بكل �ضيء، فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من �ضيء؟ قال بعضهم: إني وهللا 

 ،
ً

ألرقي، ولكن وهللِا لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براٍق لكم حتى تجعلوا لنا ُجعال

فكأنما  يَن«  ِ
َ

َعامل
ْ
ال َرّبِ   ِ

َّ
ِل َحْمُد 

ْ
»ال عليه:  ويقرأ  ينُفث  فانطلق  غنم،  قطيع  على  فصالحوهم 

ِدموا على النبّيِ صلى هللا عليه وسلم، فذكروا له ذلك، 
َ
وهم ُجعلهم، وق

َ
وف

َ
ِشط من ِعقال، فأ

ُ
ن

فقال: )أصبتم، اقتسموا، واجعلوا لي معكم سهًما(6.

1 - املوسوعة الفقهية الكويتية، ص: 127.
2 - عمدة الفقه على مذهب اإلمام أحمد، تحقيق السيد بن أحمد يوسف، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة 

2008، صفحة: 88.
3 - الفقه امليسر؛ لجمع من العلماء، )طبعة مجمع امللك فهد، عام: 1424(، الصفحة: 263.

4 - يوسف: 72
5 - عاشور، أحمد عي�ضى، الفقه امليسر في العبادات واملعامالت؛ )دار الفرقان للطباعة( 

   الصفحة: 219.
6 - رواه اإلمام البخاري، كتاب اإلجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، 

   حديث رقم:2156. 

   ومسلم، كتاب السالم، باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار، حديث رقم:2201.
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    فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علِمه بها، استحقَّ الجعل؛ ألن العقد 

وية؛ ألنهم  استقرَّ بتمام العمل، وإذا قام بالعمل جماعة، اقتسموا الُجعل الذي عليه بالسَّ

اشتركوا بالعمل في العمل الذي يستحقُّ به العوض، فاشتركوا في العوض، فإن عمل العمل 

قبَل علمه بما ُجعل عليه، لم يستحقَّ شيًئا؛ ألنه عمل غير مأذوٍن؛ فلم يستحق به عوًضا، 

وإن علم بالجعل أثناء العمل، أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم1.

دان قول جمهور العلماء، فالحاجة تدعو إلى الجعالة، ِمن رّدِ ضالة      والواقع والعقل يؤّيِ

أو آبٍق وال يقدر عليه صاحُبه، فجاز بذُل الجعل؛ كاإلجارة واملضاربة، إال أن جهالة العمل 

فتقر إلى تعيين املدة. 
َ
، بخالف اإلجارة؛ ألن الجعالة غير الزمة، واإلجارة الزمة، وت واملدة ال تضرُّ

ثالثا: أركان الجعالة؛

ا كان أو 
ً
• العاقدان: مع أهلية التعاقد: يشترط عند الشافعية والحنابلة في الجاعل مالك

، ومجنون ومحجور  ، رشيًدا(، فال يصحُّ من صبّيٍ
ً

ا، عاقال
ً
غيره أن يكون ُمطلق التصرف؛ )بالغ

عن  عاجًزا  كونه  يصح  فال  العمل؛  ة  أهليَّ فيه  اشترط  معيًنا،  كان  فإذا  العامل:  وأما  سفه، 

العمل؛ كصغير ال يقدر على العمل؛ ألن منفعَته معدومة، وإن كان غير معين مبهًما، كفى 

أما  ز،  املمّيِ من  والحنفية  املالكية  عند  الجعالة  وتصحُّ  الجعل،  على  النداء  بإعالن  علُمه 

التكليف فهو شرط لزوم2.

م؛ كغناء، أو صناعة خمر، أو  • العمل: يشترط أن يكون العمل مباًحا، فال تصح على محرَّ

ت العمل بوقت محدد، فلو قال: من رد جملي إلى نهاية األسبوع فله دينار، 
َّ
نحوهما، وأال ُيوق

.3 لم َيصحَّ

• الجعل: ما ُيدفع مقابل العمل.

• الصيغة: كل ما يدل على اإليجاب والقبول.

1 - امللخص الفقهي؛ صالح بن فوزان آل فوزان، الجزء األول 2008، صفحة: 369.
2 - وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة؛ )طبعة دار الفكر، 2010(، 

   ج:4/ص:582.
3 - عاشور، أحمد عي�ضى، الفقه امليسر في ضوء الكتاب والسنة، )مرجع سابق(، ص: 263.
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الـفرع الثاني: أحكام الجعالة؛

ه، فإن كان الفسخ من العامل، لم يستحق شيًئا من 
ُ

1- لكل من الطرفين الحق في فسخ

الجعل؛ ألنه أسقط حقَّ نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل، وكان قبل الشروع في العمل، 

 مثل عمله؛ ألنه عمله بعوض لم يسلم له.
ُ
فللعامل أجرة

2- حكم اختالف املالك والعامل: إذا حدث اختالف بين املالك والعامل، فأيهما يصدق 

بيمينه؟ في األمر تفصيل1. 

 * إن اختلفا في أصل اشتراط الُجعل؛ بأن أنكره أحدهما، فيصدق املنكر بيميِنه، كأن 

، وأنكر املالك، صدق املالُك بيمينه؛ ألن األصل عدم اشتراط 
ً

َت لي جعال
ْ
يقول العامل: شَرط

الجعل، 

* إن اختلفا في نوع العمل كرّدِ السيارة الضائعة، أو املتاع الضائع، أو اختلفا فيمن قام 

فيصدق  عدُمه،  واألصل  شيًئا،  عي  يدَّ العامل  ألن  بيمينه؛  العمل  صاحب  يصدق  بالعمل، 

املنكر بيمينه. 

ه، وإنما رجع  * وكذلك يصدق املنكر إن اختلفا في َسْعِي العامل، بأن قال املالك: لم تردَّ

بنفسه، يصدق املالك؛ ألن األصل عدم الرد. أما إن اختلفا في قدر الُجعل أو في قدر املسافة 

أو املكان املحدد لوجود الضائع، فقال املالكية والشافعية: تحالف الطرفان2. وفسخ العقد، 

 املثل، كما لو اختلفا في عقد اإلجارة.
ُ
ووجب أجرة

الزائد املختلف فيه؛ وألن  املالك بيمينه؛ ألن األصل عدُم     وقال الحنابلة: القول قول 

عيه  ضاربة؛ وألنه منِكٌر ملا يدَّ
ُ
القول قوله في أصل العوض، فكذلك في قدره، كرّبِ املال في امل

 عما يعترف به، واألصل براءته منه، ويحتمل أن يتحالفا كاملتبايعين إذا اختلفا 
ً
العامل زيادة

في قدر الثمن، واألجير واملستأجر إذا اختلفا في قدر األجر، فإن تحالفا فسخ العقد، ووجب 

أجُر املثل.

1 - الشيرازي، أبو إسحاق، املهذب في فقه اإلمام الشافعي، تحقيق د. محمد الزحيلي، )طبعة دار القلم، 

   الدار الشامية، دمشق(، ج: 3 / ص: 573، 
2 - الدردير، الشرح الكبير: 4/ 64. وابن قدامة، املغني، ج: 5/ ص:660 وما بعدها.
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أن  الجاعل  للمالك  أنه يجوز  والحنابلة1.  ة  الشافعيَّ يرى  الجعل:  في  والنقص  الزيادة   -3

يزيد أو ينقص من الجعل؛ ألن الجعالة عقد جائز غير الزم، فجاز فيه ذلك كاملضاربة، إال 

كأن  بعده،  أم  الشروع  قبل  أكان  سواء  العمل،  من  الفراغ  قبل  ذلك  أجازوا  الشافعية  أن 

فائدة  وتظهر  بالعكس،  أو  فله خمسة،  يقول:  ثم  فله عشرة،  الفالني  متاعي  ردَّ  يقول: من 

 املثل؛ ألن هذا التعديل بالزيادة أو النقص 
ُ
ذلك بعد الشروع في العمل، فتجب حينئٍذ أجرة

فسخ لإلعالن السابق، والفسخ من املالك يقت�ضي الرجوع إلى أجرة املثل، وقيد الحنابلة هذا 

التعديل بما قبل الشروع في العمل؛ فيجوز، وُيعَمل به.

- أوجه االختالف بين الجعالة واإلجارة2. تختلف الجعالة عن اإلجارة في وجوه؛ وهي:

1- تصحُّ الجعالة مع عامل غير معين، وال تصحُّ اإلجارة من مجهول.

2- ال يشترط في الجعالة قبول العامل؛ ألنها تصرُّف بإرادة منفردة، أما اإلجارة فال بدَّ من 

قبول األجير القائم بالعمل؛ ألنها عقد بإرادتين.

3- تجوز الجعالة على عمل مجهول، أما اإلجارة فال تصح إال على عمل معلوم.

4- ال يستحق الجعل في الجعالة إال بالفراغ من العمل، ولو شرط تعجيله فسدت، وفي 

اإلجارة يجوز اشتراط تعجيل األجرة.

5- الجعالة عقد غير الزم، أما اإلجارة فهي عقد الزم، ال يفسخها أحد العاقدين إال برضا 

اآلخر.

فائدة: كلُّ ما جاز أخذ العوض عليه في اإلجارة من األعمال، جاز أخذه - أي: العوض - في 

الجعالة، وما ال يجوز أخذ العوض عليه في اإلجارة؛ كالغناء، والزمر، وسائر املحرمات، ال 

ُعْدَواِن«3. 
ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
ى اإل

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
يجوز أخذ الجعل عليه؛ لقوله تعالى: »َوال

الـفرع الثالـث: تطبيق الجعالة يف البنوك اإلسالمية؛

بتعاليم الشريعة     إن خصوصية الخدمات املصرفية اإلسالمية والناتجة عن االلتزام 

1 - وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة؛ )مرجع سابق(، الصفحة: 585.

2 - وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة، )مرجع سابق(، الصفحة: 586.
3 - املائدة: 2.
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هذه  نطاق  لتوسيع  جديدة  عقود  أو  أدوات  ابتكار  بمكان  الضرورة  من  تجعل  اإلسالمية 

الخدمات، ومنها عقد الجعالة، لتقاربه مع عقد اإلجارة.

البنوك  في  العملي  التطبيق  في  الستخدامه  الكافية  باملرونة  الجعالة  عقد  ويتميز      

االقتصادية،  القطاعات  كل  تمس  فهي  تنزيله،  مجاالت  بسعة  أيضا  ويتميز  اإلسالمية، 

تمويل  في  املخاطر  مال  رأس  مثل 
ُ
ت أنها  كما  األفراد.  وكذلك  والكبيرة،  واملتوسطة  الصغيرة 

مصاريف البحث الذي يعتبر ضروريا للشركات ملواصلة توسعها وتطورها.

  لكن يالحظ أن تطبيق عقد الجعالة في البنوك اإلسالمية الزال قليال، لذلك أقترح:

واملصرفيين  املاليين  الفقهاء  طرف  من  الجعالة  عقد  في  والدراسة  البحث  تطوير   -1

املسلمين وتطبيقه في املزيد من املجاالت املصرفية اإلسالمية.

2-العمل على نشر الوعي بالعقود املالية اإلسالمية وباألخص عقد الجعالة.

4-العمل على تدريب العاملين في املصارف اإلسالمية على االجراءات والخطوات العملية 

لعقد الجعالة.

 كتاب العقود والصيغ البديلة في البنوك اإلسالمية64



65 الفصل الثاني: صيـغ التمويل؛ عقود اإلجارة والجعالة



الفصل الثالث:

 صيـغ التمويل؛ عقد السلم واالستصناع.



ـلم؛  املـبحث األول: بـيع السَّ
تمهيــد:

   ُيـعد بيع السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسالمي وفي 

نشاطات املصارف اإلسالمية بسبب مرونة هذا العقد، واستجابته لحاجات شرائح مختلفة 

ومتعددة من العمالء، سواء أكانوا من املنتجين الزراعيين، أم الصناعيين أم املقاولين أم من 

التجار، واستجابته أيضا لتمويل نفقات التشغيل، ونفقات أخرى، إضافة إلى قدرة السلم 

على توفير سيولة نقدية مهمة في املصارف اإلسالمية. 

الفرع األول: أحكـام بيع السلم؛

1- مفهم السلم؛ 

م - بفتح السين والالم - اسم مصدر ألسلم، ومصدره الحقيقي اإلسالم 
َ
ـل أ- السلم لغة: السَّ

ـم، أي؛ أسلف، فـيقال 
َّ
ومعناه في اللغة: استعجال رأس املال وتقديمه، وهو من أسلم وسل

للسلم سلف لغة إال أن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. على أن السلف 

أعم من السلم ألنه يطلق على القرض أيضا.

ـم؛ إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبا وفضة في 
َّ
 جاء في لسان العـرب البن منظور: )أسلم وسل

سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة، وسلمته إليه(1. 

وفي مختار الصحاح: )السـلم بفتحتين: السـلف(2. 

م والتسليم، فهو في البيع  وفي معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية: )السلم لـغة: التقدُّ

في  والسلم  املال...  رأس  تسليم  وهو  أسلمت،  من  االسم  والسلم:  ومعنى.  وزنا  السلف  مثل 

1- ابن منظور، لسان العرب، مادة )س ل م(، ج: 12/ ص: 295. والفيومي، املصباح املنير،

   الصفحة: 286.  والفيروزآبادي، القاموس املحيط، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.

   مادة )س ل م(، ص: 1011.
2- اإلمام الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، )مرجع سابق(. الصفحة: 311.



الصناعات: هو نوع من أنواع السلف، إذ أن السلم غالبا ما يكون بالصناعات أو باملزروعات، 

أو غير ذلك.(1.

ب- السلم اصطالحا: 

من  البيوع،  نوع  وهو  عاجال«2.  يعطى  ببدل  الذمة  في  موصوف  �ضيء  بيع  هو      

العقد. إلى  هذا  الناس  لحاجة  وذلك  اإلنسان،  عند  ليس  وما  املعدوم  بيع  من   ومستثنى 

  والتعريف االصطالحي فيه تفصيل في املذاهب؛ تبعا الختالفهم في شروطه3:

- قال املالكية: السلم عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغير عين وال منفعة غير متماثل 

لصاحبه  العقد  طرفي  من  واحد  كل  يدفعه  عوض  ذو  معناه:  معاوضة  فقوله  العوضين، 

جانب  من  بذل  فيها  بل  فيها  معاوضة  ال  التي  العقود  من  وغيرهما  والصدقة  الهبة  به  خرج 

واحد فقط وقوله بغير عين خرج به بيع سلعة بعين مؤجلة من ذهب أو فضة كما تقدم في 

تعريف البيع وقوله وال منفعة. خرج به كراء الداء ونحوه املضمون فإنه عقد معاوضة بغير 

عين ولكن أحد عوضيه منفعة وقوله غير متماثل العوضين خرج به السلف »القرض« فإن 

املقترض يرد ما أخذه كما هو. 

- قال الشافعية: السلم بيع �ضيء موصوف في ذمة بلفظ سلم كأن يقول: أسلمت عليك 

عشرين جنيها مصرية في عشرين إردبا من القمح املوصوف بكذا على أن أقبضها بعد شهر مثال. 

أما إن كان بلفظ البيع كأن قال: بعني عشرين إردبا من القمح املوصوف بكذا أقبضها بعد مدة 

معينة بعشرين جنيها ففيه خالف: فبعضهم يقول: إنه بيع فيصح فيه ما يصح في البيع من 

تأجيل الثمن وتأخير قبضه في املجلس وجواز استبداله بغيره وشرط الخيار فيه وبعضهم يقول 

إنه سلم ألن العقد في معنى السلم وال نظر للفظ فال يصح استبدال ثمنه بغيره فإذا كان الثمن 

ذهبا فال يصح أن يعطيه حنطة كما ال يصح استبدال املثمن - وهو املسلم فيه فإذا أسلم في 

حنطة فال يصح أن يدفع بدلها ذرة وكذلك ال يصح تأجيل قبض الثمن عن املجلس وال يصح 

شرط الخيار فيه. ولكن املعتمد أن السلم ال يتحقق إال إذا ذكر لفظ السلم فإذا ذكر لفظ 

1- محمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، ج:2 / ص:290-288. 
2- نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء. الصفحة: 248.

3 - ينظر: اإلمام الجزيري، عبد الرحمان بن محمد َعوض، الفقه على املذاهب األربعة، 

   الصفحة: 576-575. 
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 البيع كان بيعا وهذا أحد أمور ثالثة تتوقف على لفظ مخصوص وهي: السلم والنكاح والكتابة. 

والفضة:  الذهب  النقدين  صاحب  ويسمى  بعاجل.  آجل  شراء  هو  السلم  الحنفية:  قال   -

مسلم  املؤجلة:  السلعة  صاحب  ويسمى  السلم.  رب  يسمى  كما   - الالم  بكسر   - مسلم 

أراد  فإذا  السلم  مال  رأس  الثمن:  ويسمى  فيه.  مسلم  والزبد:  كالقمح  السلعة  وتسمى  إليه 

ويسمى  سلما  ذلك  كان  فورا  يدفعه  بنقد  مسمى  أجل  إلى  مؤجال  قمحا  يشتري  أن  شخص 

املشتري مسلما والبائع مسلما إليه والقمح مسلما فيه والثمن رأس مال السلم وال يشترط 

أيضا. السلم  بلفظ  والشراء  البيع  ينعقد  بل  السلف  بلفظ  السلم وال  بلفظ  يكون  أن   فيه 

هي  والذمة  أجل.  إلى  الذمة  في  موصوف  بيعه  يصح  �ضيء  على  عقد  السلم  الحنابلة:  قال   -

وصف يصير به املكلف أهال لإللزام وهو معنى عام عند غيرهم وقد تقدم. ويصح بلفظ البيع 

كأن يقول: ابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا أقبضه بعد شهر مثال كما يصح بلفظ 

سلم وسلف. بل يصح بكل ما يصح به البيع كتملكت واتهبت ونحوه.

ين، قال اإلمام أبو بكر بن العربي املالكي: )هو عبارة عن كل    والسلم يدخل في عموم الـدَّ

معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا واآلخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان 

حاضرا، والدين ما كان غائبا(1.        

  وأدخله اإلمام البغوي ضمن معنى السلف، فقال: )والسلف له معنيان في املعامالت؛ 

والثاني:  أخذه،  كما  رده  املستقرض  وعلى  للمقرض،  في  منفعة  ال  الذي  القرض  أحدهما: 

السلم املعهود؛ وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة، يقال: سلفت وأسلفت 

وأسلمت بمعنى واحد(2.

2- دلـيل مشروعية السلم:

   ورد في مشروعية السلم أدلة كثيرة منها:

- ما رواه ابن عباس ر�ضي هللا عنهما من أن النبي صلى هللا عليه  وسلم قدم املدينة وهم 

1 - اإلمام ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن، خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، 

   )دار الفكر بيروت – لبنان(. ج:1 / ص: 327. 
2 - اإلمام البغوي، شرح السنة، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، )دار الفكر بيروت، طبعة: 

   1419هـ-1998م(. ج:5 / ص: 128. 
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ووزن  معلوم،  ففي  كيل  �ضيء  في  أسلف  »من  فقال:  والسنتين،  السنة  الثمار  في  يسلفون 

معلوم، إلى أجل معلوم«1. قال اإلمام البغوي: )وفي الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما 

يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له أجال يوجد فيه غالبا(2.

إلى عبد  بن شداد  بردة وعبد هللا  أبو  أرسلني  أبي مجالد، قال:  بن  ما روي عن محمد   -

أبي أوفى ر�ضي هللا عنهما، فسألتهما عن السلف، فقاال: كنا  الرحمن بن أبزئ وعبد هللا بن 

في  فنسلفهم  الشام  أنباط  من  يأتينا  وكان  وسلم،  صلى  عليه  هللا  رسول  مع  املغانم  نصيب 

الحنطة والشعير والزيت إلى أجل  مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قاال: ما كنا نسألهم 

عن ذلك«3.

- قال ابن رشد: )أما محله –يعني السلم- فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن 

ملا ثبت من حديث ابن عباس املشهور(4.

ـق القياس: )والصواب أنه 
ْ
- قال اإلمام ابن القيم رحمه هللا، مبينا أن السلم جار على َوف

ـق القياس، فإنه بيع مضمون في الذمة، موصوف، مقدور على تسليمه غالبا، وهو 
ْ
على َوف

كاملعاوضة على املنافع في اإلجارة... فأما إذا كان على ثقة توفيته عـادة فهو دْيـن من الديون، 

وهو كاالبتياع بثمن مؤجل، فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجال في الذمة وبين اآلخر؟ 

َجٍل 
َ
ٰى أ

َ
ُتْم ِبَدْيٍن ِإل

ْ
َداَين

َ
ا ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإذ

َّ
َها ال يُّ

َ
فهذا محض القياس واملصلحة، وقد قال تعالى: »َيا أ

ُتُبوُه«5 وهذا يعم الثمن واملثّمن، وهذا هو الذي فهمه ترجمان القرآن من القرآن؛ 
ْ

اك
َ
ى ف ُمَسمًّ

عبد هللا بن عباس، فقال: »أشهد أن السلف املضمون في الذمة حالل في كتاب هللا«، وقرأ 

هذه اآلية.(6.

أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  املنذر:  ابن  فقال  اإلجماع:  )وأما  قدامة:  ابن  قال   -

ـلم، باب: السلم في وزن معلوم، حديث رقم: 2240. 1 - رواه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب: السَّ

   وفيه روايات أخرى بألفاظ متقارية. 

ـلم، حديث رقم: 1604-127.    ورواه اإلمام مسلم، كتاب: املساقاة، باب: السَّ
2 - اإلمام البغوي، شرح السنة، ج:5 / ص: 130. 

ـلم، باب: السلم إلى أجل معلوم، حديث رقم: 2255-2254. 3 - رواه اإلمام البخاري، كتاب: السَّ
4- ابن رشد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقتصد. )مرجع سابق(. ج: 2 / ص: 239.

5 - البقرة: 282.
6 - ابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين، )مرجع سابق( ج:1 / ص: 292. 
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العلم على أن السلم جائز، ألن املثمن في البيع أحد عو�ضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة 

كالثمن، وألن بالناس حاجة إليه؛ ألن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة 

على أنفسهم أو عليها لتـكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق املسلم 

باالسترخاص... قال أبو القاسم رحمه هللا: »وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز«(1. ثم 

ذكر أن السلم ال يصح إال بشروط.

3- الحكمة من مشروعية بيع السلم.

التيسير  هي:  عنده  ليس  ملا  الشخص  بيع  فيه  أن  مع  السلم  مشروعية  من  والحكمة     

وكذلك  واألعمال  الصناعات  أصحاب  ألن  وذلك  وحوائجهم،  أحوالهم  ومراعاة  على  الناس 

السلع  تأمين  أجل  النقود من  إلى  يحتاجون  ما   
ً
كثيرا ونحوهم،  واألشجار  األرا�ضي   أصحاب 

 األولية ملنتجاتهم، أو تهيئة اآلالت واألدوات ملصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجوا للنقود 

النقود بطريقة أخرى فيّسـر  أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد ال يجد هؤالء   من أجل رعاية 

 الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرع أو ثمر أو 

 سلع أو نحو ذلك.

4- شروط بيع السلم2: 

في  تطبيقة  من  والجدوى  مقاصده  وليحقق  الربا\م  شبهة  من  خاليا  السلم  بيع  ليكون    

املصارف التجارية، البد أن تتوفر فيه الشروط الشرعية، وهي كثيرة ومفصلة في كتب الفه 

اإلسالمي والفقه االقتصادي، أجملها فيما يلي: 

- تسليم رأس املال للمسلم إليه في مجلس العقد،

الذي تختلف فيه األغراض، بحيث  بالوصف  - أن يكون املسلم فيه مما  يمكن ضبطه 

تنتفي الجهالة عنه،3.  

1- ابن قدامة، املغني، )مرجع سابق(. ج: 5 / ص: 721.
2 - ورد تفصيل هام لشروط بيع السلم في »كتاب الفقه على املذاهب األربعة«، لإلمام عبد الرحمـن 

   الجزيري، الصفحة: 584-577. 
3 - الدكتور محمد عبد الحليم عمر، اإلطار الشرعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم في ضوء

   التطبيق املعاصر، )البنك اإلسالمي للتنمية، 1412هـ - 1992(. الصفحة: 31-21. 
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- أن يكون  معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، 

 في الذمة غير معين، 
ً
 موصوفا

ً
 أي شيئا

ً
- أن يكون املسلم دينا

وقت  يحين  نوعه  عندما  وجود  الظن  على  يغلب  بأن  تسليمه  على   
ً
مقدورا يكون  أن   -

استحقاقه 

- تعيين األجل الذي يجب عنده تسليمه، 

- تعيين موضع  تسليمه إذا كان املوضع الذي جاء العقد فيه ال يصح لذلك، أو كان يصلح 

للتسليم ولكن  لنقل املسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.

- ال يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم املسلم فيه، ألنه عبارة عن دين، وال يجوز 

اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. كما ال يجوز جعل الدين رأس مال للسلم ألنه من بيع 

الدين بالدين1. 

تطبيقاته  السلم  بيع  طريق  عن  االستثمار  ضوابط  الثـاني:  الفرع 
املعاصرة؛

1- التطبيقات املعاصرة لبيع السلم:

أداة تمويل  الحاضر  في عصرنا  السلم   من أن 
ً
السلم:انطالقا لبيع  املعاصرة  التطبيقات 

ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسالمي وفي نشاطات املصارف اإلسالمية، من حيث مرونتها 

أم  متوسطة  أم  األجل  قصير   
ً
تمويال أكان  سواء  املختلفة،  التمويل  لحاجات  واستجابتها 

طويلة، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العمالء، سواء أكانوا من املنتجين 

التشغيل  نفقات  لتمويل  واستجابتها  التجار،  من  أم  املقاولين  أم  الصناعيين  أم  الزراعيين 

والنفقات الرأسمالية األخرى.ولهذا تعددت مجاالت تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي: 

مع  اإلسالمي  املصرف  فيتعامل  مختلفة،  زراعية  عمليات  لتمويل  السلم  عقد  يصلح  أ- 

املالي عن تحقيق  العجز   ويدفع عنهم مشقة 
ً
بالغا  

ً
نفعا التمويل  بهذا  لهم  م  وُيقّدِ املزارعين، 

إنتاجهم. وقد يكون املزارعون بحاجة إلى مدخالت اإلنتاج الزراعي، وبحاجة إلى تمويل لهذه 

1 - ورد هذا الشرط بالخصوص في: الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي، بعنوان؛ »إدارة السيولة 

   في املصارف اإلسالمية«، تأليف أ.د. علي أحمد السالوس، نشر: رابطة العالم اإلسالمي.
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املدخالت لشراء البذور ودفع أجور العمال، واستئجار اآلالت الزراعية، األمر الذي يجعل 

بيع السلم أحد أهم وسائل التمويل لهم.

تمويل  والسيما  والصناعي،  الزراعي  النشاط  تمويل  في  السلم  عقد  استخدام  يمكن  ب- 

وإعادة   
ً
َسلما بشرائها  وذلك  الرائجة،  واملنتجات  السلع  وتصدير  إلنتاج  السابقة  املراحل 

تسويقها بأسعار مجزية. 

ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين والصّنـاع عن طريق إمدادهم بمستلزمات 

أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض  أو مواد  في صورة معدات وآالت  اإلنتاج 

منتجاتهم وإعادة تسويقها.

2- ضوابط االستثمار عن طريق بيع السلم:

البد من تحديد ضوابط االستثمار عن طريق بيع السلم، وذلك من أجل ضمان أداٍء     

النقدية. لذلك فقد  في توفير السيولة، وتفادي معيقات إدارة السيولة  أفضل لبيع السلم 

وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط االستثمار عن طريق بيع السلم منها: 

1- أن يكون املسلم فيه )البضاعة( في الذمة فإن أسلم في عين )بضاعة حالية( لم يصح.

2- أن يوصف وصفا مضبوطا بحيث يكون نافيا للجهالة، فيذكر مثال جنسه ونوعه.

أن يكون األجل معلوما كالشهر.

: بمعنى أن كل ما يمكن انضباطه )تحديده( 
ً
3- أن يكون املسلم فيه )البضاعة( منضبطا

فإنه جائز فيه السلم ألنه ما تدعو إليه حاجة.

اليوم واليومين الستالم  في املجلس وأجاز اإلمام مالك  املال  ) يدفع( رأس  4- أن يق�ضي 

رأس املال.

 وقد أقر مؤتمر املصرف اإلسالمي في دبي عام 1979 هذا النوع من البيوع إذا كان املصرف 

يتقيد بالشروط التي ذكرها الفقهاء ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم1.

  وحتى يقوم املصرف ببيع تلك البضاعة فإن لديه بديلين وهما. 

1 - ُيـنظر تقرير مؤتمر املصرف اإلسالمي في دبي عام 1979
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األول: االنتظار حتى موعد استالم البضاعة ثم بيعها نقدا ) بيع مساومة (، أو عن طريق 

بيع املرابحة. ويتسائل البعض كيف يمكن للمصرف أن يبيع بضائع ليس له خبرة بها، وفي 

الواقع العملي تقوم املصارف اإلسالمية بإسناد أمر البيع إلي املوزعين مقابل عمولة محددة.

للتجار علي أن يحدد  الثاني: بيع البضاعة قبل االستالم عن طريق عقد السلم املوازي 

موعد التسليم بعد االستالم من العميل، ويكون ذلك بسعر أكبر من سعر الشراء من العميل 

وأقل من سعر السلعة في السوق حتي يوفر ميزة للمشتري.

   أما إجراءات تطبيق بيع السلم باملصارف اإلسالمية، فهي:

   يقوم املصرف بتقييم جدوى املشروع املطلوب تمويله، ونوعية السلع التي يقوم املشروع 

بإنتاجها، وفي حالة املوافقة عليه يقوم املصرف بشراء السلع التي يقوم املشروع )املصنع( 

بإنتاجها وتحديد موعد االستالم ودفع قيمة البضاعة حاال. 

    ويقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معين ويرغب في قيام املصرف 

بتوفير السيولة النقدية الالزمة للمشروع ونوع املنتج الذي يقوم بإنتاجه، علي أن يرفق بهذا 

الطلب دراسة جدوي للمشروع يحدد فيه مبلغ السيولة املطلوب.

   ثم يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال املشروع )املصنع( وفق ما هو مخطط له بدراسة 

الشروط  وفق  للمصرف  البضاعة  بتسليم  يقوم  اإلنتاج  من  االنتهاء  وبعد  املشروع  جدوى 

املتفق عليها1,

الفرع الثـالث: بيع السلم يف املصارف اإلسالمية؛

1- تطبيق بيع السلم باملصارف اإلسالمية:

 للتمويل يغني عن القرض بفائدة، فمن عنده سلعة 
ً
   يمكن أن يكون عقد السلم طريقا

 .
ً
حاال ثمنها  على  ويحصل  املستقبل،  في  تسلم  منها،  كمية  يبيع  أن  يمكنه   

ً
ينتجها مشروعة 

ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها املصرف اإلسالمي في الحصول على 

 في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته.ولقد تبين 
ً
السلع موضوع تجارته، كما يستخدمه أيضا

1 - عمر، محمد عبد الحليم، »اإلطار الشرعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم في ضوء

   التطبيق املعاصر«. )مرجع سابق(. الصفحة: 69-68.
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من الواقع العملي أن العديد من املصارف اإلسالمية تطبق هذه الصيغة في تمويل العديد 

من الشركات الصناعية. ويمكن استخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع 

 وتسليمها بعد االنتهاء منها.
ً
الوحدات قبل إنشائها

 
ً
 رحبا

ً
   وبيع السلم من العقود التي تعطي مرونة كبيرة لالقتصاد اإلسالمي، وتفتح مجاال

 على 
ً
، ويحصل على ثمنه مقدما

ً
في الزراعة والصناعة، فيبيع املزارع، أو الصانع إنتاجه مقدما

أن يسلمه في مدٍة الحقٍة متفٍق عليها، 

2- بيع السلم وتوفير السيولة للمصارف اإلسالمية:

    من الخصائص النقدية واملالية للمصارف استخدام صيغ التمويل وتحديد ضوابط 

لتحقيق  كأدوات  للعمل  صالحة  تجعلها  التي  صيغ  هذه  مميزات  ملعرفة  املصرفي  النظام 

أهداف السياسة النقدية: ومن أهم هذه الصيغ؛ بيع السلم، والذي يوفـر السيولة النقدية 

للمصارف عموما، واملصارف اإلسالمية خاصة.

  ومن أهم مميزات بيع السلم في توفير السيولة للمصارف اإلسالمية:

1- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة حيث يقوم املصرف بشراء اإلنتاج 

الزراعي من املزارعين وتوفير السيولة النقدية لهم ثم بيع املحصول بعد االستالم، وقد طبق 

ذلك في العديد من املصارف اإلسالمية، ومنها املصارف اإلسالمية بالسودان.

 للمسلم إليه ألنه يمكن املسلم إليه من بيع سلعته املؤجلة بسعر 
ً
 نقديا

ً
2- يوفر تمويال

 نقدي حاضر.

3- ال يشترط أن يستخدم املسلم إليه رأسمال السلم في الحصول على سلعة السلم, وله أن 

يستخدمه كما يشاء.

4- يمكن استخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها 

وتسليمها بعد االنتهاء منها. 

5- يصلح في تمويل املصانع عن طريق شراء إنتاجها وتوفير سيولة نقدية للمصنع يقوم 

العميل من خاللها باإلنفاق علي مصروفاته التشغيلية من شراء مواد خام ودفع الرواتب 

 واملصروفات األخرى.

      6- وعلى سبيل املثال أخذ النظام املصرفي السوداني سياسة إزالة الغبن أو تطبيق مبدأ 
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ً
 كبيرا

ً
اإلحسان في عقد السلم خاصة عندما يحين أجل السلم ويكون السعر قد تغير تغيرا

 بأحد الطرفين1.
ً
مما يلحق ضررا

7- يصعب معرفة تكلفة التمويل املتمثلة في الفرق بين سعر البيع الحالي والسعر املتوقع 

عند تسليم السلعة بصورة قطعية. 

1 - مركز التنوير املعرفي، تطبيق الصيغ اإلسالمية في النظام املصرفي وأثره على السياسات النقدية.
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املبحث الثاني: عقد االستصناع

الفرع األول: أحكـام عقد االستصناع؛ 

1- تعريف عقد االستصناع: 

- االستصناع لغة: طلب الصنعة1. 

- االستصناع اصطالحا: اختلفت عبارات العلماء في تعريف االستصناع، ويرجع ذلك إلى 

اختالفهم في حقيقة االستصناع وتكييفه، حيث أدخله الجمهور ضمن السلم، أما األحناف 

بعض  اعتبار  إلى  االختالف  ذلك  ومرجع  تعريفه،  في  اختلفوا  لكنهم   ،
ً
مستقال  

ً
عقدا فعدوه 

القيود أو عدم اعتبارها. فاالستصناع: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه 

مخصوص بثمن معلوم. 

وقيل هو: »طلب عمل �ضيء خاص، على وجه مخصوص، مادته من الصانع«2.

2- حكم عقد االستصناع:

   اختلف العلماء في حكم عقد االستصناع بين مبيح وغير مبيح، وقد كان هذا االختالف 

املالكية  من  العلماء  جمهور  يرى  حيث  االستصناع،  عقد  تكييف  في  اختالفهم  بسبب 

والشافعية والحنابلة: أن االستصناع ملحق بالسلم؛ فيشترط فيه ما يشترط في السلم، وأما 

األحناف: فيرون أن االستصناع عقد مستقل بذاته وله خصائصه وأحكامه.

في  الفقهاء  )اختلف  الفقهاء:  لغة  في  واالقتصادية  املالية  املصطلحات  معجم  وفي    

تكييفه – يعني عقد االستصناع- فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع، وقيل: هو وعد غير 

ملزم للصانع، وقال غيرهم: هو بيع، لكن للمشتري فيه خيار الرؤية، وقيل: هو عقد ملزم 

للطرفين(3.

3- شروط عقد االستصناع:

   يشترط لعقد االستصناع شروط خاصة – إضافة إلى شروط البيع –، هي:

1- د.محمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية. ج: 1 / ص: 404.
2 - نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. الصفحة: 55.
3 - نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. الصفحة: 55.
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 يمنع 
ً
 وافيا

ً
: بتحديد مواصفات ال�ضيء املطلوب صناعته تحديدا

ً
أن يكون املصنوع معلوما

التنازع عند التسليم.

أن يكون املصنوع مما تدخله الصناعة، فال يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك.

، فال 
ً
أن يكون ال�ضيء املصنوع مما يجري التعامل فيه؛ ألن االستصناع جائز استحسانا

يصح فيما ال تعامل فيه، وذلك يختلف بحسب األعراف السائدة في كل مكان وزمان، فال 

يقاس مكان على مكان وال زمان على زمان، وأما إذا كان ال�ضيء املطلوب صنعه مما لم تجر به 

العادة بصناعته فإنه يمكن التوصل إليه بطريق السلم.

أن تكون املواد املستخدمة في ال�ضيء املصنوع من الصانع، فإذا كانت من املستصنع فإنه 

يكون عقد إجارة ال عقد استصناع.

 بما يمنع التنازع، فالجنس: كـريال سعودي، والعدد: كاأللف.
ً
 وعددا

ً
بيان الثمن جنسا

بيان مكان تسليم املبيع إذا احتيج إلى ذلك.

أال يكون فيه أجل، وفي هذا الشرط خالف يحتاج إلى تفصيل وتوضيح.

الفرع الثـاني: صـور عقد االستصناع، وانتهاؤه؛

1- صـور عقد االستصناع:

يتضمن االستصناع عقدين:

 األول: بين البائع ) البنك ( واملشتري يق�ضي بتسليم سلع مطابقة للمواصفات التي يحددها 

املشتري، وبثمن متفق عليه، وموعد محدد للتسليم. 

الثاني: عقد بين البائع ) البنك ( والصانع ) مورد الخدمة أو صاحب املصنع ( يق�ضي بصنع 

السلعة محل العقد أو تزويدها بالخدمات والخامات الالزمة، وتسليمها في فترة زمنية محددة 

تسبق الفترة املحددة في العقد األول، وبثمن يقل عن الثمن األول بهامش يمثل عائد البائع 

»البنك« من وراء العقد«.

على  املشتري  موافقة  على  واملشتري  البائع  بين  املوقع  العقد  ينص   
ً
»وأحيانا ويضاف:     

مع  العقد  تنفيذ  آخر على  الصانع واإلشراف من خالل مستشار وخبير  السلع من  استالم 
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الصانع، وإصدار مستشار املشتري لشهادة الدفع النهائية بمقت�ضى العقد املبرم مع الصانع، 

للمشتري،  السلعة وتسليمها مباشرة  والصانع على صنع  البائع  بين  املبرم  العقد  ينص  كما 

على  املشتري  مستشار  يصادق  لم  ما  العقد  بموجب  مرحلية  دفعات  أي  البائع  أداء  وعدم 

الفواتير املتعلقة بها«.

-2 اآلثار املترتبة ىلع عقد التمويل باالستصناع: 

إذا   
ً
العقد، ويستحقه كامال للزوم  الثمن؛ نظرا  للصانع ملك  للصانع: فيثبت  بالنسبة   *

لب منه. 
ُ
قدم العين املصنوعة كما ط

* بالنسبة للمستصنع: فيثبت للمستصنع ملك املبيع في ذمة املستصنع إن جاء به كما 

العين  في  للمستصنع  امللك  ثبوت  فهو  االستصناع  حكم  »وأما  الكاساني:  بقول  منه  طلبه 

في  امللك  بيان أن  الثمن ملكا غير الزم« وقد سبق  في  امللك للصانع  الذمة وثبوت  في  املبيعة 

االستصناع ملك الزم1.

3- انتهاء عقد التمويل باالستصناع

انتهاؤها، فبم ينتهي عقد  بالتعاقد، ويختلف  من املعلوم أن جميع العقود والبيوع تبدأ 

االستصناع فيستحق الصانع الثمن، ويستحق املستصنع املبيع ؟ وينتهي عقد االستصناع 

بما يلي: 

1- إقالة أحد املتعاقدين لآلخر. 

2- وفاء كل من املتعاقدين بااللتزامات التي أوجبها العقد؛ فالصـــانــع: يسلم املطلوب منه 

 للمواصفات املتفق عليها مع املستصنع ويتقا�ضي ثمن صنعته. واملستصنع: يستلم 
ً
مطابقا

 للمواصفات املتفق عليها في العقد مع الصانع وتصبح ملكه.  
ً
ماطلبه من الصانع مطابقا

3- موت أحد املتعاقدين، وقالوا بذلك: لشبه االستصناع باإلجارة، حيث إن االستصناع 

إجارة ما دام الصانع يعمل في العين، فإذا سلمها فهو بيع، لكنه سبق بيان أن االستصناع 

بيع من بدايته إلى نهايته، فعلى هذا ال ينفسخ عقد االستصناع بموت أحد املتعاقدين، ويلزم 

1- د. غريب الجمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية، )طبعة دار الشروق 1978م(، 

   الصفحة: 255 وما بعها.
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بموت  اإلجارة  انفساخ  أن  بقبولها، على  املستصنع  ورثة  ويلزم  املبيع،  بتسليم  الصانع  ورثة 

أحد املتعاقدين محل خالف بين العلماء، والراجح هو عدم انفساخها بذلك. 

الفرع الثـالث: عقد االستصناع يف البنوك اإلسالمية؛

1- الجوانب املصرفية لالستصناع: 

املصرفية  الصناعة  في   
ً
رئيسا  

ً
دورا يحتل  التمويل عن طريق عقد االستصناع      أصبح 

اإلسالمية، إذ قامت املصارف بتمويل إنشاء املباني السكنية واالستثمارية بنظام االستصناع، 

يطلبها  التي  السلع  توفير  في  ساهمت  إذا  كثيرة،  معاصرة  مشكالت  حل  في  بذلك  وساهمت 

العميل وفقا الحتياجاته ومتطلباته بما يؤدي لتلبية احتياجات العميل، وساهمت املصارف 

في صناعات أخرى عديدة وأبرمت العديد من تنفيذ عقود االستصناع مع عمالئها غير أن 

وإنشاء  املدارس  إنشاء  تمويل  عقود  مثل  العقاري  املجال  هو  املعامالت  في   
ً
حجما أبرزها 

لتنشيط  رائدة  خطوة  يعتبر  االستصناع  فإن  هنا  ومن  الفنادق،  وإنشاء  الكهرباء  محطات 

                                                             :
ً
، أو بكونه مستصنعا

ً
الحركة االقتصادية في البلد، وذلك إما بكون املصرف صانعا

: فإنه يتمكن على أساس عقد االستصناع من دخول عالم الصناعة 
ً
 * أما كونه صانعا

واملقاوالت بآفاقهما الرحبة، كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق، وغير ذلك، حيث 

لتصنع  املصرف؛  في  الصناعي  بالعمل  مختصة  إدارية  أجهزة  خالل  من  بذلك  البنك  يقوم 

االحتياجات املطلوبة للمستصنعين.                                      

مع  االستصناع  عقد  خالل  من  املصرف  يحتاجه  ما  فبتوفير   :
ً
مستصنعا كونه  وأما   *  

الصناعيين والذي يوفر لهم التمويل املبكر، ويضمن تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من دخل 

األفراد، مما يزيد من رخاء املجتمع بتداول السيولة املالية.    

 في نفس الوقت، وهو ما 
ً
 ومستصنعا

ً
 * وهناك حالة ثالثة: وهي أن يكون املصرف صانعا

يسمى باالستصناع املوازي، حيث سيتم تفصيل الكالم فيه في النقطة التالية.

2- و من الجوانب املصرفية لالستصناع: 

1- االستصناع يناسب نشاط البنوك اإلسالمية من حيث أنه عقد شرعي وتمويلي، عقد 
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تمويل يقدمه املصرف في صورة إئتمان تجاري بتقسيط الثمن علي املستصنع ودفع الثمن 

للصانع في عقد االستصناع املوازي. 

2- ال يشترط علي الصانع أن يعمل بنفسه مما يمكن املصرف من عمل عقود استصناع 

 .
ً
موازي بصفته صانعا

3- يمكن استخدام االستصناع في تمويل عمليات الصناعات للسلع الكبيرة ذات القيمة 

 في بعض املصارف اإلسالمية. 
ً
العالية وتمويل إنشاء املباني، وهو ما يتم فعال

4- شرعية الربح الذي يحصله املصرف من الفرق بين ما دفعه للصانع في عقد االستصناع 

املوازي وبين ما سيحصله من املستصنع، وذلك من أجل:

- البيع اآلجل. 

- تقديمه للمال في صورة شراء نقدي. 

- ضمان الوفاء باملصنوع للمستصنع وتحمل مخاطر عدم وفاء الصانع بالعمل املطلوب 

منه. 

5- يمكن للبنك توريق عقود االستصناع وذلك بتقسيم مبلغ التمويل الالزم لتنفيذ العقد 

واستصدار صكوك استصناع به وطرحها علي املستثمرين وتجميع املبلغ الالزم منهم مقابل 

اشتراكهم في الربح. 

2- املزايا التي يمكن منحها للمتعامل بعقد التمويل باالستصناع:

بعقود االستصناع  املتعاملين  أكبر عدد ممكن من  املزايا لجذب  للعميل بعض  تمنح     

وكذلك لظروف املنافسة التي تواجهها املصارف اإلسالمية في الوقت الحاضر، ومنها: 

1- أن تعطي فترة سماح إن أمكن في حالة أن املتعامل مع املصرف قرر التسديد قبل إنتهاء 

مدة العقد.

2- أن تقسط الثمن بأقساط مريحة وعلي فترة جيدة حسب نوع االستصناع. 

3- أن تقدم االستشارات الهندسية للمتعامل ما أمكن ذلك. 

 ما، مع سهولة وسرعة اإلجراءات. 
ً
4- أن يراعي أن تكون الدفعة املقدمة ميسرة نوعا
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كريمة  اجتماعية  حياة  منح  في  فعالة  مساهمة  تساهم  اإلسالمية  االستثمار  صيغ   -5

للمجتمع.

3- أحكام متعلقة بعقد التمويل باالستصناع: 

 لطرفيه بمجرد توقيعه، ويجب أن يكون الثمن 
ً
1- يكون عقد االستصناع املصرفي ملزما

للطرفين،  واملليون(  )كاأللف   
ً
االمريكي(، وعددا الدوالر  أو  املغربي  )كالدرهم   ،

ً
 جنسا

ً
محددا

 يدفعه العميل عند التعاقد 
ً
 حاضرا

ً
ويجوز أن يكون الثمن في عقد االستصناع املصرفي نقدا

 يدفعه املستصنع دفعة واحدة أو على أقساط حسب االتفاق.
ً
أو عند االستالم دينـا مؤجال

يمكن أن يمول البنك صنع كل سلعة مباحة تنضبط بالوصف في الذمة عن طريق   -2

على  التدريب  أو  التركيب  خدمات  االستصناع  عقد  يتضمن  أن  االستصناع،ويجوز  عقد 

تشغيل األصل أو صيانته أو أي خدمات أخرى مرتبطة باملصنوع.

تغيرت  إذا  إال  يتغير  أن  يجوز  فال  املستصنع  ذمة  في   
ً
دينا االستصناع  مبلغ  ثبت  إذا   -3

املواصفات باالتفاق مع العميل بما يمنع التنازع.

4- بيان مكان تسليم املبيع إذا احتيج إلى ذلك. 

5- كل املواد املستخدمة في ال�ضيء املصنوع من عند الصانع فهي مسؤوليته وال يجوز أن 

يساهم املستصنع في توفير تلك املواد أو بعضها منها، فإذا كانت من املستصنع فإنه يكون 

عقد إجارة ال عقد استصناع. 
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   الفصل الرابع: 

عقود استثمارية؛ 

عقود املشاركات واملضاربة.



املبحث األول: 

صيغة املشاركــات وتطبيقاتها 

يف املصارف اإلسالمية؛
في  حاليا  وتستخدم  اإلسالمية  املالية  التعامالت  في  املعتمدة  العقود  من  نوع  املشاركة 
وتكون  أحدهما،  في  أو  والجهد  املال  في  األطراف  يشترك  فيه  اإلسالمية،  املصارف  تعامالت 

ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم، كما يشتركون أيضا في الربح والخسارة.

الفرع األول: أحكام املشاركــات يف الفقه اإلسالمي؛

1- تعريف الشركة ومشروعيتها: 

- الشركة لغة: االختالط، أي: خلط أحد املالين باآلخر بحيث ال يتميزان عن بعضهما1.

في االستحقاق: كشركة اإلرث  أو تصرف. فاالجتماع  في استحقاق  : هي االجتماع 
ً
وشرعا

: »شركة األمالك«. واالجتماع في التصرف: 
ً
والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى أيضا

وهو ما يعرف بـ »شركة العقود«. وقد اختلف الفقهاء في تعريف شركة العقد2؛

 تعريف املالكية:« تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط« )ومعناه أن الشركة إستقرار 

ملك �ضئ له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه تصرف املالك(

- تعريف الحنابلة: » اإلجتماع في استحقاق أو تصرف«3. املغني وهو يشمل جميع أقسام 

الشركة.

أقسام  جميع  يشمل  وهو  واحد«،  بمحل  فأكثر  اثنين  اختصاص   « الحنفية:  تعريف   -

الشركة.

1- ابن منظور، لسان العرب، مادة )س ل م(، ج: 3/ ص: 232. 

  والفيومي، املصباح املنير، الصفحة: 286.
2 - ينظر: اإلمام الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة«، )مرجع سابق(. الصفحة: 655. 

3- ابن قدامة، املغني،)مرجع سابق(. ج: 5 / ص: 3. 



- تعريف الشافعية: » ثبوت الحق الثنين فأكثر على جهة الشيوع » ويشمل كذلك جميع 

أقسام الشركة.

- والقانون الوضعي في معظم الدول العربية ال يعتبر منها إال قسما واحدا، وهو »شركة 

العقد«.

- مشروعيتها: الشركة مشروعة، فقد وردت آيات كريمة، وأحاديث نبوية بجوازها؛ 

ى َبْعٍض(1. والخلطاء: الشركاء. 
َ

َيْبِغي َبْعُضُهْم َعل
َ
اِء ل

َ
ط

َ
ل

ُ
خ

ْ
ِثيًرا ِمَن ال

َ
قال هللا تعالى: )َوِإنَّ ك

ِث(2.
ُ
ل

ُّ
اُء ِفي الث

َ
َرك

ُ
ُهْم ش

َ
وقال سبحانه: )ف

   وفي الحديث القد�ضي، عن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

قال: إن هللا تعالى يقول: )أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه؛ خرجت 

من بينهما(3.

   وأجمع علماء األمة على جوازها، ألن املجتمع بحاجة ماسة إليها والسيما في املشروعات 

الضخمة التي ال يستطيع الشخص القيام بها. 

2- التمويل عن طريق املشاركة؛

املشاركة فهي: كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق 

ربح. ويشارك األطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي األرباح حسب نسب محددة 

مسبقا بينهم4. 

إن  بدبي  اإلسالمي  املصرف  مؤتمر  قرر  فقد  مشروع،  املشاركة  طريق  عن  التمويل      

 وما يرزق هللا به من ربح يوزع بين 
ً
املشاركة تقرها الشريعة اإلسالمية إذا كان تشاطها حالال

الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما، وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة؛ 

 بإدارة الشركة فتخصص له 
ً
بناء على قاعدة: »الغنم بالغرم«، فإذا كان أحد الشركاء قائما

1 - سورة ص: 24. 
2 - النساء: 12. 

3 - رواه أبو داود، في سننه، كتاب: البيوع، باب: في الشركة، حديث رقم: 3383.
4 - ُيـنظر: نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء. الصفحة: 415.
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نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب 

حصته في رأس املال1.

    ويقوم التمويل باملشاركة على أساس تقديم املصرف اإلسالمي التمويل الذي يطلبه 

 
ً
الناتج املتوقع ربحا ثابتة، وإنما يشارك املصرف املتعامل في  املتعاملين دون اشتراط فائدة 

كان أو خسارة، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعيه متفق عليها بين املصرف واملتعامل، 

وهذه األسس متستمدة من قواعد شركة العنان.

3- ضوابط التمويل عن طريق املشاركة:

    وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق املشاركة2. وهي:

 )بضاعة(
ً
1- أن يكون رأس املال من النقود واألثمان، وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضا

 يمكن التصرف فيه.
ً
 وموجودا

ً
2- أن يكون رأس املال معلوما

3- ال يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.

يشترطوا  لم  فإذا  معلومة،  شائعة  بنسبة  اشترطوا  ما  حسب  على  بينهم  الربح  يكون   -4

يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال املشاركة.

5- ال يجوز تحديد ربح معين من دخل املشاركة عن فترة محددة أو كمبلغ محدد.

6- يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.

7- في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح 

 ألن الربح في شركات العنان هو عائد رأس املال 
ً
أكبر من نسب حصصهم في رأس املال، نظرا

والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه، فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره. 

8- يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن 

يختلفوا في الربح برغم تساويهم في املال.

1 - بناء على إجماع علماء األمة على جواز الشركة. 
2 - الخياط، عبد العزيز، الشركات في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، )مؤسسة الرسالة،

   الطبعة الثالثة: 1988م(. ج: 1 / ص:33. 
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9- يمكن أن ينص عقد املشاركة على تحديد حصة أحد الشركاء بحد معين ليتم السحب 

منها عند الحاجة.

10- في حاالت التعدي واملخالفة لشروط عقد املشاركة من لدن أحد أطراف املشاركة، 

فإنه يجوز اشتراط ضمان رأس املال.

11- يمكن أن ينص عقد املشاركة على السماح للمصرف في أن يبيع حصته بسعر معين 

بتاريخ محدد، إال أنه ال ُيلِزم الشركاء بالشراء.

الفرع الثـاني: أشكال املشاركة وصورها:

1- املشاركة الثابتة )طويلـة األجل(: وهي نوع من املشاركة يقوم على مساهمة املصرف في 

 في ملكية هذا املشروع 
ً
تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكا

 كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم االتفاق عليها والقواعد 
ً
وشريكا

ثابتة في  الحاكمة لشروط املشاركة. وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من األطراف حصص 

 كشركة تضامن أو شركة توصية.
ً
املشروع الذي يأخذ شكال قانونيا

تمويل  تم  حيث  املدين  الجاري  بالحساب  التمويل  عن  البديل  هي  املتغيرة:  املشاركة   -2

العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يتم أخذ حصة من األرباح النقدية في أثناء السنة. 

املصارف  استحدثتها  للتمويل،  مستجدة  فقهية  »صيغة  هي:  املتناقصة  املشاركة   -3

اإلسالمية الستثمار أموالها، وتلبية حاجات العمالء التمويلية بمنأى عن القروض الربوية، 

وتسمى أحيانا؛ املشاركة املنتهية بالتمليك«1.

ومن صور املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك:

محل  الشريك  هذا  إحالل  يكون  أن  على  الشريك  مع  املصرف  يتفق  أن  األولى:  الصورة 

املصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية املشاركة بحيث يكون للشريكين 

حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.

الصورة الثانية: أن يتفق املصرف مع الشريك على املشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي 

ملشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق املصرف مع الشريك اآلخر لحصول املصرف 

1 - نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء. الصفحة: 417.
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من  املتبقي  بالجزء  باالحتفاظ  حقه  مع   
ً
فعال املحقق  الدخل  صافي  من  نسبية  حصة  على 

 لتسديد أصل ما قدمه املصرف 
ً
اإليراد أو أي قدر نه يتفق عليه لكيون ذلك الحزء مخصصا

من تمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل، تؤول امللكية له وحده.

معنية  قيمة  فيها  له  يكون  أسهم  أو  حصص  شريك  كل  نصيب  يحدد  الثالثة:  الصورة 

ويمثل مجموعها إجمالي قيمة املشروع أو العملية وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه األسهم 

 باسمه بحيث تتناقص أسهم املصرف بمقدار ما تزيد أسهم 
ً
 معينا

ً
اململوكة للمصرف عددا

الشريك إلى أن يمتلك كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة.

الفرع الثـالث: تطبيق صيغة املشاركة بالبنوك اإلسالمية؛ 

1- تطبيق صيغة املشاركة:

    تعتبر املشاركة من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي، وهي تالئم طبيعة 

املختلفة. ومع  االقتصادية  األنشطة  تمويل  في  يمكن استخدامها  البنوك اإلسالمية؛ حيث 

فئة كبيرة من املتعاملين معها. وتعد صيغة املشاركة من البدائل اإلسالمية للتمويل بالفوائد 

املتبع في املصارف التقليدية. 

على  واملتعامل  البنك  بين  مشاركة  عن  عبارة  الصيغة  تكون  البنكية  التعامالت  ففي     

أساس تقاسم رأس املال والعائد إن كان في مشروع جديد أو قائم. وقد يتم ذلك عبر املساهمة 

في ملكية أصول معينة على أساس املشاركة الدائمة أو املؤقتة بشرط أن يتم تقاسم الربح 

طبًقا لالتفاق املبرم بين الطرفين.

مقدار  فيحدد  املشاركة،  عقد  أساس  على  شركة  أو   
ً
شخصا البنك  تمويل  حال  وفي     

على  اإلشراف  في  التمويل  طالب  املصرف  ويفوض  الشركة  مال  رأس  من  البنكي  التمويل 

االطمئنان  له  يضمن  الذي  بالقدر  املشروع  إدارة  في  يتدخل  أن  وللبنك  وإدارته.  املشروع 

في عقد  عليها  املتفق  والبنود  بالشروط  الشريك  والتزام  املشروع ونجاحه،  إدارة  على حسن 

املشاركة، حماية ألموال العمالء.

   وقد تبين من الواقع العملي أن صيغة التمويل باملشاركة من أهم صيغ التمويل املطبقة 

وهي  بالفوائد،  التمويل  ألسلوب  اإلسالمية  البدائل  من  تعد  حيث  اإلسالمية،  باملصارف 
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تالئـم فئة كبيرة من املتعاملين مع املصارف اإلسالمية. وصيغة املشاركة قد تكون طويلة أو 

 ملا يلي:
ً
متوسطة أو قصيرة األج1. وذلك طبقا

األجل  طويلة  مشاركة  كانت  إذا  ما  حالة  في  وذلك  األجل  طويلة  املشاركة  تكون  قد   -1

 
ً
شكال تأخذ  والتي  املختلفة  اإلنتاجية  العمليات  لتمويل  األسلوب  هذا  ويصلح  )مستمرة(. 

 كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو 
ً
قانونيا

تجارية.

2- وقد تكون املشاركة متوسطة األجل وذلك في حالة املشاركة املنتهية بالتمليك وهي التي 

يحل فيها الشريك محل املصرف في ملكية املشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات.ويصلح 

هذا األسلوب للتطبيق في املجال التجاري والصناعي والزراعي والعقاري واملنهي.

 ،
ً
 قصيرا

ً
3- وقد تكون املشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمنا

ومن تلك العمليات االعتمادات املستندية حيث تكون قيمة االعتماد مشاركة بين املصرف 

والعميل.

2- تصنيف املشاركة في البنوك التشاركية:

املشاركة في البنوك التشاركية نوعان:

* املشاركة الثابتة: يبقى األطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم.

* املشاركة املتناقصة: ينسحب البنك تدريجيا من املشروع وفق بنود العقد2.

- ففي املشاركة الثابتة يسهم البنك في التمويل بجزء من رأس مال مشروع ما، وبذا يكون 

الربح والخسارة حسب  في  إدارته واإلشراف عليه، وكذا  في ملكية هذا املشروع، وفي  ا 
ً
شريك

املشاركة  طرفي  من  طرف  لكل  يكون  النوع  هذا  وفي  املشاركة.  عقد  في  عليها  املتفق  النسب 

في  املتفق عليها  انتهاء املدة  أو  أو الشراكة،  انتهاء مدة املشروع  في املشروع حتى  ثابتة  حصة 

العقد.

1 - ُينظر: الخياط، عبد العزيز، الشركات في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، 

  )مرجع سابق(. ج: 1 / ص:33.
2- انظر تفاصيل ذلك عند؛ غريب الجمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية، )طبعة دار الشروق، 

  سنة: 1978م(، الصفحة: 245.
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يدفعه  ا 
ً
قسط ليكون  املشروع  دخل  من  جزء  تحديد  فيتم  املتناقصة  املشاركة  في  أما   -

الشريك للبنك ليسترد به حصة البنك في املشروع، ويحل محله في ملكية املشروع، إما دفعة 

واحدة، أو على دفعات حسب ما يتفق عليه وطبيعة املشروع نفسه. وفي املشاركة املتناقصة 

على  أو  واحدة  دفعة  إما  املشروع  ملكية  في  املصرف  محل  يحل  أن  الشريك  حق  من  يكون 

دفعات حسبما تقت�ضي الشروط املتفق عليها وطبيعة العملية.

   وبهذا تتناقص مشاركة البنك تدريجيا كلما استرد من الطرف اآلخر جزءا من تمويله 

التمويل  أموال  رد  بعد  املشروع  الشريك  بتملك  أي  بالتمليك،  املشاركة  هذه  تنتهي  أن  إلى 

يجعله صالحا  التطبيق مما  باملرونة وسهولة  يتميز  بأنه  املشاركة  البنك. ويوصف عقد  إلى 

للتطبيق في مجاالت عدة صناعية، وعقارية، وتجارية.
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املبحث الثاني: عقد املضاربة؛

الفرع األول: أحكام املضاربة؛

1- تعريف املضاربة:

في  والسير  السفر  بمعنى  الضرب،  من  مشتقة  وهي  مفاعلة،  وزن  على  لغة:  املضاربة   *

 ،
ً
األرض. وقيل: ُيـسمى بذلك الشتقاقها من الضرب في األرض، وهو السفر فيها للتجارة غالبا

في الربح، واملضاربة هي لغة العراقيين في  وقيل ألن كال من طرفي هذا العقد يضرب بسهم 

وهي  املقارضة  من  الشتقاقه  )القراض(  الحجازيين  لغة  في  ويسمى  العقد.  هذا  عن  التعبير 

املساواة واملوازنة كما يقال: تقارض الشاعران أي وازن كل واحد منهما اآلخر بشعره، وههنا 

من العامل العمل، ومن اآلخر املال فتوازنا1.

* املضاربة اصطالحـا: هي: »دفع مال معين معلوم ملن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من 

ربحه. وأهل العراق يسمون هذه املعاقدة مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا«2.

وقيل املضاربة؛ دفع املال إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، فهي عقد يجمع بين طرفين: 

فيتحقق  املال،  يملك  وال  التجارة  يحسن  واآلخر  التجارة  يحسن  وال  املال  يملك  أحدهما 

التكامل بينهما من خالل هذا العقد. فـيسمى الطرف الذي يقدم املال، صاحب املال أو رب 

العامل أو صاحب  التجارة والعمل:  أو املقاِرض. ويسمى الطرف الذي يتولى  املالك  أو  املال 

العمل أو املضارب أو رب العمل أو األمين أو املقاَرض3.

2- مشروعية املضاربة:

التقريرية  السنة  املشروعية  هذه  في  واألصل  املضاربة،  مشروعية  على  العلماء  اتفق 

واإلجماع.

فمن السنة ما روي: أن العباس بن عبد املطلب إذا دفع ماال مضاربة اشترط على صاحبه 

1- ابن منظور، لسان العرب، ج: 1 / ص: 544. ووالفيومي، املصباح املنير، الصفحة: 286. 

  ومحمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية. ج: 3 / ص: 303-302.
2- نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، )مرجع سابق(. الصفحة: 422.

3 - ينظر: اإلمام الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة. الصفحة: 638. 
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أن ال يسلك به بحرا وال ينزل به واديا وال يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع 

شرطه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأجازه1. 

وروي عن ابن مسعود وحكيم بن حزام، أنهما قارضا )أي عمال باملضاربة(، وال مخالف 

لهما في الصحابة، فصار إجماعا. قال ابن رشد: )وال خالف بين املسلمين في جواز القراض، 

جواز  العلم على  أهل  )أجمع  قدامة:  ابن  وقال  اإلسالم(2.  فأقره  الجاهلية  في  كان  مما  وأنه 

املضاربة في الجملة، ذكره ابن املنذر(3.

وقد جاء في املوطأ، عن زيد بن أسلم عن أبيه، أنه قال: )خرج عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر 

بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفال مرا على أبي مو�ضى األشعري، وهو أمير البصرة، 

َل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا  فرحب بهما وَسهَّ

مال من مال هللا أريد أن أبعث به إلى أمير املؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعا من متاع 

العراق، ثم تبيعانه باملدينة، فتؤديان رأس املال إلى أمير املؤمنين ويكون الربح لكما، فقاال: 

وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب، أن يأخذ منهما املال، فلما قدما باعا فأربحا، 

عمر  فقال  ال،  قاال:  أسلفكما؟  ما  مثل  أسلفه  الجيش  أكل  قال:  عمر،  إلى  ذلك  دفعا  فلما 

وأما  فسكت،  هللا،  عبد  فأما  وربحه،  املال  أديا  فأسلفكما،  املؤمنين  أمير  ابنا  الخطاب:  بن 

عبيد هللا، فقال: »ما ينبغي لك يا أمير املؤمنين هذا، لو نقص هذا املال أو هلك لضمناه«، 

فقال عمر أدياه، فسكت عبد هللا، وراجعه عبيد هللا، فقال رجل من جلساء عمر: »يا أمير 

املؤمنين، لو جعلته قراضا«، فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس املال ونصف 

ربحه، وأخذ عبد هللا وعبيد هللا - ابنا عمر بن الخطاب- نصف ربح املال(4.

عفان  بن  عثمان  أن  جده  عن  أبيه  عن  الرحمن،  عبد  بن  العالء  عن  أيضا5.  فيه  وجاء 

 يعمل فيه، على أن الربح بينهما.
ً
أعطاه ماال قراضا

1- أخرجه اإلمام البهيقي في السنن الكبرى، ج: 6 / ص: 111.
2- ابن رشد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقتصد. )مرجع سابق(. ج: 2 / ص: 239.

غني، )مرجع سابق(. ج: 6 / ص: 431. 
ُ
3- ابن قدامة، امل

  وينظر: اإلمام القرافي، الفـروق، )مرجع سابق(. ج: 3/ص:177. 

  والبقوري، ترتيب الفروق، تحقيق الدكتور عمر بن عباد. )مرجع سابق(. ج:3/ص:133-132.
4- اإلمام مالك، املوطأ، كتاب القراض، باب: ما جاء في القراض، أثر رقم: 777. الصفحة: 424.

5 - اإلمام مالك، املوطأ، كتاب القراض، باب: ما جاء في القراض، أثر رقم: 778. الصفحة: 424.
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وال يزال الناس يتعاملون به إلى يومنا هذا في سائر األعصار واألمصار من غير نكير من 

أحد، وهذا إجماع متيقن ألنه نقل الناس كافة بعد كافة إلى زمن النبوة مع علمه صلى هللا 

عليه وسلم به وإقراراه. قال ابن القيم رحمه هللا: )وأما املضاربة واملساقاة واملزارعة فليس 

فيها �ضيء من امليسر، بل هي من أقوم العدل(1.

بالتقليب  إال  املال  ينمى  وال  شرعي،  مقصد  واستثماره  املال  تنمية  أن  املعقول:  ومن   

والتجارة، وليس كل من يملك املال يحسن التجارة، وال كل من يحسن التجارة يملك املال، 

فاحتيج إليها من الجانبين فشرعها هللا تعالى دفعا للحاجتين. 

3- أركان املضاربة2:

 للمضاربة ثالثة أركان؛ العاقدان، واملعقود عليه، والصيغة. 

: العاقدان: وهما صاحب املال والعامل، ويشترط فيهما أهلية التصرف، وهو من ال 
ً
أوال

حجر عليه، فمن كان محجورا عليه لصغر أو لسفه أو لجنون ال تصح مباشرته لهذا العقد. 

وال يعتبر إسالم املتعاقدين أو أحدهما شرطا في هذا العقد فال بأس بمضاربة أهل الذمة 

اليهود والنصارى شريطة أن تتحقق الرقابة على أعمال املضاربة من قبل  واملستأمنين من 

املسلم حتى يضمن سالمة هذه األعمال من الربا والريبة. 

ثانيا: املعقود عليه: وهو املال والعمل والربح. 

1- املال: ويشترط في املال أن يكون من األثمان؛ الذهب والفضة، أو النقود عامة. 

وال تصح املضاربة بالعروض )السلع( إال إذا اتفقا على تقويمها بمبلغ معين، وصار هذا 

املبلغ هو رأس املال الذي يبدأ به العقد وعلي أساسه تتم املحاسبة في املستقبل. 

1 - ابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين، )طبعة املكتبة العصرية، بيروت، الطبعة 

   األولى: 1424هـ-2003م(. ج:1 / ص:283. 
2 - ينظر: اإلمام الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة.

  - أركان املضاربة وشروطها وأحكامها؛ الصفحة: 644-638.

  - دليل املضاربة وحكمة تشريعها؛ الصفحة: 646-645.

  - بيان ما يختص به كل من رب املال والعامل؛ الصفحة: 650-646.  
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الربح وقت القسمة، ألن  إليه ذلك من جهالة  بالسلع ما يؤدي  ووجه املنع من املضاربة 

قيمة العروض تعرف غالبا بالحرز والظن وتختلف باختالف املقومين، والجهالة تف�ضي إلى 

الفساد واملنازعة، وألنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده وهو يساوي قيمة غيرها 

فينعكس ذلك بالجهالة على كل من الربح ورأس املال.

وال بأس باملضاربة بالدين إن كان على َمِليٍء )غير معسر( في أصح قولي العلماء، قال ابن 

الدين على معسر فال تشرع املضاربة به مخافة أن يكون قبول املدين  إذا كان  )أما  القيم: 

لذلك ملجرد اإلعسار، فكأنه يريد من الدائن أن يؤخره في األجل مقابل أن يزيده في مقدار 

الدين، وهذا هو الربا املنهي عنه(1.

  وال بأس باملضاربة بالوديعة إال إذا كان املوَدع عنده قد أنفقها فتحولت إلى دين في ذمته 

فيؤول األمر إلى املضاربة بالدين، فتجوز إذا كان املدين مقتدرا وتمتنع إذا كان معسرا.

اإلضافة والسحب من رأس مال املضاربة:

وال بأس أن يضيف رب املال إلى املضاربة ماال جديدا بشرط أن ينظر إلى املال الذي حركه 

العامل فعال ببيع وشراء باعتباره وحدة مستقلة يختص وحده بربحه وخسارته، وعلى هذا 

فال حرج في هذه اإلضافة، ولها حاالت:

* إذا كانت قبل التصرف في املال األول، ويكون كما لو دفع إليه املالين دفعة واحدة.

* إذا كانت هذه اإلضافة بعد التصرف إذا كان املال قد عاد نقوًدا كما كان وساوى األول 

بال زيادة وال نقصان، وتلتحق هذه بالصورة السابقة.

* إذا كان املال قد حدثت فيه زيادة أو نقصان وتمت املحاسبة بينهما، واستقر ملك كل 

منهما على ما أسفرت عنه هذه املضاربة من ربح أو خسران، ثم استأنفا مضاربة جديدة فله 

أن يضيف إليها ما شاء. 

أما إذا دفع إليه املال الجديد بعد التصرف األول ببيع وشراء واشترط عليه خلطه باملال 

األول فإنه ال يصح ألنه يوجب جبر خسران أحدهما بربح اآلخر. 

1 - ابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين، )مرجع سابق(. ج:1 / ص:282. 
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وال بأس باسترداد املالك لجزء من مال القراض وتنفسخ املضاربة فيما أخذه. ثم إذا كان 

ذلك قبل ظهور الربح والخسارة كان املسترد جزءا من رأس املال فقط.

وإن كان بعد ظهور الربح كان املسترد شائعا ربحا ورأس املال على النسبة الحاصلة من 

تصرف  ينفذ  فال  الربح  من  خصه  ما  على  العامل  ملك  ويستقر  املال،  ورأس  الربح  مجموع 

املالك فيه وال يتأثر بخسر وقع بعده.

وإن كان االسترداد بعد ظهور الخسر وزع الخسر على املسترد وعلي الباقي، فال تجبر خسارة 

الجزء املسترد ولو ربح بعد ذلك. 

2- العمل: األصل في العمل في املضاربة أن يكون في مجال التجارة وتوابعها، وخرج بالتجارة 

استخراج العامل الربح باحتراف، وعلى هذا، فال يصح أن تكون الحرف محال للمضاربة ألنها 

لو  كما  فاسدة  فاملضاربة  ذلك  على  ضاربه  فإن  عليها،  االستئجار  يمكن  مضبوطة  أعمال 

ضاربه على أن يغزل غزال فينسجه ويبيعه، أو يشتري حنطة فيطحن ويخبز ويبيع، وهكذا، 

على  قياسا  نمائها  ببعض  املحترف  إلى  الحرفة  أدوات  تدفع  أن  جواز  يرون  الحنابلة  أن  إال 

املساقاة واملزارعة، ووجهوا ذلك بأنها عين تنمي بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها 

كالشجر في املساقاة واألرض في املزارعة. 

ولحم  والدم  امليتة  كشراء  الفقهاء،  باتفاق  املحرمات  في  يتعامل  أن  للمضارب  وليس   

الخنزير والخمر والتعامل بالربا ونحوه. 

.
ً
 وقد يكون مقيدا

ً
تقييد املضاربة: العمل في املضاربة قد يكون مطلقا

فاملضاربة املطلقة أن يدفع إليه املال مضاربة من غير تعيين العمل نوعا أو صفة أو مكانا 

أو زمانا أو من يتعامل معهم. أما املقيدة فهي التي يتعين فيها �ضيء من ذلك، واألصل في القيد 

 كما روي من أن العباس كان يشترط على من يضارب له أال يركب باملال 
ً
اعتباره إذا كان مفيدا

بحرا و أال يسلك به واديا وأال يشتري به ذات كبد رطبة، أما إذا كان التقييد غير مفيد فإنه 

يلغى ويلحق بالعدم. 

ومرد اعتبار التقييد مفيدا أو غير مفيد إلى العرف، وال يخفي تغير الفتوى في ذلك بتغير 

الزمان واملكان تبعا لتغير هذه األعراف. 

ثالثا: الصيغة؛ وهي كل ما يدل على اإليجاب والقبول.
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الفرع الثـاني: تطبيقات املضاربة يف البنوك اإلسالمية؛

لتطوير  العقد وجعلته منطلقا  املعاصرة من هذا  لقد استفادت املصارف اإلسالمية     

البرامج االستثمارية بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية، فقد سبق أن ذكرنا أن املضاربة عقد 

يجمع بين طرفين: أحدهما يملك املال واآلخر يملك العمل، ويطلق على األول: رب املال، وعلى 

الثاني: العامل أو املضارب. 

وهذه حقيقة ثابتة في صور املضاربة كافة: مطلقة كانت أو مقيدة، قديمة كانت أو حديثة، 

ثنائية كانت أو جماعية مشتركة. فإذا طبقنا هذه القاعدة في نطاق األعمال املصرفية لزمنا 

التعرف على كل من رب املال والعامل حتى نتعرف على أطراف هذه العالقة في هذا املجال.

أما العامل فإنه يتمثل في املصرف الذي يقوم باستقبال هذه األموال ودفعها في قنوات 

يقدم  استثماري  عرض  لكل  الالزمة  والدراسات  بالبحوث  القيام  بعد  املختلفة،  االستثمار 

إليه، ثم يسهر على متابعة التنفيذ ومراقبة خطواته إلى أن تتم التصفية النهائية، فهو يقوم 

بدور املنظم في استثمار هذه األموال وتوجيهها إلى مواقع التثمير والتنمية1 

فإذا أضاف البنك جزءا من أمواله الخاصة إلى أموال الودائع، ودفع بالجميع إلى قنوات 

االستثمار تعددت صفته فأصبح مضاربا وشريكا في نفس الوقت، فهو مضارب بعمله في مال 

الغير وشريك ملشاركته بماله في رأس املال. وقد رجحنا جواز هذه الصورة في بحث املضاربة. 

أما بالنسبة لجماعة املستثمرين الذين يفدون على املصرف اإلسالمي طالبين منه تمويل 

العرض  باختالف  يختلف  باملصرف  عالقتهم  تكييف  فإن  ذلك  في  املشاركة  أو  مشروعاتهم 

االستثماري املقدم من قبلهم، فقد يقتصر دورهم على دور العامل في املضاربة وذلك إذا ما 

تولي املصرف عملية التمويل الكامل للمشروع، واقتصر دورهم على العمل واإلدارة وعندئذ 

يكون البنك في مواجهتهم هو رب املال2. 

 
ً
 جزئيا

ً
وقد يجمعون بين صفة الشريك والعامل إذا كان تمويل املصرف للمشروع تمويال

1- د. رفيق املصري، مصرف التنمية اإلسالمي. )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة:

  1407 هـ-1987 م(. الصفحة: 241.
2- د. غريب الجمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية،)طبعة دار الشروق 1978م( الصفحة: 198
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فهم بأموالهم شركاء وبأعمالهم مضاربون. وقد يكونون مجرد أجراء أو موظفين إذا ما افترضنا 

قيام البنك بنفسه بإنشاء مشروع معين وعهد إليهم بتنفيذه لقاء أجر معين. 

وقد يكونون مجرد مقترضين إذا ما قدر البنك ألمر أو آلخر أن يقرضهم قرضا حسنا وأن 

ذلك يتفق مع سياسته العامة. بل قد يكون بعضهم مجرد مشتر قرر البنك أن يبيع له سلعة 

ما بطريق املرابحة أو مسلم إليه أسلم إليه البنك بعض أمواله في سلعة مؤجلة.

البنك باعتباره مموال في مواجهة املتعاملين معه تختلف باختالف  إذن فتكييف عالقة 

طبيعة العقد الذي يربط بينهما، فقد يكون مضاربة أو مشاركة أو مرابحة أو سلما، أو غير 

العقد  هو  فهذا  حال  كل  على  املضاربة  عقد  أساس  على  فهي  باملودعين  عالقته  أما  ذلك، 

الرئي�ضي في مجال االستثمار املصرفي، بينما تكييف عالقته باملستثمرين بحسب األحوال. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى تكييف عالقة البنك باملودعين على أساس الوكالة باعتبار 

أنه ينوب عنهم في استيعاب األموال وتجميعها والبحث عن فرص االستثمار املناسبة ليدفع 

إليها بهذه األموال، ثم يقوم باملتابعة واملحاسبة بدال عنهم لقاء أجرة معينة ثابتة1.

ويبدو أن هذا التكييف أكثر مالئمة في مجال الخدمات املصرفية التي ال تعدو أن تكون 

منفعة مقابل أجر. أما في مجال االستثمار فالحل التوافقي للبنك وللمودعين أن يتم التعامل 

بينهما على أساس املضاربة، ألن األجير أجره ثابت على كل حال، وهذا مما يضعف البواعث 

أو املضارب الذي يحس أن مصلحته ومصلحة رب  التفاني واإلبداع، بخالف الشريك  على 

املال كل ال يتجزأ، وأنه ال سبيل له إلى الربح والكسب إال من خالل نجاح املشروع وتحقيقه 

ألهدافه، وإال باء بالفشل سعيه، ففي هذا املسلك ما فيه من إذكاء روح اإلخالص، وتفجير 

الطاقات للعمل واإلبداع. 

وخالصة األمر في ذلك أن يقوم املصرف في املضاربة املصرفية بدور العامل في مواجهة 

بينما تتكيف عالقته مع املستثمرين بحسب األحوال، فقد يقوم معهم بدور رب  املودعين 

يربط  الذي  العقد  طبيعة  حسب  املقرض  بدور  أو  البائع  بدور  أو  الشريك،  بدور  أو  املال، 

بينهما. وتحكم هذه املعاملة كما سبق القواعد اآلتية: 

1- د. رفيق املصري، مصرف التنمية اإلسالمي. )مرجع سابق(. الصفحة: 241.
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* ال ضمان على العامل في املضاربة إال بتفريط أو عدوان، وال فرق في ذلك بين املضاربة 

املصرفية أو غيرها من املضاربات. 

على  يعمل  الذي  اإليمان  ببناء  إال  اإلسالمية  املصارف  في  الضمان  ملوضوع  عالج  ال   *

استقامة املوازين في حياة الناس، ثم ببذل العناية الكاملة في دراسة املشروعات االستثمارية 

التي تقتحمها املصارف اإلسالمية مع مراعاة التوزيع النوعي والجغرافي لهذه املشروعات وغير 

ذلك من األسباب العادية التي تعارف عليها الناس كأسباب للضمان. 

* ال عبرة ملحاوالت بعض املعاصرين تضمين املصرف في هذا العقد وذلك لضعف األسس 

الفقهية التي بنيت عليها هذه املحاوالت، فضال عن مخالفتها ملا انعقد عليه إجماع الفقهاء. 

* ال يجوز تحديد العائد بنسبة من رأس املال في املضاربة، فإن دخال على ذلك فسدت. 

* يجوز توزيع األرباح بصفة دورية مع االستمرار في املضاربة، ويمكن أن يتحقق استقرار 

تستقل  مستقلة  مضاربة  الدورات  هذه  من  دورة  كل  أن  اعتبر  ما  إذا  املقسوم  الربح  هذا 

مضاربة  استأنف  شاء  وإن  ماله  قبض  املال  رب  شاء  إن  ثم  املالية،  وبأوضاعها  بحساباتها 

أخرى. 

* يقسم الربح بين الودائع كافة رغم أن بعضها قد ال يكون قد اشترك فعال في عمليات 

االستثمار ألن الحق في الربح في شركة العقد يستند إلى العقد دون املال، فهو ليس مرتبطا 

باستعمال املال بقدر ما هو مرتبط باالتفاق على تخصيص هذا املال لالستعمال من أجل 
غايات الشركة.1

* تقسم السنة املصرفية إلى دورات مالية متتابعة، تمثل كل واحدة منها مضاربة منفصلة 

تستقل بحسابات أرباحها وخسائرها، وعلي املصرف أن يعمل على اإلكثار من هذه الدورات 

حتى يتسنى لراغب االستثمار أن يجد بين يديه فرصا متعاقبة الستثمار أمواله يستطيع أن 

يلتحق بأيها شاء منذ بدايتها، دون أن يضطر إلى االنضمام إلى املضاربة بعد الشروع فيها أو 

االنتظار فترة طويلة بدون استثمار.

* توزع األرباح بين الودائع بالطريقة املعتادة، فإن كانت الودائع متساوية وزعت األرباح 

1- غريب الجمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية، الصفحة: 255.
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الذي  النمر  بنظام  األخذ  إلى  الحاجة  دون  املختلفة،  نسبها  فبحسب  وإال  بالسوية،  بينها 

اقتبسته املصارف اإلسالمية من البنوك الربوية عالجا ملشكلة الودائع املختلفة اآلجال، ألنه 

في نظام الدورات تكون آجال الودائع متحدة. 

تفي  أن  أحكامها  فهم  في  البصيرة  من  ب�ضيء  تستطيع  املصرفية  املضاربة  فإن  وأخيرا   *

بحاجات العمل املصرفي على تشابك عالقاته، وتعدد أطرافه، وحركته الدائبة التي ال تكاد 

تتوقف. 

االستثمار املباشر

املتعاملين  طريق  عن  أو  بنفسه  املودعين  أموال  باستثمار  اإلسالمي  املصرف  يقوم      

فهو  املتعاملين  مشروعات  بتمويل  املصرف  قام  فإذا  االستثمارية.  لعملياتهم  بتمويله  معه 

للمال، واملتعاملين هم املضاربين ويسمى ذلك استثمار غير مباشر، وفي  في هذه الحالة ربا 

 واملودعين هم أرباب 
ً
حالة قيام املصرف باستثمار األموال بنفسه فهو في هذه الحالة مضاربا

 ،
ً
 مباشرا

ً
 لعقد املضاربة بينهم، ويسمى االستثمار في هذه الحالة استثمارا

ً
األموال وذلك طبقا

الذي  املشروع  اإلسالمي  املصرف  بموجبه  يمتلك  الذي  االستثمار  هو  املباشر  فاالستثمار 

التي  واملهارات  الخبرات  املصارف اإلسالمية  لدى  تتوافر  أن  وإدارته. ويجب  بتأسيسه  يقوم 

تمكنها من إدارة هذه املشروعات وفي حالة عدم توافرها يمكن أن يستأجر من يعاونها في هذا 

العمل من العمال أو الفنيين أو الخبراء. ويقوم جهاز الخبراء لدى املصارف اإلسالمية بإعداد 

أو  النشاط  مخالفة  عدم  من  والتأكد  املقترحة  للمشروعات  االقتصادية  الجدوى  دراسات 

املنتجات للشريعة اإلسالمية، مع األخذ في الحسبان العائد وخدمة التنمية االقتصادية.

 كتاب العقود والصيغ البديلة في البنوك اإلسالمية100



101 الفصل الرابع: عقود استثمارية؛ عقود املشاركات واملضاربة



الفصل الخامس: 

صيغ استثمارية؛ عقود املزارعة، 

واملساقاة، واملغارسة.



)األرض  الزراعة  في  املتوافرة  اإلنتاج  عوامل  لدمج  يساعدهم  من  إلى  املزارعون  يحتاج 

النتائج  أفضل  على  للحصول  زراعية  مواد  إنتاج  بقصد  وتشغيلها  املال..(  ورأس  والعمل 

املمكنة، لسّد حاجات املستهلكين املتزايدة، من جهة، وليحقق االستثمار الزراعي أفضل عائد 

اقتصادي واجتماعي، من جهة أخرى. ويتم االستثمار الزراعي في مشروعات زراعية تختلف 

عن املشروعات الصناعية من نواحي الشكل والتنظيم وسير العمل. والبنوك اإلسالمية من 

عقود  طريق  عن  والزراعية،  الفالحية  املجاالت  في  لالستثمار  تسعى  التي  املالية  املؤسسات 

املزارعة، واملغارسة، واملساقاة.

املبحث األول: عقـد املزارعة،

الفرع األول: املزارعة؛ شروطها، ومشروعيتها؛

1- املزارعة لغة واصطالحـا:

املزارعة لغة: مفاعلة من الزرع 1. أي؛ املعاملة على األرض ببعض ما يخرج منها.

واصطالحا: هي عبارة عن دفع األرض من مالكها إلى من يزرعها أو يعمل عليها، ويقومان 

باقتسام الزرع بينهما، وتعتبر املزارعة »عقد شركة« بأن يقدم الشريك اآلخر العمل في األرض2. 

وجاء في معجم املصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء: )املزارعة في اللغة وفي االصطالح 

بينهما  الحاصل  أن يقسم  املزارع، على  بين صاحب األرض وبين  الزرع  الفقهي: معاقدة على 

بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد، فهي نوع شركة على كون األرض من طرف والعمل 

زرع األرض وتكون حاصالتها بيتهما(3.
ُ
من طرف آخر، على أن ت

 بينهما على حصة شائعة 
ً
فاملزارعة شركة بين مالك األرض واملزارع والناتج يكون مشتركا

لكل منهما.

1- ابن منظور، لسان العرب،)مرجع سابق(. ج: 8 / ص: 141.

  والفيومي، املصباح املنير،)مرجع سابق(. الصفحة: 304

  ومحمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية. ج: 3/ ص:267-266.
2 - ينظر: اإلمام الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة«، )مرجع سابق(. الصفحة: 620. 

3 - نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء. الصفحة: 411.



2- ومشروعيتها؛

 على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول أكثر الفقهاء واملحدثين. 
ً
 شرعا

ٌ
 املزارعة جائزة

وعليه  الحنفية،  من  يوسف  وأبي  محمد  وقول  والشافعية،  والحنابلة  املالكية  قول  وهو 

الفتوى عندهم وهو اختيار اإلمام النووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة 

والشوكاني وغيرهم كثير، رحمهم هللا جميعا. من األدلة على ذلك:

- عن عبد هللا بن عباس ر�ضي هللا عنهما: )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يحرم 

املزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض(1.

- عن عبد هللا بن عمر ر�ضي هللا عنهما: )أن النبي صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيبر 

بشطٍر ما يخرج من ثمٍر أو زرع(2. قال ابن حجر العسقالني رحمه هللا: )وقال قيس عن أبي 

جعفر قال: ما باملدينة أهل بيت هجرٍة إال يزرعون على الثلث والربع، وزارع علٌي وسعد بن 

مالك وعبد هللا بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة، وآل أبي بكر وآل عمر وآل 

علي وابن سيرين، وقال عبد الرحمن بن األسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. 

فله  بالبذر  جاءوا  الشطر،وإن  فله  عنده  من  بالبذر  عمُر  جاء  إن  على  الناَس  عمُر  وعامل 

كذا(3. قال ابن قدامة: )وتجوز املزارعة ببعض ما يخرج من األرض(4. 

والخلفاء  يزارعون  كانوا  املهاجرين  جميع  كان  )فإذا  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين من غير أن ينكر ذلك ُمْنكٌر لم يكـن إجماٌع أعظم من 

هذا، بل إن كان في الدنيا إجماٌع فهو هذا، ال سيما وأهل بيعة الرضـوان جميعهم يزارعون 

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعده إلى أن أجلى عمُر اليهوَد إلى تيماء(5.

وقال ابن القيم رحم هللا: )وهذه – أي؛ املزارعة – أمٌر صحيٌح مشهوٌر قد عمل به رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا،ثم أهلوهم 

1- رواه اإلمام الطبراني، والترمذي، كتاب: األحكام، باب: من املزارعة. حديث رقم: 1385. 

  وقال اإلمام الترمذي: »حديث حسن صحيح«.
2 - رواه اإلمام البخاري، كتاب: املزارعة، باب: املزارعة بشطر ونحوه. حديث رقم: 2203. 

3 - العسقالني، ابن حجر، فتح الباري، ج: 5 / ص: 408-407. 
4- ابن قدامة، املغني، )مرجع سابق(. ج: 7 / ص: 296.

5 - ابن تيمية، مجموع الفتاوى. )مرجع سابق(. ج: 29 / ص: 979. 

 كتاب العقود والصيغ البديلة في البنوك اإلسالمية104



من بعدهم، ولم يبَق في املدينة أهُل بيٍت حتى عملوا به، وعمل به أزواج النبي صلى هللا عليه 

 الستمرار العمل به من النبي صلى هللا 
ً
وسلم من بعده، ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا

عليه وسلم، إلى أن قبضه هللا، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به، فنسُخ هذا من 

أمحل املحال(1. وقال أيضا: )وأما املضاربة واملساقاة واملزارعة فليس فيها �ضيء من امليسر، 

بل هي من أقوم العدل(2.

3- شروط املزارعة: 

    قال الجزيري: )للمزارعة أركان وشروط وحكم، وكلها مبينة في املذاهب(3. 

أما شروطها فهي:

والنية  القانونية  النواحي  من  عليها(  والعامل  األرض  )صاحب  املتعاقدين  أهلية   -1

والسلوكية.

 لسنة أو سنتين أو ملدة معلومة.
ً
2- بيان مدة الزراعة إن كانت مثال

3- أن تكون األرض صالحة للزراعة، مع تحديدها وبيان ما يزرع فيها.

الناتج بين الشريكين مشاعا بين أطراف العقد، وبالنسبة املتفق عليها. أي  4- أن يكون 

يجب تحديد نصيب كل الطرفين.

يختلف  عليه  املعقود  ألن  يقدم،  ال  الذي  ومن  الطرفين  من  البذر  يقدم  من  بيان   -5

باختالف البذر. فإذا كان من قبل صاحب األرض كان املعقود عليه منفعة األرض، وإذا كان 

من قبل العامل فاملعقود عليه منفعة العمل. 

6- بيان نوعية املزارعة، أي نوع املحصول الذي سيزرع.

الفرع الثاني: تطبيق املزارعة يف البنوك اإلسالمية؛

تمويل البنك اإلسالمي للمزارعة هو نوع من املشاركة بين طرفين:

1- شرح ابن القيم على سنن أبي داود، ج: 9 / ص: 184. 
2 - ابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين، )مرجع سابق(. ج:1 / ص:283. 

3 - اإلمام الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة، الصفحة: 627-621. 
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الطرف األول: يمثله البنك اإلسالمي باعتباره مقدم التمويل املطلوب للمزارعة.

الطرف الثاني: يمثله صاحب األرض أو العامل )الزارع( الذي يحتاج إلى تمويل1.

 
ً
أيضا الذي يحدد  املزارعة  التوقيع على عقد      وتحدد نسبة مساهمة كل شريك قبل 

خصم التكاليف التي تكبدها 
ُ
حصة الطرفين في األرباح. وـبعد الحصاد وعمليات التسويق ت

 .
ً
كل من الشريكين من العائد الناتج عن املشاركة،ثم ُيوزع الباقي أرباحا

   تطبق البنوك اإلسالمية املزارعة بأن؛ يمول البنك األرض وذلك بطريق شرائها أو تأجيرها 

ثم دفعها للشركات الزراعية لتزرعها مع االتفاق على توزيع ناتج األرض بحصص شائعة. كما 

 كبيرة 
ً
يستطيع البنك تطبيق املزارعة بأن يأخذ دور عامل الزراعة وذلك بأن يأخذ مساحة

من األرض على أن يتولى زراعتها بمصاريف ونفقات من عنده فيمول البنك املعدات واآلالت 

ومدخالت الزراعة والعمالة ويؤجراها شركات زراعية لتقوم بالعمل2.

   ويتم التطبيق املعاصر للتمويل بصيغة املزارعة من خالل قيام البنك اإلسالمي بتوفير 

واألسمدة  املختارة  بالبذور  واإلمداد  األرض،  لتحضير  الالزمة  الزراعية  واملعدات  اآلالت 

الفالحين  املتوسطة,أو  أو  الصغيرة  املؤسسة  صاحب  من  والعمل  األرض  العضوية,وتكون 

التمويل  ينقصهم  أنه  إال  فيها،  واالستثمار  للعمل  الرغبة  ولديهم  األرا�ضي  يمتلكون  الذين 

الالزم للقيام بذلك.

1- صوان، محمود حسن، أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي، )طبعة دار وائل، سنة 2001م(،

  الصفحة: 177.
2- صوان، محمود حسن، أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي، )مرجع سابق(، الصفحة: 178.
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املبحث الثاني: عقد املساقاة؛

الفرع األول: املساقاة ومشروعيتها؛

1- املساقاة لغة واصطالحـا:

املساقاة لغة: مأخوذة من السقي، وذلك أن يقوم الشخص على سقي النخيل والكرم 

ومصلحتها، ويكون له من ريعها جزء معلوم«1.

: »معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها«2.
ً
واصطالحا

 عقد بين صاحب الشجر مع عامل آخر يقوم بسقيها ومراعاتها على أن يتقاسما 
ً
فهي إذا

الثمار بينهما بنسب متفق عليها. وهي نوع شركة على أن تكون األشجار من طرف والتربية من 

طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما. قال الجزيري: )أما معنى املساقاة اصطالحا؛ فهو 

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة مفصلة في املذاهب(3.

2- مشروعيتها؛

 املساقاة مشروعة كاملزارعة وفيها سد لحاجة أصحاب األشجار الذين ال دراية لهم في تعهد 

 ملصلحتهما.4. 
ً
األشجار فيحتاجون إلى معاملة من له خبرة في ذلك، فجوزت املساقاة تحقيقا

ودليل مشروعية املساقاة: 

- ما رواه اإلمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب؛ )أن رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم، قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم فيها ما أقركم هللا عز وجل على أن الثمر بيننا 

وبينكم«، قال: فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعث عبد هللا بن رواحة، فيخرص بينه 

وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه(5.

1- ابن منظور، لسان العرب، ج: 14 / ص:393-394. ود.محمود عبد الرحمان عبد املنعم،

  معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية. ج: 3 / ص: 271-270.
2 - نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء. الصفحة: 412.

3 - اإلمام الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة، الصفحة: 635-631. 
4- ينظر: اإلمام القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، الفـروق،. ج: 3/ص:177. 

  والبقوري، ترتيب الفروق، تحقيق الدكتور عمر بن عباد. )مرجع سابق(. ج: 3/ ص:133-132.
5- اإلمام مالك، املوطأ، كتاب املساقاة، باب: ما جاء في املساقاة، حديث رقم: 593/1/33. الصفحة: 434.
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- عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

كان يبعث عبد هللا بن رواحة إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر(1.

- إضافة إلى أدلة مشروعية املزارعة؛ الواردة في الفرع األول من هذا املبحث. 

)فأما جوازها – ابن رشد:  أبي حنيفة. قال  العلماء على جوازها ما عدا اإلمام  - وأجمع 

العلماء؛ مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن  يقصد املساقاة- فعليه جمهور 

الحسن صاحبا أبي يوسف وأحمد وداود، وهي عندهم مستثـناة بالسنة بيع ما لم يخلق، ومن 

اإلجارة املجهولة، وقال أبو حنيفة: »ال تجوز املساقاة أصال«(2. وقال ابن قدامة –بعد أن 

بين رأي اإلمام أحمد وأدلته-: )ظاهر كالم أحمد أن املساقاة واملزارعة من العقود الجائزة(3. 

3- شروط املساقاة:

إلى  العقد في حد ذاته إضافة  العامة لصحة    مثلها مثل أي عقد يجب توافر الشروط 

شروط خاصة بهذا النوع من العقود واملتمثلة في:

- أن يكون عمل العامل معلوما كإصالح السواقي والسقي، وقطع الحشائش والتأبير،

- أن يقوم العامل بإحضار ما يحتاجه في عمله من أدوات السقي مثال إن لم تكن موجودة 

في الحقل؛

الناتج وأن يكون نصيب كل منهما جزءا مشاعا كالنصف  - االتفاق على كيفية تقسيم 

الثلث أو الربع وال يصح أن تكون األجرة من غير الثمر؛

- أن يكون األصل مثمرا، أي مما تجنى ثماره؛

إلى عمل  يحتاج  بدو صالحه ال  بعد  الثمر  الثمر، ألن  بدو صالح  العقد قبل  يعقد  أن   -

والعامل في املساقاة إنما يستحق نصيبه بالعمل؛

- االتفاق على املدة إذ ال يجوز أن تبقى مجهولة منعا للضرر وطول املدة مكروه.

1- اإلمام مالك، املوطأ، كتاب املساقاة، باب: ما جاء في املساقاة، حديث رقم: 594/1/33. الصفحة: 434.
2- ابن رشد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقتصد. )مرجع سابق(. ج: 2 / ص: 247.

3- ابن قدامة، املغني، )مرجع سابق(. ج: 7 / ص: 279.
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الفرع الثاني: تطبيق املساقاة يف البنوك اإلسالمية؛ )1(

 من »املشاركة« في القطاع الزراعي بين طرفين:
ً
 متخصصا

ً
تعتبر املساقاة نوعا

أو  الشرب  مياه  مشروعات  بتمويل  يقوم  الذي  اإلسالمي  البنك  يمثله  األول:  الطرف 

الحديثة،  التكنولوجيا  باستخدام  وتطويرها  لزراعتها  األرا�ضي  واستصالح  الري  مشروعات 

ومن ثم إدارة مشروعات املياه والري على مبدأ الربحية التجارية.

الطرف الثاني: يمثله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي واملواالة بخدمته 

في  ويرغب   
ً
أرضا يمتلك  الذي  التمويل  طالب  الثاني  الطرف  يكون  وقد  الثمار.  تنضج  حتى 

تطويرها وزراعتها باستغالل مياهها الجوفية أو نقل املياه إليها من موقع يتميز بغزارة مياهه.

الري وملحقاتهم وتقوم  في صيغة معدات وآالت  التمويل  البنوك اإلسالمية هذا    تقدم 

جزءا  املالية  للمؤسسة  يدفع  أن  مقابل  بتشغيلها  أصحابها  قيام  مع  املزرعة  في  بتركيبها 

وجلب  والصيانة  التشغيل  نفقات  كل  بتغطية  اإلسالمية  البنوك  تلتزم  كما  إنتاجها  من 

كالبذور  أخرى  مدخالت  اإلسالمية  البنوك  توفر  أن  فيمكن  الري  إلى  إضافة  الغيار،  قطع 

واملخصبات واملبيدات الحشرية كما يمكنها أن تقدم للمزارعين بساتين أو حدائق أو أشجار 

تمتلكها ليقوموا على مراعاتها واالعتناء بها وجمع محاصيلها وتقسيمها بنسب معينة بينهم.

   ولعلَّ مشروعات تمليك األرا�ضي الصحراوية للشباب – في بعض الدول- أو تمليك خريجي 

 من 
ً
للقيام بزراعتها وسقايتها، تعد نوعا أرا�ضي معينة ذات مساحة محددة  الزراعة  كليات 

املشاركات التنموية التي يجدر أن توليها البنوك اإلسالمية ما تستحقها من العناية واألولوية.

1- الرشيد، محمود عبد الكريم، الشامل في عمليات املصارف اإلسالمية، )مرجع سابق(، ص150.

  وصوان، محمود حسن، أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي، )مرجع سابق(، ص180.
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املبحث الثالث: عقد املغارسـة؛

الفرع األول: املغارسـة وحكمــها؛

1- املغارسة لغة واصطالحـا:

الغراس؛  في األرض. وهي »من  أثبته  الشجر يغرسه  الغرس،  املغارسة لغة: مفاعلة من 

وهو فسيل النخل، وما يغرس من الشجر، والغرس مثله«1. 

: عّرفها ابن رشد الحفيد كما يلي: )وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل 
ً
واصطالحـا

على أن يغرس فيها عددا من الثمار معلوما، فإذا استحق الثمر كان للغارس جزءا من األرض 

بيضاء  أرض  بغراسة  العامل  يقوم  حيث  األشجار  في  تكون  املغارسة  أن  أي  عليه«  متفق 

لحساب صاحبها، حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من األرض والشجر 

كأجرة له على ذلك العمل، وفيها أيضا وجه شبه بالجعالة(2.

   وتسمى؛ املغارسة باملَناَصَبة أو املشاطرة عند أهل الشام، ألن الشجيرة الغرسة تسمى 

عند العامة نصًبا أي منصوًبا، وألن الناتج يقسم بينهما مناصفة لكل واحد منهما الشطر وهي 

صيغة مشروعة يتحول فيها األجير إلى مالك.

2-حكم املغارسة:

   اتفق الفقهاء في الجملة على صحة املغارسة في األشجار على سبيل اإلجارة، كأن يقول 

له: »اغرس لي هذه األرض نخال أو عنبا أو زيتونا ولك كذا«، وتجري عليها أحكام اإلجارة3، 

   واختلفوا في املغارسة على سبيل الشركة، بأن تعطى األرض للعامل لغرس األشجار، 

وتكون األرض واألشجار بينهما، أو األشجار وحدها بينهما؛

فأما املغارسة على سبيل الشركة في األشجار وحدها فهي كما يلي:

1- ابن منظور، لسان العرب، ج: 6 / ص: 154. ود.محمود عبد الرحمان عبد املنعم، 

  معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية. ج: 3 / ص: 321. 

  ونزـيه حمـاد، معجم املصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء. الصفحة: 431.
2- ابن رشد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقتصد. )مرجع سابق(. ج: 2 / ص:251.

3 - ابن قدامة، املغني، )مرجع سابق(، ج:5 / ص:392.
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قال الحنفية: لو دفع إليه أرضا مدة معلومة على أن يغرس فيها غراسا على أن ما تحصل 

أرض  دفع  بجواز  صرحوا  حيث  الحنابلة،  قاله  ما  ومثله  جاز.  بينهما  والثمار  األغراس  من 

وشجر له ثمر مأكول ملن يغرسه ويعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمرته أو منه.

وقال املالكية: ال تصح املغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم في أحدهما، أي األرض أو 

الشجر1،

   وأما املغارسة على وجه الشركة بينهما في األرض واألشجار معا فال تجوز عند الحنفية 

استأجر  من  نظير  ألنه  الشركة،  قبل  موجود  هو  فيما  الشركة  الشتراط  وذلك  والحنابلة. 

صباغا يصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف املصبوغ للصباغ، فكان كقفيز الطحان، 

كما علله الحنفية2.

هي  ألنها  ألرضه؛  تبعا  األرض  لرب  والغرس  فالثمر  الصورة،  بهذه  املغارسة  فسدت  وإذا 

األصل ولآلخر قيمة غرسه يوم الغرس، وأجر مثل عمله. 

3- شروط املغارسة؛

   أجاز السادة املالكية املغارسة لكن بشروط وهي:

1- أن يكون نصيب العامل من األرض والشجر معا، فإن كان له خطه من أحدهما خاصة 

لم يجز إال إن جعل له مع الشجر مواضعها على األرض دون سائر األرض.

2- أن تنفق أصناف األشجار في مدة إثمارها، وذلك ليصبح باإلمكان حصول كل طرف 

على حصته فإن اخلتفت اختالفا لّينا لم يجز.

زراعة  يجوز  وال  التي،  أو  الرمان  أو  كالزيتون  األصول،  ثابتة  أشجارا  فيها  يغرس  أن   -3

األشجار غير الثابتة مثل عباد الشمس أو البقول وأمثالها.

4- أن ال يكون أجلها إلى سنين كثيرة فوق اإلثمار.

5- أن ال تكون املغارسة في أرض محّبسة ) موقوفة( ألن املغارسة كالبيع.

   يتضح إذن من خالل تعريف املغارسة ومن خالل شروطها أنها عقد ينتهي بين الطرفين 

1 - ابن عابدين، حاشية رد املحتار, )مرجع سابق( ج:5 / ص: 183 - 185.
2 - ابن عابدين، حاشية رد املحتار, ج:5 / ص: 183 - 185.
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عندما تؤتي األشجار ثمارها وعندها يستحق العامل أجرته التي تتمثل في نصيب من األرض 

واألشجار.

بضع  إلى  تحتاج  أنها  لوجدنا  مجملها  في  الثابتة  األصول  ذات  األشجار  أنواع  تأملنا  ولو 

سنين بعد غراستها لتصبح منتجة.

الفرع الثاني: تطبيق املغارسـة يف البنــوك اإلسالمية؛

التمويل متوسط األجل وتختلف مدتها اختالفا صغيرا  املغارسة هي صيغة من صيغ     

بأن  الصيغة  هذه  تطبق  أن  اإلسالمية  للبنوك  ويمكن  املغروس.  الشجر  نوعية  باختالف 

يشتري البنك أرا�ضي من أمواله الخاصة ثم يمنحها ملن يعمرها على سبيل املغارسة، وبعد 

أن تصل األشجار إلى مرحلة اإلنتاج يأخذ العامل نصيبه من األرض في نهاية العقد، ثم يمنح 

البنك نصيبه أي ما بقي له من أرا�ضي إلى العامل أو لغيره على سبيل املساقاة.

   كما يمكن للبنك اإلسالمي أيضا أن يقوم بهذه الصيغة بدور العامل، إذ يقوم بتعمير 

أراض ألصحابها على سبيل املغارسة، وذلك استخدام عمال أجراء يوفر لهم البنك التمويل 

الحزم، وبعد تملك البنك لنصيبه من تلك األرا�ضي يطبق عليها املساقاة.

   تعتبر املغارسة إذن استثناء من أحد املبادئ األساسية للتمويل في االقتصادي اإلسالمي 

وهو »استمرار امللك لصاحبه« ومعنى ذلك أن تمويل عملية إنتاجية في االقتصاد اإلسالمي 

يقت�ضي استمرار امللكية لصاحبها حتى ولو تغيرت أوصاف هذه امللكية، ففي الشركات نجد 

)أي  الشركاء غير عامل  أحد  كان  ولو  لهم حتى  ملكا  يبقى  أموال  الشركاء من  ما يضعه  أن 

قدم رأس املال ولم يقدم العمل كما في شركة العنان أو صيغة املضاربة( فإن ملكيته سوف 

تستمر ولو كانت حصة شائعة من مجموع أموال الشركة، ورغم تغير صفة ذلك املال من 

نقود إلى عروض في أغلب األحيان. 

   إن املغارسة مازالت حديثة عهد على املصارف اإلسالمية ومن الواجب تفعيلها، ويالحظ 

أن دور البنوك اإلسالمية ما يزال محدودا في هذا املجال وتعتبر صكوك املغارسة من األساليب 

التي لم تطبقها األكثرية من البنوك اإلسالمية وينتظر من مجمع الفقه اإلسالمي  الجديدة 

أن يبدي رأيه حتى يخرج عقد املغارسة كأداة تمويل إسالمية معتمدة مثل أدوات التمويل 

اإلسالمية األخرى وفقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية.
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خــاتمـة:
    لقد تبين لنا الضرورة امللحة للبحث عن صيغ شرعية بديلة للمعامالت البنكية، وقد 

وجد الفقهاء والخبراء االقتصاديون أن من أهم املنافذ الشرعية لتحقيق الغاية من العقود 

هي؛ البنوك اإلسالمية إذ تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالته البنكـية 

والتمويلية واالستثمارية، من خالل تطبيق مفهوم الوساطة املالية القائم على مبدأ املشاركة 

في الربح أو الخسارة، ومن خالل إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة. 

ـرت هذه العقود والصيغ وسيلة تمويلية تمكنها من الصمود أمام البنوك التقليدية 
ّ
    كما وف

وتحقيق األرباح، حيث أنها قد سدت احتياجات التجار والصناع والحرفيين والزراع؛ الذين 

ال يرغبون في الدخول مع البنوك في املشاركة بكل ما تستلزمه من كشف لألسرار واملعلومات.

من  املستمدة  الضوابط  من  لعدد  رأينا-  كما   - تخضع  أن  البنكيـة  للتمويالت  والبد     

الشريعة اإلسالمية، هذه الضوابط يمكن تلخيصها فيما يلي:

- ضابط العقيدة.

- ضابط القواعد الكلية.

- ضابط األحكام الخمسة.

- ضابط املقاصد الكلية.

العقود،  وظائف  اعتبار  من  نتمكن  فإننا  الشرعية،  الضوابط  هذه  احُتـرمت  ومتى     

الشاطبي:  اإلمام  قال  التكليفي  الحكم  لصحة  الزم  املقصد  اعتبار  ألن  مقاصدها؛  ومراعاة 

»فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به األحكام التكليفية،«1. والبد أيضا من التيسير على 

من  العصر،  تطور  ومسايرة  جهة،  من  واالقتصادية،  االجتماعية  ظروفهم  ومراعاة  الناس 

جهة أخرى، حيث أظهرت املالية اإلسالمية قدرتها على استيعاب تطورات العصر، دون أن 

في  الناس  )إن جمهور  القرضاوي:  الدكتور يوسف  يقول  الشريعة اإلسالمية.  بمبادئ  ـخّل 
ُ
ت

عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق، رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة 

الدين، وضعف اليقين، وما ابتلوا به من كثرة املغريات باإلثم، واملعوقات عن الخير، ولهذا 

1 - اإلمام الشاطبي، »املوافقات«، تحقيق الشيخ عبد هللا دراز، )مرجع سابق(. ج: 2/ ص: 327.

113 الفصل الخامس: صيغ استثمارية؛ عقود املزارعة، واملساقاة، واملغارسة



كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع، على حين ال يتساهلون في 

قضايا األصول(1. 

    وينبغي أن يحقق العقد الشرعي املصلحة املرجوة منه، ومقاصده الشرعية، وأن تؤدي 

البنوك التشاركية الوظائف األساسية من خالل هذه العقود، حيث أصبحت الحاجة ملحة 

النطالق  العملية  واملمارسة  الواقع  من  تبين  كما  البديلة.  والعقود  الصيغ  هذه  في  للبحث 

البديلة،  الصيغ  تطبيق  مراعاتها عند  أمورا البد من  هناك  أن  باملغرب،  التشاركية  البنوك 

ومنها:

مجاالت  كافة  في  اإلسالمية  البنوك  لدى  والقانونية  الشرعية  الخبرة  توفير  ضرورة   *

األنشطة.

* تيسير اإلجراءات اإلدارية والقانونية.

* التخفيف من القيود املفروضة على البنوك اإلسالمية من قبل البنوك املركزية، خاصة 

في مجال االستثمارات طويلة األجل.

* الرفع من درجة التوعية لدى املواطنين بالصيغ الجديدة التي تم التخيص للعمل بها.

* ضرورة تفهم املتعاملين مع البنوك اإلسالمية ألساليب التمويل اإلسالمية.

أسأل هللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، 

وصلى هللا وسلم عل سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه. 

والحمد هلل رب العاملين.

1 - الدكتور يوسف القرضاوي، »اإلجارة املنتهية بالتمليك كما تجريها املصارف اإلسالمية«،

   )مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة: 1415هـ-1995م(. الصفحة: 22.
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الئحـة املصادر واملراجع:
- القرآن الكريم برواية اإلمام ورش عن نافع.

- كتب التفسـير:

* اإلمام الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب 

العلمية بيروت، الطبعة األولى 1992-1412.

* اإلمام ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن، طبعة: دار الفكر بيروت، دون تاريخ.

الكتب  دار  البدري،  القرآن، تحقيق سالم مصطفى  الجامع ألحكام  القرطبي،  اإلمام   *

العلمية بيروت، الطبعة األولى 2000-1420. 

- كتب الحديث وشروحه:

التراث  مكتبة  شاكر،  محمد  أحمد  وفهرسة  شرح  املسند،  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام   *

اإلسالمي، الطبعة األولى 1994-1414.

كثير،  ابن  دار  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  البخاري،  اإلمام   *

دمشق – بيروت، واليمامة للطباعة، الطبعة الخامسة: 1414هـ.

* اإلمام الباجي، أبو الوليد، املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك، دار الكتاب العربي، الطبعة 

األولى 1332هـ.

* اإلمام البغوي، شرح السنة، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر بيروت، 

طبعة: 1419هـ-1998م.

* اإلمام البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز-مكة 

املكرمة، طبعة: 1414هـ-1994م.

عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق  الصحيح«،  »الجامع  الترمذي،  اإلمام   *

الباقي وإبراهيم عطوة عوض، دار إحياء التراث، بيروت، طبعة 1937-1356.

* اإلمام الدارقطني، علي بن عمر، السنن، تخريج مجدي بن منصور، دار الكتب العلمية 

بيروت، الطبعة األولى 1996-1417.
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السنن، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، حمص، الطبعة األولى  * أبو داود، 

.1969-1389

جمال  الشيخ  تحقيق  الترمذي،  صحيح  شرح  األحوذي  عارضة  بكر،  أبو  العربي،  ابن   *

مرعشلي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى 1998-1418.

األولى:  الطبعة  الحديث،  دار  األوطار،  نيل  علي،  بن  محمد  الشوكاني،  اإلمام   *

1413هـ/1993, 

* الحافظ العسقالني، أحمد بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق الشيخ 

عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 1996-1416.

* اإلمام ابن ماجة، السنن، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عي�ضى البابي الحلبي 

القاهرة، الطبعة األولى 1967-1374.

* اإلمام مالك بن أنس، املوطأ، برواية يحي بن يحيى الليثي املصمودي، تقديم محمد عبد 

الرحمان، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة األولى 1997-1418. 

* اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح، تحقيق محمد فؤاد 

عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة األولى 1982-1402.

النسائي، تحقيق حسن  الرحمان أحمد بن شعيب، سنن  أبو عبد  النسائي،  * الحافظ 

محمد املسعودي، دار الفكر - بيروت، طبعة 1398هـ.

- كتب الفقه وأصوله:

* اإلمام الجزيري، عبد الرحمان بن محمد َعوض، الفقه على املذاهب األربعة، دار الغد 

الجديد، مصر، الطبعة األولى، 1426هـ-2005م.

اب، مواهب الجليل، مكتبة النجاح، ليبيا.
ّ
* الحط

* ابن رشد الجد، »املقدمات املمهدات«، دار صادر,بيروت.

الوضعي،  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  ضوء  في  الشركات  العزيز،  عبد  الخياط،   *

)مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 1988م.
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الفكر،  الكبير، دار  املالكي، حاشية الدسوقي على الشرح  * الدسوقي، محمد بن أحمد 

)بدون طبعة وبدون تاريخ(.

بداية املجتهد ونهاية املقتصد. مكتبة  * ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد، 

املعارف-الرباط، طبعة 1419هـ.

* اإلمام الشاطبي، املوافقات في أصول األحكام، تحقيق الشيخ عبد هللا دراز، دار الكتب 

العلمية، بيروت.

ق عليه 
ّ
* اإلمام الشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس، كتاب األم، خّرج أحاديثه وعل

محمود مطرجي، دار الكتب العلمية في لبنان، الطبعة األولى 1413هـ.

الزحيلي،  محمد  د.  تحقيق  الشافعي،  اإلمام  فقه  في  املهذب  إسحاق،  أبو  الشيرازي،   *

طبعة دار القلم، الدار الشامية، دمشق

الطبعة  لبنان،  ابن عابـدين(، دار املعرفة-  ابن عابدين، حاشـية رد املحتار، )حاشية   *

األولى: 1420هـ.

* عاشور، أحمد عي�ضى، الفقه امليسر في العبادات واملعامالت؛ دار الفرقان للطباعة.

* اإلمام القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيــرة، تحقيق األستاذ محمد بوخبزة، 

دار الغرب اإلسالمي في لبنان، الطبعة األولى 1994م.

* ابن قدامة املقد�ضي، موفق الدين أبو محمد عبد هللا، عمدة الفقه على مذهب اإلمام 

أحمد، تحقيق السيد بن أحمد يوسف، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة 2008.

* ابن قدامى املقد�ضي، موفق الدين أبو محمد عبد هللا، املغــنـي، تحقيق الدكتور محمد 

شرف الدين خطاب، والدكتور السيد محمد السيد، مطبعة دار الحديث - القاهرة، الطبعة 

األولى: 1416ه-1996م.

بيروت،   - العصرية  املكتبة  العاملين، طبعة  املوقعين عن رب  الجوزية، إعالم  ابن قيم   *

الطبعة األولى: 1424هـ-2003م.

* وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة؛ طبعة دار الفكر، سنة: 

 .2010
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- كتب القواعد األصولية والفقهية:

* البقوري، ترتيب الفروق، تحقيق الدكتور عمر بن عباد. نشر وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية للمملكة املغربية، 1996-1416.

الثانية:  الطبعة  دمشق،  القلم،  دار  الفقهية.  القواعد  شرح  أحمد،  الزرقا،  الشيخ   *

.1989-1409

* اإلمام القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفـروق، وبهامشه 

الكتابين تهذيب الفروق، والقواعد السنية في األسرار الفقهية، دار عالم الكتب، دون تاريخ.

العاشرة:  الطبعة  القلم، دمشق،  الفقهية. دار  القواعـد  الندوي، علي أحمد،  * األستاذ 

1432هـ-2011م.

مالك،  اإلمام  قواعد  إلى  املسالك  إيـضاح  يحيى،  بن  أحمد  العباس  أبو  الونشري�ضي،   *

1400هـ  الرباط:  التراث اإلسالمي،  لنشر  املشتركة  اللجنة  الخطابي،  بوطاهر  تحقيق أحمد 

- 1980م.

- كتب االقتصاد واملالية اإلسالمية:

* التركي، منصور، »االقتصاد اإلسالمي بين النظرية والتطبيق«، املكتب املصري الحديث، 

طبعة: 1976م.

* توفيق حسن فرج، »عقد البيع واملقايضة«، مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة األولى: 

2013م.

* جاك الحكيم، العقود الشائعة واملسماة، دار الفكر: 1970.

* الحافي، خالد بن عبد هللا، »اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي«، مكتبة 

مشكاة اإلسالمية، طبعة: 1999.

الالدولة، مجموعة  في فكر واقتصاد وإدارة عصر  الخضيري، احمد محسن، مقدمة   *

النيل العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 2000م.
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* الخياط، عبد العزيز، الشركات في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الثالثة: 1988م.

جامعة  الناشر:  االئتمانية،  والبيوع  بالتقسيط  البيع  الليل،  أبو  إبراهيم  دسوقي،   *

الكويت، الطبعة األولى: 1984م.

الثالثة،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  اإلسالمي،  التنمية  مصرف  املصري،  رفيق   *

1407هـ_1987 م.

باملركز  نشر  الجريمة،  من  املجتمع  حماية  في  اإلسالم  منهج  ياسين،  بن  محمد  روضة   *

العربي للدراسات األمنية والتدريب - الرياض، طبعة: 1413هـ.

* شبير، محمد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة، )دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 

الطبعة الرابعة، 2001م

النمو  جزائم  ومكافحة  اإلسالمي  االقتصادي  »الفكر  املولى،  عبد  سيد  شوربحي،   *

1412هـ  بالرياض، طبعة  والتدريب  األمينة  للدراسات  العربي  املركز  الناشر:  االقتصادي«، 

1991م. 

سنة  وائل،  دار  طبعة  اإلسالمي،  املصرفي  العمل  أساسيات  حسن،  محمود  صوان،   *

2001م.

* عيد، عادل عبد الفضيل: البيع بالتقسيط في االقتصاد اإلسالمي، دار الفكر الجامعي 

اإلسكندرية، الطبعة األولى، 2008 م. 

* عبد هللا، خالد أمين، العمليات املصرفية اإلسالمية، دار وائل للنشر، الطبعة األولى: 

2008م.

* علي السالوس، »االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة«، )طبعة دار الثقافة-

الدوحة، 1418هـ-1998م(. 

* غريب الجمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية، طبعة دار الشروق: 1978م.

* محمد عبد الحليم عمر، اإلطار الشرعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم في ضوء 

التطبيق املعاصر، )البنك اإلسالمي للتنمية، 1412هـ - 1992.
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* الدكتور يوسف القرضاوي، »اإلجارة املنتهية بالتمليك كما تجريها املصارف اإلسالمية«، 

مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة: 1415هـ-1995م.

- معاجم اللغة:

* اإلمام الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى: 

1967م.

السالم  عبد  وضبط  تحقيق  اللغة،  مقاييس  معجم  أحمد،  الحسين  أبو  فارس،  ابن   *

محمد هارون، دار الجيل في لبنان، طبعة: 1420هـ.

* ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة السابعة 1997-1417.

أبادي، القاموس املحيط، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار  الــفيروز   *

الفكر، طبعة:2005-1425.

ــبع سنة: 1987م.
ُ
* الفيومي، املصباح املنير، مكتبة لبنان، ط

* محمود عبد الرحمان عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، دار الفضيلة 

للنشر والتوزيع والتصدير.

* نزـيه حمـاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم بدمشق، 

والدار الشامية بـبيروت، الطبعة األولى: 1429هـ-2008م.

- مجالت ودوريات ومؤتمرات:

* تقرير مؤتمر املصرف اإلسالمي في دبي عام: 1979.

* مجلة األحكام العدلية، الناشر: محمد نور.

* مجلة الفرقان، العدد 43، سنة: 1420ه -2000م، )عدد خاص بالتطبيقات االقتصادية 

اإلسالمية املعاصرة(.

* مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الخامسة. 

* مجمع الفقه اإلسالمي في دورته العشرين املنعقدة في وهران في الجزائر ما بين 13 ـ 18 

أيلول 2012 م. )الناشر: رابطة العالم اإلسالمي(. 
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* املنظمة العربية ضمن مجموعة أوراق الندوة. البنك اإلسالمي للتنمية، »جهود البنك 

القومية  للندوة  مقدمة  عمل  ورقة  الزراعي«،  القطاع  تمويل  مجال  في  للتنمية  اإلسالمي 

للتمويل واالئتمان الزراعي في الوطن العربي, 1986، 

عام  اآلخرة  جمادى   8  -  6 بين  ما  املدة  في  بالكويت  اإلسالمي  للمصرف  الثاني  املؤتمر   *

1403هـ املوافق 21 - 23 آذار 1983م.
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