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امللخص:
تنــاول هــذا البحــث موضــوع مكمــات مقاصــد الش ـريعة ،وأثرهــا يف االجتهــاد .وألجــل بيــان هــذا
األثر؛ تعرض البحث ملســائل من معامالت املصارف .واتبع الباحثان املنهج االســتقرائي؛ واملنهج التحليلي
مهمــا
دورا ًّ
مــن أجــل حتقيــق أهــداف البحــث ،الــذي كان مــن أهــم نتائجــه أن ملكمــات مقاصــد الش ـريعة ً
يف تشـريعات أحــكام املعامــات املصرفيــة ،وظهــر أثــر ذلــك جليًّــا عنــد النظــر يف مــآالت املعامــات احلديثــة
الــي جتــري بــن النــاس.
Abstract
This research deals with the topic of complementing the objectives of Sharia, and its
effect on Ijtihad. In order to clarify this effect, the research review examples from bank
transactions. The researchers used the inductive approach and the analytical approach
in order to achieve the objectives of the research. One of the most important results of
which was that the complementary objectives of the Sharia play an important role in
the legislation of the provisions of banking transactions. The effect of this was evident
when looking at the events of modern transactions that take place between people.
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مقدمة:

مهمــا يف االجتهــاد؛ حيــث تعيّنــت أمهيتهــا يف حفــظ
دورا ًّ
تلعــب املقاصـ ُـد ً
مصــاحل العبــاد ،ومصــاحل العبــاد يف الدنيــا جاري ـةٌ مــع تغـ ّـر األماكــن واألزمــان،
ـال املقاصـ ِـد عنــد النّظــر يف األحــكام املســتج ّدة .ويتّصــل بعل ـ ِم
ممــا يســتدعي إعمـ َ
ِ
املكمــات هــي
مكمــات مقاصــد ّ
الش ـريعة .وهــذه ّ
املقاصــد اتصـ ًـال وثي ًقــا فقــهُ ّ
ـدم املقاصـ َـد األصليّــة وتــدور يف ِحاهــا
التتمــات مــن املقاصــد واألحــكام ،الــي ختـ ُ
ّ
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مزيّن ـ ً ّ ً ّ
ـتقل بذاهتــا((( .وتكمــن أمهيــة
أصلهــا مباشــرة -حبيــث ال يكــون هلــا اعتبــار حــن تسـ ّ
فقــه املكمــات يف االجتهــاد يف الــدور الــذي تؤديــه يف متكــن املقاصــد األصليــة
الثابتــة املنصــوص عليهــا أو املســتقرأة مــن عمــوم أحــكام ش ـريعتنا ،وصيانتهــا مــن
كل مــا يســبب هلــا االعتــال واالختــال ،بــل وجعلهــا علــى أمت األح ـوال .وقــد
ختـ ّـر الباحثــان يف الشــق التطبيقــي مــن البحــث مســائل متعلقــة ابجملــال املصــريف،
ِ
الشـريعة الــي
ابب مــن أبـواب ّ
وهــو مــن أبـواب املعامــات املاليّــة املعاصــرة الــي هــي ٌ
مكمــات املقاصــد وإعماهلــا عنــد االجتهــاد،
تبــدو فيهــا احلاجــة ّ
ماســة إىل تفعيــل ّ
ويُعـ ّد ابب املعامــات املاليّــة مــن األبـواب املهمــة الــي تلتفــت هلــا األنفــس ومتيــل
إليهــا يف مرحلــة التطــور املــايل واالقتصــادي والتكنولوجــي الكبــر الــذي اخــرق
أيضــا؛
العــامل املعاصــر ،وتشــغل ابل اجملتهديــن املشــتغلني هبــا ،وتتعـ ّـن أمهيّتهــا ً
لصلتهــا الوثيقــة ابالقتصــاد الــذي يع ـ ّد ق ـوام حيــاة النــاس وعمــارة األرض.
وقــد جــاءت الدراســة يف ثالثــة مباحــث؛ تنــاول املبحــث األول تعريــف
املكمــات وتقســيماهتا ومســالك الكشــف عنهــا ،وتطــرق املبحــث الثــاين إىل
دور املكمــات يف االجتهــاد وشــرط اعتبارهــا ،فيمــا تنــاول املبحــث الثالــث أتثــر
مكمــات املقاصــد يف بعــض معامــات املصــارف.
إشكالية البحث:
املكمالت
تروم هذه الدراسة إىل كشف اللثام عن إشكال متعلق بغياب فقه ّ
أو عــدم تبـ ّـن ضوابطــه وكيفيــة إعمالــه يف االجتهــاد لــدى بعــض املفتــن يف القضــااي
((( انظــر :الشــاطيب ،أبــو إســحق ،املوافقــات يف أصــول الشـريعة ،حتقيــق :عبــد هللا دراز (القاهــرة،
دار احلديــث1427 ،هــ2006 ،م) ج ،1ص ،268ص.271
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ـورا يف بعــض التصــورات والفتــاوى .ويــرز هــذا
املعاصــرة ،األمــر الــذي أحـ َـد َ
ث قصـ ً
اخللــل جليًّــا يف القضــااي الفقهيــة املتعلّقــة ابملعامــات املاليّــة املعاصــرة ،ومــن بينهــا
املعامــات املصرفيــة .لذلــك أراد الباحثــان مــن هــذه الدراســة تنزيــل فقــه مكمــات
املكمــات
املقاصــد علــى بعــض مســائل املعامــات الصرفيــة املعاصــرة ،وجتليــة أثــر ّ
يف اســتنباط أحكامهــا وحتقيــق املنــاط فيهــا.
أمهية البحث:
تتجلّى أمهيّة هذا املوضوع يف أنه:
مكمــات مقاصــد الشـريعة يف
 يُعـ ّد ًمفتاحــا للفقهــاء واجملتهديــن إلعمــال فقــه ّ
ـائل ،ودخــل
فتاواهــم واجتهاداهتــم ،ســيّما يف عص ـران الــذي اشــتبكت فيــه املسـ ُ
ميــدا َن اإلفتــاء غــرُ املتخصصــن ،األمــر الــذي ســتبان آاثره يف حتقيــق االتّـزان يف
الفتــوى والتصـ ّـورات.
املكمــات وأمهيّتــه يف تصــورات املســائل
 يُظهــر اآلاثر الفقهيــة واألصوليــة لفقــه ّواســتنباط أحكامهــا مبــا يتوافــق مــع مقاصــد الشـريعة اإلســامية.
 يبـ ّـن البحــث أثــر فقــه مكمــات مقاصــد الشـريعة يف بنــاء األحــكام الوســطيةاملنســجمة مــع مقاصــد الشــارع يف جمــال املعامــات املصرفيــة املعاصــرة.
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل:
 بيان تعر ٍللمكمالت ،ومسالك الكشف عنها.
يف وتقسي ٍم جام ٍع
ّ
 الكشف عن دور مكمالت الشريعة يف االجتهاد واستنباط األحكام. مناقشــة تطبيقـ ٍـات فقهيّـ ٍـة متعلقــة ببــاب املعامــات املاليّــة املعاصــرة ،وإعمــال فقــه
مكمالت الشـريعة فيها.
ّ
منهج البحث:
مــن أجــل حتقيــق أهــداف هــذا البحــث ،اتبــع الباحثــان املنهــج االســتقرائي؛
وذلــك مــن خــال تتبّــع املــادة العلميّــة ملوضــوع املكمــات؛ للوصــول إىل تعريــف
وتقســيم جامع هلا ،وإبراز مســالك الكشــف عنها ،ودورها يف االجتهاد ،واملنهج
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ومناقشــته يف
ـتخدمه الباحثــان يف حتليــل أتثــر هــذا الفقــه ُ
التحليلــي الــذي سيسـ ُ
التّطبيقــات الفقهيــة املتعلّقــة ابملعامــات املصرفيــة املعاصــرة.
الدراسات السابقة:
من الدراســات ذات العالقة مبوضوع حبثنا :كتاب «فقه املقاصد» جلاســر عودة،
ومكمــات كل منهــا» إلبراهيــم الراببعــة،
و«مقاصــد الش ـريعة اإلســامية الثالثــة ّ
و«مقاصد الشريعة وتطبيقاهتا يف املعامالت املصرفية املعاصرة» لعبد الودود السعودي،
أتصيل وتطبي ًقا على بعض املسائل املعاصرة» لغازي
و«مكمالت مقاصد الشريعةً :
عموما دون
العتييب .وهذه الدراســات عدا الدراســة األخرية ،تناولت جانب املقاصد ً
تركيز خاص على مكمالت املقاصد .أما حبث العتييب فقد تناول مكمالت مقاصد
الشـريعة لكــن دون توســع .واإلضافــة الــي يقدمهــا حبثنــا أنــه يتوســع يف بيــان تعريــف
املكمــات وتقســيماهتا ،ومناقشــة أثــر هــذه املكمــات يف املعامــات املصرفيــة ،وهــو
اجلانــب الــذي مل تتناولــه أي دراســة ســابقة حســب اطــاع الباحثـ ْـن.

املبحث األول :تعريف مكمالت مقاصد الشريعة ومسالك الكشف عنها

شريعة
مكمالت مقاصد ال ّ
املطلب األول :تعريف ّ
أول :املكمــات لغ ـةً :مجــع ُم َك ِّمــل ،وهــو مــن َك ُمـ َـل الشــيء ،وَك َمـ َـل وَك ِمـ َـل
ً
كامل :أي اتمٌّ ،وأكملت الشــيء :أي أمجلته وأمتمته ،ويُقال
كمال و ً
ً
كمول فهو ٌ
كمل إذا متت أجزاؤه وكملت حماســنه ،وعلى هذا فقد دارت معانيها يف معاجم
اللغــة علــى التمــام واجلمــال(((.
وإذا عرفنــا هــذا تبـ ّـن لنــا أمهيتهــا يف اعتبارهــا وااللتفــات إليهــا عنــد اســتنباط
األحــكام ،إذ إ ّن احلكــم الشــرعي قــد ينتابــه شــيءٌ مــن القصــور أو اجلنــوح أو
املكمــات عنــد اســتنباطه.
النقصــان إذا مل تتـ ّـم مراعــاة ّ
((( انظــر :ابــن منظــور ،حممــد مجــال الديــن ،لســان العــرب (ال ـرايض :دار عــامل الكتــب،
1424هــ2003/م) ،ج ،7ص118؛ الفــروزآابدي ،حممــد ،القامــوس احمليــط ،ضبــط وتوثيــق:
يوســف البقاعــي (بــروت :دار الفكــر ،ط1424 ،1هــ2003/م) ،ص950؛ ابــن فــارس،
أمحــد ،معجــم مقاييــس اللغــة ،حتقيــق :عبــد الســام هــارون (مصــر :مكتبــة اليازجــي ،ط،3
1402هـ1981/م) ،ج ،5ص139؛ الفيومي ،أمحد ،املصباح املنري (القاهرة :دار احلديث،
1424هــ2003/م) ،ص.321
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اثنيًا :مكمالت املقاصد يف اصطالح األصوليني
ـدي ،وإن
مكمــات املقاصــد ،تعري ًفــا حـ ًّ
افتقــرت كتــب األصوليــن األوائــل لتعريــف ّ
مسات عامةً للمكمالت أو شـ ٍ
كانت قد وردت إشــارات يف ثنااي املصنّفات حول ٍ
ـيء
ّ
ّ
وسنبي إبجياز املكمالت يف تعبريات األصوليني املتقدمني واملعاصرين.
من خصائصهاّ ،
-1املكمالت يف تعبريات األصوليني املتقدمني:
املكمــات لفظًــا ومعــى ،حيــث قــال:
ُيســب لإلمــام الغ ـزايل أنــه ّأول مــن ذكــر ّ
«ويتعلق أبذايلكل قسم من األقسام ما جيري جمرى التكملة والتتمة هلا»((( .ويقصد
ابألقســام؛ الضروريــة واحلاجيــة والتحســينية ،الــي حتــدث عنهــا شــيخه يف الربهــان(((.
كل مقصـ ٍـد مــن املقاصــد الثالثــة لــه متممــات ومكمــات لــه.
وهــذا بيــا ٌن صريـ ٌ
ـح يف أ ّن ّ
«املكمــات ال تراعــى إال إذا مل يُفـ ِ
ـض اعتبارهــا إىل إبطــال
يقــول األبيــاري:
ّ
املهمــات ،وهــي املقاصــد األصليــة ،فــإن أفضــى إىل ذلــك وجــب االعـراض علــى
التتمــة؛ حتصيـ ًـا لألمــر املهــم»(((.
وابلتــايل فاملكمــات نوعــان :منهــا مــا جيــب مراعاتــه وااللتفــات إليــه ،وهــو الــذي
يســاهم يف حفــظ املقصــد املهــم ،ومــا ال جيــب مراعاتــه وااللتفــات إليــه بــل جيــب
إبطالــه واالعـراض عليــه ،وهــو مــا يســهم يف إبطــال املقصــد األســاس أو تعطيلــه.
(((
فثمــة فــرق بــن
يقــول اآلمــدي« :املكمــات :مــا ليــس أصـ ًـا مقصـ ً
ـودا» ّ .
املقصــد واملكمــل ،وهــو أن املقصــد وقــع لــه مــن امســه نصيــب ،وهــو أنــه مقصــود
ـودا أصـ ًـا ،فــاهلل
للشــارع أصال ـةً ،أمــا املكمــل ،فــا ميكــن القــول إنــه ليــس مقصـ ً
تبعــا،
مــا شــرع شـ ً
حكمــا إال وفيــه مــا حيقــق مصــاحل العبــاد أصالـةً أو ً
ـرعا أو حكــم ً
تبعــا.
فيكــون املكمــل مقصـ ً
ـودا مــن الشــارع ً
((( الغـزايل ،أبــو حامــد ،املســتصفى مــن علــم األصــول (بــروت :دار الفكــر ،د ط ،د ت) ،ج،2
ص.481
((( اجلويــي ،عبــد امللــك بــن عبــد هللا ،الربهــان يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :عبــد العظيــم الديــب (قطــر:
ط1399 ،1هـ) ،ج ،2ص.926-923
((( األبيــاري ،علــي ،التحقيــق والبيــان يف شــرح الربهــان يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :علــي اجلزائــري،
(الكويــت :دار الضيــاء ،ط1434 ،1هــ2013/م) ،ج ،3ص.404
((( اآلمــدي ،علــي ،اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،حتقيــق :عبــد الــرزاق عفيفــي (ال ـرايض :دار
الصميعــي ،ط1424 ،1هــ2003/م) ،ج ،3ص.343
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يقــول اإلمــام الشــاطيب« :كل مرتبــة مــن هــذه املراتــب -يقصــد مراتــب املقاصــد
الثــاث -ينضـ ّـم إليهــا مــا هــو كالتتمــة والتّكملــة ،ممــا لــو فرضنــا فقــده مل خيـ ّـل
حبكمتهــا األصليــة»(((.
الضــم يوحــي بعــدم االســتقالل ابل ـ ّذات ،وهــذا مــن أبــرز مســات
وتعبــر ّ
ِ
املكمــل ،بينمــا ميكــن أن يســتقل
املكمــات ،فــا عــرة
للمكمــل مسـ ً
ـتقل دون َّ
ّ
مكمالته أو بعضها.
ختتل حكمته ،وإن غابت عنه ّ
املقصد األســاس بنفســه وال ّ
ـروري بنفســه ،بــل
ـتقل ضـ ًّ
يقــول الفتوحــي« :ومعــى كونــه ّ
مكمـ ًـا لــه أنــه ال يسـ ّ
بطريــق االنضمــام ،فلــه أتثــر فيــه ،لكــن ال بنفســه ،فيكــون يف حكــم الضــرورة
مبالغــة يف مراعاتــه»(((.
أصلــه الشــاطيب ،فاملكمــل يؤثــر يف املقصــد وال بــد ،جتميـ ًـا
وهــذا يتفــق مــع مــا ّ
وتتميمــا ،لكــن هــذا التأثــر يبقــى جممـ ًـدا دون االنضمــام.
ً
-2املكمالت يف تعبريات األصوليني املعاصرين:
عنــد األصوليّــن املعاصريــن ،وقــف الباحثــان علــى مجلــة مــن التّعريفــات املتعلّقــة
الشـريعة ،نعـّـرج علــى أمههــا.
مبكمــات مقاصــد ّ
ّ
املكمــات مبصطلــح «الوســائل»،
فقــد عـ ّـر اإلمــام الطاهــر بــن عاشــور عــن ّ
وقال« :وأما الوسائل فهي األحكام اليت ُشرعت؛ أل ّن هبا حتصيل أحكام أخرى،
فهــي غــر مقصــودة لذاهتــا ،بــل لتحصيــل غريهــا علــى الوجــه املطلــوب األكمــل ،إذ
ضــا لالختــال واالحنــال»(((.
معر ً
بدوهنــا قــد ال حيصــل املقصــد ،أو يكــون ّ
للمكمــل أبنــه :مــا يتــم
يقــول د .حممــد اليــويب« :ميكــن أن يوضــع ضابــط
ّ
بــه املقصــود أو احلكمــة مــن الضــروري ،أو احلاجــي ،أو التحســيين علــى أحســن
الوجــوه وأكملهــا ،سـواء بسـ ّد ذريعـ ٍـة تــؤدي إىل اإلخــال ابحلكمــة بوجـ ٍـه مــا ،أم
((( الشاطيب ،املوافقات يف أصول الشريعة ،ج ،2ص.24
((( الفتوحــي ،حممــد ،شــرح الكوكــب املنــر ،حتقيــق :حممــد الزحيلــي ونزيــه محــاد( ،الـرايض :مكتبــة
العبيــكان ،ط1413 ،1هــ) ،ج ،4ص163
((( ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر ،مقاصــد الش ـريعة اإلســامية (تونــس :دار النفائــس ،ط،2
1421هــ2001/م) ،ص.417
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بتكميلــه حبك ـ ٍم يظهــر بــه املقصــود ويتقـ ّـوى»(((.
ومل يسـ ِ
ـتقص اليــويب يف تعريفــه كل مــا مــن شــأنه أن يكــون مكمـ ًـا ،بــل إنــه
ذكــر مــا ذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،لذلــك كان األوىل أن يضيــف يف هنايــة
مفتوحــا ألشــياء أخــرى قــد تدخــل فيــه.
التعريــف لفظــي «أم غريهــا»؛ ليبقــى البــاب ً
يقــول د .غــازي العتيــي يف املكمــات« :هــي األمــور اخلادمــة ملقاصــد
الشــريعة» ( ((.
وقــد اهتــدى د .العتيــي إىل أن يطلــق عليهــا وصــف :األمــور ،حــى تشــتمل
أي
األحــكام والوســائل والتوابــع واألوصــاف واجلزئيــات وغريهــا ،وال يهضــم حــق ّ
منهــا ،وهــو حمـ ّـق يف هــذا.
تعقيب الباحثني على تعريفات املعاصرين للمكمالت:
يالحــظ وجــود تفـ ٍ
ـاوت بــن مــا أوردانه مــن تعريفــات لــدى العلمــاء املعاصريــن
ُ
مجيعــا تتفــق علــى أ ّن
مكمــات مقاصــد الش ـريعة ،لكنهــا ً
يف حتقيــق مدلــول ّ
ـتقل بذاهتــا ،وإمنــا تعتـ َـر
جتملهــا ّ
املكمــات هــي خـوادم للمقاصــد ّ
ّ
وتتممهــا ،ال تسـ ّ
(((
بطريــق االنضمــام إىل املقاصــد األصليّــة.
وبعــد مــا ظهــر لنــا مــن مدلوهلــا الفعلــي ووظيفتهــا احلقيقيــة ،ميكــن أن نعـ ِّـرف
عمــل تقوي ـةً للمقصــود أو ُت َمــل
املكمــات أبهنــا« :األحــكام والوســائل الــي تُ َ
حفاظًــا علــى املقصــود».
قلنــا« :األحــكام والوســائل» حــى تســتوعب كل املكمــات ،فاملكمــات ال
أيضــا مجيــع
تقتصــر علــى الوســائل كمــا أورد بعــض األصوليــن ،لكنهــا تســتوعب ً
األحــكام الــي شــرعها هللا تعــاىل؛ لتكميــل املقاصــد األصليــة ،وهــذه األحــكام منهــا
ـيتبي يف املطلب التايل.
ما يســبق الفعل ،ومنها ما يقارنه ،ومنها ما يتبعه كما سـ ّ
((( اليــويب ،حممــد ،مقاصــد الش ـريعة اإلســامية وعالقتهــا ابألدلــة (ال ـرايض :دار اهلجــرة ،ط،1
1418هــ1998/م) ،ص.339
((( انظــر :العتيــي ،غــازي ،مكمــات مقاصــد الش ـريعة -أتصي ـاً وتطبي ًقــا علــى بعــض القضــااي
املعاصــرة (الســعودية ،جملــة األصــول والن ـوازل ،س ،3ع2011 ،5م) ،ص.53
(((
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وهــذه املكمــات يتــم إعماهلــا واعتبارهــا وااللتفــات إليهــا إذا كان مؤداهــا تقويــة
املقصــود األصلــي وتتميمــه وجتميلــه وحتســينه ،كمــا يتــم إمهاهلــا وإســقاطها إذا كان
مؤداهــا إبطــال املقصــود األصلــي ،حــى وإن كانــت يف أصلهــا وســيلة مشــروعة؛
وذلــك للمحافظــة علــى املقصــود األصلــي مــن االختــال أو االعتــال ،وســيتبني
ذلــك بوضــوح عنــد احلديــث عــن شــرط اعتبــار املكمــل يف املبحــث الثــاين.
املطلب الثاين :مسالك الكشف عن مكمالت مقاصد الشريعة
ال يســتقيم أن نطلــق علــى أي حكــم أو وســيلة أو وصــف أو غــره مكمـ ًـا
ملقصـ ٍـد هكــذا دون مســالك انظمــة وطــرق معلومــة .إذن كيــف ميكــن معرفــة
مكمــات املقاصــد وتعيينهــا؟ إ ّن احلكــم علــى أي أمــر أو وســيلة أو وصــف أو
غريهــا أبنــه مكمــل أو غــر مكمــل ،يُعــرف بطــرق معيَّنــة نذكــر منهــا مــا أييت:
أول :النصوص
ً
ونقصــد هبــا النصــوص ال ـواردة يف كتــاب هللا أو يف ســنة النــي  .ومثاهلــا
القصــاص ،فهــو مقصــود حلفــظ النفــس ،والتماثــل فيــه خــادم هلــذا املقصــود ومقـ ٍّـو لــه،
فهو مكمل له ،والتماثل يف القصاص هو رأي مجهور العلماء الذي استنبطوه من
الش ـ ْه ُر ا ْل َح ـ َرا ُم بِ َّ
قولــه تعــاىلَّ M :
ـاص َفمَ ـ ِـن ا ْعتَ ـ َدى
الش ـ ْه ِر ا ْل َح ـ َر ِام وَا ْل ُ
صـ ٌ
ح ُر َمــاتُ ِق َ
الل َم َع ا ْل ُمتَّ ِقين
الل وَا ْعلَ ُمــو ْا أ َ َّن ّ َ
َعلَيـْ ُكـ ْم َفا ْعتَـ ُدو ْا َعلَ ْيـ ِه بِ ِم ْثـ ِـل مَا ا ْعتَ َدى َعلَيـْ ُك ْم وَاتَّ ُقــو ْا ّ َ
[Lالبقــرة ،]194:ومــن قولــه تعــاىلَ M :و ِإ ْن عَا َق ْبت ُـ ْم َفعَا ِقبُــو ْا بِ ِم ْثـ ِـل َمــا عُو ِق ْبتُــم بِ ـ ِه

ص َب ْرت ُـ ْم لَ ُهـ َو َخ ْيـ ٌر ّلِ َّ
لصابِرين[Lالنحــل ،]126:ومــن احلديــث الثابــت الــذي
َولَ ِئــن َ
ـودي قتــل جاريــة علــى أوضــاح هلــا فقتلهــا
أخرجــه الشــيخان عــن أنــس ›‹ أن يهـ ًّ
حبجــر ،فجــيء هبــا إىل النــي  وهبــا رمــق فقيــل هلــا :أقتلــك فــان؟ فأشــارت
برأســها أن ال ،مث قــال هلــا الثانيــة ،فأشــارت برأســها أن ال ،مث ســأهلا الثالثــة فقالــت:
نعــم ،وأشــارت برأســها ،فقتلــه رســول هللا  حبجريــن››(((.
((( البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل ،صحيــح البخــاري ،كتــاب :الــدايت ،ابب :مــن أقــاد ابحلجــر،
رقــم احلديــث ،6879:ج ،12ص213؛ ابــن احلجــاج ،مســلم ،صحيــح مســلم ،كتــاب
القســامة واحملاربــن والقصــاص والــدايت ،ابب :ثبــوت القصــاص يف القتــل ابحلجــر وغــره مــن
احملــددات واملثقــات ،رقــم احلديــث ،1672:ج ،3ص.1300
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أيضــا الطهــارة ،فهــي شــرط لصحــة الصــاة ،والشــرط مكمــل للمشــروط،
ومثاهلــا ً
وقــد جــاء ذلــك يف قولــه تعــاىلM :يَــا أ ّي ُ َهــا ا ّلَ ِذيــنَ آ َمنُــو ْا ِإ َذا قُمْ ت ُ ـ ْم ِإلَــى َّ
الصــا ِة

جلَ ُك ـ ْم ِإلَــى
وس ـ ُك ْم وَأ َ ْر ُ
فا ْغ ِس ـلُو ْا ُوجُو َه ُك ـ ْم وَأَي ِْديـَ ُك ـ ْم ِإلَــى ا ْلمَ َرا ِفـ ِـق وَام َ
ْس ـحُو ْا ِب ُرؤُ ِ
ا ْل َك ْعب َِين[Lاملائــدة .]6:وفيمــا رواه أبــو هريــرة رضــي هللا عنــه :أ ّن النــي  قــال:

«ال يقبَــل هللا صــاة أحدكــم إذا أحـ َـدث حــى يتوضــأ»((( .وهــذا املكمــل هنــا ُحكمــه
ـب إال بــه فهــو واجــب.
الوجــوب ،ألنـّـه شــرط لصحــة الصــاة ،ومــا ال يتــم الواجـ ُ
اثنيًا :النظر والتجارب.
فــكل مــا تتحقــق فيــه صفــات املكمــل وشــروطه فهــو مكمــل وإن مل يكــن
منصوصــا عليــه .وإ ّن العلــم احلديــث والتطــور التكنولوجــي قــد أفــرز لنــا وســائل
ً
كثــرة جــدًّا ميكــن أن تســاهم إجيابيًّــا يف حتقيــق مقصــود الشــارع مــن األحــكام،
وتنســجم مــع كليــات الش ـريعة ومقاصدهــا العامــة..
فــإذا كانــت الدعــوة الفرديــة وجمالــس العلــم الــي كانــت جتمــع عشـرات أو مئــات
الطلبــة يف العصــور الســالفة هــي الدارجــة يف ســياق األمــر ابملعــروف والنهــي عــن
املنكــر؛ فــإن اإلذاعــة والتلفــاز اليــوم هــي مــن الوســائل الــي حتقــق مثــل هــذا املقصــود
أبيســر ممــا كان يتحقــق يف العصــور األوىل وأســرع منــه وأمشــل..
وإمنــا أدركــت هــذه املصلحــة ابلنظــر والتجربــة ،وبعــض احملققــن علــى أن العقــل
يستطيع أن حيكم على األشياء ابحلسن والقبح ،ومعلوم أننا مدعوون للنظر والتأمل
والتفكــر ،شــرط عــدم اإلعـراض عــن الوحــي ،كمــا فعــل بعــض الفالســفة واملتكلمــن.
ولــوال أن العقــل قــد يــدرك مصلحــة الفعــل أو مفســدته ملــا هنــض إليــه أو ابتعــد
عنــه ،وملــا دعــي اإلنســان إىل التأمــل والنظــر ،وملــا ُكـ ِّـرم ابلعقــل مناطًــا للتفكــر
وعدمــا..
وجعلــه مناطًــا للتكليــف ً
أيضــا ،فالتكليــف يــدور مــع العقــل وجـ ً
ـودا ً
فأي وسيلة أو مكمل ،ميكن أن توضع على ميزان املكمالت ،فإذا انطبقت
عليهــا صفاهتــا مــن حيــث تكميــل املقصــود وجتميلــه وحتســينه دون أن تصــل إىل
((( البخــاري ،صحيــح البخــاري ،كتــاب :احليــل ،ابب :يف الصــاة ،رقــم احلديــث ،6554:ج،6
ص2551؛ ابــن احلجــاج ،صحيــح مســلم ،كتــاب :الطهــارة ،ابب :وجــوب الطهــارة للصــاة،
رقــم احلديــث ،225:ج ،1ص.204
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درجــة القواطــع أو الضــرورات ،فثمــة املكمــات الــي ينبغــي أن يلتفــت إليهــا ويتــم
إعماهلــا يف االجتهــاد..
أمــا التجربــة فهــي أصــل كبــر وبنيــت عليــه عديــد العلــوم ،وهــي شــديدة الصلــة
مبــا يســميه األصوليــون مســلك الــدوران ،وهــو أن «يوجــد احلكــم عنــد وجــود
الوصــف ،وينعــدم عنــد عدمــه»((( ،فيعلــم بذلــك كــون الوصــف علــة للحكــم،
ومثلهــا دوران التحــرمي مــع وصــف اإلســكار(((.
املبحث الثاين :أثر املكمالت يف االجتهاد وشرط اعتبارها
املطلب األول :أثر املكمالت يف االجتهاد
منصوصــا أو
املكمــات ميــدان رحــب لالجتهــاد فيهــا؛ ذلــك أهنــا ليســت كلهــا
ً
متف ًقــا عليهــا ،وليســت كلهــا علــى درجــة واحــدة مــن القــوة يف حتقيــق املقصــود أو
خدمتــه أو تتميمــه وجتميلــه ،وهــي متفاوتــة تفــاوت املقاصــد ذاهتــا ،ويقــدم أحدهــا
علــى اآلخــر وف ًقــا لضوابــط مقاصديــة ليــس هــذا مكاهنــا.
ـادا ونظـ ًـرا
وهــذا التفــاوت يف املرتبــة والقــوة والقطعيــة وغريهــا يقتضــي اجتهـ ً
مصلحيًّــا يفضــي إىل تقــدمي املكمــات األقــوى واألحســن علــى مــا دوهنــا ،فيقــدم
اجملتهــد مــا حقــه التقــدمي ،ويؤخــر مــا حقــه التأخــر ،ويُنــزل كل شــيء منزلتــه ،حبيــث
يتحقــق مقصــود الشــارع علــى أحســن األحـوال وأمتهــا وأكملهــا ،ومبــا ميكنهــا مــن
حتقيــق مصــاحل العبــاد الــي أرادهــا هللا تبــارك وتعــاىل.
وتكمــن أمهيــة فقــه املكمــات يف االجتهــاد يف الــدور الــذي تؤديــه يف متكــن مــا
يصطلــح عليــه ابلقواطــع مــن املقاصــد ،وهــي الثابتــة املنصــوص عليهــا أو املســتقرأة
مــن عمــوم أحــكام ش ـريعتنا الغ ـراء ،وصيانتهــا مــن كل مــا يســبب هلــا االعتــال
واالختــال ،بــل وجعلهــا علــى أمت األحـوال.
ويقــع جــزء مــن دور اجملتهــد علــى متييــز مــا هــو مكمــل ممــا ليــس كذلــك ،فــا
((( وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية ابلكويــت ،املوســوعة الفقهيــة( ،الكويــت :مطابــع دار
الصفــوة ،ط1413 ،1هــ1993/م) ،ج ،28ص.341
((( انظــر :خمــدوم ،مصطفــى ،قواعــد الوســائل يف الشـريعة اإلســامية (الـرايض ،دار اشــبيليا ،ط،1
1420ه1999/م) ،ص.136-135
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ارب ل ـ ّكل أحــد ليُدخــل إىل املكمــات مــا جيــول يف
ميكــن أن يكــون البــاب م ـو ً
خاطــره مــن الوســائل أو األحــكام أو غــره دون أن يســلك مســالكها ،بــل يتأكــد
تعيــن املكمــات عــر املســالك الشــرعية؛ للكشــف عنهــا.
كمــا أ ّن االجتهــاد يف معرفــة مكمــات مقاصــد الش ـريعة وتفعيلهــا عنــد
اســتنباط األحــكام يقــي مــن الوقــوع يف اخللــل عنــد تصويــر املســألة ،ويضمــن
أحكامــا خاليــة مــن التشــدد أو التمييــع.
ً
هل العلم ابملكمالت من شروط اجملتهد؟
مل أجــد عنــد األصوليــن مــا حيســم اجلـواب عــن هــذا السـؤال ،لكــن ابلبنــاء علــى
ما اشرتطوه يف اجملتهد ولصحة االجتهاد ،يلوح للباحث أن العلم بفقه املكمالت
شرط للمجتهد ،فإن معرفة اجملتهد ابلقواعد الكلية للشريعة ومبقاصدها العامة قد
يكــون كافيًــا لبلوغــه رتبــة االجتهــاد مــع حتقــق الشــروط األخــرى املعلومة.
لكــن العلــم مبكمــات الش ـريعة شــرط لصحــة االجتهــاد ،حيــث إن إمهاهلــا
الناتــج عــن عــدم العلــم هبــا قــد يــؤدي إىل اعتــال الفتــوى أو خروجهــا علــى حـ ٍ
ـال
منافيــة ملقصــود الشــارع.
لذلــك فإنــه إذا كانــت صحــة النظــر يف املســألة يتوقــف علــى العلــم مبكمــات
ـوي يف الفتــوى؛ فحينهــا ينبغــي العلــم بفقــه املكمــات؛
املقاصــد ،وكان هلــا أثـ ٌـر قـ ٌّ
ـب ،وال يتحقــق النظــر الصحيــح إال
أل ّن مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجـ ٌ
ابملكمــل ،فيكــون العلــم ابملكمــل واجبًــا.
املكمالت واجتهاد النوازل:
إ ّن التطــور اهلائــل يف شــى جمــاالت احليــاة ،الــذي أفرزتــه التكنولوجيــا احلديثــة
واخرتاعــات اإلنســان الــي فاقــت خيــال املتقدمــن واملتأخريــن ،حقيــق معهــا أن
يفتــح ابب االجتهــاد علــى مصراعيــه ،وأن ُيتهــد يف املســائل املتشــابكة املســالك،
ومنهــا املعامــات املاليــة املعاصــرة.
فقــد حفلــت الــدول اليــوم مبؤسســات ماليــة مل تكــن عنــد مــن كانـوا قبلنــا ،وكل
ـادا
مؤسســة فيهــا مــن األنظمــة مــا يولــد عشـرات املســائل الفقهيــة الــي حتتــاج اجتهـ ً
ملعرفــة حكــم هللا فيهــا ،ويدخــل يف هــذا؛ اجملــال املصــريف.
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عمومــا أن ينظــر يف الوســائل واملكمــات
وينبغــي للمجتهــد يف مســائل النـوازل ً
الــي مل ينــص عليهــا الشــارع؛ ليحــدد أقواهــا يف حتصيــل املصــاحل ،وينظــر حــى يف
املكمــات والوســائل الــي حددهــا الشــارع احلكيــم ،ويــرى إن كانــت هــي وســائل
ظرفيــة أريــدت يف مرحلــة معنيــة وميكــن أن تكــون بعــض الوســائل املســتجدة أقــوى
منها يف التأدية إىل مقصود الشــارع ،أم إهنا ال تزال على قوهتا وحتقيق مقصودها
الــذي أراده الشــارع(((.
عمومــا أو ضعــف االلتفــات إليــه أو قصــور
ولعـ ّـل العــدول عــن فقــه املكمــات ً
وآاثرا ســلبية ميكــن
اعتبــاره عنــد االســتنباط ،ســيما يف مســائل النـوازل ،يولّــد خلـ ًـا ً
أن متتــد حليــاة األمــة ُبرمتهــا ،ومــن أبرزهــا :تقــدمي املفضــول علــى الفاضــل ،وجعــل
املقاصــد مكمــات واملكمــات مقاصــد ،واســتعمال املكمــات املشــروعة يف غــر
مــا وضعــت لــه ،واعتبــار املكمــات الــي تــؤدي إىل إبطــال املقاصــد األصليــة ،ورمبــا
األخــذ ابملكمــات غــر املشــروعة لغــر ضــرورة ،وغريهــا(((.
املطلب الثاين :شرط اعتبار املكمالت
املكمــات يف أتثريهــا يف االجتهــاد تبـ ٌـع لتأثــر املقاصــد ،فاملكمــات ابلنســبة
للمقاصــد كاجلــزء ابلنســبة للــكل ،وال ميكــن أن تنفــك املكمــات عــن مقاصدهــا
يف الــدور الــذي تؤديــه يف الرتجيــح ،بغــض النظــر إن كان هــذا الــدور أصليًّــا أو
ـاص للمكمــات يف الرتجيــح يف بعــض األحيــان ،فــا
ً
اتبعــا .وهــذا يؤصــل ألثــر خـ ّ
يُهمــل املكمــل مثـاً إذا كان ســيعود علــى أصلــه ابلتحســن والتكميــل والتجميــل،
كمــا إنــه ال يُعمــل ابملكمــل إذا كان ســيعود علــى أصلــه ابإلبطــال مثـ ًـا.
فــاإلذن مــن ويل األمــر العــادل للخــروج إىل اجلهــاد مكمــل ملقصــد حفــظ
الديــن ،ويعــود علــى أصلــه ابلتكميــل والتتميــم والتحســن ،لكــن انتظــار اإلذن مــن
أئمــة اجلــور للخــروج إىل اجلهــاد مكمــل معطــل للمقصــد األســاس ،فــاألول جيــب
إعمالــه ،والثــاين جيــب إمهالــه..
((( انظــر :القرضــاوي ،يوســف ،دراســة يف فقــه مقاصــد الش ـريعة( ،القاهــرة :دار الشــروق ،ط،1
1427هــ2006/م) ،ص.189-174
((( خمدوم ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ،ص.111
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ويف هــذا يقــول األبيــاري رمحــه هللا« :والتكميــات إمنــا تراعــى إذا مل يُفـ ِ
ـض
اعتبارهــا إىل إبطــال املهمــات ،فــإذا أفضــى إىل ذلــك وجــب االع ـراض علــى
التتمــة؛ حتصيـ ًـا لألمــر املهــم»(((..
«كل تكملــة فلهــا مــن حيــث هــي تكملــة
ويقــول اإلمــام الشــاطيب رمحــه هللاّ :
شــرطـ وهــو :أال يعــود اعتبارهــا علــى األصــل ابإلبطــال»(((..
وهذا يشبه كالم إمام احلرمني يف برهانه حني أثبت أ ّن القياس اجلزئي إذا جاء
علــى خــاف املصــاحل الضروريــة يــرك مــن أجلهــا ،وتقــدَّم القاعــدة الكلية عليه(((.
ويُســتخلص مــن ذلــك أنــه ال يعت ـ ّد ابملكمــل إذا ترتــب علــى االلتفــات إليــه
املكمــل؛
إبطــال األصــل ،وإذا أدى االعتــداد ابملكمــل إىل إبطــال األصــل ألغينــا ّ
حمافظــة علــى مقصــود الشــارع الــذي هــو األســاس..
ومــن أمثلــة ذلــك :أ ّن حفــظ النفــس مقصـ ٌد ضــروري ،وحتــرمي أكل النجاســات
مكمــل حلفــظ املــروءة الــذي هــو مقصــود حتســيين ،فلــو دعــت ضــرورة إىل إحيــاء
ّ
نفــس بتنــاول النجاســة كان تنــاول النجاســة أوىل؛ ألنــه بذلــك حيفــظ املقصــد
الضــروري ،وحينهــا يتوجــب إبطــال املكمــل ،إذ إن اعتبــار املكمــل يف هــذه احلالــة
مــؤداه إبطــال الضــروري ،وهــذا ال يســتقيم مــع مبــادئ الشــرع(((.

املبحث الثالث :أتثري مكمالت املقاصد يف بعض معامالت املصارف.

يتنــاول الباحثــان يف هــذا املبحــث أثــر مكمــات مقاصــد الشـريعة يف متعلقــات
مخســة مــن اخلدمــات املصرفيــة احلديثــة ،وهــي :خطــاب الضمــان ،واالعتمــاد
املســتندي ،والودائــع املصرفيــة ،واحل ـواالت النقديــة ،واملراحبــة لآلمــر ابلش ـراء.
املطلب األول :خطاب الضمان.
ويتكون هذا املطلب من فرعني ،يتناول الفرع األول مفهوم خطاب الضمان،
ويتناول الفرع الثاين مسائل مكمالت املقاصد يف متعلقات خطاب الضمان.
((( األبياري ،التحقيق والبيان ،ج ،3ص.404
((( الشاطيب ،املوافقات يف أصول الشريعة ،ج ،2ص.26
((( انظر :اجلويين ،الربهان ،ج ،2ص.927
((( انظــر :علــي ،حممــد ،املقاصــد الشــرعية وأثرهــا يف الفقــه اإلســامي (القاهــرة :دار احلديــث،
ط2007 ،1م) ،ص.216-215
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الفرع األول :مفهوم خطاب الضمان
ِ
ـاب ،وهــو احلديــث بــن متكلــم
اخلطــاب لغــة :مــن خطــب خيطــب خماطبـةً وخطـ ً
وسامع ،وخاطبه يف األمر :أي ح ّدثه بشأنه وكامله ،واخلطاب هو الكالم والرسالة(((.
الضمــان لغــة :مــن ِ
ـان :أي كفلــه والتــزم أن يــؤدي عنــه
ضمــن الرجــل وحنــوه ضمـ ً
ما قد يقصر يف أدائه .وضمن الشــيءَ :جزم بصالحيته وخلوه مما يعيبه .وضمنه
احتواه .والضامن الكفيل أو امللتزم أو الغارم .والضمان :الكفالة وااللتزام(((.
اصطالحــا :اســتعمل الفقهــاء هــذا املصطلــح مبعــى الكفالــة ،ومبعــى
الضمــان
ً
ضــم ذمــة الضامــن إىل ذمــة املضمــون يف املطالبــة حبــق .واســتخدم مبعــى الغُــرم
مطل ًقــا .واســتخدم مبعــى االلت ـزام ابلقيــام بعمــل مــا(((.
خطاب الضمان يف القانون التجاري.:
هو تعه ٌد هنائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معني،
أو قابل للتعيني مبجرد أن يطلب املستفيد ذلك من البنك خالل مدة حمددة(((.
وهــذا التعهــد ضمــا ٌن لوفــاء هــذا العميــل ابلتزامــه جتــاه الطــرف الثالــث خــال مــدة
معينة ،على أن يدفع البنك املبلغ املضمون عند أول مطالبة خالل سراين الضمان،
بغــض النظــر عــن معارضــة املديــن أو موافقتــه يف ذلــك الوقــت ،حــال فشــل العميــل
ابلوفــاء ابلتزاماتــه جتــاه الطــرف الثالــث أو إخاللــه بشــروط التعاقــد معــه(((.
((( أنيــس ،إبراهيــم ،وآخــرون ،املعجــم الوســيط (مصــر :مكتبــة الشــروق الدوليــة ،ط1425 ،4هــ/
2004م) ،ص.243
((( املرجع السابق ،ص.544
((( انظــر :محــاد ،نزيــه ،معجــم املصطلحــات املاليــة واالقتصاديــة يف لغــة الفقهــاء (دمشــق :دار
القلــم ،ط1429 ،1هــ2008/م) ،ص293-291؛ قلعجــي ،حممــد رواس ،وقنيــي ،حامــد،
معجــم لغــة الفقهــاء (بــروت :دار النفائــس ،ط1408 ،2هــ1988/م) ،ص285؛ القــاري،
أمحــد عبــد هللا ،جملــة األحــكام الشــرعية (جــدة :هتامــة ،ط1401 ،1هــ1981/م ،ص.354
((( انظــر :عــوض ،علــي مجــال الديــن ،عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة (القاهــرة :دار النهضــة
احلديثــة ،ط1998 ،1م) ،ص357؛ الزحيلــي ،وهبــة ،أصــول الفقــه اإلســامي (دمشــق :دار
الفكــر ،ط1416 ،1هــ1986/م) ،ص.468
((( انظــر :البعلــي ،عبــد احلميــد ،االســتثمار والرقابــة الشــرعية (القهــرة :مكتبــة وهبــة ،ط،1
1411هــ1991/م) ،ص( 47نقـ ًـا عــن فتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك فيصــل الســوداين،
ص 63واملصــري ص 36ومــا بعدهــا).
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ويتضح من ذلك َّ
أن املقصود من استصدار خطاب الضمان حتقيق غاية أتمينية
هدفها مساعدة العميل يف تقوية مركزه االئتماين جتاه املكفول له أو املستفيد(((.

الفرع الثاين :أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات خطاب الضمان

املسألة األوىل :مشروعية خطاب الضمان ذاته
يسـ ُّ
ـتمد خطــاب الضمــان دوره مــن امســه ،فهــو ضامــن للحكومــات والشــركات
واملؤسســات واألف ـراد؛ ملنــع مماطلــة املشــري يف دفــع املســتحقات ،أو التقصــر
التنفيــذي أو الزمــي يف أدائهــا ،أو التخلــف عنهــا.
غش وسرقة ،واملماطلة
والتقصري أو التخلف عن دفع املستحقات دون عذر ّ
نــوع مــن الظلــم املنهــي عنــه ســيما يف حــق الغــي .قــال « :مــن غشــنا فليــس
منــا»((( .وقــال« :مطــل الغــي ظلــم فــإذا أتبــع أحدكــم علــى ملــيء فليتبــع»(((.
وابلتــايل فــإ ّن خطــاب الضمــان هبــذا االعتبــار يع ـ ّد حاميًــا للمــال مــن التلــف
أو الضيــاع أو الغــش أو املماطلــة ،ويكــون بذلــك مكمـ ًـا ملقصــود حفــظ مــال
البائــع ،ومقصــود حفــظ ِديــن املشــري .وهلــذا ع ـ ّده الفقهــاء مــن عقــود اإلرفــاق
واإلحســان ،إذ بــه مصلحــة راجحــة لكليهمــا.
هــذا عــن خطــاب الضمــان إمجـ ًـال .وعنــد التفصيــل ف ـإّن خطــاب الضمــان
مت تكييفــه علــى صورتــن حبســب الغطــاء؛ فــإذا كان مغطــى كليًّــا فهــو وكالــة،
وإذا كان غــر مغطــى مطل ًقــا فهــو كفالــة ،وإذا كان جــزء منــه مغطــى وجــزء غــر
مغطــى ،فاملغطــى يكيّــف علــى أنــه وكالــة ،وغــر املغطــى كفالــة.
والكفالــة والوكالــة كلتامهــا مــن مكمــات مقصــد تيســر التعامــات بــن النــاس
مــن جانــب ،وحتفــظ مــال الدائنــن وأصحــاب احلقــوق مــن جانــب آخــر ،وهبــذا
تظهــر أمهيتهمــا يف ســياق حتقيــق مقاصــد الشــارع يف رفــع احلــرج عــن املكلفــن.
((( انظــر :محــود ،ســامي ،تطويــر األعمــال املصرفيــة (القاهــرة :مطبعــة الشــرق ومكتبتهــا ،ط،2
1402هــ1982/م) ،ص.294
((( ابــن احلجــاج ،صحيــح مســلم ،كتــاب اإلميــان ،ابب مــن غشــنا فليــس منــا ،رقــم احلديــث،93 :
ج ،1ص.441
((( البخــاري ،صحيــح البخــاري ،كتــاب احلوالــة ،ابب يف احلوالــة وهــل يرجــع يف احلوالــة ،رقــم
احلديــث  ،2299ج ،3ص.277
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لذلــك ال غــرو أن ُت ِمــع األُمــة مــن غــر إنــكار ،علــى مشــروعيتهما(((.
مكمـ ٌـل يُعمــل ويُعتــر؛
وهبــذا فــإ ّن خطــاب الضمــان مســتن ٌد مشــروعٌ ،وهــو ّ
لتقويــة مقصــود حفــظ املــال إذا خــا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى
غــر مشــروعة.
املسألة الثانية :الشرط يف خطاب الضمان
خطــاب الضمــان هــو عقــد شــبيه بعقــد الرهــن ،وهــو مــن عقــود اإلحســان
متطوعــا راضيًــا مبــا يرتتــب عليــه ،ويف
واإلرفــاق ،فالضامــن دخــل هــذا العقــد
ً
ذلــك حتقيــق ملقصــود حاجــي؛ لتيســر التعامــل املــايل بــن النــاس وحفــظ حقوقهــم
وصيانتهــا مــن الضيــاع ،وهــذا مكمــل حلفــظ املــال.
الزمــا يف حـ ّـق الضامــن دون املضمــون ،واشـراط اخليــار
لذلــك كان هــذا العقــد ً
فيــه ابطــل؛ ألنــه يتنــاىف مــع حقيقــة معنــاه .فالشــرط هنــا مبطــل للضمــان نفســه ،إذ
مــن خصائــص الضمــان نشــوؤه علــى حالــة اإلحســان واإلرفــاق ،والشــرط مكمــل
ملشــروطه ،واملكمــل يســقط إذا عــاد علــى أصلــه ابإلبطــال.
جــاء يف شــرح منتهــى اإلرادات« :وإن شــرط خيــار يف ضمــان أو يف كفالــة
أبن قــال :أان ضمــن مبــا عليــه ،أو كفيــل ببدنــه ويل اخليــار ثالثــة أايم مثـ ًـا؛ فســد
الضمــان والكفالــة؛ ملنافاتــه هلــم»(((.
املسألة الثالثة :إصدار خطاب الضمان لعملية حمرمة
إذا كان إصــدار خطــاب الضمــان مكمـ ًـا ملقصــود حفــظ املــال ،فـ َّ
ـإن إصــداره
ـن علــى اإلمث ،وابلتــايل مبطـ ٌـل
للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة حمرمــة معـ ٌ
ملقصــود حفــظ الديــن .فعــن جابــر قــال« :لعــن رســول هللا  آكل الـراب وموكلــه
وكاتبــه وشــاهديه»((( .والكفيــل أقــوى مــن الكاتــب والشــاهد(((.
((( انظر :الزحيلي ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص 89و.94
((( البهــويت ،منصــور ،شــرح منتهــى اإلرادات (القاهــرة :عــامل الكتــب ،ط1414 ،1هــ1993/م)،
ج ،5ص.278
((( ابــن احلجــاج ،صحيــح مســلم ،كتــاب البيــوع ،ابب لعــن آكل ال ـراب وموكلــه ،رقــم احلديــث
 ،1636ج ،4ص.295
((( هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية ،املعايــر الشــرعية( ،البحريــن :هيئــة
احملاســبة ،د ط1439 ،هــ2017/م) ،ص.146
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ـودا آخــر مق ّد ًمــا
ـودا ضـ ًّ
ـروري ويُبطــل مقصـ ً
وال ميكــن العمــل مبكمـ ٍـل حيفــظ مقصـ ً
عليــه ،ســيّما مــع انعــدام الضــرورة .ويف حالــة إصــدار خطــاب الضمــان ليــس مثــة
ضــرورة تدفــع إلابحتــه ضمــن عمليــة حمرمــة.
وقــد جــاء يف املعايــر الشــرعية« :ال جيــوز للمؤسســة إصــدار خطــاب ضمــان
ملــن يطلبــه للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة حمرمــة»(((.
املسألة الرابعة :أخذ األجرة على خطاب الضمان
خطــاب الضمــان بنوعيــه :االبتدائــي والنهائــي ،إمــا أن يكــون بغطــاء أو بدونــه،
فــإذا كان دون غطــاء فقــد كيّفــه الفقهــاء علــى أنــه كفالــة ،والكفالــة عقــد تــرع
ومعــروف يُقصــد بــه اإلرفــاق واإلحســان واملعــروف ،وقــد تقــرر يف الفقــه اإلســامي
عــدم ج ـواز أخــذ األجــرة عليهــا؛ وألهنــا اســتعداد لإلق ـراض ،واإلق ـراض نفســه ال
جيــوز أخــذ عــوض عنــه وهــو راب(((.
فــإذا دفــع العميــل مبلغًــا مقابــل هــذا الضمــان حتولــت عمليــة الضمــان إىل قـ ٍ
ـرض
نفعــا راب ،والـراب حمـّـرم .ومــن هنــا حـ ُـرم
نفعــا علــى املُقــرض ،والقــرض الــذي جيــر ً
جـّـر ً
أخــذ األجــرة علــى صــورة خطــاب الضمــان هــذه تكميـ ًـا ملقصــود حفــظ املــال.
وقــد علــل ابــن عابديــن املنــع أبن الكفيــل مقــرض يف حــق املطلــوب ،وإذا شــرط
لــه اجلعــل مــع ضمــان املثــل ،فقــد شــرط لــه ال ـزايدة علــى مــا أقرضــه فهــو ابطــل؛
ألنــه راب(((.
جــاء يف ق ـرار جممــع الفقــه اإلســامي  )2/12( 12يف دورة انعقــاد مؤمتــره
الثــاين جبــدة ديســمرب  ،1985وكذلــك يف املعايــر الشــرعية؛ أ ّن خطــاب الضمــان
ال جيــوز أخــذ األجــر عليــه لقــاء عمليــة الضمــان –والــي يُراعــى فيهــا عــادة مبلــغ
الضمــان ومدتــه -س ـواء أكان بغطـ ٍ
ـاء أم بدونــه(((.
ً
((( املعايري الشرعية ،ص.146
((( انظر :الزحيلي ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص354؛ املعايري الشرعية ،ص.134
((( عابديــن ،حممــد أمــن ،منحــة اخلالــق علــى البحــر الرائــق ،حتقيــق :زكـراي عمـرات (بــروت :دار
الكتــب العلميــة ،ط1418 ،1هــ1997/م) ،ج ،6ص.373-372
((( انظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،العدد الثاين (1407هـ1986/م)،
ج ،2ص1210؛ املعايري الشرعية ،ص.146
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ِ
ـح للحكــم بتحــرمي أخــذ األجــرة
وتكميــل حفــظ املــال يف هــذه املعاملــة ُم ّ
رجـ ٌ
لقــاء عمليــة الضمــان ،وإمهــال هــذا املكمــل حيـ ّـول هــذه املعاملــة إىل معاملــة ربويــة،
وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
املطلب الثاين :االعتماد املستندي.
ويتكــون هــذا املطلــب مــن فرعــن ،يتنــاول الفــرع األول مفهــوم االعتمــاد
املســتندي ،ويتنــاول الفــرع الثــاين مســائل مكمــات املقاصــد يف متعلقــات
االعتمــاد املســتندي.
الفرع األول :مفهوم االعتماد املستندي
ـادا ،مبعــى اتــكأ .واعتمــد
االعتمــاد لغــة :مــن اعتمــد الشــيء يعتمــده اعتمـ ً
الرئيــس األمــر إذا وافــق عليــه وأوعــز إبنفــاذه(((.
ـنودا ،مبعــى ركــن إليــه واتــكأ واعتمــد عليــه،
املســتند لغــة :مــن ســند يســند ُسـ ً
وأســند إليــه األمــرَ :وَكلَــه إليــه(((.
االعتماد املستندي يف القانون التجاري:
أيضــا «خطــاب اعتمــاد» ،وهــو التســهيل املــايل الــذي متنحــه
ويطلــق عليــه ً
املصــارف لعمالئهــا املســتوردين ،حيــث ميكنهــم مــن فتــح اعتمــادات حلســاب
املصدريــن يف اخلــارج ،حيــث إبمــكان هــؤالء احلصــول علــى ثقــة املصــارف»(((.
فــإذا رغــب شــخص يف ش ـراء بضاعــة مــن مــورد أجنــي ،وال يريــد أن يدفــع
للبائع قبل أن يســتلم البضاعة ويتأكد من مالءمتها للشــروط املتفق عليها ،لكنه
بنفــس الوقــت يريــد أن يُطمئــن البائــع جبديتــه وقدرتــه علــى أداء حقــه ،فيســتصدر
هــذا االعتمــاد مــن بنــك حملــي يف بلــده ابملبلــغ الــازم ،فــإذا تســلم البائــع هــذه
الوثيقــة أمكنــه أن يســحب علــى أحــد البنــوك املذكــورة يف االعتمــاد شــي ًكا ابملبلــغ
املســتحق ،فيدفــع لــه البنــك بعــد اســتالم الواثئــق الــي تثبــت شــحن البضاعــة
((( أنيس ،املعجم الوسيط ص.626
((( املرجع السابق ،ص.454-453
((( قســطو ،جليــل ،معجــم املصطلحــات التجاريــة الفــي (بــروت :مؤسســة الرســالة ،ط،1
1977م) ،ص.31
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واســتالم املشــري .مث يرســل البنــك األجنــي هــذه املســتندات وصــورة الشــيك
للبنــك األول؛ كــي يتــوىل حتصيــل القيمــة مــع املصاريــف مــن املشــري(((.

الفرع الثاين :أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات االعتماد املستندي

املسألة األوىل :مشروعية االعتماد املستندي ذاته
تظهــر أمهيــة االعتمــاد املســتندي مــن خــال دوره يف متكــن البائــع أو املصــدر
مــن اســتالم مثــن البضاعــة فــور تقــدمي املســتندات الــي تثبــت شــحنها ومطابقتهــا
للشــروط املتفــق عليهــا مــع املشــري .وهــو بذلــك يُطمئــن البائــع علــى حتصيــل مالــه،
واملشــري علــى حتصيــل بضاعتــه ابلشــروط الــي طلبهــا(((.
واالعتماد املســتندي هبذه الصورة فيه تســهيل ّبي للتعامالت املالية والتجارية
بــن النــاس ،ورفــع للحــرج الناتــج عــن بعــد املســافات ،وصعوبــة تســليم األم ـوال
ابليــد ،وأتخــر تســليم البضاعــة ورمبــا تلفهــا ،أو تســليم البضاعــة علــى غــر الشــروط
املتفــق عليهــا .ويف هــذا مصلحــة للبائــع واملشــري ،أو املـ ّ
ـورد واملص ـ ّدر ،س ـواءً
بسـواء ،فتتحقــق مصــاحل اجلميــع بــا تلــف أو خلــل.
ومــن هــذه الناحيــة فـ َّ
ـإن االعتمــاد املســتندي يع ـ ّد مكمـ ًـا ملقصــد التيســر،
وهــو مــن املقاصــد احلاجيــة يف البيــع والشـراء والتعامــات املاليــة والتجاريــة .ولقــد
اســتقرت قواعــد التعامــل هبــذه االعتمــادات ابألع ـراف والعــادات التجاريــة(((.
ابإلضافــة إىل ذلــك فـ َّ
ـإن التكييــف الفقهــي لالعتمــاد املســتندي يف املصــارف
اإلســامية ال خيلــو أن يكــون وكالــة أبجــر ،أو مراحبــة لآلمــر ابلش ـراء ،أو علــى
أســاس املشــاركة((( ،وهــذه التعامــات مشــروعة؛ تيسـ ًـرا للتعامــل املــايل بــن النــاس،
ورفعــا للحــرج املتولــد عــن قلــة املــال يف العاجــل،
واالطمئنــان علــى حتصيــل احلقــوقً ،
((( انظــر :شــبري ،حممــد ،املعامــات املاليــة املعاصــرة (األردن :دار النفائــس ،ط،6
1427هــ2007 /م)،ص .281 -280
((( انظــر :أبــو النصــر ،عصــام ،املعامــات املاليــة املعاصــرة يف ميـزان الفقــه اإلســامي (القاهــرة :دار
النشــر للجامعــات ،ط1428 ،1ه2007/م) ،ص.154
((( انظر :الزحيلي ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.464
((( انظــر :شــبري ،املعامــات املاليــة املعاصــرة ،ص284؛ الزحيلــي ،املعامــات املاليــة املعاصــرة،
ص.467-466
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وعــن بعــد املســافات أو ضــرورة االســتيثاق مــن حتقــق الشــروط أو غريهــا.
مكمـ ٌـل يُعمــل ويُعتــر؛ لتقويــة
وهبــذا فــإ ّن االعتمــاد املســتندي مشــروعٌ ،وهــو ّ
مقصــود حفــظ املــال إذا خــا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى غــر
مشــروعة.
املسألة الثانية :أخذ األجرة على االعتماد املستندي
جيوز للمصرف اإلسالمي أخذ أجرة على خطاب االعتماد إذاكان التاجر املستورد
مالـ ًكا لقيمــة اخلطــاب؛ ألن العالقــة بــن العميــل واملصــرف يف هــذه احلالــة تكــون عالقــة
وكالــة أبجــر ،وقــد قــال الفقهــاء جبـواز األجـرة للوكيــل((( .وهــذا األمــر جــا ٍر يف املصــارف
أجر على الوكالة.
التجارية واإلســامية .وعند ذلك فال حرج يف حتصيل البنك ًا
لكــن الفقهــاء املعاصريــن اشــرطوا أن يُراعــى يف هــذه األجــرة التخفيــف عــن
النــاس ومــا هــو متبــع حســب العــرف التجــاري((( .وهــذا الشــرط مكمــل ملقصــد
التيســر ورفــع احلــرج عــن النــاس ،ومحايتهــم مــن اســتغالل املصــارف حلاجتهــم.
وإذاكان التاجر املستورد ال ميلك قيمة اخلطاب جزئيًّا أوكليًّا ،فإن املعاملة تتم يف
البنــوك التجاريــة علــى أهنــا قــرض ،وأيخــذ املصــرف فوائــد علــى هــذا القــرض ،خمفضة من
اتريــخ الســداد يف اخلــارج وحــى وصــول املســتندات ،ونســبة أعلــى إذا أتخــر العميــل يف
الدفــع ،وكل ذلــك ال جيــوز؛ ألنــه راب؛ تكميـ ًـا ملقصــود حفــظ املــال(((.
أمــا املصــارف اإلســامية فإهنــا تقيــم املعاملــة يف هــذه احلالــة علــى أســاس املراحبــة
لآلمــر ابلش ـراء أو املضاربــة ،وإن أقامتهــا علــى أســاس القــرض فبــا فوائــد ربويــة،
إمنــا أتخــذ فقــط بــدل أتعــاب عــن هــذه العمليــة بصفتهــا وكيـ ًـا((( .إذ إن أي معاملــة
يرتتــب عليهــا فوائــد ربويــة أو ذريعــة هلــا فهــي راب حمــرم؛ تكميـ ًـا ملقصــود حفــظ املــال.
((( املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،45ص.91
((( أجــاز مؤمتــر املصــرف اإلســامي يف ديب عــام 1399هــ1979/م أخــذ املصــرف أجــرة علــى
فتــح االعتمــاد علــى ســبيل الوكالــة ،بشــرط مراعــاة التخفيــف عــن النــاس ،ومراعــاة مــا هــو متبــع
حســب العــرف التجــاري( .انظــر :جمموعــة مــن الباحثــن ،الفتــاوى االقتصاديــة ،ص.)289
((( انظــر :الســالوس ،علــي ،معامــات البنــوك احلديثــة يف ضــوء اإلســام (قطــر :دار احلرمــن
للنشــر ،ط1403 ،1هــ1983/م) ،ص.73
((( انظر :شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص284؛ الزحيلي ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.466
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ومبا أن االعتماد املستندي هو أحد تطبيقات الضماانت ،فقد جاء يف «املعايري
الشرعية» ضرورة أال يؤخذ ابالعتبار جانب الضمان عند تقدير األجرة ،وعليه فال
جيــوز للمؤسســة أن أتخــذ زايدة علــى املصروفــات الفعليــة يف حــال تعزيزهــا العتمــاد
صــادر مــن غريهــا؛ ألن تعزيــز االعتمــاد ضمــان حمــض((( .وخطــاب االعتمــاد مــن هــذه
اجلهــة يعـ ّد مكمـ ًـا ملقصــود حفــظ مــال البائــع ومقصــود حفــظ ِديــن املشــري.
ِ
ـح للحكــم بتحــرمي أخــذ األجــرة
وتكميــل حفــظ املــال يف هــذه املعاملــة ُم ّ
رجـ ٌ
لقــاء االعتمــاد ذاتــه ،وإمهــال هــذا املكمــل حيـ ّـول هــذه املعاملــة إىل معاملــة ربويــة،
وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
املسألة الثالثة :العالقة بني البنك اإلسالمي والبنك املراسل
يف عملية االعتماد املستندي ينبغي أن تكون العالقة بني املصرف اإلسالمي
وبــن البنــك املراســل «األجنــي» خاليــة مــن شــبهات احلـرام ويف مقدمتهــا الفوائــد
الربويــة ،وذلــك تكميـ ًـا ملقصــود حفــظ املــال والديــن(((.
واملخــرج الشــرعي مــن ذلــك يكــون ببنــاء العالقــة علــى أســاس دائــن مبديــن مــع
اجتنــاب ال ـراب .حبيــث يقــام التعامــل بــن البنكــن مــن خــال الودائــع املتبادلــة،
كأن يــودع املصــرف اإلســامي مبلغًــا لــدى بنــك أجنــي دون فائــدة مــع اإلذن
ابســتعماهلا يف عمليــة االعتمــاد املســتندي .وإذا كان مبلــغ االعتمــاد أكــر مــن
الوديعــة دفعهــا البنــك املراســل دون فائــدة ربويــة(((.
واختُلــف يف مســألة دفــع البنــك اإلســامي فوائــد ربويــة علــى األم ـوال الــي
يدفعهــا البنــك املراســل كقــرض .فقــال بعــض الفقهــاء ابجل ـواز بدعــوى الضــرورة
التجاريــة ،كأن تكــون البــاد يف حاجــة ماســة إىل البضائــع املطلــوب فتــح
االعتمــادات املســتندية هلــا((( .وقــال آخــرون :إنــه ال ضــرورة تبيــح ذلــك ،فض ـاً
((( املعايري الشرعية ،ص.402
((( انظر :شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.286
((( انظر :املرجع السابق ،ص.286
((( أجــاز بعــض املتخصصــن ،مثــل د .عــوف الكف ـراوي ،حممــد عبــد هللا العــريب ،أمحــد النجــار،
هــذه الصــورة بدعــوى الضــرورة التجاريــة( .انظــر :الكفـراوي ،عــوف ،النقــود واملصــارف يف النظــام
اإلســامي (مصــر :دار اجلامعــات املصريــة ،د ط ،د ت) ،ص78؛ العبــادي ،عبــد هللا ،موقــف
الش ـريعة مــن املصــارف اإلســامية (مصــر :دار الســام ،ط1415 ،2هــ1994/م) ،ص.301
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عــن إمكانيــة بنــاء التعامــل مــع البنــوك األجنبيــة علــى أســس خاليــة مــن ال ـراب(((.
ويــرى الباحثــان أ ّن الضــرورة يف هــذه املســألة غــر متحققــة ،حبكــم انفتــاح العــامل
اليــوم ،وتعــدد الفــرص الــي تتيــح إمكانيــة اســترياد الســلع مــن أماكــن متعــددة يف
العــامل وبطــرق خمتلفــة ومشــروعة .وال يُعمــد إىل الطــرق امللتويــة؛ متسـ ًكا مبكمــات
املقاصــد مــن قبيــل اجتنــاب الـراب ،وتقويــة لألصــول املقصــودة وحمافظــة عليهــا.
املسألة الرابعة :إصدار االعتماد املستندي لعملية حمرمة
أشـران يف املســألة األوىل مــن هــذا املطلــب إىل أ ّن االعتمــاد املســتندي ينطــوي
علــى مصلحــة للبائــع واملشــري ،فتتحقــق مصــاحل اجلميــع بــا تلــف أو خلــل .وهبــذا
يعـ ّد مكمـ ًـا للمقاصــد احلاجيــة يف التيســر ورفــع احلــرج ،وجتــاوز املخاطــر احملتملــة،
واالطمئنان إىل اســتالم املســتحقات.
لكــن إن صــدر اخلطــاب للحصــول علــى قــرض ربــوي ،أو لتوريــد بضائــع حمرمــة
أو كان ضمــن عمليــة تعــود ابملضــرة علــى األمــة ،أصبــح االعتمــاد مبطـ ًـا ملقصــود
حفــظ الديــن ،وحينهــا يهمــل هــذا املكمــل حمافظــة علــى األصــل املقصــود؛ فإنــه ال
ـروري ،انهيــك
ـودا ضـ ًّ
ـودا حاجيًّــا ،ويبطــل مقصـ ً
ميكــن العمــل مبكمــل حيفــظ مقصـ ً
عمــا إذا انعدمــت الضــرورة ،وهــو الغالــب األعــم.
ويتبــن دور هــذا اخلطــاب يف رعايــة املقاصــد وتتميمهــا وتكميلهــا إذا خــا
مــن شــبهات احل ـرام ،ومتــت إجراءاتــه مبــا يتوافــق مــع أحــكام الش ـريعة اإلســامية،
وروعــي فيهــا مقصــد التيســر ورفــع احلــرج.
املطلب الثالث :الودائع املصرفية.
ويتكون هذا املطلب من فرعني ،يتناول الفرع األول مفهوم الودائع املصرفية،
ويتناول الفرع الثاين مسائل مكمالت املقاصد يف متعلقات الودائع املصرفية.
الفرع األول :مفهوم الودائع املصرفية
ـان
الوديعــة لغــةُ :تمــع علــى ودائــع .مــن أودع الشــيء إذا صانــه .وأودع فـ ً
الشــيءَ دفعــه إليــه؛ ليكــون عنــده وديعــة .واإليــداع :وضــع البضائــع يف خمــازن.
((( انظر :شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.286
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والوديعــة :مــا اســتودع ،واملســتودع هــو مــكان حفــظ الوديعــة(((.
الودائع املصرفية يف القانون التجاري:
الودائــع املصرفيــة نوعــان :عينيــة ونقديــة .العينيــة أشــياء ماديــة حمسوســة
كالذهــب والفضــة ،أو الواثئــق واملســتندات.
أمــا الودائــع النقديــة ،فهــي مبالــغ مــن النقــود يعهــد هبــا أف ـراد أو هيئــات إىل
املصــرف ،ويتعهــد األخــر بردهــا لــدى الطلــب ،أو ابلشــروط املتفــق عليهــا(((.
الفرع الثاين :أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات الودائع املصرفية
املسألة األوىل :مشروعية اإليداع ذاته
األصــل يف ج ـواز اإليــداع الكتــاب والســنة وإمجــاع العلمــاء((( .وهــو نــوع مــن
أنواع احلفظ واالئتمان .وهو مشروع من ابب اإلعانة والتيسري ،وحتقيق مصلحة
املســلمني ،ودفــع الضــرر واحلــرج عنهــم ،فهــم يف حاجــة ماســة الســتعانة بعضهــم
ببعــض؛ حلفــظ املــال وصيانــة األمتعــة.
ويف تش ـريع اإليــداع تكميــل حلفــظ املــال مــن الضيــاع والتلــف ،ورفــع للحــرج
عــن النــاس ،وتيســر عليهــم .وتكميــل ملقصــود حفــظ الديــن إذ هبــا يتحصــل املـ َ
ـودعُ
عنــده علــى األجــر ،ويف حفــظ الودائــع ث ـواب جزيــل يف الدنيــا واآلخــرة ،فــاهلل يف
عــون العبــد مــا كان العبــد يف عــون أخيــه.
فقــد يكــون لــدى أحدهــم مــال وال يكــون عنــده موضــع أمــن حيفظــه فيــه ،أو
ـفرا لقضــاء حاجــة
يكــون عاجـ ًـزا عــن دفــع األيــدي اآلمثــة عنــه ،وقــد يريــد أحــد سـ ً
وال أيمــن أن يــرك مالــه دون إشـراف ،وقــد يقتــي ســلعة قــد ال حيتاجهــا اآلن لكنــه
حيتاجهــا يف قــادم األايم فرييــد حفظهــا ،وهكــذا(((.
((( انظر :أنيس وآخرون ،املعجم الوسيط ،ص.1021
((( انظــر :األمــن ،حســن عبــد هللا ،الودائــع املصرفيــة النقديــة (الســعودية :دار الشــروق ،ط،1
1403هــ1983/م) ،ص.208
((( انظر :املرجع السابق ،ص.34-33
((( انظــر :اخلــن وآخـران ،الفقــه املنهجــي علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي (دمشــق :دار القلــم ،ط،2
1416هـ1996/م) ،ص.243-242
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املسألة الثانية :اشرتاط األجر على حفظ الوديعة
اختلفــت املذاهــب الفقهيــة يف حكــم حفــظ الوديعــة أبجــرة((( .ذهــب احلنفيــة
والشــافعية إىل ج ـواز اش ـراط الوديــع أجـ ًـرا علــى حفــظ الوديعــة ،وعــدوا شــرطه
ملزمــا .وقــد جــاء يف املــادة ( )814مــن مرشــد احلـران :ليــس للمســتودع
ً
صحيحــا ً
(((
أن أيخــذ أجــرًة علــى حفــظ الوديعــة مــا مل يشــرط ذلــك يف العقــد .
بــل إ ّن الشــافعية نصـوا علــى حــق الوديــع يف أخــذ األجــرة علــى احلفــظ واحلــرز
حيــث يكــون قبــول الوديعــة واجبًــا علــى الوديــع؛ لتعيّنــه ،قالـوا؛ أل ّن األصــح جـواز
أخــذ األجــرة علــى الواجــب العيــي ،كإنقــاذ الغريــق ،وتعليــم الفاحتــة ،وحنــو ذلــك(((.
ويــرى الباحثــان رجحــان هــذا ال ـرأي ،فاش ـراط األجــرة علــى الوديعــة مكمــل
حرصــا
ملقصــود حفــظ مــال املــودع ،وبــه يتقــوى املقصــود ،إذ يكــون الوديــع أكثــر ً
علــى احلفــظ والصــون ،فضـ ًـا عــن كونــه وســيلة مــن وســائل الكســب احلــال الــي
أيضــا.
ميكــن أن يعتــاش منهــا اإلنســان ،ويف هــذا تكميــل حلفــظ مالــه ً
املسألة الثالثة :مشروعية اإليداع يف املصارف
أســلفنا أ ّن اإليــداع اســتئمان ينطــوي علــى التيســر واإلرفــاق إمجـ ًـال ،فمــاذا عــن
اإليــداع يف املصــارف؟ هــل يســري عليــه مــا يســري علــى اإليــداع املعتــاد بــن األفـراد؟
ابلنســبة للودائــع العينيــة؛ فــا حــرج فيهــا إذ َّ
إن البنــك حيتفــظ بعينهــا ويردهــا
كمــا هــي ،وهلــذا جــاز للمصــرف اإلســامي أن يؤجــر خزائنــه ملــن أراد االنتفــاع
هبــا((( .وهــذا فيــه تكميــل ملقصــود حاجــي حلفــظ املــال مــن التلــف والضيــاع.
فاحلق أ ّن مثة فرق مهم؛ وهو أ ّن املصرف ال أيخذ
أما بشأن الودائع النقديةّ ،
الودائــع النقديــة كأمــاانت حيتفــظ بعينهــا مث يردهــا إىل أصحاهبــا عنــد الطلــب ،إمنــا
ـرد املثــل .يقــول
يســتهلكها يف أعمالــه االســتثمارية أو التجاريــة ،ويلتــزم للمــودع بـ ّ
((( انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،3ص.144
((( ابشــا ،حممــد قــدري ،مرشــد احلـران إىل معرفــة أحـوال اإلنســان يف املعامــات الشــرعية ،حتقيــق:
جمــدي ابســلوم (بــروت :دار الكتــب العلميــة ،ط2017 ،1م) ،ص.866
((( اهليتمــي ،ابــن حجــر ،حتفــة احملتــاج بشــرح املنهــاج (مصــر :املكتبــة التجاريــة الكــرى ،د ط ،د
ت) ،ج ،7ص.100
((( شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،هامش ص.264
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قرضــا(((.
فقهــاء القانــون إ ّن هــذا الفــرق خيرجهــا مــن كوهنــا وديعــة لتصبــح ً
وعلــى هــذا التكييــف فــإ ّن الودائــع املصرفيــة جائــزة إذا خلــت مــن الفوائــد الربويــة
كمــا يف الودائــع اجلاريــة .أمــا الودائــع االســتثمارية واالدخاريــة فهــي راب؛ ألهنــا تؤخــذ
بفوائــد حمــددة مســب ًقا ،ويعطيهــا البنــك آلخريــن بفوائــد أعلــى ويربــح الفــرق((( ،وهــذه
زايدة واضحــة يف عقــد القــرض ،ال تصــح تكميـ ًـا حلفــظ املــال وحفــظ الديــن.
املسألة الرابعة :مشروعية اإليداع يف البنوك الربوية
جواز اإليداع يف املصارف مشرو ٌط ابخللو من الراب .لكن ماذا لو اضطر املسلم
ـامي يف حمـ ّـل إقامتــه
أن حيفــظ أموالــه وممتلكاتــه يف بنــك ربــوي؛ لعــدم وجــود بنــك إسـ ّ
أو كان البلــد الــذي يعيــش فيــه ال يســمح بوجــود البنــوك اإلســامية ،وال يســتطيع
ـك إســامي ،وخيشــى علــى مالــه وممتلكاتــه؟
االنتقــال إىل بلـ ٍـد آخــر يوجــد فيــه بنـ ٌ
ٍ
ـوي يكــون
يــرى فريـ ٌـق مــن العلمــاء أ ّن حفظــه ألموالــه وممتلكاتــه يف بنــك ربـ ّ
(((
مكمــل لــه ،وإذا كان
ـروري ،واجتنــاب الـّـراب ّ
حينــذاك جائـٌـز ؛ أل ّن حفــظ املــال ضـ ّ
ابلســرقة
االمتنــاع عــن إيــداع املــال يف بنــك ربــوي يرتتّــب عليــه ضيــاع املــال وفســاده ّ
مكملــه؛ أل ّن مــن شــرط
الســطو أو حنومهــا ،فإنــه يراعــى حفــظ املــال ويُهمــل ّ
أو ّ
املكمــل أال يعــود علــى أصلــه ابإلبطــال.
اعتبــار ّ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه مــى أمكــن املســلم اإليــداع يف بنـ ٍ
ـك ال يتعامــل
ـورا؛ تكميـ ًـا ملقصــد حفــظ املــال
ـب َسـ ْ
الربــوي فـ ً
ابلـ ّـراب َو َجـ َ
ـحب املــال مــن البنــك ّ
وتقويـةً لــه(((.
((( انظــر :الســالوس ،علــي ،حكــم ودائــع البنــوك وشــهادات االســتثمار (مصــر :مكتبــة دار القــرآن،
ط1424 ،14هـ2003/م) ،ص.83
((( شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.266
((( انظر :مكي ،جمد ،فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا (دمشق :دار القلم1420 ،ه) ،ص-597
598؛ الســالوس ،علــي ،االقتصــاد اإلســامي والقضــااي الفقهيــة املعاصــرة (بــروت :مؤسســة
ال ـراين ،د.ط1418 ،هــ) ،ج ،1ص157؛ النــدوي ،علــي ،موســوعة القواعــد والضوابــط
الفقهيَّــة احلاكمــة للمعامــات املاليــة (ال ـرايض :دار عــامل املعرفــة ،د.ط1419 ،هــ) ،ج،1
ص.138،139
((( انظــر :العتيــي ،مكمــات مقاصــد الشـريعة -أتصيــا وتطبيقــا علــى بعــض القضــااي املعاصــرة،
ص.92
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املسألة اخلامسة :التصرف ابلفوائد الربوية اليت يدفعها املصرف الربوي
إذا اضطــر املســلم إليــداع مالــه يف بنــك ربــوي كمــا ذكـران يف املســألة الســابقة،
فإنـّـه يتدافــع مكمــان ابلنســبة للفوائــد الــي يدفعهــا لــه املصــرف الربــوي ،ويكــون
اقعــا بــن خياريــن:
املــودع و ً
األول :تــرك الفوائــد الربويــة وعــدم أخذهــا؛ تكميـ ًـا حلفــظ املــال مــن الـراب .والثــاين:
أخذها ودفعها للفقراء واملساكني أو إنفاقها على املصاحل العامة كبناء املستشفيات؛
تكميل حلفظ النفوس ،وحلرمان املصارف من التصرف هبا على املؤسسات التبشريية
ً
تكميل حلفظ مقصود الدين(((.
أو استخدامها يف حمرمات أخرى ،وذلك ً
وعنــد تعــارض مكمــل حفــظ املــال مــع مكمــات حفــظ النفــس والديــن،
قدمــت األخــرة؛ فاملكمــل تبــع ملــا كملــه ،ومرتبــة حفــظ املــال دون مرتبــة حفــظ
النفــس أو الديــن .وهبــذا فـ َّ
ـإن املســلم أيخذهــا ويدفعهــا للمحتاجــن أو يصرفهــا
علــى مصــاحل عامــة ختــدم املســلمني.
املسألة السادسة :اإليداع يف البنوك على سبيل املضاربة
ـرب املــال
اندى بعــض الباحثــن بتكييــف ودائــع البنــوك علــى أهنــا مضاربــة ،فـ ُّ
هــو املــودع ،والبنــك هــو املضــارب(((.
لكــن هــذه املعاملــة حــن تتــم يف املصــارف فإنــه يتــم اشـراط ضمــان رأس املــال،
ويتــم اشـراط دفــع مبلــغ مقطــوع مــن الربــح ،وهــذان الشــرطان ال جيــوزان يف عقــد
املضاربــة ،واشـراطهما يُبطــل هــذا العقــد إذ مــن خصائــص املضاربــة احتمــال الربــح
مقطوعــا.
واخلســارة علــى املضــارب ،واالتفــاق علــى نســبة مــن الربــح وليــس مبلغًــا
ً
ُ
ومعلــوم َّ
أن الشــروط مكملــة ملــا اشــرطت فيــه ،وعليــه فــإن هــذه املكمــات –
وهــي الشــروط املوجــودة يف معاملــة البنــوك يف هــذه احلالة-تســقط وال تعتــر؛ ألهنــا
تفضــي إلبطــال أصــل العقــد وخصائصــه .وقــد أســقطت البنــوك اإلســامية هــذه
الشــروط ،وأجــرت املضاربــة ابلطريقــة اإلســامية املشــروعة ،حبيــث يوقــع العميــل
عنــد اإليداع-علــى عقــد مضاربــة خاليــة مــن الشــروط املذكــورة.((( انظر :املرجع السابق ص.92
((( ممن اندى بذلك شــوقي الفنجري ،ومفيت مصر األســبق حممد ســيد طنطاوي1995 .م .نقال
عــن :شــبري ،املعامــات املاليــة املعاصــرة ،ص.266
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املطلب الرابع :احلواالت املصرفية
يتكــون هــذا املطلــب مــن فرعــن ،يتنــاول الفــرع األول مفهــوم احل ـواالت
املصرفيــة ،ويتنــاول الفــرع الثــاين مســائل مكمــات املقاصــد يف متعلقــات احلـواالت
املصرفيــة.
الفرع األول :مفهوم احلواالت املصرفية
احلوالــة لغ ـةً :اســم مــن أحــال الغــرمي إذا دفعــه عنــه إىل غــرمي آخــر .وهــي مــن
حــال الشــيءُ إذا تغـ ّـر ،ومــن حــال الشــيءَ إذا نقلــه ،وحــال العمــل إىل فــان إذا
انطــه بــه .وحـ ّـول الشــيء إذا نقلــه مــن مــكان إىل مــكان آخــر(((.
احلوالــة يف اصطــاح الفقهــاء« :نقــل الديــن واملطالبــة مــن ذمــة احمليــل إىل ذمــة
احملــال عليه»(((.
احلوالــة املصرفيــة يف القانــون التجــاري :هــي أمــر صــادر مــن مصــرف آلخــر،
أو لفرع من فروع املصرف نفسه لدفع مبلغ معني لشخص معني بناءً على طلب
عمالئــه .ومبزيــد تفصيــل عرفــت أبهنــا« :عمليــة نقــل النقــود أو أرصــدة احلســاابت
مــن حســاب إىل حســاب ،أو مــن بنــك إىل بنــك أو مــن بلــد آلخــر ،ومــا يســتتبع
ذلــك مــن حتويــل العملــة احملليــة ابألجنبيــة أو األجنبيــة أبجنبيــة أخــرى»(((.
الفرع الثاين :أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات احلواالت املصرفية
املسألة األوىل :مشروعية احلوالة ذاهتا
احلوالــة عمليــة مشــروعة ابلقــرآن والســنة واإلمجــاع واملعقــول؛ ألهنــا عقــد إرفــاق،
وهــذا العقــد قائــم بذاتــه ،وقــد شــرعت؛ لتكــون وســيلة مــن أجــل تيســر االســتيفاء
نفعا يعود
واإليفاء بني املتعاملني .ومن خالل تعريفها ميكن أن نســتنتج أن فيها ً
علــى الدائــن ،وختفي ًفــا يلحــق ابملديــن(((.
((( انظر :أنيس وآخرون ،املعجم الوسيط ،ص.209-208
((( ابشا ،مرشد احلريان ،ج ،1ص ،279املعايري الشرعية ،ص.179
((( عــوض ،حممــد هاشــم ،دليــل العمــل يف البنــوك اإلســامية (اخلرطــوم :فــال لإلعــان والطباعــة،
ط1406 ،1هــ1985/م) ،ص.71
((( انظر :املعايري الشرعية ص.179
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واحلوالــة وهــي تقــوم هبــذه األدوار تع ـ ّد مــن مكمــات مقصــد التيســر ورفــع
احلــرج ،وهــو مــن املقاصــد احلاجيــة املكملــة للضروريــة.
ويتأكــد هــذا إذا عُلــم أ ّن احلوالــة املصرفيــة تكيّــف علــى أهنــا وكالــة أبجــرة،
والوكالــة مــن مكمــات املقاصــد احلاجيــة؛ لتيســر التعامــات بــن النــاس مــن
جانــب ،وحلفــظ مــال الدائنــن وأصحــاب احلقــوق مــن جانــب آخــر.
مكمـ ٌـل يُعمــل ويُعتــر؛
وهبــذا فــإ ّن احلوالــة املصرفيــة عمليــة مشــروعة ،وهــي ّ
لتقويــة مقصــود حفــظ املــال إذا خــا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى
غــر مشــروعة.
املسألة الثانية :اجتماع الوكالة أبجر والصرف يف احلوالة املصرفية
احلـواالت اخلارجيــة الــي تتــم بــن البنــوك يف أكثــر مــن بلــد وختتلــف العمــات
بينهمــا ،تتضمــن أكثــر مــن معاملــة ،فباإلضافــة إىل كوهنــا وكالــة أبجــرة ،فإهنــا
تشــتمل علــى عمليــة صــرف.
وعمليــة الصــرف يف الفقــه اإلســامي هلــا شــروط ،مــن بينهــا تقابــض البدلــن
قبــل تفــرق العاقديــن مــن جملــس العقــد ابتفــاق الفقهــاء ،سـواء كان القبــض حقيقيًّــا
أو حكميًّــا((( .وهــذا الشــرط غــر متحقــق يف احلـواالت اخلارجيــة.
واملخــرج الشــرعي لذلــك أبن ُيــري البنــك القيــود احملاســبية املتعلقــة بعمليــة
ـعارا
التحويــل مبجــرد االتفــاق مــع العميــل ،ويســلم العميــل يف جملــس العقــد إشـ ً
لزمــا ملــن
بذلــك يقــوم مقــام القبــض ،وجــرى العــرف التجــاري علــى اعتبــاره ُم ً
أصــدره ،وهبــذا يتحقــق القبــض احلكمــي((( ،ومــن خــال ذلــك تــزول آاثر ال ـراب
تكميـ ًـا ملقصــود حفــظ املــال.
جــاء يف املعايــر الشــرعية :جيــوز إج ـراء حوالــة مصرفيــة بعملــة مغايــرة للمبلــغ
املقــدم مــن طالــب احلوالــة ،وتتكــون تلــك العمليــة مــن صــرف بقبــض حقيقــي أو
حكمــي بتســليم املبلــغ إلثباتــه ابلقيــد املصــريف ،مث حوالــة (حتويــل) للمبلــغ ابلعملــة
املشـراة مــن طالــب احلوالــة(((.
((( انظر :الزحيلي ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.164
((( انظر :شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.278
((( املعايري الشرعية ،ص.60
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فإج ـراء القيــود احملاســبية وفــق مــا بيـّنّــا مكمـ ٌـل ينبغــي إعمالــه؛ تقويــة ملقصــود
حفــظ املــال مــن ُشــبهة ال ـراب ،وإمهــال هــذا املقصــود يقلــب املعاملــة إىل معاملــة
ربويــة يدفعهــا الشــرع.
املسألة الثالثة :حتصيل األجرة على احلوالة
يف احلـواالت الداخليــة يتــم نقــل النقــود مــن مــكان آلخــر بنفــس الدولــة ،وذلــك
بنفــس العملــة يف الغالــب ،وعليهــا يتقاضــى البنــك أجــرة أو عمولــة نظــر قيامــه
للمحــال إليــه .وحتتســب هــذه األجــرة ابلنظــر
ابلوكالــة عــن احمليــل يف تســليم املبلــغ ُ
للتكلفــة التقديريــة للمصروفــات الفعليــة الــي يقــوم هبــا البنــك إلمتــام التحويــل(((.
أمــا يف احلـواالت اخلارجيــة ،فـ َّ
ـإن البنــك يســتفيد يف عمليــة الصــرف مــن فــرق
العمــات احلاصــل بــن يــوم العقــد ويــوم التحصيــل واحلاصــل مــن فــرق بيــع العملــة
وشـرائها .وهــذه الفائــدة راب ،حيـ ُـرم حتصيلهــا تكميـ ًـا ملقصــود حفــظ املــال.
لكن إن مت إجراء القيود احملاسبية املتعلقة بعملية التحويل مبجرد االتفاق مع العميل،
ـعارا بذلك ،فإن هذا يقوم مقام القبض ،ويتحقق به
وتســليمها له يف جملس العقد إشـ ً
القبض احلكمي ،وحينها جيوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل(((.
فإج ـراء القيــود احملاســبية وفــق مــا بيـّنّــا مكمـ ٌـل ينبغــي إعمالــه تقويــة ملقصــود
حفــظ املــال مــن ُشــبهة الـراب ،وإمهــال هــذا املقصــود يقلــب املعاملــة إىل معاملــة ربويــة
يدفعهــا الشــرع .ويف هــذا العمليــة تكميــل حلفــظ املــال مــن الـراب.
املسألة الرابعة :ضمان مبلغ احلوالة
جــاء يف ق ـرارات جممــع الفقــه اإلســامي ( )88 /1الــدورة التاســعة :إذا كان
القائمــون بتنفيــذ احل ـواالت يعملــون لعمــوم النــاس َّ
ـري
فإنــم ضامنــون للمبالــغ ،جـ ً
علــى تضمــن األجــر املشــرك(((..
وقــد اتّفــق الفقهــاء علــى أ ّن األجــر املشــرك إذا تلــف عنــده املتــاع بتع ـ ٍّد أو
تفريــط جســيم :يضمــنّ .أمــا إذا تلــف بغــر هذيــن ففيــه تفصيــل يف املذاهــب(((.
((( انظر :شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص 276و.277
((( انظر :املعايري الشرعية ،ص .60انظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي (العدد التاسع ،ج.)65
((( انظر :قرار جممع الفقه اإلسالمي التاسع املنعقد أبيب ظيب يف أبريل  ،1995برقم (/1/88د.)9
((( الســالوس ،علــي ،وآخــرون ،موســوعة فقــه املعامــات املاليــة املعاصــرة (القاهــرة :دار الســلف
الصــاحل ،ط1440 ،1هــ) ،ج ،1ص.122
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والذيــن يقولــون بتضمينــه ،أرجعـوا األمــر إىل حتقيــق مقصــود الشــارع يف حفــظ
أمـوال النّــاس ،ســيما مــع فســاد النــاس وخيانــة األجـراء .وهبــذا يكــون التضمــن هنــا
مكمـ ًـا حلفــظ املــال.
مكمـ ٌـل جيــب إعمالــه تكميـ ًـا حلفــظ أمـوال
ويــرى الباحثــان أ ّن ضمــان املبالــغ ّ
النــاس ،وأن إمهــال هــذا املكمــل رمبــا يدفــع ضعــاف النفــوس واإلميــان إىل استســهال
أكل أمـوال النــاس أو بعضهــا بغــر حـ ّـق ســيما يف هــذا الزمــان الــذي ظهــرت فيــه
مؤسســات كاملــة أشــبه ابلعصــاابت ال يهمهــا ســوى الرتبــح ولــو علــى حســاب
أمـوال النــاس دون مراعــاة ملبــادئ الشــرع.
املطلب اخلامس :املراحبة لآلمر ابلشراء
يتكــون هــذا املطلــب مــن فرعــن ،يتنــاول الفــرع األول مفهــوم املراحبــة لآلمــر
ابلش ـراء ،ويتنــاول الفــرع الثــاين مســائل مكمــات املقاصــد يف متعلقــات املراحبــة
لآلمــر ابلش ـراء.
الفرع األول :مفهوم املراحبة لآلمر ابلشراء
ـب ،و ِّ
ـح هــو املكســب ،وقيــل ربــح
الربـ ُ
املراحبــة لغ ـةً :مــن ربــح يربــح مبعــى َك َسـ َ
مبعــى زاد ومنــا .وراحبــه علــى بضاعتــه إذا أعطــاه رحبًــا .وبيــع املراحبــة :البيــع ب ـرأس
الربــح بينهمــا(((.
املــال مــع زايدة مشــروطة ،يقــال أعطــاه مـ ًـال مراحب ـةً علــى ّ
املراحبــة يف اصطــاح الفقهــاء (قدميًــا) :ونتحــدث هنــا عــن املراحبــة بصيغتهــا
القدميــة .فقــد جــاء يف كشــف القنــاع :هــي أن يبيعــه بثمنــه املعلــوم ،وربـ ٍـح معلــوم،
فيقــول :رأس مــايل فيــه مائــة بعتكــه هبــا ،وربــح عشــرة((( .وقيــل هــي البيــع ب ـزايدة
رحبــا
علــى الثمــن األول((( ،كأن يشــري الشــيء بعشــرة داننــر ويبيعــه بربــح دينــارً ،
مقطوعا ،أو بنسبة عشرية مثل .(((%1
ً
((( انظر :أنيس وآخرون ،املعجم الوسيط ،ص.322
((( البهــويت ،منصــور ،كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع (بــروت :عــامل الكتــب ،د ط،
1403هــ1983/م) ،ج ،3ص.230
((( ابــن املنــاوي ،عبــد الــرؤوف ،التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف ،حتقيــق :عبــد احلميــد محــدان
(القاهــرة :عــامل الكتــب ،ط1410 ،1هــ1990/م) ،ص.302
((( انظر :الزحيلي ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.67
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املراحبــة لآلمــر ابلش ـراء يف املصــارف (حديثًــا) :ونتحــدث هنــا عــن املراحبــة
كمــا جتريهــا املصــارف يف الوقــت احلــايل .هــي طلــب الفــرد أو املشــري مــن شــخص
آخر (أو املصرف) أن يشرتي سلعة معينة مبواصفات حمددة ،وذلك على أساس
وعــد منــه بشـراء تلــك الســلعة الالزمــة لــه مراحبــة ،وذلــك ابلنســبة أو الربــح املتفــق
تبعــا إلمكاانتــه وقدراتــه املاليــة(((.
عليــه ،ويدفــع الثمــن علــى دفعــات أو أقســاط ً

الفرع الثاين :أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات املراحبة لآلمر ابلشراء

املسألة األوىل :مشروعية املراحبة ذاهتا من حيث املبدأ
املراحبــة علــى صورهتــا القدميــة ع ّدهــا الفقهــاء مــن بيــوع األمانــة؛ َّ
ألن املشــري
أيمتــن البائــع علــى إخبــاره ابلثمــن األول الــذي اشــرى بــه الســلعة .واتفــق الفقهــاء
يف كل العصــور علــى جوازهــا مــن غــر نكــر(((.
وهــذه املعاملــة الــي تتــم حاليًّــا بعقــود مركبــة يف املصــارف ،فيهــا –مــن حيــث
املبــدأ -إرفــاق وإحســان ابملشــري ،فهــو مل يسـ َـع إليهــا إال ألنــه ال يســتطيع أن
جيلــب الســلعة بنفســه؛ إمــا لصعوبــة توريدهــا مــن بلــد آخــر ،وإمــا لعــدم امتالكــه
املــال الــكايف لشـرائها دفعــة واحــدة ،واملراحبــة وســيلة ميكــن مــن خالهلــا للمؤسســة
املالية أن جتلب له السلعة وأن يقسط له الثمن ،ويف هذا تكميل ملقصد التيسري.
وهــذه املنفعــة الــي يتحصلهــا املشــري تكــون يف مقابــل زايدة معلومــة يف الربــح
للبائع ،مببلغ مقطوع أو نســبة مئوية من مثن الشـراء ،ويتم هذا التحديد ابالتفاق
والرتاضــي بينهما.
وعلــى هــذا فــإن املراحبــة هبــذه الصــورة ،تع ـ ّد مكمـ ًـا يُعمــل تقويــة ملقصــود
حفــظ املــال ،ويُهمــل إن انطــوت املعاملــة علــى أي شــروط غــر مشــروعة ،وذلــك؛
للمحافظــة علــى املقصــد األصلــي وهــو حفــظ املــال.
((( انظر :القرضاوي ،يوسف ،بيع املراحبة لآلمر ابلشراء (الكويت :دار القلم ،ط1984 ،1م)،
ص 27ومــا بعدهــا.
((( الكاســاين ،عــاء الديــن ،بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الش ـرائع (بــروت :دار الكتــب العلميــة،
ط1406 ،2هــ1986/م) ،ج ،5ص220؛ ابــن جــزي ،حممــد بــن أمحــد ،القوانــن الفقهيــة،
حتقيــق حممــد مــوالي (د.ت ،د.ط ،دون ســنة النشــر) ،ص.174
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املسألة الثانية :الوعد من العميل بشراء السلعة يف املراحبة لآلمر ابلشراء
العنصــر األول يف بيــع املراحبــة لآلمــر ابلش ـراء هــو الوعــد امللــزم الــذي يقدمــه
املشــري للمصــرف بعزمــه علــى ش ـراء الســلعة.
ويف هــذا الوعــد نــوع مــن الطمأنــة إىل عــزم الش ـراء مــن جانــب املشــري بعــد
متلك املؤسســة للســلعة ،وهذه الطمأنة مقصود حتســيين مكمل ملقصد رفع احلرج.
ملزمــا.
ولذلــك مل يكــن هــذا الوعــد مــن لـوازم املراحبــة ،لكــن إن متَّ فقــد أصبــح ً
والوفــاء ابلوعــد مــن جانــب العميــل للمؤسســة فيــه تكميــل ملقصــود حفــظ
الديــن؛ ألن الوفــاء ابلوعــد واجــب داينــة ،فإخــاف الوعــود مــن صفــات املنافقــن،
خالصــا ،ومــن كانــت فيــه خصلــة منهـ ّـن،
قــال « :أربــع مــن ُكـ ّـن فيــه كان مناف ًقــا ً
كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا ح ّدث كذب ،وإذا وعد أخلف،
وإذا عاهــد غــدر ،وإذا خاصــم فجــر»(((..
كمــا إن اإللـزام ابلوعــد فيــه تكميــل حلفــظ مقصــود مــال املؤسســة مــن التلــف
أو الضياع ،فاملصرف الذي اشــرى ســلعة معينة ونكث املشــري وعده بشـرائها،
ســيتضرر إذا مل جيــد مــن يشـريها بعــده؛ لعــدم حاجــة الكثرييــن هلــا ،كمثــل جهــاز
أيضــا؛ ألن ماهلــا الــذي
طــي اندر أو لوحــة فنيــة اندرة ،كمــا ســتتضرر املؤسســة ً
اشــرت بــه الســلعة ســيُحجب عــن التشــغيل واالســتثمار مــدة بقــاء الســلعة دون
بيــع ،ويف الشـريعة «ال ضــرر وال ضـرار»(((.
يرجحــان مشــروعية هــذا الوعــد؛ بوصفــه مكمـ ٌـل
وعلــى هــذا ،فــإ ّن الباحثــن ّ
يُعمــل تقويــة ملقصــود حفــظ الديــن وحفــظ املــال ،وال يُهمــل؛ ألنــه ال يعــود علــى
أصلــه إببطــال وال إخــال.
((( البخــاري ،صحيــح البخــاري ،كتــاب اإلميــان ،ابب عالمــة املنافــق ،رقــم احلديــث ،34 :ج،1
ص213؛ ابــن احلجــاج ،صحيــح مســلم ،كتــاب اإلميــان ابب :ليــس مــن اإلميــان أخــاق
املنافقــن ،رقــم احلديــث ،50 :ج ،1ص.411
((( بــن ماجــة ،حممــد بــن يزيــد ،ســنن ابــن ماجــة ،كتــاب األحــكام ،ابب مــن بــى يف حقــه مــا يضــر
جبــاره ،ج ،2ص ،784حديــث رقــم  ،2341قــال األلبــاين :صحيــح (األلبــاين ،حممــد انصــر
الديــن ،إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل (بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط،2
1405هــ) ،ج ،3ص.)408
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املسألة الثالثة :املواعدة امللزمة للطرفني يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء
مل ُيــز الفقهــاء أن تشــتمل وثيقــة الوعــد أو مــا يف حكمهــا علــى مواعــدة ملزمــة
للطرفــن (العميــل واملؤسســة) ،فاملواعــدة امللزمــة تشــبه يف هــذه احلالــة عقــد البيــع
نفســه قبــل التملــك((( .ويف هــذا تكميــل ملقصــود حفــظ املــال؛ ألن البيــع قبــل
التملــك بيــع مــا ليــس عنــده ،وهــذا ينطــوي علــى كثــر مــن الغــرر.
وجتــوز املواعــدة امللزمــة بــن الطرفــن إذا اشــرط اخليــار ألحــد الطرفــن أو كليهمــا.
جــاء يف قـرار جممــع الفقــه اإلســامي الــدويل رقــم « :)5/3( 41املواعــدة – وهــي
الــي تصــدر مــن الطرفــن – جتــوز يف بيــع املراحبــة بشــرط اخليــار للمتواعديــن ،كليهمــا
أو أحدمهــا ،فــإذا مل يكــن هنــاك خيــار فإهنــا ال جتــوز؛ َّ
ألن املواعــدة امللزمــة يف بيــع
املراحبة تشبه البيع نفسه ،حيث يشرتط عندئذ أن يكون البائع مال ًكا للمبيع حىت
ال تكــون هنــاك خمالفــة لنهــي النــي  عــن بيــع اإلنســان مــا ليــس عنــده»(((.
واخليــار يف هــذه احلالــة مي ّكــن أحــد املتعاقديــن مــن فســخ العقــد إذا ثبــت لــه
عــدم موافقــة املبيــع للشــروط املتفــق عليهــا ،أو إذا طـرأت ظــروف منعــت أحدمهــا
مــن االلت ـزام ابلوعــد ،وهــذا مكمــل حلفــظ املــال مــن الغــرر أو التلــف.
ويرتجــح عــدم ج ـواز املواعــدة امللزمــة يف هــذه احلالــة؛ أل ّن الواجــب أن يُهمــل
هــذا املكّمــل للمحافظــة علــى املق ُ
صــود األصلــي مــن البيــع مــن االختــال.
املسألة الرابعة :الزايدة يف الثمن إذا ُدفع على أقساط
جيــوز يف عقــد املراحبــة زايرة ربــح معلــوم وحمــدد مســب ًقا علــى ســعر الســلعة
األصلــي ،ويتــم هــذا ابلتوافــق والرتاضــي .فمــاذا عــن ال ـزايدة الثانيــة يف الثمــن إذا
اتفــق الطرفــان علــى ســداد مثــن الســلعة علــى دفعــات مؤجلــة؟.
الــذي عليــه مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنابلــة جـواز بيع
الســلعة أبكثــر مــن ســعر يومهــا؛ ألجــل األجــل((( ،وممــن ذهــب إىل هــذا كثــر مــن
((( املعايري الشرعية ،ص.205
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم .)5/3( 41
((( املرغينــاين ،علــي ،اهلدايــة شــرح بدايــة املبتــدي ،حتقيــق :طــال يوســف (بــروت :دار إحيــاء الـراث
العريب ،ط1995 ،1م) ،ج ،3ص58؛ الدسوقي ،حممد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على خمتصر
املعاين ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي (بريوت :املكتبة العصرية ،ط2007 ،1م) ،ج ،3ص165؛
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املعاصريــن ،مــن بينهــم الشــيخ عبــد العزيــز ابــن ابز ،والشــيخ يوســف القرضــاوي..
ويتجلــى تكميــل بيــع التقســيط ملقاصــد الشـريعة يف كونــه وســيلة مرغوبــة لكثــر
مــن النــاس مــن أجــل توفــر احلاجــات ،وتيســر احلصــول علــى اخلدمــات ،ســيما يف
اجملتمعــات الفقــرة أو لــدى الفئــات ذات األجــور املتدنيــة .وال يقصــد منهــا املـراابة
ـروعا عــن القــروض الربويــة تكميـ ًـا
أو الربــح غــر املشــروع ،وهــذا يصلــح بديـ ًـا مشـ ً
ملقصــود حفــظ املــال(((.
أيضــا تكميـ ٌـل ملقصــود حفــظ مــال
ويف ال ـزايدة علــى الثمــن يف بيــع التقســيط ً
البائــع ،إذ إنــه ضحــى بشــيء مــن الزمــن مــن أجــل التيســر علــى املشــري ،وكان
إبمكانه أن يستغله يف استثمار ماله ورمبا ربح مبلغ أكرب خالل هذه املدة ،وللزمن
قيمــة اقتصاديــة مهمــة يف العقــود واملعامــات املاليــة وأنظمــة التجــارة ينبغــي مراعاهتــا.
املسألة اخلامسة :أخذ العربون أو الرهن أو هامش اجلدية يف عمليات املراحبة
مــن خمرجــات مؤمتــر املصــرف اإلســامي يف الكويــت عــام 1403هــ ،املوافــق
1983مَّ ،
أن أخــذ العربــون يف عمليــات املراحبــة وغريهــا جائــز((( ،ويف هــذا ا ُحلكــم
تكميـ ٌـل حلفــظ مــال املؤسســة ،إذ إن العربــون حيقــق شــيئًا مــن الضمــان واالطمئنــان
إىل التـزام العميــل ابلشـراء.
لكـ ّـن املؤمتــر اشــرط أبنــه ال حيــق للمصــرف أن يســتقطع مــن العربــون املقــدم إال
ِ
(((
مكمـ ٌـل
مبقــدار الضــرر الفعلــي املتحقــق عليــه مــن ج ـراء النكــول  .وهــذا الشــرط ّ
ملشــروطه ،وال جيــوز إمهالــه؛ حمافظـةً علــى األصــل.
وجــاء يف املعايــر الشــرعية أنــه جيــوز للمؤسســة يف حالــة اإلل ـزام ابلوعــد أن
ـدي يســمى هامــش اجلديــة ،يدفعــه العميــل بطلــب مــن املؤسســة مــن
أتخــذ مبلغًــا نقـ ًّ
اخلطيــب الش ـربيين ،حممــد بــن أمحــد ،مغــي احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج (بــروت :دار
الكتــب العلميــة ،ط1415 ،1هــ1994/م) ،ج ،2ص79؛ ابــن مفلــح ،إبراهيــم ،املبــدع يف شــرح
املقنــع (بــروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1418 ،1هــ1997/م) ،ج ،4ص.105
((( انظر :الزحيلي ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.60
((( جمموعــة مــن الباحثــن ،الفتــاوى االقتصاديــة ،ج ،1ص167؛ وجــاء يف املعايــر الشــرعية أنــه
جيــوز للمؤسســة أخــذ العربــون بعــد إبـرام عقــد بيــع املراحبــة لآلمــر ابلشـراء مــع العميــل ،وال جيــوز
ذلــك يف مرحلــة الوعــد (املعايــر الشــرعية ص.)209
((( جمموعة من الباحثني ،الفتاوى االقتصادية ،ج ،1ص.167
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أجــل أن تتأكــد مــن القــدرة املاليــة للعميــل ،وكذلــك؛ لتطمئــن إىل إمــكان تعويضهــا
عــن الضــرر الالحــق هبــا يف حــال نكــول العميــل عــن وعــده امللــزم(((.
ـجع الفقهــاء املؤسســات النقديــة أن تطلــب مــن العميــل ضمــاانت
بــل شـ ّ
مشــروعة يف عقــد بيــع املراحبــة لآلمــر ابلش ـراء ،مثــل كفالــة طــرف اثلــث أو رهــن
وديعــة اســتثمارية للعميــل ،أو رهــن أي مــال منقــول أو عقــار ،أو تقــدمي شــيكات
ـان للمديونيــة الــي
أو ســندات ألمــر قبــل إب ـرام عقــد املراحبــة لآلمــر ابلش ـراء ضمـ ً
ستنشــأ بعــد إب ـرام العقــد((( .ويف كل هــذه الضمــاانت تكميــل حلفــظ مــال البائــع
مــن التلــف أو الضــرر.
والضماانت املذكورة السابقة ختتلف عن عمولة االرتباط اليت منعها الفقهاء،
ـرض علــى الوعــد .فقــد جــاء يف املعايــر الشــرعية« :ال جيــوز
وهــي رســوم معينــة تفـ ُ
حصــول املؤسســة مــن العميــل علــى عمولــة ارتبــاط» ،و«مســتند املنــع هــو أهنــا
مقابــل حــق التعاقــد ،وهــو إرادة ومشــيئة ،وليــس حمـ ًـا للمعاوضــة»(((.
املسألة السادسة :الزايدة يف الثمن حال أتخر العميل عن السداد
مل جيـ ّـوز الفقهــاء ال ـزايدة يف الثمــن املتفــق عليــه إذا أتخــر العميــل يف ســداد
األقســاط املتفــق عليهــا؛ وعــدوا هــذه ال ـزايدة ًرب ،ومنعــوه؛ تكميـ ًـا حلفــظ املــال.
ورأوا أن يُصــار إىل تــايف الضــرر الواقــع علــى الدائــن أو املصــرف أبحــد طــرق
التوثيــق الــي متكنــه مــن اســتيفاء حقــه دون التــورط يف ال ـراب.
ـص يف عقــد املراحبــة لآلمــر ابلشـراء علــى
وكمخــرج شــرعي لذلــك ،أجــازوا أن ينـ ّ
التـزام العميــل املشــري ابلتصــدق مببلــغ أو نســبة مــن الديــن تُصــرف يف اخلـرات يف
حــال أتخــره عــن ســداد األقســاط يف مواعيدهــا املقــررة ،علــى أن تصــرف يف وجــوه
اخلــر مبعرفــة هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة ،وال تنتفــع هبــا املؤسســة(((.
((( املعايري الشرعية ،ص.208
((( املرجع السابق ،ص.215
((( املرجع السابق ،ص ،206و.946
((( املعايــر الشــرعية ،ص .216الزحيلــي ،املعامــات املاليــة املعاصــرة ،ص .178عملــت بــه هيئــة
الرقابــة الشــرعية وبيــت التمويــل الكويــي وبنــك املؤسســة العربيــة املصرفيــة اإلســامي ،وغريهــم
(جمموعــة مــن الباحثــن ،الفتــاوى االقتصاديــة ،ج ،1ص.)139
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ويف هــذا الصــرف علــى وجــوه اخلــر تكميــل ملقاصــد حاجيــة متعلقــة مبرافــق
املســلمني العامة ،كرتميم الشـوارع ،أو بناء احلمامات العامة يف األماكن البعيدة،
أو إانرة الطرقــات ،وبنــاء املظــات علــى أطـراف املــدن ،وغريهــا.
النتائج والتوصيات:
أول :النتائج
ً
عمــل؛ تقوي ـةً
 مكمــات مقاصــد الش ـريعة هــي« :األحــكام والوســائل الــي تُ َللمقصــود ،أو ُت َمــل؛ حفاظًــا علــى املقصــود».
 مكمــات املقاصــد أقســام متعــددة ،ابعتبــارات خمتلفــة؛ ابعتبــار طبيعتهــا،وابعتبــار موقعهــا مــن املقصــد األصلــي ،وابعتبــار قرهبــا أو بعدهــا مــن املقاصــد.
 ملكمــات مقاصــد الش ـريعة دور مهــم جــدًّا يف االجتهــاد واســتنباط أحــكاموســط خاليــة مــن االعتــال .وقــد ظهــر أثرهــا عنــد النظــر يف مــآالت املعامــات
احلديثــة الــي جتــري بــن النــاس.
 دور اجملتهــد أن يقــدم املكمــل الــذي يقــوي املقصــد األصلــي ،وأن يُهمــلاملكمــل الــذي قــد يــؤدي إىل اختــال املقصــد األصلــي ولــو بوجـ ٍـه مــا.
 فهــم اجملتهــد لفقــه املكمــات مظنــة اســتنباط أحــكام وســط خاليــة مــن اخللــل،خاصــة إذا تعلــق األمــر ابملعامــات املاليــة احلديثــة الــي متثــل عصــب حيــاة النــاس
االقتصاديــة يف الوقــت احلاضــر.
اثنيًا :التوصيات
 يوصــي الباحثــان مجيــع املهتمــن ابالقتصــاد اإلســامي ابالهتمــام بدراســةمكمــات املقاصــد دراســة معمقــة؛ ملــا هلــا مــن أثــر يف كل تفصيــات املســائل
االقتصاديــة املطروحــة علــى الســاحة اليــوم ،واملتعلقــة مبجــاالت االقتصــاد كافــة،
املصرفيــة واالســتثمارية والتجاريــة والتأمينيــة وغريهــا.
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املراجع واملصادر:

ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر1421( .هــ) .مقاصــد الشـريعة اإلســامية ،ط ،2حتقيــق :حممــد
الطاهــر امليســاوي ،تونــس :دار النفائــس.
ابــن فــارس ،أمحــد1402( .هــ) .معجــم مقاييــس اللغــة ،ط ،3حتقيــق :عبــد الســام هــارون،
مصــر :مكتبــة اليازجــي.
ابــن ماجــه ،حممــد بــن يزيــد .ســنن ابــن ماجــة ،حتقيــق :حممــد فـؤاد عبــد الباقــي ،القاهــرة :دار
إحيــاء الكتــب العربيــة.
ابــن مفلــح ،إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد هللا1418( .هــ) .املبــدع يف شــرح املقنــع ،ط،1
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن منظــور ،حممــد مجــال الديــن1424( .هــ) .لســان العــرب ،د.ط ،ال ـرايض :دار عــامل
الكتــب.
أبــو النصــر ،عصــام1428( .هــ) .املعامــات املاليــة املعاصــرة يف مي ـزان الفقــه اإلســامي،
ط ،1القاهــرة :دار النشــر للجامعــات.
األلبــاين ،حممــد انصــر الديــن1405( .هــ) .إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل،
ط ،2بــروت :املكتــب اإلســامي.
اآلمــدي ،علــي بــن أيب علــي بــن حممــد1424( .هــ) .اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،ط،1
حتقيــق :عبــد الــرزاق عفيفــي ،الـرايض :دار الصميعــي.
األمــن ،حســن عبــد هللا1403( .هــ) .الودائــع املصرفيــة النقديــة ،ط ،1الســعودية :دار
الشــروق.
ابشــا ،حممــد قــدري2017( .م) .مرشــد احل ـران إىل معرفــة أح ـوال اإلنســان يف املعامــات
الشــرعية ،ط ،1حتقيــق :جمــدي ابســلوم ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
البخاري ،حممد بن إمساعيل1433( .هـ) .صحيح البخاري ،ط ،1القاهرة :دار التأصيل.
البعلي ،عبد احلميد1411( .هـ) .االستثمار والرقابة الشرعية ،ط ،1القاهرة :مكتبة وهبة.
البهويت ،منصور بن يونس بن صالح1414( .هـ ) .شرح منتهى اإلرادات ،ط ،1القاهرة:
عــامل الكتب.
اجلويــي ،عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن يوســف1399( .هــ) .الربهــان يف أصــول الفقــه ،ط،1
حتقيــق :عبــد العظيــم الديــب ،قطــر.
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محــاد ،نزيــه1429( .هــ) .معجــم املصطلحــات املاليــة واالقتصاديــة يف لغــة الفقهــاء ،ط،1
دمشــق :دار القلــم.
محــود ،ســامي1402( .هــ) .تطويــر األعمــال املصرفيــة ،ط ،2القاهــرة :مطبعــة الشــرق
ومكتبتهــا.
اخلــن ،مصطفــى ،وآخ ـران1416( .هــ) .الفقــه املنهجــي علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي،
ط ،2دمشــق :دار القلــم.
الدســوقي ،حممــد بــن عرفــة2007( .م) .حاشــية الدســوقي علــى خمتصــر املعــاين ،ط،1
حتقيــق :عبــد احلميــد هنــداوي ،بــروت :املكتبــة العصريــة.
الزحيلي ،وهبة1429( .هـ) .املعامالت املالية املعاصرة ،ط ،6بريوت :دار الفكر.
السالوس ،على1405( .هـ) .استبدال النقود والعمالت ،ط ،1الكويت :مكتبة الفالح.
الســالوس ،علــي وآخــرون1440( .هــ) .موســوعة فقــه املعامــات املاليــة املعاصــرة ،ط،1
القاهــرة :دار الســلف الصــاحل.
الســالوس ،علــي1403( .هــ) .معامــات البنــوك احلديثــة يف ضــوء اإلســام ،ط ،1قطــر:
دار احلرمــن للنشــر.
الســالوس ،علــي1418( .هــ) .االقتصــاد اإلســامي والقضــااي الفقهيــة املعاصــرة ،د.ط،
بــروت :مؤسســة ال ـراين.
الســالوس ،علــي1424( .هــ) .حكــم ودائــع البنــوك وشــهادات االســتثمار ،ط ،14مصــر:
مكتبــة دار القــرآن.
الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد1427( .هــ) .املوافقــات يف أصــول الشـريعة ،ط،1
حتقيــق :عبــد هللا دراز ،القاهــرة ،دار احلديــث.
شبري ،حممد1427( .هـ) .املعامالت املالية املعاصرة ،ط ،6األردن :دار النفائس.
الش ـربيين ،حممــد بــن أمحــد اخلطيــب1415( .هــ) .مغــي احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ
املنهــاج ،ط ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة.
عابديــن ،حممــد أمــن1418( .هــ) .منحــة اخلالــق علــى البحــر الرائــق ،ط ،1حتقيــق :زك ـراي
عم ـرات ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
العبــادي ،عبــد هللا1415( .هــ) .موقــف الش ـريعة مــن املصــارف اإلســامية ،ط ،2مصــر:
دار الســام.

السنة الرابعة جملد 6العدد السادس 1442ه2021/م جملة املرقاة 207

العتيــي ،غــازي2011( .م) .مكمــات مقاصــد الش ـريعة -أتصيــا وتطبيقــا علــى بعــض
القضــااي املعاصــرة ،الســعودية ،جملــة األصــول والن ـوازل ،س ،3ع.5
علــي ،حممــد2007( .م) .املقاصــد الشــرعية وأثرهــا يف الفقــه اإلســامي ،ط ،1القاهــرة :دار
احلديث.
عــوض ،علــي مجــال الديــن .عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة (القاهــرة :دار النهضــة
احلديثــة ،ط1998 ،1م)،
عــوض ،حممــد هاشــم1406( .هــ) .دليــل العمــل يف البنــوك اإلســامية ،ط ،1اخلرطــوم :فــال
لإلعــان والطباعــة.
الغزايل ،أبو حامد( .د.ت) .املستصفى من علم األصول ،د.ط ،بريوت :دار الفكر.
الفتوحــي ،حممــد بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز1413( .هــ) .شــرح الكوكــب املنــر ،ط ،1حتقيــق:
حممــد الزحيلــي ونزيــه محــاد ،الـرايض :مكتبــة العبيــكان.
الفــروزآابدي ،حممــد1424( .هــ) .القامــوس احمليــط ،ط ،1ضبــط وتوثيــق :يوســف البقاعــي،
بــروت :دار الفكــر.
الفيومي ،أمحد1424( .هـ) .املصباح املنري ،د.ط ،القاهرة :دار احلديث.
القاري ،أمحد عبد هللا1401( .هـ) .جملة األحكام الشرعية ،ط ،1جدة :هتامة.
القرضاوي ،يوسف1984( .م) .بيع املراحبة لآلمر ابلشراء ،ط ،1الكويت :دار القلم.
قســطو ،جليــل1977( .م) .معجــم املصطلحــات التجاريــة الفــي ،ط ،1بــروت :مؤسســة
الرســالة.
قلعجــي ،حممــد رواس وقنيــي ،حامــد1408 (.هــ) .معجــم لغــة الفقهــاء ،ط ،2بــروت :دار
النفائــس.
الكاســاين ،عــاء الديــن1406( .هــ) .بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الش ـرائع ،ط ،2بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
الكف ـراوي ،عــوف1998( .م) .النقــود والبنــوك يف النظــام اإلســامي ،د.ط ،مصــر :مركــز
اإلســكندرية للكتــاب.
جممــع الفقــه اإلســامي جبــدة1418( .هــ) .ق ـرارات وتوصيــات ،الــدورات مــن األوىل إىل
العاشــرة ،تنســيق وتعليــق :عبــد الســتار أبــو غــدة ،دمشــق :دار القلــم.
جممع الفقه اإلسالمي1423( .هـ) .قرارات وتوصيات الدورات  ،14-1ط ،4قطر :وزارة
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األوقاف والشــؤون اإلسالمية.
اجملمــع الفقهــي اإلســامي مبكــة املكرمــة .ق ـرارات ،الــدورات مــن األوىل إىل الســابعة عشــرة،
طباعــة رابطــة العــامل اإلســامي.
اجملمــع الفقهــي اإلســامي مبكــة( .د.ت) .قـرارات للــدورات مــن األوىل إىل الســابعة عشــرة،
ط ،2مكــة املكرمــة ،مطابــع رابطــة العــامل اإلســامي مبكــة.
خمــدوم ،مصطفــى1420( .ه ) .قواعــد الوســائل يف الش ـريعة اإلســامية ،ط ،1ال ـرايض،
دار اشــبيليا.
املرغيناين ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل1995( .م) .اهلداية شرح بداية املبتدي ،ط،1
حتقيق :طالل يوسف ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
مكي ،جمد1420( .ه) .فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا ،د .ط ،دمشق :دار القلم.
منظمة املؤمتر اإلسالمي1407( .هـ) .جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين.
النــدوي ،علــي1419( .هــ) .موســوعة القواعــد والضوابــط الفقهيَّــة احلاكمــة للمعامــات
املاليــة ،د.ط ،ال ـرايض :دار عــامل املعرفــة.
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج1433( .هـ) .صحيح مسلم ،ط ،1القاهرة :دار التأصيل.
اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن حممــد بــن حجــر( .د.ت) .حتفــة احملتــاج بشــرح املنهــاج ،د.ط،
مصــر :املكتبــة التجاريــة الكــرى.
هيئة احملاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســامية1439( .هـ) .املعايري الشــرعية ،د.ط،
البحريــن :هيئــة احملاســبة.
اليــويب ،حممــد1418( .هــ) .مقاصــد الشـريعة اإلســامية وعالقتهــا ابألدلــة ،ط ،1الـرايض:
دار اهلجــرة.

