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ABSTRAK 

Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan menilai kaedah dan alat yang 

digunakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) bagi mencapai objektif Shariah 

dalam urus niaga kewangan seperti memastikan perlindungan, pemeliharaan, 

keadilan dalam pengagihan harta, ketelusan dan kesaksamaan. Kaedah yang diguna 

dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada dua pendekatan: Pendekatan pertama 

adalah penyelidikan perpustakaan dengan menggunakan sumber-sumber akademik 

seperti buku, rujukan jurnal dan tesis. Induksi analisis telah digunakan untuk 

menyiasat dan menganalisis pendapat ulama-ulama Islam khusus dalam perbankan 

Islam untuk mengenal pasti objektif Syariah dalam urus niaga kewangan. Pendekatan 

kedua adalah berdasarkan penyelidikan lapangan, di mana maklumat tentang topik 

tersebut telah dikumpulkan melalui cara yang berbeza seperti temuduga dengan 

pengurus-pengurus BIMB yang berkaitan, dan rujukan kepada laporan rasmi yang 

diterbitkan oleh BIMB dan juga rujukan artikel yang disiarkan mengenai BIMB. Di 

samping itu, penyelidikan ini menggunakan metodologi analisis perbandingan 

kritikal untuk menganalisis maklumat yang berkaitan dengan menjalankan analisis 

kritikal ke atas model perniagaan yang dilaksanakan oleh BIMB untuk mencapai 

objektif Syariah. Tujuan analisis adalah untuk melihat tahap pencapaian bank 

berdasarkan model perniagaan untuk memenuhi parameter dan standard Syariah. 

Kajian ini mencapai kesimpulan bahawa BIMB telah berjaya merealisasikan maqasid 

al syariah melalui model perniagaannya dalam perbankan melalui pelbagai cara 

seperti sistem penyeliaan Syariah berkesan yang dapat memastikan bahawa 

keseluruhan operasi perbankannya tidak melanggar peraturan dan prinsip-prinsip 

Syariah. Sistem ini juga melibatkan badan-badan pentadbiran bagi penyeliaan 

dalaman; seperti Jawatankuasa Syariah (SC) yang merupakan komponen yang paling 

penting dan penyeliaan luaran lain yang diuruskan oleh Bank Negara Malaysia 

(BNM). BIMB telah berjaya menarik ramai pelanggan terutamanya melalui produk 

pembiayaan pengguna namun masih perlu melakukan peningkatan dalam 

mempelbagaikan tawaran portfolio pelaburannya. Selain daripada itu, BIMB telah 

menyediakan perkhidmatan sosial dan amal menggunakan dana zakat seperti menaja 

program sosial dan pendidikan yang dapat membantu menggalakkan pembangunan 

sosio-ekonomi masyarakat Malaysia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to identify and evaluate the methods and tools 

employed by Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) to achieve the objective of 

Shariah in financial transactions such as ensuring the protection, preservation, fair 

distribution of the wealth, transparency and justice. The methodology adopted in this 

study is based on two approaches: the first one is library research by using academic 

sources such as books, referred journals and theses, analytic induction was applied to 

investigate and analyse the opinions of Islamic jurists and scholars specialized in 

Islamic banking to identify the objectives of Shariah in financial transactions. The 

second approach was based on field research, where information about the topic was 

collected through different means such as face-to-face interviewing with relevant 

BIMB’s managers, official reports published by BIMB, referred articles published 

about BIMB. In addition, the research used a critical comparative analysis 

methodology to analyse the related information by conducting a critical analysis on 

the business model implemented by BIMB to achieve the objectives of Shariah. The 

purpose of the analysis is to look at the level of the achievement of the bank based on 

its business model to satisfy the Shariah parameters and standards. The current study 

concluded that BIMB has successfully realized maqasid al shariah through its 

business model in banking through various means such as the effective of Shariah 

supervisory system that ensures that the entire banking operations do not violate 

Shariah rules and principles. This system includes administrative bodies for internal 

supervision; where Shariah Committee (SC) which is the most important component 

and others external supervision managed by the Bank Negara Malaysia (BNM). 

BIMB has also successfully attracted many customers especially through consumer 

financing products however more improvement in needed such diversity of the 

investment portfolio. Furthermore, BIMB provides social and charity services using 

its zakat funds such as sponsoring social and educational programs which help 

promoting socioeconomic development in Malaysian society.    
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 ملخص البحث
وتقييم الوسائل واآلليات اليت يوظفها البنك اإلسالمي هتدف هذه الدراسة إىل حتديد 

يف حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلاصة بالتصرفات املالية كحفظ  احملدود املاليزي
وقد اعتمدت منهجية البحث على مرحلتني  .األموال وثباهتا ورواجها ووضوحها والعدل فيها

ه وباالعتماد على مصادر خمتلفة مثل أساسيتني: األوىل البحث املكتيب وقمنا يف خالل
ملنهج االستقرائي التحليلي مة والرسائل اجلامعية وباستخدام االكتب واجملالت احملك  

املتخصصني يف جمال الصريفة اإلسالمية من أجل  باستقصاء وحتليل آراء الفقهاء والعلماء
واآلليات املوظفة من أجل وكذلك الوسائل حتديد مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية 

مت مجع املعلومات املتعلقة  حتقيق هذه املقاصد، أما املرحلة الثانية فهو البحث امليداين وفيه
مع بعض مسؤويل البنك اإلسالمي املاليزي بطرق خمتلفة كاملقابالت الشخصية  ناوضوعمب

وقد اعتمدنا ، البنك الرمسية اليت يصدرها البنك والبحوث احملك مة اليت نشرت عن والتقارير
نقد يف عملية حتليل املعلومات اليت مت جتميعها على منهج التحليل النقدي املقارن وذلك ب

الوسائل واآلليات اليت يستعملها البنك يف حتقيق املقاصد الشرعية من خالل تبيان أوجه 
ظفة حاليا من القوة والقصور فيها، وتكون عملية النقد مرتكزة إىل مقارنة هذه الوسائل املو 

قبل البنك مع مايفرتض أن تكون عليه هذه الوسائل من خالل املعايري اليت مت التوصل إليها 
وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها، أن البنك اإلسالمي . سابقا

يف حتقيق مقاصد الشريعة املتعلقة بالتصرفات املالية من خالل وسائله  جنح إىل حد كبري
والتأكد من خلو  للمراقبة الشرعية ومتكامال نظاما فع اال مثال  املختلفة، فهو ميتلك

العمليات املصرفية من أي إجراء ال يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويضم هذا النظام 
وأخرى خارجية تابعة للبنك  أمهها هيئة الرقابة الشرعية ة للداخليةالرقايب أجهزة إدارية للرقاب

أما فيما يتعلق باملنتجات البديلة املقدمة من طرف البنك اإلسالمي، فإن  املركزي املاليزي.
البنك استطاع من خالل هذه اخلدمات الوصول إىل قطاع عريض من الزبائن وخاصة عن 

يف  لتنويع منتجاته ملقابل حباجة إىل مزيد من التطويرطريق التمويل االستهالكي لكنه يف ا
اجلانب املتعلق بالتمويل االستثماري. أما يف اجلانب االجتماعي، فإن البنك ومن خالل 
صندوق الزكاة اخلاص به استطاع أن يقد م برامج اجتماعية وتعليمية للمحتاجني مما ساهم 
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   اليزي.واإلقتصادي للمجتمع امل جتماعييف رفع مستوى اإل
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 إهداء

 
  غرس في نفسي حب إلى روح والدي رحمه اهلل الذي

 ، ظافريالعلم منذ نعومة أ
 ... إلى الشمعة التي احترقت لتنير لي درب المستقبل 

 ،أمي الحبيبة         
 إلى الذي شجعني دوما على مواصلة الدراسة رغم 

 ، زوجي العزيز مصاعب الحياة ...          
  : يةدعاء إيمان وآإلى زهرات حياتي، بناتي الغاليات ، 
 إلى إخوتي وأخواتي وكل من يسره نجاجي. 
  

 أهدي هده الرسالة
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 ر وعرفـــــــــــــــــانـــــشك
 

وأشكره على  وجل كما يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه،  عز اهلل أمحد شئ كل وقبل أوالا 
 ووفقين المتام هذا العمل. تعد وال حتصى. أمحده أن يسر يل طريق العلمنعمه اليت ال 

 تكرمت اليتشمسية محمد  الدكتورة األستاذة املشاركة فضيلة إىل اجلزيل بالشكر وأتقدم
البحث وتعهدتين حبسن تعاملها وطيب أخالقها وتوجيهاهتا العلمية  هذا على باإلشراف

 السديدة، فجزاها اهلل خري اجلزاء.
 

عضو هيئة الرقابة  أزيمة ابراهيمالدكتورة األستاذة املساعدة كما أوجه شكري وتقديري إىل 
عضو قسم الشريعة بنفس  علي عثمانالشرعية بالبنك اإلسالمي املاليزي احملدود واألستاذ 

البنك على تفضلهما بإجراء مقابلة شخصية معي وما قدموه من معلومات مفيدة أَثْ َرْت  
 من هذا البحث.كثريا جانبا 

 
، أسأل اهلل أن هذا البحث كما أتقدم إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إمتام

 جيزيهم عين خري اجلزاء.
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 الفصل األول التمهيدي

 

 مقدمة

يهدف هذا الفصل التمهيدي إىل تقدمي نبذة خمتصرة عن هذا البحث الذي حيمل عنوان 
البنك اإلسالمي المية الخاصة بالتصرفات المالية:"وسائل تحقيق مقاصد الشريعة اإلس

متهيدا معرفيا يُقدم  "خلفية البحث"، ويتناول هذا الفصل يف الماليزي المحدود نموذجا"
املقاصد الشرعية وعالقة و مها املصارف اإلسالمية و املوضوع من خالله أهم عنصرين يف 

إىل طرح أهم املسائل  شكالية البحث""إهذين العنصرين بعضهما ببعض، كما تتطرق فقرة 
اليت يوظفها اآلليات و الوسائل  خباصة حتديدو  صاءاالستقو اليت يتناوهلا موضوعنا بالبحث 

تفعيل مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية البنك اإلسالمي املاليزي احملدود من أجل 
اليت نسعى  األهداف مث نذكر وتقييم مدى فّعاليتها وُحسن توظيفها على أرض الواقع

. كما اليت حياول البحث اإلجابة عنها األسئلةكذلك و لتحقيقها من خالل هذا البحث 
اإلشكاليات و األسئلة   نهذه الدراسة من أجل اإلجابة ع اليت اتبعناها يف المنهجية نذكر

 الدراسات السابقةإضافة إىل ذلك قمنا مبراجعة بعض ، حتقيق أهدافهو  املطروحة للبحث
 الذي التزمنا به.حدود البحث  وأخريا  حول املوضوع وأهم النتائج اليت توصلت إليها

 خلفية البحث
فوائد مجة تعود بالنفع و مما ال شك فيه أن للعلم مبقاصد الشريعة اإلسالمية أمهية كربى 

جل فتقوي عزميته و يقينا حبكمة اخلالق عز و اخلاصة، فهي تزيد املؤمن ثقة و على العامة 
األهداف اليت و إتباع شريعته،كما أهنا تزيد العامل الفقيه تبصرا بالغايات و إرادته على طاعته و 

اإلصابة فيما و هاد االجتجاءت الشريعة اإلسالمية من أجل حتقيقها فيقرب له ذلك مواقع 
 يصدر من أحكام.
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إن حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف أرض الواقع امر ينشده كل مسلم عاقل ملا و  
، فكان واجبا على املسلمني أن يسعوا درء للمفاسدو يه من جلب للمصاحل تشتمل عل

مالت منها املعاو جاهدين إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع جماالت احلياة 
 املالية.
ن املعامالت املصرفية تعد أهم عنصر من عناصر النظام املايل أومماال شك فيه أيضا  

الخيفى على أحد أمهية املعامالت و حمركه األساسي ، و  االقتصادالذي يشكل بدوره عصب و 
ى ساسا علأن املصارف التقليدية واليت تقوم أال إأثريها عليهم، تو ية يف حياة الناس االقتصاد

ن حتقق مقاصدها أوبالتايل فهي ال ميكن  اإلسالميةمفهوم الربا بعيدة كل البعد عن الشريعة 
 املرجوة.

من كل و لذلك أنشأت املصارف اإلسالمية من أجل تنقية املعامالت املصرفية من الربا 
ومن هنا اقرتاح خدمات بديلة تتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية. و احملرمات األخرى، 

مقاصدها و تأيت أمهية دور املصارف اإلسالمية كبديل لتحقيق غايات الشريعة اإلسالمية 
 .اليت أمهلتها املصارف التقليديةاملعامالت املالية و اخلاصة بالتصرفات السامية 

 إشكالية البحث
 ساسا على مفهوم أمن املؤكد أن  إجياد بديل إسالمي للنظام املصريف التقليدي القائم 

الربا أمر يف غاية األمهية إال أنه ويف ظل التحديات املعاصرة والدعايات املغرضة مازالت 
الشكوك تساور اخلاصة قبل العامة حول جدوى قيام هده املصارف وهل هي إسالمية حقا 

فمن أجل أن يستمر وجود وعمل املصارف ؟ عى لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالميةتس
و تتأكد من خليف آن واحد: أوال عليها أن هامني قيق أمرين اإلسالمية البد هلا من حت

ا أن خاصة الربا وثانيا عليهو معامالهتا املالية من كل ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية 
. أي أن املعامالت املالية للبنوك قتصاديا للمعامالت الربويةتقدم منتجات بديلة ومنافسة ا

ألن أي صد الشريعة اإلسالمية اخلاصة باملعامالت املالية اإلسالمية البد أن ختضع إىل مقا
لكن لتحقيق هذه و  عن األهداف اليت أنشأت من أجلها. هاسيبعد االلتزامخالل هبذا إ

األهداف على هذه يتوقف حتقيق و آليات للبنوك اإلسالمية و املقاصد البد من توافر وسائل 
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استخدامها على أرض الواقع. فما هي هذه سن حُ و فّعالية هذه الوسائل و مدى سالمة 
 مامدى فّعالية استخدامها؟و الوسائل؟ 

 .إلسالمي املاليزي احملدوددراسته من خالل البنك ا هذا ما يسعى البحث إىل
 أهداف البحث

 يسعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:
 . الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية مقاصد حتديد -
حتقيق مقاصد اآلليات اليت توظفها املصارف اإلسالمية من أجل و حصر الوسائل  -

 .الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية
تحقيق مقاصد ل طبقة يف البنك اإلسالمي املاليزيتقييم الوسائل واآلليات امل  -

 .الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية
 أسئلة البحث 

 :سئلة أمههااألجمموعة من لإلجابة عن هتدف هذه الدراسة 
 .؟ما هي مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية -
 من أجل يوظفها البنك اإلسالمي املاليزي احملدود يتالاآلليات و  ي الوسائلماه -

 حتقيق مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية؟
 لذلك؟الوسائل؟ وما هي املعايري املستخدمة هذه الية فعّ  هل ميكن تقييم -
 كيف؟و هل ميكن معرفة مدى مسامهة البنك اإلسالمي يف حتقيق مقاصد الشريعة  -
من علم مقاصد الشريعة لتطوير وحتسني أداء املصارف  االستفادةكيف ميكن  -

 ؟ اإلسالمية
 أهمية البحث 

حيث أنه يتناول بالدراسة أحد أهم وسائل التعامل املايل من تربز أمهية هذا املوضوع      
بنظامها و لتقليدية هي املصارف. إال أن املصارف او ي يف عصرنا احلاضر أال االقتصادو 

أن نرجوا منها حتقيق مقصد من مقاصد الشريعة فكانت املصارف ال ميكن  فاسدالربوي ال
استبداهلا و اإلسالمية هي احلل املنشود لتخليص األمة من هذه املعامالت الفاسدة 

 على األحكام الشرعية العادلة. باملعامالت املالية القائمة
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إذا كانت قيام املصارف اإلسالمية ضرورة بالنسبة لكثري من اجملتمعات اإلسالمية اليت و 
ترفض التعامل بالربا، إال أن استمرار العمل املصريف اإلسالمي حيتاج إىل تطوير مستمر ألن 

ل على تشتم التحديات اليت تفرض على املصارف اإلسالمية هي حتديات غري عادية
تعقيدات و صعوبة و حىت ال ختتلط األهداف مع ضراوة املنافسة و تشريعية. و حتديات اقتصادية 
الثابت الذي اليتغري و يضئ الطريق  ن جعل مقاصد الشريعة النرباس الذيالواقع، كان البد م

محل أهل العلم على تزويد  كان هذا األمر الذيو  والذي يهدى الناس إىل سواء السبيل.
إن و بنوك اإلسالمية بوسائل للحفاظ على مقاصد الشريعة اإلسالمية يف كل معامالته، ال

إن هذه الدراسة تطور العمل املصريف. و فّعالية هذه الوسائل هو الذي يضمن استمرارية 
عمل خالل الضعف من و لى أوجه القوة الوقوف عو تقييم هذه الوسائل و هتدف إىل حتديد 

رتاحات من أجل حتسني بعض االقحماولة اعطاء بعض و البنك اإلسالمي املاليزي احملدود 
    العمل املصريف اإلسالمي.أداء  اليت قد تعود بالنفع علىو اجلوانب فيها، 

 منهج البحث
االستقرائي والوصفي للتعامل مع مجع وتصنيف املنهج مبادئ  يف هذه الدراسة، مت اتباع

العلمية واملعلومات املتوفرة يف املوضوع، كما مت توظيف منهج التحليل النقدي املقارن املادة 
 من أجل حتليل املعلومات. ويقوم هيكل البحث منهجيا على املرحلتني التالتني:

يف هذه املرحلة وباالعتماد على مصادر خمتلفة كالكتب قمنا وقد  البحث المكتبي:أوال.
رائي التحليلي الذي يبحث االستقباستخدام املنهج ئل اجلامعية و واجملالت احملّكمة والرسا

العلماء املتخصصني يف جمال الصريفة اإلسالمية حول مقاصد و ويستقصي أوال آراء الفقهاء 
من قبل املصارف كذلك الوسائل املستخدمة و الشريعة اإلسالمية اخلاصة بالتصرفات املالية 

هذه اآلراء من أجل  املقارنة بنيو وظيف التحليل ت تحقيق تلك املقاصد، معلاإلسالمية 
 حتديد األمرين التاليني:

املقاصد اخلاصة بالتصرفات املالية اليت تساهم البنوك اإلسالمية يف حتقيقها عن طريق  .1
 أدواهتا ووسائلها املصرفية.

 حتديد هذه الوسائل واآلليات اليت تستخدمها البنوك اإلسالمية من أجل حتقيق هذه .2
 املقاصد الشرعية وكذلك املعايري اليت جيب توفرها يف هذه الوسائل. 
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باستعمال النتائج اليت حصلنا عليها يف املرحلة األوىل من الدراسة، ثانيا. البحث الميداني: 
قمنا جبمع واستقصاء املعلومات املتعلقة بالوسائل واآلليات اليت يستخدمها البنك اإلسالمي 
يف حتقيق املقاصد الشرعية، مستخدمني مبادئ املنهج الوصفي التحليلي من أجل تقدمي 

ة من قبل البنك اإلسالمي يعتمد على جمموعة من وصٍف للوسائل واآلليات املستخدم
املعايري احملددة سلفا مث قمنا بعملية حتليل وتقييم هذه الوسائل باالعتماد على أسلويب النقد 
واملقارنة، الذي يهدف إىل نقد هذه الوسائل وذلك بتبيان أوجه القوة والقصور فيها وتكون 

ل املوظفة حاليا من قبل البنك مع مايفرتض أن عملية النقد مرتكزة إىل مقارنة هذه الوسائ
 تكون عليه هذه الوسائل من خالل املعايري اليت مت التوصل إليها سابقا. 

 طريقة جمع وتحليل المعلومات -1
إن عملية مجع املعلومات املتعلقة بالبحث امليداين جيب أن تضع بعني اإلعتبار أمرين هامني: 

ة الفرعية اخلاصة بكل وسيلة من الوسائل اليت يوظفها البنك أوهلما حتديد جمموعة من األسئل
اإلسالمي من أجل حتقيق املقاصد الشرعية اخلاصة بالتصرفات املالية واليت سيتم اإلجابة 
عنها من خالل عملية مجع املعلومات وثانيهما املصادر اليت ميكن االعتماد عليها من أجل 

 اإلجابة عن هذه األسئلة. 
الفرعية اليت سيتم اإلجابة عنها من خالل مجع املعلومات سواء من خالل إن األسئلة 

املقابالت الشخصية لبعض املسؤولني يف البنك اإلسالمي أو من مصادر أخرى عادة ما 
تكون مباشرة وتتفرع أو تنبثق من األسئلة الرئيسية اليت يريد البحث اإلجابة عنها، واهلدف 

اليت يستعملها البنك اإلسالمي لتحقيق مقاصد الشريعة منها هو وصف الوسائل واآلليات 
 اخلاصة بالتصرفات املالية وصفا يساعدنا يف عملية التحليل واإلستنتاج.

أما طريقة حتليل املعلومات فتعتمد على منهج التحليل النقدي املقارن، فاملقارنة بني ما 
داة فّعالة لتحقيق يفرتض أن تتوفر عليه الوسيلة من صفات وخصائص حبيث جتعلها أ

اهلدف الذي وضعت من أجله وبني واقعها احلايل البد أن خيضع لبعض املعايري حىت تسهل 
املقارنة بني احلالتني، ويساعدنا على تبني من خالل النقد على حاالت الضعف ليتم 

 استدراكها وحاالت القوة من أجل تعزيزها واحلفاظ عليها.
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يت اعتمدت يف عملية مجع واستقصاء املعلومات اخلاصة وفيما يلي نتطرق إىل املصادر ال
 بالبحث امليداين وكذا طريقة توثيقها يف هذه الرسالة.

  المصادر المعتمدة في جمع المعلومات المتعلقة بالبحث الميداني -2
 اعتمدنا يف مجع املعلومات اخلاصة بالبنك اإلسالمي املاليزي على املصادر التالية:  

تقرير آخر و  هياكلهو  السنوي للبنك اإلسالمي املاليزي املتعلق بتعريف البنك التقرير أوال.
فيما يلي نبذة خمتصرة و  خاص بالشق املايل، كال التقريرين موجودين على املوقع الرمسي للبنك

 عما جاء يف التقريرين:

 املختلفةأجهزهتا و  يعرض معلومات تتعلق ببنية اإلدارةو  التقرير السنوي اخلاص بالشركة .أ
 . 1يقدم تعريفا خمتصرا عن أهم املسريين يف الشركةو 

كل ما يتعلق و  يتعرض بالتفصيل للوضعية املالية للشركة،و  التقرير املايل السنوي للشركة .ب
مسامهة البنك يف متويل املشاريع يف القطاعات و  العقود املختلفة للبنكو  باألرباح احملققة

 . 2ية املختلفةاالقتصاد

مع الدكتورة أزمية إبراهيم عضو هيئة الرقابة الشرعية  املقابلة الشخصية اليت أجريت .ثانيا
كانت األسئلة تتعلق و  احملاضرة باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزياو  للبنك اإلسالمي املاليزي

الع على األسئلة املطروحة يف اإلطميكن و  دورها يف البنكو  بتكوين هيئة الرقابة الشرعية
 هبيئة الرقابة الشرعية يف البنك اإلسالمي املاليزي. اخلاصباجلزء  10رقم امللحق 

قسم  بنك اإلسالمي املاليزي مع عضويف مقر ال املقابلة الشخصية اليت أجريت .ثالثا
البنك و  تركزت األسئلة على دور القسميف البنك اإلسالمي األستاذ علي عثمان و  الشريعة

الثقافية املقدمة من طرف البنك االجتماعية و اخلدمات و  توزيعهاو  عموما يف مجع الزكاة
ميكن الرجوع إىل األسئلة املطروحة وكذلك بعض املؤشرات املالية للبنك و  اإلسالمي املاليزي

                                                           
  :الرابط التايل موقع البنك على  وميكن احلصول على هذا التقرير من 1

-http://www.bankislam.com.my/en/Annual%20Reports/Annual%20Report%202010%20

%20Corporate%20Book.pdf   م.10/10/1100الرابط يف:زيارة  ، تاريخ 
 وميكن احلصول على هذا التقرير من موقع البنك على الرابط التايل: 2

-http://www.bankislam.com.my/en/Annual%20Reports/Annual%20Report%202010%20

%20Financial%20Statements.pdf    ،م10/10/1100الرابط يف:زيارة  تاريخ 

http://www.bankislam.com.my/en/Annual%20Reports/Annual%20Report%202010%20-%20Corporate%20Book.pdf
http://www.bankislam.com.my/en/Annual%20Reports/Annual%20Report%202010%20-%20Corporate%20Book.pdf
http://www.bankislam.com.my/en/Annual%20Reports/Annual%20Report%202010%20-%20Financial%20Statements.pdf
http://www.bankislam.com.my/en/Annual%20Reports/Annual%20Report%202010%20-%20Financial%20Statements.pdf
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خلاص باخلدمات االجتماعية واملعامالت املالية يف البنك اباجلزء  10رقم يف امللحق 
 .ي املاليزياإلسالم

الدراسات املنشورة يف جمالت حّمكمة حول بعض القضايا املتعلقة و  البحوث العلمية .رابعا
 بعض املشاكل اليت تواجه الصريفة اإلسالميةو  كفاءة البنوك اإلسالمية يف ماليزياو  بعمل

 . ركزنا بصفة خاصة على الدراسات اليت اختارت البنك اإلسالمي املاليزي كنموذج للدراسةو 

عمل البنوك  م الذي ينظم0091املاليزي الصادر سنة قانون البنوك اإلسالمية  .خامسا
 اإلسالمية يف ماليزيا. 

 طريقة توثيق المعلومات المستقاة من البحث الميداني -3
من قسم الشريعة مع كل من عضو هيئة الرقابة الشرعية وعضو  قابلة شخصيةبعد إجرائنا مل

املاليزي وباقرتاح من احملاورين بضرورة اإلطالع على التقارير املنشورة من دارة البنك إل التابعة
قبل البنك، تبني لنا أن معظم ما جاء يف احلوارين من معلومات موجود يف التقريرين الذين 

وعليه فإنه لغرض توضيح األمر للمطلعني  م1101 نشرمها البنك اإلسالمي املاليزي يف سنة
على هذه الرسالة فإننا نبني أن معظم املعلومات اليت حصلنا عليها من خالل احلوارين 
والتقريرين كانت متطابقة وتكون يف بعض األحيان أكثر توسعا يف التقرير كما توجد بعض 

إنه مت اتباع الطريقة التالية يف املعلومات الواردة يف احلوار غري موجودة يف التقريرين وعليه ف
 اختيار املرجع:

إذا كانت املعلومات اليت مت اإلشارة إليها يف الفصل اخلامس موجودة يف كل من  أوال.
التقرير واحلوار فإنه يتم اعتماد التقرير كمرجع بدال من احلوار وذلك حىت يسهل على القارئ 

يف العنوان املذكور  منشور على موقع البنكمراجعة املعلومات واإلطالع عليها ألن التقرير 
 وميكن ألي أحد أن يطلع عليه. يف الفقرة السابقة

إذا وردت املعلومات يف أحدمها فقط دون سواه سواء كان احلوار أو التقرير فإنه يتم  ثانيا.
 اعتماد املرجع الذي وردت فيه املعلومة، ففي حالة ما إذا وردت املعلومة يف احلوار فقط يتم

 اإلشارة إىل احلوار كمرجع ونفس الشئ بالنسبة للتقرير.
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 الدراسات السابقة
ال شك أن هناك دراسات كثرية حول املصارف اإلسالمية كما أن هناك دراسات كثرية 

ال توجد و حول مقاصد الشريعة، أما حماولة الربط بينهما فال يزال البحث فيها جديدا 
 املوضوع.دراسات علمية كثرية حول هذا 

و من أعلى الرغم من ذلك فال شك أن هنالك بعض الدراسات اليت ملست من قريب و 
 :.ميكن تقسيم هذه الدراسات ـ حسب املوضوع ـ إىل األصناف التاليةهذا املوضوع و بعيد 

 أوال. دراسات حول تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية وتقسيماتها
كذا و عالقتها باألحكام الشرعية و تتناول هذه الدراسات التعريف باملقاصد الشرعية 

التقسيمات اليت حددها العلماء وتعريف كل قسم منها، وهتدف هذه الدراسات باألساس 
إىل شرح كل اجلوانب املتعلقة باملقاصد والغايات من التشريع لكي يتمكن الفقيه من إدراكها 

اط األحكام الشرعية. ومن أشهر ماكتب يف هذا الباب كتاب ومراعاهتا عند استنب
لإلمام الشاطيب، ومن الكتب املعاصرة يف هذا املوضوع،  "الموافقات في أصول التشريع"

"نظرية مقاصد للشيخ ابن عاشور و "مقاصد الشريعة اإلسالمية"نذكر كتاب كل من 
مقاصد الشريعة اإلسالمية "للدكتور الريسوين وكتاب  الشريعة عند اإلمام الشاطبي"

 للعالمة عاّلل الفاسي. ومكارمها"
 وسبل تطويرها المصارف اإلسالميةواقع ثانيا. دراسات حول 

تتنوع أهداف هذا القسم من الدراسات من حبث إىل آخر ولكنها هتدف يف العموم إىل 
 إجيادحماولة و التعريف باملصارف اإلسالمية وعملها والوقوف على املشاكل اليت تعرتضها 

للدكتور  "البنوك اإلسالمية"حلول هلا. ومن بني الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع كتاب 
"المصارف لرفيق يونس املصري،  "المصارف اإلسالمية"كذا كتاب و مجال عطية 

"تطوير األعمال المصرفية بما لألستاذ غسان قلعاوي وكتاب  اإلسالمية ضرورة عصرية"
لسامي أمحد محود. كما تركز بعض الدراسات على جوانب  اإلسالمية"يتفق مع الشريعة 

"الرقابة الشرعية معينة ختص املصارف اإلسالمية كهيئة الرقابة الشرعية مثال كما يف كتاب 
"البنوك المركزية ودورها في الرقابة على حلمزة عبد الكرمي محاد و في البنوك اإلسالمية"

   .ألمحد جابر البنوك اإلسالمية"
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 ثالثا. دراسات حول عالقة المقاصد الشرعية بالمعامالت المالية
وهذا النوع من الدراسات يقرتب موضوعه كثريا من موضوع هذه الرسالة، وهو يبحث عن 
املقاصد الشرعية املتعلقة باملعامالت املالية بشكل عام دون أن يكون ذلك مرتبطا باملصارف 

ه الدراسات يف التعرف على أهم املقاصد الشرعية من هذ االستفادةاإلسالمية، وقد مت 
 املتعلقة بالتعامالت املالية. ومن أهم الدراسات نذكر منها: 

بن عاشور، حيث تطرق يف كتابه ملقاصد  شيخلل "مقاصد الشريعة اإلسالمية"ـ كتاب  1
املعامالت املالية، وقد خصص اجلزء الثاين من كتابه للحديث عن مقاصد التشريع اخلاصة 
بأنواع املعامالت، شامال بذلك احلديث عن مقاصد الشريعة يف املعامالت املنعقدة على 

 األبدان، ومقاصد أحكام التربعات وغريها من مسائل املعامالت.
ليوسف العامل الذي حتدث عن مقاصد  "المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية"كتاب . 2

األموال، مبينا مسائال مثل التداول والوضوح والعدل وغريها من املسائل املتعلقة مبقاصد 
 األموال.

رابعا. دراسات حول مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها المعامالت المالية للمصارف 
 اإلسالمية  

من مقاصد الشريعة من أجل تطوير  االستفادةويبحث هذا القسم من البحوث سبل 
من و  هبا من قبل العمل املصريف اإلسالمي. االلتزاماملصارف اإلسالمية وحتديد ضوابط يتم 

 بني أهم الدراسات نذكر مايلي:
أصوله و جمموعة من البحوث العلمية املقدمة يف الندوة العاملية عن الفقه اإلسالمي  - 1
سبل حتقيقها يف اجملتمعات و العشرين حتت عنوان مقاصد الشريعة و حتديات القرن الواحد و 

العاملية ماليزيا حيث قدم مجع من  اإلسالميةباجلامعة  م1112املعاصرة اليت أجريت سنة 
 وراقا يف هذا املوضوع منها:أالباحثني 

املصرفية للدكتور وائل حممد عربيات و أمهية مقاصد الشريعة لتطوير اآلليات املالية  -
ضرورة تطوير أعمال املصارف اإلسالمية مبا و  االستثمارحيث تعرض فيه ألمهية 

يتوافق مع مقاصد الشريعة متعرضا ألهم املعامالت املستحدثة مثل املشاركة 
 أثرها يف حتقيق املقاصد الشرعية.و الّسلم و  ستصناعاالو املتناقصة 
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، يف حتقيق مقاصد الشريعة لألستاذ حممد إبراهيم نقاشي دورهاو عملية التصكيك  -
حيث تعرض فيه الباحث إىل دور عملية التصكيك يف حتقيق مقاصد الشريعة 

رواجها يف الشق األول و موال ذكر منها مقصد تنمية  األو اخلاصة بالتصرفات املالية 
ة الكلية ) أما يف الشق الثاين فقد تعرض لعالقة عملية التصكيك مبقاصد الشريع

 حفظ املال(.-حفظ العقل-حفظ النسل-حفظ النفس-حفظ الدين
ـ كتاب أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم للطاهر بن عاشور حيث تطرق إىل موضوع  2

على أموال األمة حبكم املآل، مما  فاظ على أموال األفراد فيه حفاظحفظ املال، وبنّي أن احل
ستثمار تلك األموال وتوفري كافة الوسائل يف سبيل إثراء يقتضي ذلك النظر واالجتهاد يف ا

 األمة.
 تناولت بعض جوانب املوضوع ال على الرغم من الدراسات السابقة هلذا اجملال إال أهناو 

كلها  وعليه فهي تبقى مبنأى عما نروم إليه من خالل هذه الدراسة حيث أهنا تتحدث عن 
من خالل دراستنا للبنك  د الشريعة اإلسالميةالوسائل اليت توظفها من أجل حتقيق مقاص

 .اإلسالمي املاليزي احملدود
دراسات سابقة حول البنك اإلسالمي الماليزيخامسا.   

اهتم الباحثون بالعمل املصريف اإلسالمي بدراسة جتربة البنك اإلسالمي املاليزي احملدود 
خاصة وأنه أول بنك إسالمي أسس يف ماليزيا، وقد مشلت الدراسات تقييم أداء البنك يف 

اليت يقدمها البنك. وجند أن هناك مربرا  املاليةخمتلف النواحي، وخاصة اخلدمات واملنتجات 
االهتمام باجلانب املايل، إذ أن اهلدف الرئيسي من وجود البنك اإلسالمي هو  قويا هلذا

خلق بديل قادر على تقدمي خدمات مالية بشكل أفضل مما تقدمه نظريهتا التقليدية وهلذا 
جند أن املقارنة بني أداء البنك اإلسالمي مع غريه من البنوك التقليدية قد أصبح تقليدا يف 

بالبنك اإلسالمي املاليزي. غري أننا مل نعثر على دراسة مقاصدية حول الدراسات املتعلقة 
البنك اإلسالمي املاليزي هتتم بتحديد الوسائل اليت يستعملها من أجل حتقيق مقاصد 
الشريعة اإلسالمية. وفيما يلي اخرتنا ثالث دراسات مهمة أجريت حول البنك اإلسالمي 

األداء املايل ونوعية املنتجات املالية اليت يقدمها البنك املاليزي، اثنان منها يتعلقان بدراسة 
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 3من االقتباسات العلمية البأس بهصلت الدراستان على عدد اإلسالمي، وقد ح
(citations)  والدراسة األخرى حديثة نسبيا واهتمت بتقييم مسامهة البنك يف اخلدمات

 االجتماعية. 
يف رسالتها للدكتوراة بدراسة تستهدف تقييم جتربة  4قامت الدكتورة رضية عبد القادرفقد 

البنك اإلسالمي املاليزي بعد مثان سنوات من بدء نشاطه، وكانت تسعى باألساس إىل 
معرفة مدى جناح البنك يف بناء منوذج بديل ميكنه منافسة البنوك التقليدية عن طريق دراسة 

ظرهتم للعمل املصريف اإلسالمي. وقد أدائه املايل ودراسة سلوك زبائن البنك اإلسالمي ون
وجدت الدراسة أن منو حصة البنك اإلسالمي يف السوق املصرفية قد تطور بشكل ملحوظ 

من حصة  %2.2منذ إنشائه إال أن حصته تبقى أقل مما هو متوقع حيث شكلت نسبة 
طة يف السوق يف هناية الثمانينات من القرن املاضي مما جيعله ُمصنف ضمن البنوك املتوس

م عائدا رحبيا أعلى من أربع بنوك 1991ماليزيا. ولكن يف املقابل، سجل البنك يف سنة 
تقليدية أخرى متوسطة احلجم ما يدل على قدرته على التنافس. وفيما خيص شبكة الفروع 
اخلاصة بالبنك، وجدت الباحثة أن البنك متواجد يف املناطق الكثيفة سكانيا ولكن اليزال 

يف املناطق الريفية. وبالنسبة لزبائن البنك اإلسالمي، فإن الدراسة وجدت من  داتواجده حمدو 
خالل استبيان ُوزع عليهم أن الدافع األساسي لوضع أمواهلم يف البنك هو دافع ديين حمض، 
الغرض منه جتنب التعامل الربا، وأوصت الدراسة بضرورة حتسني أداء البنك حىت يتم 

امللتزمني دينيا خاصة وأن الفئات األخرى هي األعلى دخال  اجتذات فئات أخرى من غري
 واألكثر ثراءا.

أجريت على البنك اإلسالمي املاليزي احملدود، من قبل الباحثني عبد  5ويف دراسة أخرى
الصمد وكبري حسن، كانت هتدف باألساس لدراسة مستوى أداء البنك اإلسالمي ومقارنته 

ومن بني النتائج اليت مت التوصل إليها من م 0001-0091مي  عابثمان بنوك تقليدية أخرى بني

                                                           

3
 .google scholar عن طريقاخلاصة بالبحثني  (citations) العلمية قتباساتمت التعرف على عدد اال  

4 Abdul Kader, Radiah (1993), "Performance and market implications of Islamic banking: a case study 

of bank Islam Malaysia Berhad", unpublished PhD thesis, Durham University, Durham. 
5 Samad, Abdus, & Hassan, M Kabir. (2000). The performance of Malaysian Islamic bank during 

1984- 1997: an exploratory study .Thoughts on Economics, 10(1-2), 7-26 . 
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خالل استعمال بيانات البنك يف خالل مدة الدراسة وباالعتماد على أدوات واختبارات 
إحصائية من أجل مقارنة النسب واملعدالت، أن البنك حقق زيادة معتربة يف أرباحه مقارنة 
مع السنوات األوىل وهذا راجع باألساس إىل تراكم خربة البنك يف املعامالت املصرفية 

ر رحبية. لكن وبالرغم من هذا، فإن الزيادة يف أرباحه يف نفس الفرتة  وتقدميه منتجات أكث
كانت أقل من نظريهتا يف البنوك التقليدية وقد عزا الباحثان ذلك إىل أن البنك اإلسالمي 
ميلك عددا أقل من املنتجات واالستثمارات املتاحة مقارنة بالبنوك التقليدية بسبب تقيده 

نسبة للعقود املالية فقد أشارت نتائج استبيان قام به الباحثان إىل بالضوابط الشرعية. أما بال
أن نسبة عقود املضاربة واملشاركة أقل من العقود األخرى بسبب عوامل خمتلفة من أمهها 
وجود بدائل أو عقود أخرى أكثر رحبية وأقل خطورة منهما كالبيع بالثمن اآلجل وغريه. 

 املشاريع املتعلقة هبذه العقود وتكلفتها العالية بالنسبة إضافة إىل أسباب تتعلق بصعوبة تسيري
للبنك. أمهية هذه الدراسة تكمن يف استخدام الباحثان ألدوات احصائية من أجل إجراء 
عملية املقارنة، سواء املتعلقة بني البنك اإلسالمي والبنوك التقليدية أو بني البنك اإلسالمي 

 نفسه يف فرتات خمتلفة.  
تتعلق بتقييم مدى قيام البنك اإلسالمي املاليزي احملدود بواجباته  6ة حديثة نسبياويف دراس

االجتماعية حنو اجملتمع املاليزي وحتقيقا ملبدأ "املسؤولية االجتماعية للمؤسسة" الذي أخذ 
يرتسخ يف اجملتمعات احلديثة، وجد الباحثون من خالل دراستهم للتقارير السنوية للبنك 

م، أن فكرة االهتمام بتقدمي اخلدمات االجتماعية ونشرها يف التقارير 1112و م 0001مابني 
السنوية للبنك قد تطورت بشكل ملحوظ، بل وأصبحت حتتل مكانا متميزا يف التقرير 
السنوي للبنك، سواء يف اجلزء املخصص لتصريح رئيس جملس إدارة البنك أو تقارير املدراء. 

نك بنشر النشاطات املتعلقة باخلدمات االجتماعية، قام ومن أجل تقييم مدى اهتمام الب
الباحثون بتتبع اجلمل الواردة يف التقرير السنوي اليت تتناول املواضيع املتعلقة بالعمل اخلريي  
كالزكاة والقرض احلسن وغريها من النشاطات األخرى ووجدوا تطورا يف عددها وأمهية 

اهتمام البنك هبذا النوع من اخلدمات خاصة وأنه األماكن اليت ترد فيها، مما يعكس زيادة 

                                                           
6 Rahman, Azhar Abdul, Hashim, Mohd Farid Asraf Md, & Bakar, Fathiyyah Abu. (2012). Corporate 

Social Reporting: A Preliminary Study of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Issues in Social 

and Environmental Accounting, 4(1), 18-39 . 
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يعكس جزءا هاما من مبادئه وفلسفته اليت قام عليها. ووجد الباحثون أيضا أن نشر 
البيانات املتعلقة بالعمل اخلريي يزيد من ثقة الناس يف شفافية البنك وقدرته على كسب 

 مزيد من الزبائن.   
 حدود البحث

وتقييم الوسائل واآلليات اليت يستخدمها البنك اإلسالمي  حتديد هذه الدراسة تناولت
، وقد املاليزي من أجل حتقيق املقاصد الشرعية اخلاصة باملعامالت املالية اليت يقوم هبا البنك

م يف إجراء عملية التقييم واليت ارتكزت 1101النتائج احملققة يف سنة  مت االعتماد على
 باألساس على معرفة مدى متكن هذه الوسائل من حتقيق املقاصد اليت ُوِظفت من أجلها.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:
 دراسة حول مقاصد الشريعة والمصارف اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 الفصل الثاني:
 المصارف اإلسالميةو دراسة حول مقاصد الشريعة 

 
 مقدمة

تقسيماهتا املختلفة و يهدف هذا الفصل يف املبحث األول منه إىل التعريف باملقاصد الشرعية 
أمهيته يف استنباط األحكام الشرعية يف القضايا و اإلملام به و الفائدة من تعلم هذا العلم و 

غاياهتا السامية، كما حياول املبحث الثاين و املستجدة مبا يتوافق مع روح الشريعة اإلسالمية 
كذلك و األهداف اليت تسعى لتحقيقها و إعطاء نبذة خمتصرة عن نشأة املصارف اإلسالمية 

 الوظائف اليت تقوم هبا.   
 المبحث األول: مقاصد الشريعة اإلسالمية

 المطلب األول :تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطالحا
"مقاصد الشريعة" مركب لفظي يطلق على علم من علوم الشريعة التعريف اللغوي: أوال. 

 اإلسالمية ولتعريفه لغة البد من الوقوف على حّديه األساسيني.
 : وهو مجع مقصد وأصله قصد يقصد قصداً فهو قاصد.الحّد األول : المقاصد

أي على اهلل تبيني الطريق  "وعلى اهلل قصد السبيل "والقصد استقامة الطريق، قال تعاىل
 املستقيم.

وقصدت  7واألّم واتيان الشئ. والقصد يف الشئ خالف اإلفراط عتمادوالقصد العدل واال
 قصده أي حنوت حنوه.

يِن  الحّد الثاني: الشريعة: وتطلق لغة على مورد املاء ومنبعه ومصدره كما تطلق على الدِّ
 .8رعة والشرع مبعىن واحدوامللة والطريقة واملنهاج والسّنة. والشِّ 

 
 

                                                           
  .353ص  ،رصاددار  :بريوت، 1، ط3ج ،لسان العرب م(،1991)مجال الدين حممد بن مكرم  ،ابن منظور  7
  .171 -175ص ،  8ج، املرجع نفسه  8
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 ي لمقاصد الشريعةاالصطالحالتعريف ثانيا. 
عند املتقدمني من العلماء تعريف ملقاصد الشريعة ولعّل ذلك راجع إىل وضوح  مل يُؤثر 

األمر عندهم. كما أهنم مل يفردوا هذا العلم بالتأليف والتدوين رغم انقداحه يف أذهاهنم 
واجتهادهم وبروز مالحمه يف كتاباهتم إىل أن جاء اإلمام الشاطيب واعتباره يف فقههم 

وخصص اجلزء الثاين من كتابه املوافقات ملقاصد الشريعة إالّ أنه مل يضع تعريفاً هلا وقد يرجع 
ذلك إىل منهجية اإلمام الشاطيب يف احلدود حيث ال يرى اإلغراق يف تفاصيلها وإمنا حتصل 

كما أنه وضع كتابه لطبقة العلماء بل الراسخني يف العلم   التعريف بالتقريب للمخاطب
وقصده منه حتقيق بعض املسائل وحبث مامل يسبق حبثه من قبل األصوليني أو ما حبث حبثا 

 .9خفيفا ال يفي حبقه ومن مث فهو ال يعين بايراد التعريفات واحلدود
مقاصد الشريعة حيث قال: ف مقاصد الشريعة هو اإلمام ابن عاشور يف كتابه وأول من عرّ 

"مقاصد التشريع العامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو 
املقاصد العامة أما ما هو مالحظ مبقاصد الشريعة  خاص ك " وهذا التعريف10معظمها

س اخلاصة فقد ذكرها يف موضع آخر بأهنا "الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد النا
". وقد حاول العالّمة عالل الفاسي 11النافعة أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفاهتم اخلاصة

اجلمع بني هذين التعريفني للمقاصد العامة واخلاصة يف تعريف واحد فقال : "مقاصد 
. 12الشريعة هي الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها "

وعرفها  13ا "الغايات اليت وضعت الشريعة لتحقيقها ملصاحل العباد"وعرفها الريسوين بأهن
اليويب بأهنا ـ أي املقاصد ـ هي املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما 
وخصوصًا من أجل حتقيق مصاحل العباد ". واملتأمل يف هذه التعريفات جيدها كلها تدور يف 

                                                           

 -17ص  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي فرجينيا: ،2ط، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،م(1995) أمحد ،أنظر: الريسوين 9 
 .25ص  ،دار النفائس :األردن، 1ط ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،م(2112) نعمان، جغيم

 .27ص ،دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الرتمجةالقاهرة:  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،م(2111)رحممد الطاه ،ابن عاشور  10
 .28ص ،املرجع نفسه  11
 .3ص ،مكتبة الوحدة العربية: الدار البيضاء، مقاصد الشريعة اإلسالمية و مكارمها ،م(1993)، عالل الفاسي 12
 .19ص  ،املرجع السابق م(،1995)الريسوين 13



18 
 

الشريعة هي األهداف اليت وضعت الشريعة من أجلها واليت معىن واحد وهو أن مقاصد 
 حتقق مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة وهي تشتمل على األهداف العامة واخلاصة.

 المقاصد الشرعية  تقسيمات المطلب الثاني:
 قسم العلماء مقاصد الشريعة تقسيمات عديدة باعتبارات خمتلفة.

تبار تنقسم إىل قسمني: مقاصد الشارع ومقاصد االع هبذا وهيباعتبار محل صدورها:  .1
 املكلف.

وهي املقاصد اليت قصدها اهلل سبحانه وتعاىل بوضعه للشريعة مقاصد الشارع:  .1.1
 وتتمثل امجاالً يف جلب املصاحل ودرء املفاسد يف الدنيا واآلخرة.14

تقادًا وقوالً وهي املقاصد اليت يقصدها املكلف يف تصرفاته اع: 15مقاصد المكلف .2.1
وعماًل واليت تفرق بني صحة الفعل وفساده وبني ما هو تعبد وما هو معاملة وبني ما هو 

 هو موافق ملقاصد الشارع وما هو خمالف هلا. ديانة وما هو قضاء، وبني ما
 وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام: باعتبار آثارها في قوام أمر األمة: .2 

تكون األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة إىل وهي اليت مقاصد ضرورية:  .1.2
حبيث خيتل نظام احلياة مع اختالهلا ويرتتب على خرقها فساد عظيم يف الدنيا  16حتصيلها

واآلخرة وتتمثل إمجااًل يف الكليات اخلمس اليت اتفقت مجيع امللل والّنحل على ضرورهتا 
 وهي كلية حفظ الّدين وحفظ النفس والعقل والنسل واملال.

وهو ما حتتاج األمة إليه القتناء مصاحلها وانتظام أمورها على وجه مقاصد حاجية:  .2.2
 .18فاحلاجة إليه من حيث التوسعة على الناس ورفع احلرج عنهم 17حسن

                                                           
مصر ، مصر: 2، جشرح:عبد اهلل دراز، املوافقات يف اصول الشريعة ،(ـه1395) ابو اسحاق ابراهيم ابن موسى اللخمي، الشاطيب 14

 .5ص ، املكتبة التجارية
 .353ص  2ج ،نفسه رجعامل 15
 .71ص ،املرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 16
 .81ص ،رجع نفسهامل 17
 .355ص ،2ج ،رجع السابقامل ،هـ(1395الشاطيب) 18
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وهي ما يكون هبا كمال األمة يف نظامها فتبلغ هبا مرتبة عالية يف مقاصد تحسينية:  .3.2
ظهر فتكون أمة حمرتمة وذلك كمحاسن األخالق الرّقي والتحضر وحسن املعاملة وامل

 .19والعادات الفردية واجلماعية
تبار إىل مقاصد االعوهي تنقسم هبذا  باعتبار شمولها لمجاالت التشريع وأبوابه: .3

 عامة وخاصة وجزئية.
 وهي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو المقاصد العامة:. 1.3

ويدخل يف املقاصد العامة أوصاف الشريعة )مثل الفطرة والسماحة واليسر(  .20معظمها
التشريع عن مالحظتها  فاسد( وكل املعاين اليت ال خيلووغاياهتا العامة )جلب املصاحل ودرء امل
 )مثل رفع احلرج ورفع الضرر وغريها(.

أبواب  وهي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف باب من المقاصد الخاصة:. 2.3
التشريع، أو يف مجلة أبواب متجانسة مثل مقاصد الشارع يف املعامالت املالية أو العقوبات 

 أو نظام األسرة.
وهي احلكم واألسرار اليت راعاها الشارع عند كل حكم من  المقاصد الجزئية : .3.3

 كاملقصد من حترمي الربا أو إباحة البيع وحترمي اخلمر.  21أحكامه املتعلقة باجلزئيات
  : باعتبار تعلقها بعموم األمة أو جماعتها أو أفرادها .4

 تبار تنقسم إىل مقاصد كلية وجزئية.االعوهي هبذا 
وهي ما كان عائدا على عموم األمة عوداً متماثاَل وما كان عائداَ  المقاصد الكلية :. 1.4

كحماية البيضة والدين يف جمملهم من الزوال   22قطر على مجاعة عظيمة من األمة أو
 واحلفاظ على اجلماعة.

وهي املقاصد اليت تعود على آحاد األفراد أو على اجملموعات  المقاصد الجزئية:. 2.4
 .23الصغرية منهم وهي اليت شرعت أحكام املعامالت حلفظها

                                                           
 .81ص ،املرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 19
 .27ص ،رجع نفسهامل 20
 .3ص ،املرجع السابق ،م(1993)، عالل الفاسي 21
 .82ص ،املرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 22
 .82ص ،رجع نفسهامل 23
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 :  24من حيث مدى القطع بكون الشارع قاصدا إليها .5
 تبار تنقسم إىل قطعية ، ظنية وومهية.االعوهبذا 

الذي ال حيتمل التأويل أو  وهي املقاصد اليت تثبت إما بالنص المقاصد القطعية:. 1.5
من استقراء أدلة كثرية من الشريعة أو دل العقل أن يف حتصيلها صالحا عظيما ويف تفويتها 

على األمة. وال تكون املقاصد قطعية إاّل إذا توافرت فيها شروط أربعة وهي:  عظيماً  ضرراً 
 راد.االطضباط و االنالثبوت والظهور و 

اليت تثبت إّما بدليل ظين من الشرع أو أن العقل يظنها وهي المقاصد الظنية: . 2.5
 مصلحة ومقصداً للشارع.

وهي اليت يتوهم فيها خري وصالح بينما هي يف احلقيقة على  المقاصد الوهمية:. 3.5
خالف ذلك إما خلفاء ضررها أو الشتماهلا على مصلحة مرجوحة مقابل ما فيها من 

 بال شك. مفسدة عظيمة وهذا النوع مردود وباطل
 وهي هبذا قسمان: مقاصد أصلية ومقاصد تبعية.باعتبار مرتبتها في القصد:  .6

للمكلف فيها ألهنا قيام مبصاحل عامة مطلقة  وهي اليت ال حظّ  المقاصد األصلية:. 1.6
ال ختتص حبال دون حال وال بصورة دون صورة، وال بوقت دون وقت. إذ لو فرض اختيار 

حلجر عليه وحليل بينه وبني اختياره فمن هنا صار مسلوب احلظ  العبد خالف هذه األمور
توفر ، فاملقاصد األصلية مقصودة بالقصد األول، على أنه مىت 25حمكوما عليه يف نفسه
منا ذلك من جهة أخرى تابعة هلذا املقصد األصلى فحسب. واملقاصد إللمكلف فيها حظ ف

وتنقسم إىل نوعني : ضرورية عينية وضرورية  ، هي الضروريات املعتربة يف كل ملةاألصلية 
 .26كفائية

، خذ على كل مكلف بعينه يف حق نفسهوهي الضروريات واجبة األ ضرورة عينية: أوال.
، فيتعني على كل مكلف أن م قد قصد فعلها من آحاد املكلفنيذلك أن الشارع احلكي

 لعقل والنسل واملال.   حيفظ ضروريات نفسه اعتقاداً وعماًل، ومن جهة الدين والنفس وا

                                                           

 85ص ،رجع نفسهامل 
24

  
 .132ص ،2ج ،رجع السابقامل ،هـ(1395الشاطيب) 25
 .135ص  ،2ج ،رجع نفسهامل 26
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وهي املصاحل العامة اليت هبا استقامة اجملتمع ومحاية هذه الضروريات  ضروري كفائي:ثانيا. 
ال يتم إال على يد مجاعة تتأدى هبم هذه املصاحل العامة فان الشارع قصد هبا إقامة ذاك 

ظ بواسطتها على األمر العام الضروري بغض النظر عن أعيان من يقومون به حبيث يتم احلفا
 ضروريات اجملتمع وذلك من جهة الدين والنفس والعقل والنسل واملال.

وهي املقاصد اليت روعي فيها حظ املكلف، فمن جهتها حيصل له  :المقاصد التابعة .2.6
على وجه  27متاع باملباحات وسّد اخلالتاالستمقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات و 

تكون فيه هذه املقاصد تابعًة للمقاصد األصلية ويكون تبعها لألصلي على أحد األحناء 
 التالية:

أن تكون تبعيتها الشرعية من جنس الشرط والسبب بالنسبة حلصول املطلوب فتكون  أوال.
هبذا مقصودة تبعًا ومطلوبة طلب الوسائل كاألمر بالصالة  أمر هبا وبكل ما ال تصح 

ة شرعًا إال به، كتحقيق جنس سببها وشرطها. فكل هذه مقاصد تابعة للمقصد الصال
 األصلي وهو حتصيل الصالة شرعاً.

أن تكون تبعيتها الشرعية باعتبارها جزءًا من املطلوب، ذلك أّن األمر باملاهية املركبة  ثانيا.
به كأركاهنا، فإّن طلب أمر بكل جزء من أجزائها، كاألمر بالصالة، أمر هبا ومبا ال تقوم إال 

 الصالة يقتضي طلب كل ركن من أركاهنا، وإمنا هي مقصودة تبعاً للمقصود األول الذي هو
 حتصيل الصالة.

بعي أن تكون تبعيتها الشرعية باعتبارها أثرًا لوجود املطلوب حبيث يكون املقصد الت ثالثا.
اله: مقصد العدل يف البيوع عن حتقيق املقصود األصلي ومث مبنزلة الثمرة الناجتة شرعاً 

واملعامالت املالية ترتتب عليه مقاصد تابعة أخرى مثل: حتصيل اجلماعة والتعاون واإلئتالف 
 تالف.االخونبذ الشقاق والفرقة و 

أن تكون تبعيتها من جهة قصد املكلف، فإّن املكلفني عند حتصيلهم األمر الشرعي  رابعا.
وقد ال تكون   28م هذه موافقة ملقصود الشارعإمنا يقصدون مقاصد وقد تكون مقاصده

كذلك. ومثاله : اإلحسان يف القرض فقد يقصد به املكلف حفظ دين املقرتض أونفسه،  
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كما يقصد به مكلف آخر حتصيل نفع مقابله من جنس هبة الثواب يف حني يقصد مكلف 
ت يف آخر حتصيل نفع مشروط من جنس ربا القروض فهذه املقاصد للمكلفني قد تباين

تبار مقاصد تابعة من جهة االعمدى موافقتها ملقصود الشارع أو خمالفتها له وهي مجيعا هبذا 
 املكلف.

تبار إىل االعوهي تنقسم هبذا  . من حيث مدى تحققها في نفسها أو نسبية ثبوتها:7
 مقاصد حقيقية وعرفية.

وهي اليت هلا حتقق يف نفسها حبيث تدركها العقول السليمة  . المقاصد الحقيقية:1.7
على  االعتداءكإدراك كون العدل نافعًا وكون    29إدراكًا مستقاًل عن معرفة عادة أو قانون

وهي معاٍن ليس هلا حتقق يف  30النفوس ضاراً ويلحق هبذا القسم املقاصد القريبة من احلقيقية
ل العقالء يعتربوهنا اعتبار احلقيقة وذلك كمعاملة الرضاع ذاهتا إاّل أن تعلقها باحلقائق جيع

 معاملة النسب يف حترمي الزواج.
 وهي تقسم إىل قسمني: عامة وخاصة. المقاصد العرفية :. 2.7

وهي اجملريات اليت ألفتها نفوس اجلماهري واستحسنتها  أوال. المقاصد العرفية العامة:
استحسانا ناشئًا عن جتربة مالءمتها لصالح اجلمهور، كإدراك كون اإلحسان معىن ينبغي 

 .31تعامل األمة به وكإدراك كون عقوبة اجلاين رادعة إياه عن العود إىل مثل جنايته"
رك بالتجربة احتاجت الشريعة إىل وهي معان خاصة تد ثانياً. المقاصد العرفية الخاصة:

اعتبارها ملا تشتمل عليه من حتصيل صالح عام أو دفع ضرر كذلك، كاعتبار القرشية يف 
 شروط اخلليفة . 

 العلم بمقاصد الشريعة فائدة المطلب الثالث :
إن العلم مبقاصد الشريعة اإلسالمية بال شك عظيم النفع والفائدة وتتجلى جوانب أمهيته 

 يلي:فيما 
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ويقوي  -عز وجل  -. إّن العلم بأسرار التشريع وحكمه يزيد املؤمن ثقة حبكمة الشارع 1
إميانه به وعزميته على طاعته ملا حيصل لديه من يقني بأّن هذه الشريعة مل توضع إاّل لتحقيق 

 .32مصلحته يف الدنيا واآلخرة
غايات واألهداف اليت جاءت . إّن العلم مبقاصد الشريعة يزيد العامل الفقيه تبصرًا بال2

هاد واإلصابة فيما يصدر من أحكام. االجتالشريعة من أجل حتقيقها فيقرب له ذلك مواقع 
قال اإلمام اجلويين )ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي فليس على بصرية يف 

 33وضع الشريعة(.
م للنوازل واملستجدات من احلوادث . إّن العلم مبقاصد الشريعة يعني على استنباط األحكا3

واملسائل مب يتوافق مع روح الشريعة اإلسالمية فيضمن ذلك استمرار صالحيتها ملختلف 
 العصور واألجيال.

. إثراء املباحث األصولية ذات الصلة باملقاصد على حنو املصاحل والقياس والعرف والقواعد 2
 والذرائع وغريها. 

ة من شأنه أن يقلص من دائرة اخلالف والنزاع الفقهي والتعصب . إّن العلم مبقاصد الشريع5
 املذهيب.

. إّن من مثرات العلم مبقاصد الشريعة أهنا تعني على انتهاج هنج  الوسطية يف الربط بني 1
النصوص اجلزئية واملقاصد الكلية وفهم اجلزئيات يف ظل الكليات وعدم اجلمود والتمسك 

 ظ أو تعطيلها واإلعراض عنها بدعوى جلب املصاحل.بظواهر النصوص وحرفية األلفا
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 المبحث الثاني: المصارف اإلسالمية
 المطلب األول: تعريف المصارف اإلسالمية لغة واصطالحا

مجع مصرف وهو من أصل مادة ص ر ف وللفعل صرف يف اللغة  لغةاملصارف  أوال.
العربية معاٍن كثرية منها: رّد الشئ على وجهه يقال صرفه يصرفه صرفًا فانصرف، والصرف 

 هو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار ويطلق أيضاً على بيع الذهب بالفضة.
ْصِرُف بكسر الراء على وزن مفعل ويقصد ب

َ
. وتعد  34ه املكان الذي يتم فيه الصرفوامل

كلمة مصرف العربية بدياًل عن كلمة "بنك" ذات األصل األورويب وهي مشتقة من كلمة 
الية اليت تعين املنضدة أو الطاولة نسبة إىل ما كان يستعمله الصرافون القدامى االيط"بانكو" 

 . 35الت املختلفةمن مكاتب خشبية ملمارسة أعماهلم يف األسواق لبيع وشراء العم
فيعرف املصرف اإلسالمي بأنه مؤسسة مالية مصرفية لتجميع  االصطالحأما يف  ثانيا.

األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا ختدم جمتمع التكافل اإلسالمي وحيقق 
 .36عدالة التوزيع

السريع وارضاء ويتضح من هذا أّن املصارف اإلسالمية ليست مصارف عادية تبغي الربح 
مؤسسيها وعمالئها على حساب مصلحة اجملتمع اإلسالمي ولكنها مؤسسات مالية مقيدة 

 مبصاحل األمة وشريعة اإلسالم وهي دعوة قوية وعملية إلحياء املعامالت اإلسالمية.
فاملصرف اإلسالمي ليس وسيطًا ماليًا كاملصرف التجاري يف إطار عالقة الدائن واملدين 

واإلقراض بفائدة ولكن أنشطته تدور على قاعدة "الغُْنُم بالُغْرِم" و"الكسب رتاض االقو 
واخلسارة" و"األخذ بالعطاء" مع اقتسام الربح الذي جيود به اهلل عز وجل بني األطراف 

 بنسب متفق عليها.
 
 

                                                           

.191-189ص  ،9ج  ،املرجع السابق ،م(1991)ابن منظور  34  
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 المطلب الثاني :نشأة المصارف اإلسالمية وتطورها
، إاّل أهنا مل تظهر على شكلها احلايل إال بعد 37مرت املصارف عرب التاريخ مبراحل عديدة

الثورة الصناعية يف أوروبا وما صاحبها من تطور اقتصادي هائل، وصارت بعد ذلك تشكل 
ليس يف دول الغرب فحسب بل وغزت البالد اإلسالمية مع الغزو  االقتصادعصب 

أن هذه املصارف  غناء عنها أمرًا مستحياًل. إالاالستعماري وترسخت جذورها وبات االست
وبكل أنواعها تتبىن مبدأ الربا أساسا يف تعامالهتا املالية أخذًا واعطاءاً، األمر  الذي يتناىف 
مع تعاليم الشريعة اإلسالمية اليت حترم الربا حرمة قاطعة بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 

امة مجاهري الصحيحة ومع ظهور الصحوة اإلسالمية أصبحت هذه املشكلة تؤرق ع
بديل  إجياداملسلمني فضاًل عن املفكرين والعلماء، فاجتهت اجلهود متظافرة إىل الّسعي حنو 

إسالمي يسد حاجة الناس إىل املعامالت املصرفية وينأى هبم بعيدًا عن الدخول يف حرب 
 خاسرة مع اهلل ورسوله.

م إال أن هذه التجربة مل تعش 0021احمللية" سنة  االدخار"بنوك  معية العملية اوكانت البد 
طويال فسرعان ما مت ايقافها بعد ثالث سنوات من تاريخ إنشائها، مث أعقبتها حماوالت 

م. مث أنشئت يف األردن مؤسسة 0010يف مصر  االجتماعيمماثلة يف باكستان مث بنك ناصر 
م 0012سنة م، مث ظهر بنك ديب اإلسالمي بعد ذلك 0011إدارة وتنمية أموال األيتام سنة 
سنة  االستثمارم والبنك اإلسالمي األردين للتمويل و 0012وبنك فيصل اإلسالمي سنة 

 م.0010م وبيت التمويل الكوييت سنة 0019
مصرف  111مث تسارعت حركة إنشاء املصارف اإلسالمية بعد ذلك وهي اآلن تفوق 

مقارنة التجربة نسبيا رغم من حداثة هذه إسالمي داخل البالد اإلسالمية وخارجها. وعلى ال
باملصارف التقليدية إال أهّنا استطاعت أن تفرض وجودها بدليل أّن العديد من املصارف 
التقليدية اآلن تقوم بفتح فروع إسالمية هلا، تلتزم يف تعامالهتا بأحكام الشريعة اإلسالمية. 

مساعدة  وإىل جانب إنشاء املصارف اإلسالمية ظهرت احلاجة إىل إنشاء مؤسسات أخرى
م مث 0011اد الدويل للبنوك اإلسالمية الذي أنشئ سنة االحتعلى إجناح هذه التجربة وأوهلا 
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م مث إنشاء 0090اإلسالمي بقربص سنة  االقتصادإنشاء املعهد الدويل للبنوك اإلسالمية و 
 .38م0091اهليئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية سنة 

 أهداف المصارف اإلسالمية أسس و المطلب الثالث:
تتبىن املصارف اإلسالمية أهدافًا حمددة تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية وما تصبو إليه من 
عمارة األرض وإقامة جمتمع املتقني كما أن عليها مسؤوليات حمددة لضمان بلوغ هذه 

 يلي: األهداف. وميكن اجياز األهداف اليت تسعى املصارف اإلسالمية لتحقيقها فيما
إجياد البديل اإلسالمي لكافة املعامالت الربوية لرفع احلرج عن املسلمني وامتثاالً ألوامر  أوال.

، 39﴿يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾ اهلل تعاىل:
 باملعامالت املالية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.ومن مث التعامل 

تنمية وتثبيت القيم العقدية واخللق احلسن والسلوك الّسوي لدى العاملني واملتعاملني  ثانيا.
مع املصرف اإلسالمي وذلك بتطهري هذا النشاط من الفساد والتأكيد على املناخ العقدي 

فمن خالل معامالت هذه البنوك وسلوكها للمعامالت والقدوة الصاحلة اليت حيتذى هبا، 
املنضبط القومي املتماشي مع األحكام واملبادئ الشرعية، تشكل هذه البنوك منوذجا طيبا ميثل 
 اإلسالم متثيال عمليا صحيحا ويعمل على نشره يف صورته احلقيقية امتثاال لقوله تعاىل :

َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اللَّ  َس بُ ن ْ َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر ﴿َأَفَمْن َأسَّ َس بُ ن ْ ٌر َأْم َمْن َأسَّ ِه َوِرْضَواٍن َخي ْ
 . 40فَانْ َهاَر بِِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َواللَُّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن﴾

وذلك بتوفري  االستثماروتشجيع  االكتنازي واحلث على عدم االدخار تنمية الوعي  ثالثا.
ية املناسبة وإتاحة فرٍص استثمارية جديدة وابتكار صيغ للخدمات االدخار األوعية 
 ية لتتناسب مع خمتلف أفراد اجملتمع وفئاته.االستثمار 

توفري األموال ألصحاب األعمال واملستثمرين من األفراد واملؤسسات الذين لديهم  رابعا.
 القدرة على استثمارها يف جماالت انتاجية ختدم اجملتمع.
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ية يف اجملتمع واليت االقتصادحتقيق التنسيق والتعاون والتكامل بني خمتلف الوحدات  ا.خامس
تسري وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك بغية رفع مستوى الكفاءة واألداء فيها وتذييل 

 العقبات اليت تعرتضها وتوفري سبل النجاح هلا.
 االنتشارإبراز املصارف اإلسالمية يف السوق املصريف القائم من خالل حتقيق  سادسا.

اجلغرايف خلدمات وأعمال البنك، توسيع قاعدة املتعاملني مع البنك مما يدفع لفتح فروع 
ات االستثمار جديدة يف خمتلف املناطق لدعم نشاطه ومد خدماته مما يساهم يف دفع 

 . 41تصاديةوالرتويج ملشروعات ذات جدوى اق
 المطلب الرابع: وظائف المصارف اإلسالمية

متارس املصارف اإلسالمية مجيع أوجه النشاط املصريف املعروفة أو املستحدثة وسائر عمليات 
 :42التمويل املنظمة على غري أساس الربا وتنقسم هذه األعمال واخلدمات إىل ما يلي

اإلسالمية الودائع ضمن ثالث فئات تقبل املصارف . قبول الودائع والحسابات: 1
 أساسية:

وتستخدم هذه احلسابات للعمالء لإليداع  . الحسابات الجارية وحسب الطلب:1.1
 االستثماروالسحب منها مبوجب شيكات أو أوامر دفع وال تشارك هذه احلسابات يف أرباح 

 .43وال تتحمل خماطره
 االستثماره الودائع يف حسابات وتقبل املصارف هذ المشترك: االستثمار. حسابات 2.1

املشرتك على أساس اعتبارها وحدة واحدة وباعتبار األموال املودعة شريكة يف األرباح 
. وتقوم االستثماراملتحققة يف السنة املالية الواحدة كما تتحمل هذه احلسابات خماطر 

رادية ألنواع هذه املصارف بتقسيم هذه احلسابات إىل أنواع التسميات املعتمدة واألسس اإلف
 الشرعية الواحدة. االستثمارالودائع، إالّ أهنا حتكمها شروط 
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وهي احلسابات اليت يقبلها البنك من املودعني  المخصص: االستثمار. حسابات 3.1
لتستثمر يف مشروع معني أو جتارة معينة ويكون ألصحاهبا الغنم وعليهم الغرم، ألن العميل 

وطبيعته، ويرتبط اسرتداد هذه الودائع باسرتداد  االستثماريقرر يف هذا النوع من الودائع نوع 
للبنك حصة من األرباح املتحققة ويتحمل العميل  املبالغ املستثمرة يف املشروع احملدد ويكون

 وحده خماطرها.
 ات االستثمار . 2

 :44متعددة، نوجزها فيما يلي استثماريةتستثمر املصارف اإلسالمية أمواهلا يف قنوات 
حيث يقدم املصرف التمويل الالزم إما كليا أو جزئيا لشخص آخر كي  . المضاربة:1.2

يتم يف هناية العمل اقتسام األرباح أو اخلسائر حسب اآلراء  يقوم بعملية جتارية حمددة مث
 الفقهية املعتمدة.

 وهي نوعان: . المشاركة:2.2
يقتسم فيها املصرف األرباح واخلسائر مع شريكه حسب حصة كل  أوال. مشاركة دائمة:

 واحد منهم.
يف  –كليا أو جزئيا  –تكون بدخول املصرف بصفة شريك ممول ثانيا. مشاركة متناقصة:

مع الشريك اآلخر حبصول املصرف  االتفاقمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس 
على حصة من صايف الدخل املتحقق مع احتفاظ املصرف باجلزء املتبقي أو أي قدر منه 

 ليخصص لتسديد أصل التمويل وهكذا حىت سداد كامل التمويل.
ء بضاعة يطلبها العميل مث يقوم ببيعها له بعد حيث يقوم املصرف بشرا . المرابحة:3.2

 متلكها بربح متفق عليه سلفاً.
املباشر سواء بشراء عقارات أو  االستثمارتقوم املصارف ب . االستثمار المباشر:4.2

سيارات أو آليات أو غريها مث يقوم يتأجريها واحلصول على عائد منها، كما ميكنها أن تقوم 
 متلكات.بالبيع والشراء هلذه امل
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وتطبق عادة على العقارات والسفن واآلليات وغريها . التأجير المنتهي بالتمليك: 5.2
حيث يتم شراؤها مث تأجريها حبيث يتملكها العميل يف هناية مدة اإلجيار حسب الرتتيبات 

 ات.االستثمار الشرعية اخلاصة مبثل هذه 
ارف اإلسالمية خدمات باإلضافة إىل ما سبق تقدم املص. خدمات مصرفية أخرى: 3

 :45أخرى متنوعة منها
تأدية الشيكات وتقاصها، وحتصيل األوراق التجارية وحتويل األموال يف الداخل  أوال.

واخلارج وفتح املعتمدات املستندية وإصدار الكفاالت املصرفية، كما تقدم خدمة بطاقات 
 وبيع وشراء الشيكات السياحية وغري ذلك من اخلدمات. االئتمان

 تأجري الصناديق احلديدية وإدارة املمتلكات. ثانيا.

ات االستثمار إعداد الدراسات الالزمة حلساب املتعاملني مع البنك وغريهم يف جمال  ثالثا.
 شارات املختلفة.االستاخلاصة وتقدمي املعلومات و 

وإصدار تقوم بعض البنوك اإلسالمية ببيع وشراء السبائك الذهبية والعمالت األجنبية  رابعا.
 شيكات هبا.

وما يف حكمها من  االستثمارتقوم بدور الوكيل يف بيع وشراء األسهم وشهادات  خامسا.
 أوراق مالية.

للمواطنني كصندوق القرض احلسن والودائع  االجتماعيةتقدمي بعض اخلدمات  سادسا.
 التجارية.
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 الفصل الثالث:
 مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية

 
 مقدمة

كحفظ يتناول هذا الفصل بنوع من اإلسهاب املقاصد الشرعية اخلاصة بالتصرفات املالية  
العدل فيها مع سرد األدلة املؤسسة هلا من القرآن و وضوحها و رواجها و ثباهتا و األموال 
 والسنة.

 لمقصد حفظ الماالمبحث األول: 
يعد املال عصب احلياة ووقودها، إذ ال يتصور حفظ الدين أو النفس أو العقل أو النسل إال 

لراجعة اىل قسم به، وهلذا تقرر عند العلماء أّن حفظ األموال يعد من كليات الشريعة ا
 .1الضروري

واملقصد األهم يف ذلك هو حفظ أموال األمة حىت تكون قوية مهابة بني األمم، يقول ابن 
عاشور:" إّن املقصد األهم هو حفظ مال األمة وتوفريه هلا وأّن مال األمة ملّا كان كالًّ 

أموال جمموعيًا فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ 
 .2األفراد وأساليب إدارهتا  ... ألّن منفعة املال اخلاص عائدة إىل املنفعة العامة لثروة األمة"

 -حفظه من جهة الوجود ، والثاين  -ويتم حفظ أموال األفراد واألمة بأحد وجهني: األول 
 .3حفظه من جهة العدم

 وفيما يلي تفصيل القول يف كل وجه على حده:
 حفظ المال من جهة الوجودالمطلب األول: 

واملقصود حبفظه من هذه اجلهة هو األخذ بأسباب حتصيله ودخوله يف األمالك وتنميته 
ويتم ذلك بطريقني أساسيني مها التملك  4واستثماره لسّد حاجات األمة واألفراد

 .االكتسابو 
                                                           

 .8ص  ،2ج ،رجع السابقامل، هـ(1395الشاطيب) 1
 .117ص، املرجع السابق ،م(2111ابن عاشور)  2
 . 5ص  ،2ج، رجع السابقامل، هـ(1395الشاطيب) 3
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 . التملك 1
 .5به االستبدادالتملك لغة هو احتواء الشئ و  . مفهومه:1.1

بعني أو  االنتفاعفقد عرّفه ابن عاشور بأنه : " متكن اإلنسان شرعًا من  االصطالحأما يف 
. واملالحظ أّن هذا التعريف 6به أو اسقاطه للغري" االنتفاعمنفعة من تعويض ذلك أو من 

بالعني أو املنفعة من حيث استحقاق العوض  االنتفاعيشمل التعريف اللغوي ويفيده، إذ أّن 
منها اليتم إاّل ملن   االستفادةعليها وأيضا استعماهلا واستخدامها و  االعتداءحال عنها يف 

كان مستبدا بالشئ حمتويًا له إاّل أّن القيد الذي ذكره ابن عاشور وهو قوله "شرعاً" فهذا 
تصاب وأكل االغباملال ظلمًا وأخذه من غري وجه حق ك االستبدادالقيد خيرج من امللك 

 والسرقة وغريها من أنواع الظلم.أموال اليتامى 
 . األموال المتملكة2.1

 :7تنقسم األموال املتملكة يف الشريعة اإلسالمية إىل ثالثة أقسام
 أوال. القسم األول: األموال الخاصة

ويقصد هبا األموال املضافة إىل أصحاهبا، وهذا النوع من األموال هو حق خالص للذي 
ًا واحدًا أو مجاعة خاصة من األمة. وقد أقرت الشريعة اكتسبه بطريق شرعي سواء كان فرد

اإلسالمية امللكية اخلاصة لألموال باعتبارها أمرًا فطريًا قد عرفته البشرية منذ األزل وقد ورد 
َنُكْم  اضافة األموال إىل أهلها يف خطاب الشارع عز وجل حيث قال: ﴿َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ْثِم َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن﴾بِاْلَباِطِل َوتُ  اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِ  . وقوله :8ْدلُوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّ
يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم﴾ ُرُهْم َوتُ زَكِّ . وكذلك  9﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

يف أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث جند قوله:"ال حيل مال امرٍء مسلم إال بطيب 

                                                                                                                                                                     
 .5ص، 2ج، رجع نفسهامل 4
 .292ص ، 11ج، املرجع السابق ،م(1991ابن منظور)  5
 .171ص، املرجع السابق، م(2111ابن عاشور) 6
، 1ط: دراسة مقارنة مع أحدث التطبيقات العلمية املعاصرة، امللكية و ضوابطها يف اإلسالم ،م(1985) انظر:عبد احلميد حممود 7

  .91ص، مكتبة وهبة القاهرة: 
 .188البقرة، اآلية: سورة   8
 .113التوبة ،اآلية: سورة   9
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وقوله "إّن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا  10نفٍس منه"
 .11يف بلدكم هذا"

تقيد هبا وأيضاً إال أّن امللكية اخلاصة لألموال هلا يف الشريعة اإلسالمية ضوابط البد من ال
ملك بطريق مشروع ألمر تأن يكون العليها التزامات البد من تأديتها. فعلى اجلملة ينبغي 

به وملالكه حرية التصرف فيه شرط أن ال يلحق ضررًا بنفسه  االنتفاعمشروع، مباح متلكه و 
ذي أو بغريه فإن خرج تصرفه عن اإلصالح إىل اإلفساد بطل ومنع منه شرعاً. كالسفيه ال

يضيع ماله والفاسق الذي يسعى لنشر الفساد مباله، كما ينبغي على املالك أن يؤدي حق 
 من له احلق يف هذا املال كالنفقة الواجبة والزكاة، فإن امتنع من ذلك طوعاً ُأجرب عليه كرهاً.

وال خيفى ما يف تشريع امللكية اخلاصة من حكمة، ذلك أّن مالك املال هو أحرص الناس 
ذوذ عن ماله والدب عنه وهو أحرصهم على استنمائه واستكثاره، فبتشريع امللكية على ال

والتعمري مما يساهم يف إثراء األمة وبه حيصل حصول  االستثماراخلاصة تعلوا مهم املاّلك يف 
. كما أّن يف هذا التشريع تنظيمًا ملعامالت الناس وصونًا هلا من 12الكل حبصول أجزاءه

أضف إىل ذلك أّن املال الذي يعرف صاحبه يكون مهاب اجلانب مصوناً  التهارج والتقاتل،
 عن أيدي العابثني خبالف املال السائب الذي مل يعرف له صاحب فهو عرضة للهالك.

 ثانيا. القسم الثاني: األموال العامة
وهي األموال اليت يعود نفعها على عموم األمة، فهي مشرتكة بني مجيع أفرادها على حدٍّ 

اء وتسمى أيضًا بـ"مال اهلل" ألهنا ال ختص شخصًا أو مجاعًة معينة بل حيق لكل فرد من سو 
منها على حنٍو ال يضر بغريه حبال. ويدخل يف هذا النوع من األموال :  االستفادةأفراد األمة 

وم املياه العظيمة من أهناٍر وحباٍر واملراعي والغابات والشوارع والطرقات أو ما يصطلح عليه الي
باملرافق العمومية. كما تشمل األموال العامة ما خيصصه ويل األمر ألجل املصلحة العامة،  
كما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأراضي بين النضري وفدك حيث خصصها ملصلحة 

                                                           

 .11218، رقم باب من غصب لوحا فأدخله يف سفينة أو بىن عليه جدارا ،الغصب كتاب ،الكربى السننالبيهقي، 10 
 .1152البخاري، كتاب احلج، باب اخلطبة أيام مىن، رقم البخاري، صحيح   11
 .79، صاملرجع السابقم(، 2111ر)ابن عاشو  12
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املسلمني. وكذلك فعل عمر بن اخلطاب حني محى الربذة والشرف وأيضًا أرض السواد يف 
 .13ملصلحة أجيال املسلمني املقبلة العراق حيث جعلها

وقد استثنيت األموال العامة من امللكية اخلاصة ملسيس حاجة الناس إليها، إذ ال غىن هلم 
عنها، كما أّن يف ختصيص ملكيتها ضرراً بالغًا ملا قد ينتج عنه من التضييق واحلرج، ويشهد 

شركاء يف ثالث املاء والكأل  ثناء قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :" املسلموناالستهلذا 
 . 14والنار"

وترتتب مسؤولية حفظ هذه األموال العامة على مجاعة املسلمني من جهة وعلى الدولة من 
به بوجه ال  االنتفاعجهة أخرى، فواجب مجاعة املسلمني حفظ املال العام حبسن استغالله و 

يؤدي إىل إتالفه أو اإلضرار به، أما مسؤولية الدولة فتتمثل يف حفظه ورعايته من التعدي 
 به بني الناس والتدخل لفض النزاعات اليت قد تنشأ بينهم. االنتفاععليه وتنظيم كيفية 

 ثالثا   أموال الدولة
طوائف من األمة غري  وتسمى أيضا ببيت مال املسلمني وهي" أموال مرصودة إلقامة مصاحل

 .15معينني"
ولبيت املال موارد ومصارف، فأما موارده فهي أموال الزكاة والغنائم والفئ واخلراج واجلزية 
والصدقات اجلارية وكل مال ضائع مل يعرف له صاحب فهو يضم إىل مال املسلمني وكذلك 

 املرياث الذي ليس له وارث.
بينها اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز مجلًة  وأما مصارفه فتختلف باختالف املورد وقد

 وتفصيال.
َها َواْلُمَؤلََّفِة  قال تعاىل: أ  مصارف الزكاة: ﴿ِإنََّما الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ

ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم  قُ ُلوبُ ُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َوِاْبنِ  السَّ
 .16َحِكيٌم﴾

 
                                                           

 .99-91، ص رجع السابقود، املانظر، عبد احلميد حمم 13
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 ب   مصارف الغنائم والفئ والخراج
َما َأفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى و ﴿ قال تعاىل:

ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم﴾َواْلَمَساِكيِن َواْبِن   .17السَّ
﴿َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  وقال أيضًا : 

ِبيِل ِإْن ُكْنُتْم َآَمنْ  ُتْم بِاللَِّه َوَما َأنْ َزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ
 .18َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾

ومابقي من موارد بيت املال يصرف يف مصاحل املسلمني كافة كبناء املساجد واملدارس  ج   
واختاذ العدد احلربية وبناء احلصون وشق الطرق واقامة اجلسور والقناطر وغريها مما فيه 

 مصلحة األمة.
 . أسباب التملك3.1

 للتملك يف الشريعة اإلسالمية أسباب نذكرها فيما يلي:
وهو األصل األصيل يف التملك واملقصود به أن يعمد اإلنسان إىل  :االختصاصأوال. 

وقد كان هذا من أصول احلضارات البشرية فأقره  19عليها االستيالءإحراز املباحات و 
واستخراج ما يف بطن األرض وباقي  االحتطاباإلسالم يف مثل إحياء املوات والصيد و 

 املباحات.
لك بأن يقوم غري صاحب املال يف مال غريه ليحصل وذ ثانيا. العمل في الشئ مع مالكه:

بعمله جزءًا من انتاج ذلك املال ليكون بذلك ملكًا خالصًا له كاملغارسة واملساقاة واملزارعة 
 والقراض واجلعل.

كالتربعات فهي تشمل الصدقات واهلبات واهلدايا واملهر   ثالثا. التنازل عن الملكية للغير:
 ملعروف.وغريها من أوجه اخلري وا

 .20وهو انتقال املال من املتوىف إىل ورثته الشرعيني ويلحق بذلك الوصية رابعا. الميراث:
 

                                                           

. 7سورة احلشر، اآلية:   17  
.21سورة األنفال، اآلية:   18  
 .171-119، صاملرجع السابقم(، 2111)ابن عاشور 19
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 . التكسب2
 . مفهومه1.2

ما يسد  إجياديعرفه ابن عاشور بأنّه " معاجلة  االصطالحويف  21الكسب لغة طلب الرزق 
السعي إىل حتصيل املال  . فالتكسب إذاً هو22احلاجة إّما بعمل البدن أو باملراضاة مع الغري"

يتم ذلك إما بعمل اإلنسان ة من ضرورات وحاجيات وحتسينيات و لسّد متطلبات احليا
ببدنه وكسبه أجٌر عليه أو أن يوظف ماله بنوع من أنواع الشراكة أو مضاربًة بأن يكون املال 
من طرف والعمل من طرف آخر، وهو هبذا املعىن يشمل كاًل من عمليت اإلنتاج 

 .ستثماراالو 
 وللتكسب أصول ثالثة وهي : األرض والعمل ورأس املال. . أصوله:2.2

د ويقصد هبا مجيع املوارد الطبيعية اليت سخرها اهلل سبحانه وتعاىل لعباده وق أوال. األرض:
ما يصل إليه اإلنسان يف الكرة األرضية مبا فيها من حباٍر عرب ابن عاشور عن ذلك بقوله :"

﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا  ،  قال تعاىل:23منابع مياه وغريهاوأوديٍة ومعادن و 
 . 24ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه﴾

وقد عدت األرض أصاًل من أصول التكسب ألّن من دوهنا ال ميلك اإلنسان أن ينتج شيئاً، 
سواء من سطح الرتاب الذي هو منبت  إذ البد له من تسخري ما خلق اهلل له من موارد

الشجر واحَلُب واملرعى ومنبع املياه العذبة أو باطنها الذي حيوي أنواع املعادن والنفط والغاز 
 الطبيعي أو البحار مبا تشتمل عليه من ثروة مسكية ومن الآللئ واملرجان وغريها. قال تعاىل:

ْنَساُن ِإَلى طََعاِمِه  َنا اْلَماَء َصبًّا أَ  ،﴿ فَ ْليَ ْنُظِر اإْلِ ا  ،نَّا َصَبب ْ َنا ِفيَها َحبًّا  ،ثُمَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّ  ،فَأَنْ َبت ْ
 . 25َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَنْ َعاِمُكْم﴾ ،َوفَاِكَهًة َوَأبًّا  ،َوَحَداِئَق ُغْلًبا  ،َوزَيْ ُتونًا َوَنْخاًل  ،َوِعَنًبا َوَقْضًبا 

                                                           
 .711ص  1، جالسابقاملرجع م( ، 1991ابن منظور) 21
 .171، ص املرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 22
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خالف الذي أراده االستحيقق مقصدًا  من أهم املقاصد وهو فبتسخري اإلنسان هلذه النعم 
﴿َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي  اهلل سبحانه وتعاىل من بىن آدم ألرضه. قال تعاىل:

 .26اأْلَْرِض َخِليَفًة﴾ 
وهو السبيل الستخراج معظم منافع األرض ويقصد به كل جهد بدين أو  ثانيا. العمل:

ذهين يبذله اإلنسان قصد حتصيل املال واستخراج املنافع، وقوامه أمران: سالمة العقل 
 وصحة البدن.

للتمكن من حسن التدبري والتفكري يف طرق الكسب املناسبة وذلك باتباع  أ  سالمة العقل:
اختيار األحوال املناسبة لإلصدار عند الشعور بالطلب واجللب أحسن الطرق واألساليب و 

عند ركود األسعار وغريها من التدابري اليت  االدخارعند مسيس احلاجة إىل ما جيب جلبه و 
يف احلقيقة الحتتاج إىل عقل سليم فحسب بل حتتاج أيضًا إىل حكمة وحنكة وذكاء وخربة 

 ليسري العمل على أكمل وجه.
للتمكن من تنفيذ املخططات، إذ ال ميكن للبدن السقيم أن يقوم بعمله  البدن:ب   صحة 

على أكمل وجه خاصة منه ما حيتاج إىل جهد عضلي كاستعمال اآلالت واستخدام احليوان 
وغرس األرض وزرعها والسفر جللب األقوات والسلع وغريها. وقد اهتم اإلسالم بصحة 

ات اخلمس وهيأ هلا من األسباب ما حيفظها وجودا األبدان فجعل حفظ النفس من الضروري
 وعدما.

كتمويل املشاريع   27و"هو مال مدخر معّد لإلنفاق فيما جيلب أرباحا"ج   رأس المال: 
التجارية والصناعية والزراعية وهو وسيلة إلدامة عملية اإلثراء للفرد واألمة، وقد عّده ابن 

ألنه إذا مل يوجد رأس املال فإّن العامل ال  تياج إليهاالحعاشور من أصول التكسب لكثرة 
يأمن أن يصيبه عجز مينعه من مواصلة العمل فتنقطع عنه أسباب التكسب. ويدخل يف 

 .28رأس املال كل األموال النقدية والعينية كالعقارات وآالت اإلنتاج واملواد األولية
 

                                                           
 .31البقرة، اآلية: سورة   26
 .172ص ،املرجع السابق م( ،2111ابن عاشور) 27
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 المطلب الثاني: حفظ المال من جانب العدم
من هذا اجلانب هو صونه ونفي الفساد عنه، وقد اختذت الشريعة  واملقصود حبفظ املال

اإلسالمية مجلة من التدابري والوسائل الكفيلة بذلك كمنع أكل املال بالباطل ومنع اإلضرار 
باألموال وإضاعة املال وتبذيره كما فرضت عقوبات زاجرة على من تعدى حدود اهلل يف 

 ى حدة:األموال. وفيما يلي تفصيل كل وسيلة عل
 . منع أكل أموال الناس بالباطل 1

اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن َأْمَوا قال تعاىل: َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّ ِل ﴿َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ْثِم َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن﴾ َنُكْم ﴿يَا َأي َُّها الَّذِ  . وقال أيضاً:29النَّاِس بِاإْلِ يَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 .30يًما﴾بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراٍض ِمْنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَحِ 

حقيقة هو  وقد فسر اإلمام ابن عاشور معىن األكل يف هاتني اآليتني بقوله :" واألكل
رجاع ألّن اإلدون  االنتفاعإدخال الطعام إىل املعدة من الفم، وهو هنا استعارة لألخذ بقصد 

األكل، وال  إسمحراق مال الغري ن مجيع جهاته ولذلك ال يطلق على إذلك يشبه األكل م
الفاعل من الفعل بطل إذا  إسم. و"الباطل 31األكل" إسميطلق على القرض والوديعة 

. وعرفه ابن العريب قائاًل : "الباطل ما ال فائدة فيه 32ذهب ضياعًا وخسرًا أي بدون وجه"
، وعليه 33ففي املعقول هو عبارة عن العدم ويف املشروع عبارة عما ال يفيد مقصوداً"

نهم، فاملقصود بأكل املال بالباطل هو أخذه من أصحابه دون وجه حق ودون طيب نفس م
فقد جاء يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم:" ال حيل مال امرئ مسلم إاّل بطيب 

. وقال أيضاً 35ال حيل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفسه"وقال أيضاً: " 34نفس"
 .36كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه":"
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قق مقاصد األخذ اليت ال حت وألكل أموال الناس بالباطل صور عديدة فهو يشمل كل أنواع
عطاء احلقوق ألهلها سواء كان ذلك ظلما وعدوانا كالسرقة والغصب وأكل الشريعة يف إ

مال املستضعفني من اليتامى والنساء، أو غشا وخداعا كالتطفيف يف الكيل وامليزان، والغش 
الشرع كالربا والرشوة والغرر يف أنواع البيوع واملعامالت املالية، أو بالرتاضي على باطٍل بينه 

والقمار وامليسر وما شاهبهما، فكل هذه الصور حمرمة ملا تفضى اليه من الغنب والظلم وخبس 
 احلقوق ونقص األمن والتنازع بني الناس.

 . منع اإلضرار باألموال2
أصاًل من أصول الشريعة   37يعد حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم:" ال ضرر وال ضرار"

الكلية اليت متنع الضرر مطلقا ويف مجيع اجملاالت وال شك أّن األموال من أعظم األبواب 
تعرضًا للضرر ملا جبلت عليه النفوس من املشاحة فيها، فكان البد من إعمال هذا األصل 

هلذا األصل  فيها حفظًا ألموال الناس وقطعًا ألسباب املنازعات واخلالفات بينهم. ويشهد
وقال  38﴿َواَل تُْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَ ْعَتُدوا﴾ نصوص من الكتاب والسنة، حيث قال تعاىل:

﴾ أيضاً: ُقوا َعَلْيِهنَّ املالية فقد ورد هنيه تعاىل  ، أما يف باب املعامالت39﴿َواَل ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضي ِّ
.  40﴿َواَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد﴾ حلاق الضرر بالكاتب والشهيد عند توثيق العقود :عن إ

َر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن  كما ورد يف باب الوصية قوله تعاىل: ﴿ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغي ْ
حلاق الضرر بالورثة، ية ينهي اهلل سبحانه وتعاىل عن إ. ففي هذه اآل41اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم﴾

اء بتجاوز املوصي بوصيته ثلث ماله املنهي عنه نصًا أو أن يقصد املوصي بوصيته سو 
اإلضرار بالورثة دون قصد التقرب من اهلل. كما يؤيد أصل حترمي الضرر والضرار ما ورد عن 

                                                                                                                                                                     

باب حترمي أكل مال  ،ذلك وغري امليتة من للمضطر جيوز وما أكله حيل ال ما أبواب مجاع ،الضحايا كتاب ،الكربى السنن البيهقي،35 
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، 42كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه"رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"
عليه أو احلاق الضرر به من أي  عتداءاإلدمه وعرضه ال جيوز فحرمة مال املسلم كحرمة 

 اجلهات كانت.
حلاق مفسدة بالغري أما الضرار فهو البن منظور أن املقصود بالضرر "إ جاء يف لسان العرب

تقام والثأر بغري احلق.  وكال الوجهني منفيان االنأي على سبيل  43مقابلة الضرر بالضرر"
والضرر املقصود دفعه عن األموال  44الرجل أخاه ابتداءًا وال انتهاءاً"واملعىن :" أن ال يضر 

 .45إما أن يكون واقعاً هبا أو أن يكون متوقعاً حدوثه
أما ما كان واقعًا فيجب إزالته طبقا للقاعدة الشرعية الفقهية :" الضرر يزال" أما ماكان 

"الضرر ال يزال مبثله" كما أّن  فيدفع بقدر اإلمكان"، ولكن ينبغي مراعاة أنّ " متوقعاً حدوثه
. ولدفع الضرر الواقع واملتوقع عن األموال سطرت 46الضرر األشد يزال بالضرر األخف""

 الشريعة أحكاماً عديدة نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:
 ثبات حق الشفعة للجار أو الشريك رفعاً للضرر عنه.إ أوال.
عقود املعاوضات منعًا لوقوع الضرر على أحد املتبايعني  ثبات اخليارات بأنواعها يف إثانيا.

 كخيار الشرط وخيار العيب.
تكار ملا يسببه من ضرر جسيم باملستهلكني الذين هم يف أمسِّ احلاجة إىل حاالحترمي  ثالثا.

 السلعة اليت هي غالبا من األقوات. 
حترمي بعض أنواع البيوع واعتبارها بيوعًا فاسدًة ملا تشتمل عليه من اإلضرار  رابعا.

باملستهلكني، كبيع احلاضر للبادي وبيع تلقى الركبان وبيع النجش، فكل هذه البيوع تفضي 
إىل إغالء األسعار مما يضر باملستهلكني العاجزين عن الوصول إىل هذه السلع مع مسيس 
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يع الرجل على بيع أخيه فهو منهي عنه ملا فيه من اجلشع والطمع حاجتهم إليها. وكذلك ب
 واإلضرار باملشرتي بعد لزوم العقد فهذا ضرب من اخليانة، قال تعاىل:" وأوفوا بالعقود".

ومن صور دفع الضرر عن األموال إجازة التسعري يف حالة الغالء الفاحش الناتج  خامسا.
جاء يف اهلداية شرح البداية ما نصه :" وال جيوز عن جشع التجار واحتكارهم للسلع، فقد 

ُسَّعُِّر". 
للسلطان أن يسعر على الناس لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" ال تسعروا فإّن اهلل هو امل

فال ينبغي لإلمام أن يتعرض حلقه إاّل إذا تعلق به دفع ضرر العامة".ففي مثل هذه احلالة 
ث ال يضر بالبائع وال باملشرتي ألّن "الضرر ال يزال جيوز للسلطان أن ُيسَّعَِّر باحلق حبي

 . 47مبثله"
تشريع الضمان، فهو من أهم تطبيقات قاعدة "الضرر يزال" وهو من الوسائل اليت  سادسا.

حتفظ املال املعصوم ألصحابه حيث أّن من أتلف مااًل لغريه وجب عليه تعويضه واألصل يف 
، وال ختفى ما يف هذا التشريع من حكمة 48ذلك ضمان املثلي باملثل والقيمي بالقيمة

رر الواقع بأموال الناس فهو أيضًا َصْوٌن هلا مما هو متوقع، إذ أّن فإضافًة إىل كونه رفعًا للض
اإلنسان إذا علم أنه سيعوض ما أتلفه فإنّه سيحرص على مال غريه كحرصه على ماله 

طرار ال االضاخلاص. وال يراعى يف احلكم بالضمان أن يكون املتُِلُف عامدًا أو خمطئًا ألّن "
عدالة الشريعة اإلسالمية، فمال الغري معصوم والعدل وهذا من متام  49يبطل حق الغري"

يقتضي أن يلحق النقص مبال من تسبب يف اإلتالف ال غريه. ويشمل حكم الضمان املال 
 50املغصوب أيضاً، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :" على اليد ما أخذت حىت تؤديه"

ية، فإن استحال األمر أو تعذر لزمه وعليه فإّن من غصب شيئًا فعليه َرُد عينه ما دامت باق
بدله حسب القاعدة "القيمي بقيمته واملثيلي مبثله"، حىت ال تضيع حقوق الناس باستيالء 

 أهل القوة والسطوة عليها.
 

                                                           
 .91ص ،رجع السابقامل ابن جنيم، 47
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 . منع إضاعة المال    3
من متام حفظ الشريعة اإلسالمية ملال الفرد واألمة أهنا منعت إضاعته بأي وجٍه كان، فقد 

واملقصود بإضاعة  51النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قد :" هنى عن إضاعة املال"ورد عن 
. ويكون منع املال من حقه حببسه وكنزه حبيث 52املال " منعه من حقه ووضعه يف غري حقه"

ال يؤدي وظيفته املرجوة يف دفع املضار وجلب املصاحل كما يكون ذلك بالتقصري واإلمساك 
الواجبة كمنع الزكاة والنفقة الواجبة على األهل واألقربني وأوجه الربِِّ  عن انفاقه يف أوجه اخلري

املعروفة. ويعد كنز املال وحبسه إضاعة له ألنه يصري يف حكم املعدوم ال ينفع أحداً. وهذا 
 مناٍف للمقصود منه، وهلذا شدد اهلل سبحانه وتعاىل الوعيد للذين يكنزونه حيث قال:

ْرُهْم ِبَعَذاٍب َألِيٍم﴾﴿َوالَِّذيَن َيْكِنُزو  َهَب َواْلِفضََّة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّ  .53َن الذَّ
أما وضع املال يف غري حقه فيكون إما بانفاقه يف احملرمات قلياًل كان أو كثريًا كإنفاقه يف 

ذه احملرمات أو اخلمر واملخدرات والسجائر وغريها من احملرمات سواء كان بقصد إستهالك هل
ار فيها. أو أن يكون باسراف املال وتبذيره ويكون ذلك مبجاوزة احلّد يف اإلنفاق، قال االجت

. 54﴿َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما َمْحُسورًا﴾ تعاىل:
.  55َن ِإَذا َأنْ َفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَن َذِلَك قَ َواًما﴾﴿َوالَِّذي وقال أيضًا عز وجل:

ْر تَ ْبِذيًرا  وقال تعاىل يف موضٍع آخر: ِبيِل َواَل تُ َبذِّ ِإنَّ  ،﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ
ْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفورًا﴾ َياِطيِن وََكاَن الشَّ رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ ﴿يَا بَِني َآَدَم  . وقال تعاىل أيضاً:56اْلُمَبذِّ

 .57ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن﴾

                                                           
 .1277رقم "ال يسألون الناس احلافا"،قوله تعاىل باب الزكاة،كتاب يف   ،البخاري صحيح ،البخاري 51
 .317ص دار الغرب االسالمي،:،بريوت1ط، 18ج البيان والتحصيل،، م(1985ابن رشد اجلد،ابو الوليد حممدبن امحد القرطيب ) 52
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 .17الفرقان، اآلية: سورة   55
 .27-21سورة اإلسراء، اآلية:  56
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ور إضاعة املال أيضًا وضعه يف يد من ال حيسن التصرف فيه إما لصغر سنه أو ومن ص
َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُهْم ِفيَها  جنوٍن أو سفٍه، قال تعاىل: ﴿َواَل تُ ْؤتُوا السُّ

 .58َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم قَ ْواًل َمْعُروفًا﴾
غم من أّن أصل الشريعة اإلسالمية يف تصرف الناس يف أمواهلم هو إطالق التصرف فالرب 

هلم، إالّ أّن املالك إذا مل يكن متأهال لذلك بأن ال يكون بالغا عاقال رشيدا وجب منعه من 
ُهْم ُرْشًدا ﴿َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن َآَنْستُ  التصرف فيه. قال تعاىل: ْم ِمن ْ

. واحلكم يف فاقد األهلية هو احلجر على أمواله إىل أن يبلغ 59فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهْم﴾ 
الصيب ويعقل اجملنون ويرشد السفيه. ويلحق املدين املفلس بفاقد األهلية يف حكم احلجر 

للحاكم بيع أمواله إذا امتنع  على أمواله ملا يف إطالق احلرية له من إضرار بغرمائه كما جيوز
 عن بيعها ويقسمها بني غرمائه حماصة، أي كل حسب نسبته. 

وقد يكون احلجر يف بعض املال ال كله كاملوصي إذا جتاوز يف وصيته ثلث ماله أو املريض 
مرض املوت إذا تربع مبا جياوز الثلث حفظًا حلق ورثته من الضياع كما قال رسول اهلل صلى 

" إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ما يف عليه وسلم:
 أيديهم"، كما أن األصل يف املسلم أن يبدأ يف بره وإحسانه مبن يعول مث األقرب فاألقرب.

 . تشريع الحدود والعقوبات4
مل تكتف الشريعة اإلسالمية يف سبيل حفظ أموال األمة وأفرادها بالنهي عن التعدي على 
أموال الغري أو اإلضرار هبا، بل شرعت يف سبيل ذلك حدودًا وعقوبات زاجرة لكل من 
سولت له نفسه التعدي على حدود اهلل فيها. وال شك أن يف ذلك حكمة بالغة من اهلل عز 
وجل اخلبري بعباده، فهو يعلم أن منهم التقي الذي يكفيه النهي لكي ينتهي كما أن منهم 

﴿َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق  إال باخلوف من عقوبة الدنيا العاجلة، قال تعاىل: الفاسق الذي ال ينزجر
 . 60َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر﴾

                                                           
 .5النساء، اآلية: سورة   58
 .1النساء، اآلية:سورة   59
 .12امللك، اآلية:  سورة  60
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تهاك ونشرًا لألمن االنوألجل هذا كانت احلدود والعقوبات صيانًة لألموال وحفظًا هلا من 
اإلسالمية يف هذا الباب والطمأنينة بني أفراد اجملتمع. أما احلدود اليت نصت عليها الشريعة 

فهي حّد احلرابة وحّد السرقة وأما ما مل تنص عليه من أنواع أكل أموال الناس بالباطل فأمره 
 إىل ويل األمر حيكم فيه بالتعزير حسب ما تقتضيه املصلحة.

احلرابة جرمية شنعاء تشمل التعدي على األنفس واألموال واألعراض   . حّد الحرابة:1.4
الرعب يف أوساط الناس ذلك أن احملارب يتخفى عن الناس ليباغتهم بسالح  كما أهنا تبث

أو حنوه قصد سلبهم أمواهلم أو التعدي على أعراضهم وقد يؤدي ذلك إىل إزهاق أرواحهم 
وهلذا شرع اهلل عز وجل هلذه اجلرمية أشّد أنواع العقاب ونص عليه يف كتابه العزيز، قال 

ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ﴿ِإنََّما َجَزاُء الَّ  تعاىل: ِذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت َّ
نْ َيا َوَلُهْم  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ  ِفي اْْلَِخَرةِ تُ َقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يُ ن ْ

 .61َعَذاٌب َعِظيٌم﴾
واملقصد من تشريع هذه األحكام هو حفظ أنفس الناس وأعراضهم وأمواهلم وتوفري األمن 
الالزم هلم يف معاشهم، ألن فقد األمن يؤدي إىل قطع السبل وطرق املواصالت على الناس 

هم، تعطيل مصاحلو ملا هلذه اجلرمية من هتديد هلم يف أسفارهم كما تؤدي إىل كساد جتارهتم 
هلذا كان حكم احلرابة أشد من حكم السرقة نظرًا لتعاظم خطرها فهي ال هتدد أمن الناس 
فحسب بل حتدد حياهتم واستقرارهم ونشر الرعب يف قلوهبم وال شك أن األمن مقصد 

 أساسي من مقاصد التشريع.
يف اجملتمع رار االستقتعد السرقة من اجلرائم اخلطرة اليت هتدد األمن و  . حّد السرقة:2.4

ارَِقُة  ولذلك جعل اهلل عقوبتها شديدة وهي قطع يد السارق، قال تعاىل: اِرُق َوالسَّ ﴿َوالسَّ
 .62فَاْقطَُعوا َأْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم﴾

وسيلة ملقاصد أخرى، إذ ال فإقامة احلّد يف الشريعة اإلسالمية ليس مقصودًا لذاته بل هو 
خيفى ما جلرمية السرقة من مفاسد فإضافًة إىل كون السارق يأخذ أموال الناس بالباطل 
ويسرق حصيلة جهدهم وتعبهم فهو أيضًا يبث الرعب يف أوساط الناس وال خيفى على 
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يقبض  أحد أن األمن مقصد هام من مقاصد التشريع إذا اختفى حّل حمله اخلوف الذي
ن تصرفهم ويكفهم عن اختاذ أسباب احلياة مما يؤدي إىل ععن مصاحلهم وحيجزهم  الناس

ية منها، االقتصادضيق سبل معاشهم واضطراب أحواهلم يف مجيع جماالت احلياة وال سيما 
وتنقلها بني األمصار ورواجها يف األسواق  االستثمارار و االجتألّن مناء األموال واصالحها ب

مرهون مبدى حتقق األمن، لذلك فهو شرط أساسي لنجاح أي نشاط إقتصادي مهما كان 
نوعه وحفظا هلذا املقصد شرّع اهلل عز وجل هذه احلدود وجعلها مالئمة للجرم املقرتف 

 لزجر.فكلما تعاظمت اجلرمية وزاد خطرها كانت عقوبتها أشد لتكون أبلغ يف ا
 . التعزير3.4

إن من حكمة الشريعة اإلسالمية مراعاهتا للتناسب بني اجلرم املقرتف والعقاب املرتتب عليه، 
فلما كانت جرمية احلرابة أشد خطرًا على األمن العام لألنفس واألموال واألعراض فقد 
 استحقت بذلك أشد أنواع العقوبات وهي القتل والصلب وتقطيع األيدي واألرجل من
خالف والنفي من األرض، ودوهنا يف الشدة حّد السرقة فهو يكتفي بقطع يد السارق ألّن 
السرقة هتدد أمن األموال دون األنفس. ومل تشرع احلدود إاّل ألعظم اجلرائم خطرًا وأكثرها 
ضررًا بالنظام العام للمجتمع أما ما كان دون ذلك من أنواع اجلرائم والتعدي على األموال 

هاد فيه إىل ويل األمر حيكم فيه حسب ما تقتضيه االجتوأوكل  63له باب التعزير فقد شرع
 املصلحة مراعياً يف ذلك مبدأ العدل والتناسب بني العقوبة واجلرم.

واملقصد من تشريع التعزير، هو محل الناس على الوقوف عند حدود الشريعة اإلسالمية 
تمع، إذ أنه البد من وجود الوازع السلطاين رار يف اجملاالستقوحفظ النظام العام واألمن و 

ال يردعه إال وازع السلطان  -عز وجل -حال غياب الوازع الديين ألّن من ال خيشى اهلل
وهلذا كان التعزير موكواًل إىل ويل األمر دون غريه ألنه صاحب سلطة وهيبة وهذا يدخل يف 

  باب السياسة الشرعية.
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 األموالالمبحث الثاني: مقصد رواج 
 المطلب األول: مفهوم الرواج

إىل األصل "روج" وراج الشئ يروج رواجًا إذا نفق، ومنه  اللغةيعود مصطلح الرواج يف  
 .64روجت السلعة والدراهم. وراجت السلعة رواجاً نفقت وكثر طالهبا

ميكن الرواج دوران املال بني أيدي أكثر من فقد ّعرفه ابن عاشور بقوله:" االصطالحأما يف 
 .65من الناس بوجه حق"

وهذا املعىن الشرعي ال خيتلف عن املعىن اللغوي فاملقصود منهما أن يكون املال متداوال بني 
. وهو هبذا املفهوم مضاد 66أيدي الناس مجيعا ومتحركا يف شكل استهالك أو استثمار

من تثمريه  لتكديس الثروة يف يد فئة قليلة من أهل السلطان والنفوذ وحرمان بقية الناس
منه مما يؤدي إىل اإلخالل بالتوازن العام يف اجملتمع ألن مثل هذا التكديس يؤدي  االستفادةو 

. االجتماعيي و االقتصادحتما إىل خلق الطبقية يف اجملتمع ونشر ألوان الفساد السياسي و 
" من مقاصد التشريع املايل يف الشريعة 67لذلك يعد الرواج "مقصدا شرعيا عظيما

 مية.اإلسال
 المطلب الثاني: األدلة المؤسسة لمقصد الرواج

حيث اشرتكت يف الداللة عليه  68راءاالستقيعد الرواج من مقاصد الشريعة الثابتة بطريق 
 نصوص من الكتاب والسنة ميكن تصنيفها إىل جمموعات كاآليت:

وردت نصوص عديدة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية  . الترغيب في المعاملة بالمال:1
الشريفة ترغب يف املعاملة باملال وحتض على السعي يف طلب الرزق ابتغاءًا لفضل اهلل عز 

 وجل نذكر منها:
 

                                                           
 .285ص ،2، جاملرجع السابقم(، 1991ابن منظور) 64
 .172، صاملرجع السابق م(،2111ابن عاشور) 65
 .297ص ، املرجع السابق، م(1991) يوسف حامد العامل 66
 .172ص ،املرجع السابقم(، 2111)ابن عاشور 67
ور باستقراء أدلة اشرتكت يف علة حبيث راء من أبرز طرق الكشف عن مقاصد الشريعة و يتم ذلك كما يقول ابن عاشاالستقيعد   68

 .172 ص ،املصدر نفسهال لذلك.ابن عاشور ،حتصل لنا يقني بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع و قد ساق الرواج مثا
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 . من القرآن الكريم1.1
اللَِّه َوَآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل َوَآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي اأْلَْرِض يَ ْبتَ ُغوَن ِمْن َفْضِل ﴿ قوله تعاىل: أوال 

 .69﴾اللَّهِ 
فقد قرن اهلل سبحانه وتعاىل بني الضرب يف األرض أي السعي يف طلب الرزق وبني اجلهاد 
يف سبيل اهلل ويف ذلك إشارة من اهلل عز وجل إىل أمهية العمل يف سبيل حتصيل املال الذي 

السعي هو السبيل لرواج املال وتداوله بني  يعد عصب احلياة وعمادها وال شك أّن هذا
الناس ومن مث حتقيق متطلبات احلياة من ضروريات وحاجيات وحتسينيات. وقد فقه 

ما خلق اهلل موتة عىن فنجد عبد اهلل بن عمر يقول:"الصحابة رضوان اهلل عليهم هذا امل
باً من فضل اهلل ضار أحب إيل بعد املوت يف سبيل اهلل من أن أموت بني شعبيت رحلي أبتغي 

ما من جالب جيلب طعاماً إىل بلد من بالد املسلمني فيبيعه يف األرض" ويقول ابن مسعود:"
 .70بسعر يومه إالّ كانت منزلته عند اهلل منزلة الشهداء"

آلية . فقد وردت هذه ا71﴾لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكمْ ﴿ قوله تعاىل: ثانيا.
يث كانوا يقولون يف إبطال ما كان يدعيه العرب يف اجلاهلية من حترمي التجارة يف أيام احلج ح

ويف ذلك إشارة من اهلل عز وجل إىل أمهية  72هؤالء الّداّج وليس باحلاج"ملن يتجر فيها "
طلب الرزق وأنه مطلب شرعي ال يتنايف أبدا مع اإلخالص يف عبادة اهلل عز وجل. وال 

اجتماع الناس يف احلج يعّد فرصة مثالية لتداول األموال ورواج السلع فريزق اهلل  شك أنّ 
 الناس بعضهم من بعض وتعم بذلك املنافع.

َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ ﴿قوله تعاىل ثالثا. ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرًة تُِديُرونَ َها بَ ي ْ
رخصت الشريعة اإلسالمية يف ترك اإلشهاد احملثوث عليه يف التجارة . فقد 73﴾َتْكتُُبوَها

 .74احلاضرة حرصاً على نفي العوائق عنها مما يؤدي إىل تيسري إدارهتا وتداوهلا بني الناس

                                                           

.21سورة املزمل، اآلية:   69  
 .229دار الكتب العلمية، ص :، بريوت1ط، 1ج الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ،م(1991جالل الدين عبد الرمحن) ،السيوطي 70
.198سورة البقرة، اآلية:   71  
 .173، صاملرجع السابقم(، 2111)ابن عاشور 72
.282سورة البقرة، اآلية:   73  
 .173، صاملرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 74
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 . من السنة النبوية2.1
إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة واستطاع أن ال قوله صلى اهلل عليه وسلم:" أوال.

 .75غرسها فليغرسها"يقوم حىت ي
ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا فيأكل منه طري أو إنسان أو وقوله أيضا:" ثانيا.

 .76هبيمة إالّ كان له به صدقة"
فالغرس والزرع وسيلة إلنتاج املال ومن مث رواجه، ألن رواج املال فرع عن وجوده ووفرته وهلذا 

واملال يف اإلنتاج سواء بطريق الزراعة أو حثت الشريعة اإلسالمية على استثمار اجلهد 
 الصناعة ألنه إذا انعدم اإلنتاج مل تكن هناك سلع ومل يكن هناك ما يتم تروجيه.

 . مشروعية التوثيق في انتقال األموال بين الناس2
ى﴿ قال تعاىل: . وقال عز 77 ﴾فَاْكتُُبوهُ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّ
 .78﴾َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتمْ ﴿ وجل أيضا:

شرعت الشريعة اإلسالمية التوثيق يف انتقال األموال بني الناس إما بالكتابة  أو باإلشهاد أو 
الرهن أو الكفالة وكلها وسائل إلشاعة الثقة بني املتعاملني ومما ال شك فيه أن الثقة شرط 

لتعامل املايل فمىت شاعت بني الناس كثر التعامل بينهم مما يؤدي حتما إىل أساسي يف ا
حتقيق مقصد الرواج. وتأكيدًا على أمهية الثقة يف التعامل املايل حرمت الشريعة اإلسالمية 

 ﴾َياَءُهمْ فََأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأشْ ﴿ مجيع ألوان الغش واخلداع، قال تعاىل:
79. 
 . منع تكديس الثروة في يد األغنياء3

َكْي ﴿ه عن قسمة الفئ الرواج قوله تعاىل يف معرض حديث إن من أبرز األدلة املؤسسة ملقصد
 .80 ﴾َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ  اَل 

                                                           

 .1222، رقم عبد بن محيد، مسند عبد بن محيد75 
أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أم "باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقول اهلل تعاىل صحيح البخاري، كتاب املزارعة، البخاري،  76

 .2195رقم  ،"حنن الزارعون لو نشاء جلعلناه حطاما
.282سورة البقرة، اآلية:   77  
.282سورة البقرة، اآلية:   78  
.85سورة األعراف، اآلية:   79  
.7سورة احلشر، اآلية:   80  
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كما كان   81غين والُدوَلُة تداول املال وتعاقبه: أي كي ال يكون مال الفئ يتسلمه غين من
سائدا يف اجلاهلية فهذا حرص من الشريعة اإلسالمية على توزيع الثروة بني أفراد األمة ألن 
احنصار حركة األموال يف دائرة أياٍد معينة الخيدم املصلحة العامة املرجوة من وراء ذلك 

اء واحملتاجني التداول وال يتماشى مع مقاصد الشريعة ومبادئها ملا فيه من احلاق الضرر بالفقر 
واألخالقي وهذا ما حياربه اإلسالم بكل  االجتماعيي و االقتصادتالل االخوإفضائه إىل 

 الوسائل.
 . منع بعص صور من التداول في التعامل المالي4

إن من حرص الشريعة اإلسالمية على إقامة مقصد الرواج يف األموال قطعها لألسباب 
راِمِه أو تعطيله   فمنعت صورا من املعامالت املالية منها:املفضية إىل اْنِْ

من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"قال  . النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه:1.4
" وعلة هذا النهي طلب رواج الطعام يف األسواق 82ابتاع طعامًا فال يبعه حىت يستوفيه
 وظهوره هبا حىت تطمئن النفوس به.

ألن بقاء الطعام يف الذمة يفضي إىل فوات  83م نسيئة. النهي عن بيع الطعام بالطعا2.4
 فيعز بذلك الطعام على احملتاج ويشتد ضرره. 84رواجه يف األسواق

وذلك تيسرياً لرواج الطعام ومنعاً  . النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي3.4
عليه وسلم  لتدخل السماسرة إلغالء األسعار، فقد جاء عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل

النيب صلى اهلل عليه  . كما جاء عن جابر أن85"هنى أن تتلقى السلعة حىت  تبلغ األسواق"
. وعلة النهي هي 86ال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض"وسلم قال:"

تيسري رواج الطعام يف األسواق ومنع تدخل السماسرة إلغالء األسعار مما ييسر على الناس 
 حاجاهتم خاصة الفقراء منهم. ويسد

                                                           
 .71، ص28ج، املرجع السابقم(، 2111شور)ابن عا 81
 .2129، رقم بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك بابصحيح البخاري، كتاب البيوع، البخاري،  82
أصل هذا النهي احلديث الذي أخرجه البخاري عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم " هنى عن  83

 .2113رقم ، باب بيع الزبيب بالزبيب و الطعام بالطعام، املزابنة"، صحيح البخاري،كتاب البيوع، 
 .18، صاملرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 84
 .1517باب حترمي تلقي اجللب، رقم  ، كتاب البيوع ،صحيح مسلممسلم،   85

 .1521رقم باب حترمي بيع احلاضر للبادي،  ، البيوع كتاب ،نفسه املرجع86 
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 87من احتكر  فهو خاطئ"لقوله صلى اهلل عليه وسلم :" . النهي عن احتكار الطعام4.4
 تكار يؤدي إىل إقالل الطعام يف األسواق وتعطيل رواجه.االحألن 

 المطلب الثالث: وسائل تحقيق مقصد الرواج
وضعت الشريعة اإلسالمية مجلة من الوسائل اليت من شأهنا أن تيسر عملية رواج املال كي 

ية، وتتلخص هذه االقتصاديتم تداوله ودورانه بيسر ليؤدي دوره يف تنمية األمة وهنضتها 
 الوسائل يف اآليت:

 . تشريع عقود المعامالت لنقل الحقوق المالية1
سواء كانت عقود معاوضات كالبيع واإلجارة أو عقود  ال شك أن عقود املعامالت بأنواعها

تربعات كالصدقة واهلبة تعد من أهم وسائل نقل احلقوق املالية بني الناس، وقد جعلت 
الشريعة اإلسالمية لزوم العقد حبصول صيغها الدالة على الرتاضي بني املتعاقدين كما أن 

معاً، فإذا حتقق هذا كله كان صحتها مرهونة باستيفاء شروطها اليت تكفل مصلحتهما 
يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ﴿ لقوله تعاىل: 88األصل يف العقود اللزوم دون التخيري إال بشرط

 .89 ﴾بِاْلُعُقودِ 
 . تشريع عقود مشتملة على شئ من الغرر2 

هذه القاعدة  إن من املبادئ القارة يف الشريعة اإلسالمية قاعدة "نفي الغرر"، إال أن تطبيق
ليس على إطالقه فقد استثنت الشريعة اإلسالمية الغرر اليسري رفعا للحرج وتيسريا على 
األمة فأقرت بعض العقود كالقراض واملزارعة واملساقاة والّسلم رغم اشتماهلا على شئ من 
الغرر ألن منافعها أكرب من مضارها وال ميكن حتصيل هذه املنافع إال باحتماله فاقتضت 

كمة الشريعة اإلسالمية "ترجيح ما فيها من املصلحة على ما عسى أن يعرتضها من ح
 خفيف املفسدة" وال ختفى ما يف هذا التشريع احلكيم من أثر كبري يف تسهيل رواج األموال.

 
 

                                                           

 .1605باب حترمي االحتكار يف األقوات، رقم  ،املساقاة كتاب ،نفسه املرجع 87 
 .173، املرجع السابق م(،2111ابن عاشور) 88
 .1،اآلية: املائدة سورة   89
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 . تحريم كنز المال3
الرواج دل يعد حترمي كنز املال من أهم الوسائل اليت وضعتها الشريعة اإلسالمية حلفظ مقصد 

ْرُهْم بَِعَذاٍب ﴿ عليه قوله تعاىل: َهَب َواْلِفضََّة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
َها ِفي نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا ،َألِيٍم  َما َكنَ ْزُتْم  يَ ْوَم ُيْحَمى َعَلي ْ

 .90﴾أِلَنْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 
واحلكمة من هذا التحرمي أن حبس املال وتعطيله عن الوظيفة اليت وضعه اهلل ألجلها وهي 

ي عامة مما يؤثر االقتصاداإلنفاق يف سبيل اهلل من شأنه أن يفسد التوازن املايل والتجاري و 
العام يف األمة، فبدل أن يكون املال وسيلة يستعان هبا على حتقيق املصاحل سلبا على التوازن 

الفردية واجلماعية يصري غاية يف حّد ذاته ويف هذا خرق للفطرة اليت فطرها اهلل عز وجل 
 وعكس حلقائق األمور.

 تكاراالح. تحريم 4
منعه بالنسبة لقد منع الشارع احلكيم احتكار السلع كما منع اكتناز النقود، وشدد يف 

يب صلى اهلل عليه وسلم أنه حيث ورد عن الن 91ألقوات الناس والضروريات  الالزمة حلياهتم
. 93وقال أيضا:" اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون" 92من احتكر فهو خاطئ"قال:"

حلاق الضرر نت طعاما أو غريه والعلة يف ذلك إتكار حمرم يف السلع الضرورية سواء كااالحو 
جراء حبس ما حيتاجون إليه من ضروريات حياهتم كما أن فيه منعا لتحقيق بالناس من 

 مقصد تداول األموال.
 . تكثير التعامل بالنقدين5

يعد اصطالح البشر على التعامل بالنقدين بدال من املقايضة باألعيان من أهم مثرات التقدم 
ت بني الناس ويرجع ذلك إىل املايل ملا له من أثر كبري يف تسهيل رواج املال وتكثري املعامال

اخلصائص املميزة للنقد كسهولة التجزئة وخفة النقل والدقة يف تقييم األشياء مما يقلل من 

                                                           
 . 35-32التوبة، اآلية: سورة   90
 .52، صرجع السابقامل، م(1991) يوسف حامد العامل 91

  92 .سبق خترجيه
 .2153، رقم باب احلكرة واجللب ، كتاب التجارات ، سنن ابن ماجهابن ماجه، 93
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. ولقد حرصت الشريعة اإلسالمية على حتقيق هذا املقصد 94دائرة الغرر يف املعامالت املالية
الطعام بالطعام تفاضال  وذلك من خالل كثرة هنيها عن بيع األشياء بأمثاهلا كالنهي عن بيع

فقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه استعمل رجال على خيرب فجاءه بتمر جنيب 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :" َأ ُكُل متر خيرب هكذا ؟ قال : ال إنا لنأخذ الصاع 

الدراهم مث ابتع من هذا بالصاعني والصاعني بالثالثة فقال رسول اهلل : ال تفعل، بع اجلمع ب
غريه مما ورد يف هذا الباب ارشاد إىل أفضلية التعامل بالنقد و ففي هذا  95بالدراهم جنيبا"

 .96وهو وسيلة لتحقيق مقصد الرواج
 . تشريع الزكاة6

إن احلكمة التامة للشريعة اإلسالمية قد قررت يف أموال األغنياء حقاً واجبا هلل عز وجل وهو 
اِئِل َواْلَمْحُرومِ  ،َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ﴿ تعاىل:فريضة الزكاة، قال    .97﴾ِللسَّ

وال شك أن هذا التشريع الرباين احلكيم له بالغ األمهية يف حتقيق مقصد رواج املال وتداوله 
ة ذلك أن زكاة أموال األغنياء اليت تعود على فقراء األمة وحمتاجيها هلا دور كبري يف إعاد

التوزيع العادل للثروة بني أفراد اجملتمع ومن مث حتقق التوازن الذي أرشدنا إليه اهلل عز وجل يف 
 ، كما أهنا حتارب كنز املال احملرم، قال98 ﴾َيُكوَن ُدولًَة بَ ْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ  َكْي اَل ﴿ قوله:

إال أمحي عليه يف نار  ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاتهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"
جهنم فيجعل صفائح فتكوى هبا جنباه وجبهته حىت حيكم اهلل بني عباده يف يوم كان 

 . 99مقداره مخسني ألف سنة مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار"
كما أن أموال الزكاة من شأهنا أن تساهم يف تنشيط حركة املال يف اجملتمع وذلك بتحويلها 
للفقري أو احملتاج من حالة العجز إىل حالة القدرة فتتوسع دائرة القادرين على املشاركة يف 

                                                           
 .171، صاملرجع السابقم(، 2111)ابن عاشور 94
 .2189باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه، رقم   ، كتاب البيوع ، البخاري، صحيح البخاري 95
 .178، صاملرجع السابق م(،2111ر)انظر :ابن عاشو  96
 .25-22سورة املعارج، اآلية:   97
 .7احلشر، اآلية:  سورة  98

 .1128باب إمث مانع الزكاة، رقم  ،الزكاة كتاب ،ممسل صحيح مسلم،99 
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كما أن هذا الفقري قد يتحول من مستحق للزكاة إىل دافع هلا   االستثمارو  االستهالكعمليت 
 يساهم يف تقليص شرحية الفقراء يف اجملتمع وال شك أن هذا من أهم مقاصد الشريعة.مما 

 . تشريع الميراث7
جاء تشريع املرياث لينظم عملية انتقال املال بعد وفاة صاحبه إىل من يرثه من أقاربه فكان 
 هذا التشريع وسيلة هامة من وسائل حتقيق مقصد تداول املال ومن مث رواجه. وقد اهتمت

الشريعة اإلسالمية باملرياث اهتماما خاصا يظهر جليًا من خالل التفصيل البني ملعظم 
أحكامه يف القرآن الكرمي، فهي مل ترتك لصاحب املال اخليار يف توزيع تركته حسب إرادته 

 ومشيئته إال يف حدود الثلث بل تولت تعيني الورثة وحتديد أنصبتهم بدقة وتفصيل.
يع احلكيم له أثر كبري يف ضمان التوزيع العادل للثروة فهو حيول دون وال شك أن هذا التشر 

جتميع الثروات بيد أفراد قالئل كما هو احلال يف بعض التشريعات غري اإلسالمية اليت تعطي 
أو كما كان سائدا يف اجلاهلية حبيث كان يوصي جبميع املال إىل  100الثروة لإلبن البكر

 م تقربا إليهم وافتخارا هبم وحرمان الضعاف والنساء منه.أحب الناس أو أشهرهم أو أقواه
 . تشريع النفقة8

من الوسائل اليت اعتمدهتا الشريعة اإلسالمية يف حتقيق مقصد الرواج قصدها إىل استنفاذ 
بعض الثروة بالنفقات الواجبة على الزوجات والقرابة فهي مل ترتك ذلك إلرادة القيم على 

ا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقونَ ﴿ شرعا، قال تعاىل: العائلة بل أوجبته عليه ، إال أهنا قد أرشدته  101﴾َوِممَّ
َواَل َتْجَعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل ﴿ تدال يف ذلك قال تعاىل:االعإىل منهج الوسطية و 

َوالَِّذيَن ِإَذا َأنْ َفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا ﴿ وقال تعاىل أيضا: 102﴾تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما َمْحُسورًا
 .103﴾َوَلْم يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَن َذِلَك قَ َواًما

                                                           
مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية: ، أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية، م(1975)سن صبحي أمحد عبد اللطيف، احل 100
 .17ص

 .3البقرة، اآلية:  سورة  101
 .29اإلسراء، اآلية:  سورة  102
 .17الفرقان، اآلية:  سورة  103
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فوجوب النفقة على العائل يدفعه إىل السعي جبد يف حتصيل املال والتوسعة على أهله، قال 
أن  " كما104كفى باملرء إمثا أن يضيع من يعول صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"رسول اهلل

احلث على اإلنفاق يشمل ضمنيا احلث على العمل واإلنتاج ومن أوجه اإلنفاق املشروع 
ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن ﴿ نفقات التحسني والرتفه، قال تعاىل :

ُل اْْلَيَاِت ِلَقْوٍم الرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن َآَمُنوا ِفي اْلَحَياِة  نْ َيا َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُ َفصِّ الدُّ
وسيلة عظيمة النتفاع الطبقتني الوسطى والدنيا يف كما يقول ابن عاشور"وهي   105﴾يَ ْعَلُمونَ 

األمة من أموال الطبقة العليا وهي أيضا عون عظيم على ظهور مواهب الصنائع والفنون يف 
 .106أذواقهم وأناملهم" تقدمي نتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.9171السنن الكربى، كتاب عشرة النساء، باب إمث من ضيع عياله، رقم ، النسائي 104  
.32سورة األعراف، اآلية:   105  
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 المبحث الثالث: مقصد وضوح األموال
 المطلب األول: مفهوم الوضوح

بقوله:"وأما وضوح فقد عرفه ابن عاشور  االصطالحأما يف  107الظهور والبيان لغةالوضوح 
، ومعىن هذا 108بعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر اإلمكان"األموال فذلك إ

يتم إجراء العقود واملعامالت املالية على وجه يتسم بالبيان والوضوح يف مجيع  املقصد أن
أجزاء العقد ومراحله وذلك بغرض محاية األموال من الضياع إما سهوا ونسيانا أو عمدا 
بنكراهنا وجحودها ولذلك وضعت الشريعة اإلسالمية مجلة من الوسائل التشريعية اليت من 

 صحاهبا وأن حتد من أسباب النزاع واخلالف بني املتعاملني.شأهنا أن تكفل احلقوق أل
 المطلب الثاني: وسائل تحقيق مقصد الوضوح

يَا َأي َُّها الَِّذيَن ﴿ شرع اهلل سبحانه وتعاىل كتابة الديون وتوثيقها بقوله: . تشريع الكتابة:1
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َواَل يَ  ى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ ْأَب َكاِتٌب َأْن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّ

تَِّق اللََّه رَبَُّه َواَل يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن  َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْليَ 
َواَل  .....ِل َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأْن يُِملَّ ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعدْ 

َهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإلَ  ى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأقْ َوُم لِلشَّ
 .109﴾تَ ْرتَابُوا

ففي هذه اآلية الكرمية إرشاد من اهلل عز وجل للناس ألسلم الطرق يف احملافظة على املال 
أهنا تعصم ذلك أن من شأن الكتابة أن حتفظ من عليه احلق من نوازع اجلحود والنكران كما 

املتعاملني من الوقوع يف اخلطأ والنسيان فتصان بذلك األموال من الضياع وتقطع أسباب 
 اخلالف والتنازع بني الناس.

َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ﴿ شرع اهلل تعاىل اإلشهاد بقوله: . تشريع الشهادة:2
َر ِإْحَداُهَما َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فَ َرُجٌل َوامْ  َهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فَ ُتذَكِّ ْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ َرَأتَاِن ِممَّ

 .111﴾َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتمْ ﴿ وقال تعاىل أيضا:  110﴾اأْلُْخَرى
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فالشهادة وسيلة من وسائل حتقيق مقصد وضوح األموال ألهنا تبعدها عن مواطن الريب 
اشرتط يف القائمني هبا بأن يكونوا عدوال من أهل الصدق والورع ألهنا والية والتنازع وقد 

عظيمة وتتعلق هبا حقوق ومصاحل للغري فال تقبل شهادة الفاسق أبداً. يقول ابن عاشور:" 
ومقصد الشريعة من الشهود اإلخبار عما يبني احلقوق وتوثيقها فلذلك كان املقصد منهم 

خُيربون به بأن يكونوا متصفني مبا يزعهم عن الكذب، والوازع  أن يكونوا مظنة الصدق فيما
. ونظرا خلطورة الشهادة وأمهيتها فقد عدت 112أمران ديين وهو العدالة وخلقي وهو املروءة"

شهادة الزور من كبائر الذنوب اليت نبه عليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد قال:" أال 
بلى يا رسول اهلل قال : اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين  أنبئكم بأكرب الذنوب ثالثا، قالوا:

 .113وجلس وكان متكئا فقال: أال وقول الزور قال: فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت"
من مثن  احتباس العني وثيقة باحلق ليستوىف احلق من مثنها أو الرهن معناه. تشريع الرهن: 3

َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر ﴿ مشروعيته يف قوله تعاىل :منافعها عند تعذر أخذه من الغرمي وجاءت 
 .114 ﴾َوَلْم َتِجُدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقُبوَضةٌ 

وقد شرع اهلل عز وجل الكتابة واإلشهاد ابتداءا حلفظ احلقوق املالية بني الناس وذلك يف 
لرهن كبديل احلاالت العادية إال أن ذلك قد يتعذر يف حالة السفر مثال فجاء تشريع ا

لتحقيق التوثيق املطلوب يف املعامالت املالية حىت تضمن احلقوق وتكون بعيدة عن اجلحود 
 والنكران أو النسيان.

قال القرطيب تعليقا على وسائل التوثيق الثالثة الواردة يف اآلية الكرمية ـ الكتابة والرهن 
واإلشهاد ـ ما نصه:" ملا أمر اهلل تعاىل بالكتابة واإلشهاد وأخذ الرهن كان ذلك نصا قاطعا 
على مراعاة حفظ األموال وتنميتها وقد أمر اهلل بالكتابة واإلشهاد وقبض الرهان ملراعاة 
صالح ذات البني ونفي التنازع املؤدي إىل فساد ذلك لئال يسول له الشيطان جحود احلق 

 115على املقدار املستحق" االقتصادوجتاوز ما حد له الشرع أو ترك 
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 . منع الجهالة في البيوع والمعامالت المالية4
تبىن على بيان  إّن العقود واملعامالت املالية يف املعاوضات وما فيه من معىن املشاحة جيب أن

ماهية العقد وطبيعته اليت يكون عليها، واإلجراءات واخلطوات الالزمة إلمتامه مبا يف ذلك 
البيانات التفصيلية الالزمة من العلم بالعوضني والقيمة واألجل ـ إن وجد ـ والتسليم 

 الم وحنو ذلك مما يلزم العلم به.االستو 
املعاملة املالية ما أمكن نفيا للنزاع واخلالف ولقد علم من سنن الشريعة أهنا تضبط حدود 

فإن خفي شئ من العقد أو جزء من أجزاءه فإن الشريعة تعمد إىل وضع الضوابط املبينة 
حلدوده وآثاره فإن مل ميكن ضبط املعاوضة يف كال العوضني أو يف أحدمها فإن الشريعة متنع 

لتنازع والغرر، ومما يدل على هذا العقد وحتظر التعامل به بسبب اجلهالة املفضية إىل ا
من أسلف يف شئ يع السلم:"املسلك يف الشريعة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف ب

فبيع السلم قد استثين من بيع املعدوم  116ففي كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم"
نية على وضوح حلاجة الناس إليه إال أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد وضع الضوابط املب

املعاملة وبياهنا واليت تكفل منع النزاع واخلالف. وال شك أن املتتبع لفقه املعامالت املالية يف 
الشريعة اإلسالمية ميكنه أن يالحظ جليا عناية الفقهاء ببيان أحكام العقود واملعامالت 

يرتتب عليه من ثر العقد وما الالزمة يف كل منها وكذلك بيان أ املالية والنص على الشروط
 ات وكل ذلك رعاية ملقصد الوضوح والبيان.االلتزاماحلقوق و 
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 مقصد ثبات األموال المبحث الرابع:
 المطلب األول: مفهوم ثبات األموال

من أصل مادة) ث ب ت( يقال ثبت ثباتا وثبوتا : استقر ويقال ثبت باملكان  لغة الثبات
 .117أقام به وثبت األمر َصحَّ وحتقق

 .118فاملراد به " تقرر األموال ألصحاهبا بوجه ال خطر فيه وال منازعة" االصطالحأما يف 
واملقصود بذلك أن املال إذا دخل يف حيازة صاحبه بوجه صحيح شرعًا إما بطريق التملك 

به دون غريه حبيث ال يكون يف اختصاصه به  االختصاصكان له حق   االكتسابأو 
 يدخل عليه منع من ذلك وال ينتزع منه بدون رضاه إال إذا  وأحقيته له تردد أو خطر، فال

هذا  كان لوجه مصلحة عامة أو حق خاص للغري امتنع من تأديته فإنه يلزم بأدائه، ومستند
والشاهد  119من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق"قوله صلى اهلل عليه وسلم :"

يف هذا النص ختصيص األرض املستصلحة حملييها "فهي له" وينبغي أن يكون بوجه حق ألن 
 الظامل ال حق له.

ويروى عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه عندما محى أرضا لرعي إبل الصدقة قال: " 
ون أين قد وأمي اهلل إهنم ـ أي القبائل اليت كانت ترعى أرض احلمى قبل أن حيميها عمرـ لري 

الذي نفسي بيده و  اهلية وأسلموا عليها يف اإلسالمظلمتهم، إهنا لبالدهم قاتلوا عليها يف اجل
 .120لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت عليهم من بالدهم شرباً"

وتقريرًا هلذا املقصد قررت الشريعة التملك الذي حصل يف زمن اجلاهلية بأيدي من صارت 
أميا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"يف تلك املدة ومن انتقل إليهم منها. فقد قال إليهم 

دار أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي على قسم اجلاهلية، وأميا دار أدركها اإلسالم فلم 
 .121تقسم فهي على قسم اإلسالم"

                                                           
 .97، ص، القاهرة: اجملمع3ط، 1ج املعجم الوسيط،م(، 1985) جممع اللغة العربية 117
 .179ص ،املرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 118

 .11212باب ليس لعرق ظامل حق، رقم  ،الغصب كتاب البيهقي، السنن الكربى،119 
 .1822 رقم، ما يتقى من دعوة املظلومكتاب دعوة املظلوم، باب  ،وطأامل مالك،120 
 .1233باب القضاء يف قسم األموال،  ،األقضية كتاب ،املوطأ مالك،121 
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تصرفا ال  وبناءاً على مقصد الثبات يكون صاحب املال حر التصرف فيما متلكه أو اكتسبه
، فله كامل احلرية يف ابرام العقود 122يضر بغريه ضررًا معتربا وال اعتداء فيه على الشريعة

بأنواعها املشروعة والدخول يف التزامات مالية مع الغري وال يصح إكراهه على شئ من ذلك  
ما خيل تقاص أو باإللغاء إال إذا كان يف تصرفه االنكما ال جيوز التعدي على حريته ب

حلاقه الضرر بنفسه أو بغريه إما لسفه أو تعسف يف استعمال احلق قاصد الشريعة الثابتة كإمب
أو كان تصرفه ممنوعا شرعا كالتعامل يف احملرمات فإنه مينع منه ليس تعديا على حريته ولكن 

 محاية حلرية اآلخرين وحفظ حلقوقهم طبقا ملبدأ احلق والعدل.
 وم مقصد الثبات يف ثالث نقاط أساسية:ومما سبق ذكره ميكن أن نلخص مفه

 مبا متلكه بوجه صحيح . االختصاصإقرار الشريعة حلق اإلنسان يف التملك و  أوال.

 حرية التصرف فيما ميلك تصرفا خيدم مقاصد الشريعة اإلسالمية وال يعارضها. ثانيا.

مباله أو حرية تصرفه فيه إال لوجه  االختصاصعلى حقه يف  االعتداءعدم جواز  ثالثا.
 مصلحة عامة راجحة أو لتعلق حق الغري به.

 المطلب الثاني: وسائل تحقيق مقصد الثبات
 . مشروعية وسائل التوثيق 1

تعد وسائل توثيق املال املقررة شرعا من أهم وسائل حتقيق مقصد ثبات األموال ذلك أهنا 
يد عن أي شبهة أو شك يؤول به إىل النزاع تثبت ملكية املال ألصحابه بشكل صحيح بع

 أو اخلطر، ومن تلك الوسائل:
يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ﴿ فقد أرشد اهلل سبحانه وتعاىل إليها يف قوله: . الكتابة:1.1

ى َفاْكتُُبوهُ  . فهذه اآلية أصل عظيم يف مشروعية التوثيق يف 123﴾ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّ
املعامالت عموما وإن كانت تنص على كتابة الديون خاصة فذلك ألهنا مظنة التنازع بسبب 
اجلحود أو النسيان وقد ورد يف السنة النبوية ما يؤكد مشروعية الكتابة يف غريها من أنواع 

بن وهب قال: قال يل العداء بن خالد املعامالت فقد روى الرتمذي بسنده إىل عبد اجمليد 
بن هوذة: أال أقرئك كتابا كتبه يل رسول اهلل صلى عليه وسلم قال : قلت : بلى، فأخرج يل  

                                                           
 .181ص ،املرجع السابق م(،2111ابن عاشور) 122
 .282البقرة، اآلية:  سورة  123
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كتابا : هذا ما اشرتى العداء بن خالد بن هوذة من حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
 .124ِم املسلَم"اشرتى منه عبدا أو أمة ال داء وال غائلة وال خبثة بيع املسل

ما حق سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : "كذلك ما جاء من األمر بكتابة الوصية قال ر 
امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده". فالكتابة شرعت 

 إلثبات احلقوق املالية ألصحاهبا مبا ال يدع جماال للشك أو املنازعة.
 . الشهادة2.1

ة والية من واليات الدين، فهي تنفيذ لقول الغري واألصل أن ال ينفذ قول أحد تعد الشهاد
على أحد إال أن اهلل سبحانه وتعاىل قد شرعها على وجه املصلحة للحاجة الداعية إليها 
وهي حفظ احلقوق ألصحاهبا ولذلك تعد الشهادة وسيلة من وسائل حتقيق مقصد ثبات 

فَِإَذا َدفَ ْعُتْم ِإلَْيِهْم ﴿ وقال عز وجل أيضا: 125﴾وا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتمْ َوَأْشِهدُ ﴿ األموال، قال تعاىل:
يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا ﴿ وقوله تعاىل يف الوصية: 126﴾َأْمَواَلُهْم فََأْشِهُدوا َعَلْيِهمْ 

َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو َآَخَراِن ِمْن َغْيرُِكْم ِإْن َأنْ ُتْم َضَربْ ُتْم ِفي َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن 
 . 127 ﴾اأْلَْرضِ 

ونظرا ألمهية الشهادة فهي مشروعة يف مجيع أنواع املعامالت املالية كالبيع والّدين والوصية 
 وغريها.

 . بناء العقود على اللزوم والوفاء بالشروط2
احلقوق املالية من ذمة إىل أخرى واألصل فيها اللزرم عند حتقق تعد العقود وسيلة لنقل 

أركاهنا وشروطها وكوهنا قد بنيت على اللزوم هبا فذلك وسيلة إىل عدم نقضها فيحصل 
املقصود منها وهو تثبيث األموال ألصحاهبا واالمالك ملالكيها من غري منازعة وال شبهة يف 

 امللك.

                                                           

 .1211الشروط، رقم  باب ما جاء يف كتابة ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن البيوع كتاب ،الرتمذي سنن الرتمذي، 124 
.282سورة البقرة، اآلية:   125  
.1سورة النساء، اآلية:   126  
.111سورة املائدة، اآلية:   127  



61 
 

، إال أن العقود اليت 128﴾يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ ﴿ ومستند هذا األصل قوله تعاىل:
 جيب الوفاء هبا ومبقتضياهتا هي العقود املوافقة لنصوص الشريعة ومقاصدها العامة واخلاصة،

املسلمون عقود، قال صلى اهلل عليه وسلم :"ومن ذلك الوفاء بالشروط اليت تضمنتها تلك ال
حلالل واحلرام، حبدود الشارع احلكيم وأحكام ا ال ان هذه الشروط مقيدةإ129شروطهم" عند

يشرتطون شروطا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"ما بال قوم  ،وقيم احلق والعدل
من اشرتط شرطا ليس يف كتاب اهلل فليس له وإن كان مائة  ،ليست يف كتاب اهلل

 .130شرط"
وذا أثر يف الواقع اشرتط يف وجوده حصول صيغ وحىت يكون لزوم العقد لزوما صحيحا 

العقود وهي األقوال الدالة على الرتاضي بني املتعاقدين أو ما حيل حملها ويأخذ حكمها  
كاألفعال واإلشارة يف بعض التصرفات ألن املقصود من العقود هو الرضا فما دل عليه كفى 

فمىت تعاقد شخصان على تصرف معني وتراضيا  االلتزامومعىن هذا أن الرتاضي هو أساس 
 مبقتضياته. االلتزامبه وجب عليهما 

م مبجرد فقد استثين بعضها من قاعدة اللزو  وحرصا على حتقيق مقاصد الشريعة من العقود
العقد ألن مصلحتها يف غري ذلك وتتمثل يف عقود املعامالت القائمة على عمل األبدان  

ض والوكالة فلزومها متعلق بالشروع يف العمل غالبا ذلك أن العامل كاجلعالة واملغارسة والقرا
قد خيف إىل العقد لرغبة يف العوض مث يتبني له أنه ال يستطيع الوفاء بعمله إال أنه إذا شرع 
يف مباشرة العمل املتعاقد عليه فإن العقد يكون الزما له وال ميكنه الرجوع فيه إال لعذر 

 .131قاهر
ط ما مل حتل هبا الوفاء مبا جاء فيها من شرو  االلتزاممات الوفاء بالعقود و هذا وإن من مستلز 

للحديث السابق ذكره ألن املقصود من العقد اليتم إال باستيفاء  حراما أو حترم حالال
 شروطه.

 
                                                           

 .1املائدة، اآلية:  سورة  128
 .1352يف الصلح بني الناس، رقم  -صلى اهلل عليه وسلم  -كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهلل   ، سنن الرتمذي،الرتمذي 129

 .2584باب املكاتب وما ال حيل من الشروط اليت ختالف كتاب اهلل، رقم  ،الشروط كتاب ،البخاري صحيحالبخارى، 130 
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 . حسم مادة الفساد في المعامالت3
هبا وإمنا يشمل إن مفهوم ثبات األموال يتعدى جمرد إثبات ملكيتها ألصحاهبا وختصيصهم 

أيضا محاية تلك امللكية مما قد يتطرق إليها من وجوه الفساد املختلفة اليت قد تكون سببا يف 
إلغاء امللك أو التنقيص منه أو تفويت جزء من أموال الناس دون عوض يقابله. وهلذا 

ورد يف هذا حرمت الشريعة الغرر واجلهالة والغش والتدليس يف املعامالت املالية ومن أمثلة ما 
الشأن حترمي املزانبة والنهي عن بيع الثمار قبل بدّو صالحها وقد ذكر النيب صلى اهلل عليه 

 .132وسلم علة النهي بقوله " أرأيت إن منع اهلل الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه"
 . تقرير حرية التصرف 4

ين عليها مقصد تعترب حرية التصرف يف األمالك واملكتسبات من أعظم األسس اليت ينب
ثبات األموال وهلذا أقرته الشريعة اإلسالمية وجعلته شرطا أساسيا يف العقود واإلقرارات 

ات وصيغ الوصايا والوقف حىت تكون مؤثرة آثارها وإال فإنه ال يلتفت إليها مىت االلتزامو 
 .133صدرت يف حالة إكراه

تيار وإطالق التصرف يف االخواعتبارا ملعىن حرية التصرف اتفق العلماء على اشرتاط 
الشخص الذي يباشر عقد البيع وإال فإن البيع ال يصح. ومما ال شك فيه أن احلرية بأنواعها 
العقائدية والقولية والفعلية مطلب فطري قد أقرته الشريعة اإلسالمية وحرصت عليه يف مجيع 

راجعة إىل حفظ مقاصد ، إال أن هذه احلرية قد قيدت بقيود ت املاليةاجملاالت ومنها التصرفا
الشريعة يف األمة، إما لدرء مفسدة عامة أو مضرة خاصة، وحيصل هذا عندما يكون املالك 

فالس مدين أو عدم ر التصرف يكون لصبًا أو سفٍه أو إللتصرف غري مؤهل لذلك، وقصو 
 احلرية أو حجر يف مجيع املال أو بعضه أو أن يكون التصرف نفسه فيه إضرار بالغري وهلذا
منع التعامل بالربا وتربع املريض مرض املوت ومن يف حكمه به فالشريعة اإلسالمية قد 
منعت التعسف واملضارة يف استعمال احلق ومن أدلة ذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فمنع فضل املاء اململوك جائز ولكن عندما  134:" ال مينع فضل املاء ليمنع به فضل الكأل"

                                                           
 .2187باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها مث أصابته عاهة فهو من البائع، رقم صحيح البخاري، كتاب البيوع، البخاري، 132
 .131-131ص ،املرجع السابق م( ،2111)عاشورابن 133
 .1511 باب حترمي بيع فضل املاء الذي يكون بالفالة، رقم  ،املساقاة كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 134
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ألن الرعاة ال يرعون مكانا ال ماء  ،لذي حوله صار مع املاء منهيا عنهلكأل ااختذ حيلة ملنع ا
 فيه لسقي ماشيتهم.
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 العدل في األموال المبحث الخامس:
 المطلب األول: مفهوم العدل في األموال

 االصطالح. أما يف 135ما قام يف النفوس أنه مستقيم وهو ضد اجلور والظلم اللغةالعدل يف 
املساواة بني الناس أو بني أفراد األمة يف تعيني األشياء ملستحقيها فقد عرفه ابن عاشور بأنه:"

 .136ويف متكني  كل ذي حق من حقه بدون تأخري"
ا يقتضي املساواة بني الناس، ال فرق بني قريب وغريه وال بني شريف وغريه إال أن فالعدل إذً 

بل املقصود هو  137الناس بالتساوي بدون استحقاق" هذا ال يعين "توزيع األشياء بني
 إعطاء كل ذي حق حقه بعد أن يثبت له بطريق شرعي.

وتعريف ابن عاشور سالف الذكر شامل للعدل مبفهومه العام يف كل أنواع املعامالت املالية 
بعادها عن كل إ وغريها. أما مفهوم العدل كمقصد من املقاصد اخلاصة باألموال فمعناه

ع الظلم عند حتصيلها أو إنفاقها مع مراعاة املصاحل العامة ودفع األضرار عنها قدر أنوا 
 اإلمكان.

 وميكن توضيح األبعاد األساسية هلذا املقصد يف ثالث نقاط أساسية:
، فإما أن حتصل بأن يكون حتصيلها بوجه غري ظامل وذلك . العدل في تحصيل األموال:1

، والتزام الشريعة اإلسالمية يف   138أو تربع وإما بإرث بعمل مكتسبها أو بعوض مع مالكها
كل ذلك أما ما سوى ذلك من أنواع أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغصب والغش 

فكل هذا قد حرمته  ا وامليسر  والتجارة يف احملرمات،والتدليس وكسب املال عن طريق الرب
 الشريعة اإلسالمية ملا فيه من ظلم.

وذلك بانفاق املال ووضعه فيما خلق ألجله وأمر الشارع احلكيم  إلنفاق:. العدل في ا2
، وذلك بتأدية ما عليه من حقوق وواجبات كالزكاة  والنفقات الواجبة على 139بالتزامه

                                                           
 .231، ص11، جاملرجع السابقم(،1991ابن منظور)135
 .112،ص2، جاملرجع السابق م(،2111ابن عاشور)136

 .92ص، 5ج نفسه، املرجع 137
 .181ص ،املرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 138
 .527ص ،املرجع السابق ،م(1991) يوسف حامد العامل 139
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األهل واألقارب ورّد األمانات إىل أهلها وأداء الكفارات والنذور واإلنفاق يف أوجه الرب 
 واإلحسان.

َوالَِّذيَن ﴿ أمر اهلل سبحانه وتعاىل بالتوسط يف اإلنفاق يف قوله تعاىل: ولتحقيق مقصد العدل،
. فقد حرمت الشريعة اإلسراف 140﴾ِإَذا َأنْ َفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَن َذِلَك قَ َواًما

إفراط وال والتبذير ويف املقابل حرمت اكتناز األموال وتعطيلها، فالعدل التوسط بينهما ال 
 تفريط.

 . مراعاة المصالح العامة ورفع الضرر3
إن من مراعاة العدل حفظ املصاحل العامة ودفع األضرار وذلك يف األموال اليت تتعلق هبا 
حاجة طوائف من األمة إلقامة حياهتا، مثل األموال اليت هي غذاء الناس وقوهتم واألموال 

األموال وإن كانت خاصة بأصحاهبا إال أن  اليت هي وسيلة لدفاع العدو عن األمة فتلك
تبار هنى النيب صلى االع، وهلذا 141تصرفهم فيها ال يكون مطلق احلرية، كالتصرف يف غريها

اهلل عليه وسلم عن أكل حلوم احلمر األهلية يف غزوة خيرب ألهنا كانت محولتهم يف تلك 
تكار وبيع النجش وتلقي حاالالغزوة، كما حرمت الشريعة اإلسالمية صورا من املعامالت ك

 الركبان وبيع احلاضر للبادي وغريها مراعاًة هلذا املقصد.
 في األموال األدلة المؤسسة لمقصد العدل المطلب الثاني:

أمر اهلل سبحانه وتعاىل عباده بالتزام مبدأ العدل يف تعامالهتم كافة سواء منها املالية أو غريها 
ْحَساِن ﴿ الكرمي كما يف قوله تعاىل:وذلك يف مواضع كثرية من القرآن  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ُرونَ  َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ وقوله عز  142﴾َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
 . 143﴾ُقْل َأَمَر رَبِّي بِاْلِقْسطِ ﴿ وجل أيضا:

انت املعامالت املالية بأنواعها إمنا تدور بني اخللق مشاحة ومعاوضة فهي تشتمل على وملا ك
باب عظيم من أبواب الظلم لذلك كان حتقيق العدل مقصدا أصيال من مقاصد الشريعة 

                                                           

.17 سورة الفرقان، اآلية:  140  
 .181ص ،املرجع السابقم(، 2111ابن عاشور) 141
 .91النحل، اآلية: سورة   142
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اإلسالمية دل على ذلك حشد كبري من األدلة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، نذكر منها 
 حلصر:على سبيل املثال ال ا

ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَن ِفي ﴿ قوله تعاىل يف أموال اليتامى: أوال.
وال شك أن مجيع أنواع أكل أموال الناس ظلما وباطال  144﴾بُطُونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا

أن ختصيص اليتامى بالذكر فذلك لشدة ضعفهم األخروي إال لعقاب حمرمة شرعا وتستحق ا
وكثرة األطماع فيهم فاقتضت حكمة اهلل عز وجل وعدالة ختصيصهم بل وعّد هذا الصنيع 

 بأمواهلم من أكرب الكبائر.
أمره عز وجل بالوفاء بالكيل وامليزان على لسان نبيه شعيب عليه السالم حني خاطب  ثانيا.
ِمْكَياَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل تَ ْعثَ ْوا ِفي اأْلَْرِض َويَا قَ ْوِم َأْوُفوا الْ ﴿قومه

 .146﴾َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل ُتْخِسُروا اْلِميَزانَ ﴿ وقوله تعاىل : 145 ﴾ُمْفِسِدينَ 
لظلم ولذلك حّرم اهلل عز وجل فاألصل أن تبىن مجيع املعامالت املالية على العدل ومنع ا

َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ﴿الربا ووضح املقصد الشرعي من ذلك بقوله 
 .147﴾ُتْظَلُمونَ 

األصل يف هذه املعاوضات واملقابالت التعادل من اجلانبني فإن اشتمل قال ابن تيمية:"
دخلها الظلم، فحرمها الذي حرم الظلم على نفسه وجعله حمرما أحدمها على غرر أو ربا 

 .148على عباده"
وعلى هذا فإن الشريعة اإلسالمية قد جاءت لتحق احلق وتقر العدل بني الناس وال شك أن 
من استقرأ نصوصها سواء يف باب املعامالت املالية أو غريها سيحصل له يقني بأنه ما من 

رجعه وما من فرع من فروعها إال وهو آخذ منه بطرف فالعدل أصل من أصوهلا إال والعدل م
 مقصدها ومصدر تفردها ومتيزها.

 

                                                           
 .11النساء، اآلية: سورة   144
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 المطلب الثالث:وسائل تحقيق مقصد العدل في األموال
 . تعيين الحقوق ألنواع مستحقيها1

يعد بيان احلقوق املالية وتعيينها ألصحاهبا وسيلة هامة من وسائل حتقيق مقصد العدل يف 
ذلك اّن نفوس اخللق فطرت على حب املال والشح به مما يورثها سوءا يف التمييز األموال 

بني حقها وحق غريها ،األمر الذي تضيع معه حقوق الناس وخاصة الضعفاء منهم فتنخرم 
قاعدة العدل واإلحسان اليت أمر اهلل تعاىل هبا ولذلك عمدت الشريعة اإلسالمية اىل"تعيني 

يان كيفية تشاركهم فيما يقبل وب ،وية بعض الناس ببعض األشياءن أولأصحاب احلقوق وبيا
شارك عن طريق فطري عادل، ال جتد النفوس فيه نفرة والحتس فيه هبضيمة، فهي مل الت

تعتمد يف هذا على املصادفة وال على اإلرغام ولكنها توخت نظر العدل واإلقناع حىت ال 
ا وركزت مداها أمرت األمة بامتثاله جيد املنصف يف نفسه حرجا مث ملا أحكمت سداهت

 149وحددته تقريبا لنواله".
وقد توىل اهلل عز وجل بيان احلقوق املالية يف نصوص عديدة من القرآن الكرمي كآيات     

املواريث والوصية والدين والرهن وغريها، إال أنه تعاىل قد أوكل البيان التفصيلي لرسوله صلى 
َوَأنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم ﴿قال تعاىل  اهلل عليه وسلم،

ُرونَ  مث جاء من بعده ورثته من العلماء فتولو مهمة البيان مبا وجههم اهلل اليه  150﴾يَ تَ َفكَّ
 وسّن هلم رسوله صلى اهلل عليه وسلم من منهج استنباط األحكام من الّنصوص واملقاصد
والكليات التشريعية إعماال للعقل يف فهم الشرع وتنزيله يف واقع احلياة فكان فقه املعامالت 

به يعرف املالية دستور املسلمني فيما يتعلق بتصرفاهتم املالية حيتكمون إليه فيما شجر بينهم و 
 ، وهذا أساس حتقيق مقصد العدل.صاحب احلق ممن عليه احلق

 حديد. نوط التشريع بالضبط والت2
من وسائل حتقيق مقصد العدل يف األموال إناطة التشريع املايل بالضبط والتحديد حىت 

 فاإلنسان بطبعه ظلوم جهول . اليكون عرضة ألهواء الناس وميوهلم وشهواهتم،
 وميكننا تلخيص طرق الضبط والتحديد يف الشريعة كما يلي :
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حبيث تكون لكل ماهية  تباه:االشتمييز الماهيات والمعاني تمييزا ال يقبل . 1.2
، وإبراز ديده تعاىل ملفهومي البيع والربا.ومن أمثلة ذلك حت 151خواصها وآثارها املرتتبة عليها

َذِلَك بِأَن َُّهْم قَالُوا ِإنََّما اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم ﴿ تباه بينهما قال تعاىل :االشوجه 
فصار واضحا متاما أن مفهوم البيع خيتلف متاما عن مفهوم الربا وال شك أّن أبرز  152﴾الرِّبَا

مربرات حترمي الربا هو الظلم الذي ينتج عنه من امتصاص جلهود الّناس وعرقهم كما أنه ينايف 
التوازن والعدالة اليت تسعى الشريعة اىل حتقيقهما حيث أن الربا يزيد الغين غنا ويزيد الفقري 

 وضعفا . فقرا
وتقدير  ،ر أنصبة الزكاة ومرور احلول فيهامثلته تقديومن أ:153. التقدير والتوقيت2.2

 وأقل املهر وغري ذلك مما يستلزم حتديد املقدار والزمان. ،نصاب القطع يف السرقة
كتعيني العمل واألجر يف   وذلك:154. الصفات المعينة للماهيات المعقود عليها3.2

 والكيل واألجل يف عقد السلم. وحتديد الوزن ،اإلجارة
ومن أمثلة ذلك بيان حدود احلرز يف حتقيق معىن السرقة تفرقة . اإلحاطة والتحديد:4.2

 .155بينها وبني اخللسة 
 فكل هذه التحديدات قائمة يف جمملها على مراعاة إحقاق احلق والعدل عند التنزيل.

 . إقامة سلطان القضاء إلقرار العدل في األموال3
، وراعت يف تشريعها قد بينت احلقوق وعينتها ألصحاهباكيف أن الشريعة اإلسالمية   رأينا

ب احلق حبقه رتاف لصاحاالعيف  إال أن الناس ليسوا على وزان واحد الضبط والتحديد،
 ،التقي الورع ومنهم الظلوم اجلهول، ملا يف طبائعهم من اختالف فمنهم وتنويله إياه تراضيا

 ،ان والشبهة فتنشب النزاعات بينهمالناس احلق بسبب اجلهل والنسيكما قد يلتبس على 
ويف هذا املقام جند  ،نا يأيت دور القضاء إلقامة العدل وفض اخلصومات بني الناسوه

                                                           
 .117ص ،السابقاملرجع م(، 2111ابن عاشور) 151
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 .118ص  ،املرجع السابق م(،2111ابن عاشور) 153
 .118 ص ،نفسه املرجع 154
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َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْيَن النَّاِس َأْن ﴿ العدل عند حكمهم قال تعال: التزاماإلرشاد اإلهلى للحكام ب
 156.﴾َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ 

فقد سدت كل منافذ اجلور والظلم  على هذا املقصد، اإلسالميةومن شدة حرص الشريعة 
اِم لَِتْأُكُلوا ﴿ وأوهلا الرشوة قال تعاىل : َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّ َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ْثِم  وجاء يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم  157﴾َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ َفرِيًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِ
فالقضاء من الواليات العامة اليت أريد هبا إقامة 158أنه:"لعن الراشي واملرتشي يف احلكم"

، ولذلك م ، ومصاحلهم الدنيوية واألخرويةالعدل فيما بني الناس واحملافظة على حقوقه
، ألنه لو أبيحت الرشوة لصار القضاء بني الناس الةلى ميزان العدحرمت الرشوة حفاظا ع

 رهينا ملا يدفعه أحد اخلصمني للقاضي أو احلاكم .
فمن يدفع أكثر يكون له النصر ولو كان ظاملا يف علمه وعلم القاضي ومثل ذلك حترمي 

قيق شهادة الزور وعدُّها من كبائر الذنوب ملا هلا من أثر يف تغيري احلقائق واحليلولة دون حت
مقصد العدل فقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :"اجتنبوا السبع 

 املوبقات"...مث ذكرمنها"شهادة الزور".
 

 

                                                           
 .58النساء، اآلية:  سورة  156
 .188البقرة، اآلية: سورة   157
 .1331ما جاء يف الراشي واملرتشي يف احلكم، باب  ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن األحكام كتاب ،الرتمذي سنن الرتمذي،158



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع:
 اإلسالميةصد الشرعية في المصارف وسائل تحقيق المقا

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 :الفصل الرابع
 اإلسالميةد الشرعية في المصارف وسائل تحقيق المقاص

 
 مقدمة

يبحث هذا الفصل الوسائل اليت تعتمد عليها املصارف اإلسالمية من أجل حتقيق مقاصد 
الشريعة اإلسالمية اخلاصة بالتصرفات املالية، وأثر كل وسيلة من هذه الوسائل على نوع أو 

 أكثر من املقاصد الشرعية.
 با واثره في تحقيق مقاصد الشريعةبالر لغاء التعامل إ المبحث االول :
 مفهوم الرباالمطلب األول: 

   تعريف الربا لغة واصطالحا1
أي  2﴿يَْمَحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِبي الصََّدَقاِت﴾  قال تعاىل: ،1معناه الزيادة والنماء اللغةالربا يف 

﴿َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا َأنْ َزْلَنا  قال تعاىل: 3ومن معاين الربا يف اللغة العلوّ  ،يكثرها وينميها 
َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َورََبْت﴾  أي ارتفعت وعلت. 4َعَلي ْ

غوية للفظ الربا هي الوحيدة املعروفة عند العرب يف اجلاهلية فقد كانو لومل تكن هذه املعاين ال
جل سواء عند استحقاق يتعاملون به من زيادة للمال يف مقابل األ ايطلقونه على ما كانو 

 .5ديف اجلاهلية مدلول عريف عدا معناه اللغوي اجملرّ  ين أو عند ابتدائه فقد كان للفظ الرباالدّ 
فقد اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفهم للربا فمنهم من  الشرعي االصطالحأما يف 

ك بعض إال أن هنا ،حصره يف نطاق ربا البيوع ومنهم من اقتصر على تعريف ربا القروض
حيث عرف الربا ، تعريف ابن العريب التعريفات اليت تناولت الربا مبفهومه العام نذكر منها

                                                           
 .52، ص 5، جاملرجع السابقم(، 1991ابن منظور) 1
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الزيادة على أصل املال دون أن  ؛واملقصود بالزيادة 6بأنه :"كل زيادة مل يقابلها عوض"
 .اء كان ذلك يف القروض أو البيوعيكون هلا مقابل سو 

 .ربا البيوعو ربا الديون  :لربا إىل نوعنيينقسم ا أنواع الربا :   2
حرمته ثبتت بنصوص  ألن 7"ربا القرآنـ"ويسمى هذا النوع من الربا ب ربا الديون:. 1.2

وقد كان معروفا ومتعامال به يف اجلاهلية وقد أشار إليه النيب صلى اهلل عليه  ،القرآن الكرمي
وسلم يف حجة الوداع قائال:"أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم ال 

سواء كان   ،ين مقابل الزيادة يف األجلاملقصود به هو الزيادة يف الدّ و  8"ونتظلمون وال تظلم
 .وهلذا مسي أيضا بربا النسيئة أي التأخري والتأجيل 9ضا أم بيعا آجالين قر أصل الدّ 

وهذا النوع من الربا ثبتت حرمته بنصوص السنة النبوية وهلذا يسمى   ربا البيوع:. 2.2
 وينقسم إىل قسمني: ،10كن معروفا عند العرب قبل اإلسالمفهو مل ي ،"ربا السنة"ـب

  ،11ربوي جبنسه مع الزيادة يف أحد العوضني على اآلخر وهو بيع أو مبادلة :ربا الفضلـ  أ(
 أو مبادلة درهم بدرمهني. ،كمبادلة صاع متر جيد بصاع من الرديء

 .12وهو بيع ربوي جبنسه مؤجال ربا النسيئة:ـ  ب(
اهلل عليه  ومستند التحرمي لكل من ربا الفضل والنسيئة ما ورد يف الصحاح عن النيب صلى

 ،التمر بالتمرو والرب بالرب والشعري بالشعري  ،والفضة بالفضة ،وسلم  :"الذهب بالذهب
 .13فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء" ،مثال مبثل يدا بيد ،وامللح بامللح

 حكم الرباالمطلب الثاني: 
 إمجاع العلماء .و الربا حمرم يف الشريعة اإلسالمية بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 
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 تحريم الربا في القرآن الكريم. 1
 لقد تدرجت نصوص القرآن الكرمي يف حترمي الربا تدرجا يتناسب مع خطورة هذه اآلفة

جاء النهي الصريح عن أكل الربا يف قوله تعاىل إىل أن  ،14ومدى جتدرها يف اجملتمع اجلاهلي
ويتفق  15َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾﴿يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرِّبَا  :

املفسرون يف اجلملة على أن قوله تعاىل "أضعافا مضاعفة "ليس لتقييد النهي بل لبيان ما  
 . 16لواقع وليس شرطا يتعلق به احلكم كانوا عليه من العادة يف الربا فهو إذا وصف

﴿الَِّذيَن يَْأُكُلوَن  قرة اليت جاءت أكثر تشددا يف النهي قال تعاىل:عقبتها آيات سورة البأمث 
ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإنَّ  َما اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ

رََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوحَ 
َيْمَحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِبي الصََّدَقاِت َواللَُّه اَل  ،َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم  ،فَّاٍر َأثِيٍم ُيِحبُّ ُكلَّ كَ 
بَِقَي ِمَن الرِّبَا  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذُروا َما ،ِعْنَد رَبِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن 

فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل  ،ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة وَ  ،َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن  ُقوا َخي ْ َأْن َتَصدَّ

 .17تَ ْعَلُموَن﴾

 الربا في السنة النبوية الشريفة تحريم .2
جاءت نصوص السنة النبوية مؤكدة لنصوص القرآن الكرمي يف حترمي الربا وعّده كبرية من 

 الكبائر ومن هذه النصوص:
ـ مارواه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أّن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" 1

اجتنبوا السبع املوبقات قيل يارسول اهلل ماهي؟ قال: الشرك باهلل والسحر وقتل النفس اليت 

                                                           
 .127-121، ص املرجع السابقم(، 1982محود) 14
 .131 :اآلية، آل عمران سورة 15
 .132رجع سابق، ص املم(، 1982محود)  16
 .281-275اآلية:  ،البقرة سورة 17
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حرم اهلل وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت 
 .18املؤمنات"

لعن رسول اهلل آكل الربا ومؤكله وكاتبه مسلم عن جابر بن عبد اهلل قال:" ـ مارواه 2
 وشاهديه، وقال هم سواء".

 . اإلجماع3
مجاعهم يف ك إفقد اتفق على حترمي الربا املسلمون كافة السيما ربا القروض وانعقد على ذل 

مجيعا، ووقوع النزاع حول  سائر األزمان واألمصار، وقد نقل هذا اإلمجاع فقهاء املذاهب
إحلاق بعض الصور بالربا من الناحية العملية ال عالقة له بأصل اإلمجاع املنعقد يف هذا 

  الباب.

 الرباو المطلب الثالث : الفرق بين الربح 
يشرتك الربح مع الربا يف كوهنما زيادة على أصل املال إاّل أّن الشريعة اإلسالمية قد      

من كبائر الذنوب. قال  لثراء بينما حرمت الربا واعتربتهه السبيل الوحيد لأحلت الربح وجعلت
 تعاىل :" وأحل اهلل البيع وحرم الربا" . فما سر هذه التفرقة ؟

إن املتأمل ملاهية كل من الربح والربا ميكنه أن يدرك جليا حكمة اخلالق عز وجل من       
فا جذريا عن الربا فهو زيادة على أصل املال التفريق بينهما، فالربح خيتلف يف جوهره اختال

ناجتة عن التصرف فيه وحتويله وتقليبه من حال إىل حال كما هو احلال بالنسبة للبيع والشراء 
حيث تتحول مثال النقود إىل عروض وبالعكس كما أن البائع يتحمل النقل والتخزين 

من جهذ يف حني أن الربا هو وإعداد السلعة للمشرتي مما جيعله مستحقا للربح مبا بذل 
. إذ أن 19زيادة يف املال يف حّد ذاته دون أن يقابله جهد أو عمل أو أي منفعة معتربة شرعا

املال الذي هو دين يف ذمة املدين ال يطرأ عليه أي حتويل بل يبدأ دينا ويأخذ يف الزيادة 
حبسب الشرط املتفق عليه مسبقا سواء كانت هذه الزيادة ملرة أو ملرات متكررة وسواء كانت 
من جنس أصل الدين أو من غري جنسه. كذلك احلال بالنسبة ملبادلة املال الربوي جبنسه  

لذهب بالذهب فهو ال يتضمن عملية قلب لرأس املال كما تقلب النقود إىل ثياب مثال كا
                                                           

 .129باب بيان الكبائر وأكربها، رقم  ،اإلميان كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 18
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بل تبقى ذات املال كما هي وعليه فإن املال من أحد الطرفني الزائد من أحد الطرفني يف 
مثل هذه املبادلة يكون بال مقابل فأشبه بذلك زيادة عني املال يف ذمة املدين لذلك كان ربا 

فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :" حمرما كما قال
 20فيه سواء ". 

أما إذا كان الصنفان خمتلفني فإن احتادمها يف العلة جيعل بينهما رابطا خفيا وهذا الرابط         
فني يكمن يف وجود فرق اعتباري بني النقد احلال والنقد اآلجل لذلك كان القبض من الطر 

شرطا يف صحة هذه املعاملة. وعلى ذلك فإن الربح باعتباره جزاء العمل يرتبط بتقليب رأس 
املال مبا يقتضي تغيري جنسه من حال إىل حال، فإذا كان هذا التقليب حمصورا يف نطاق 
الصنف أو األصناف متحدة العلة، فإن الربح يبقى حالال مع مراعاة الشروط الشرعية من 

 . 21متاثل وتقابض
 : أنواع المعامالت المصرفية الربويةالمطلب الرابع

، 22ار يف الديوناالجتفكرة  ل املصريف التقليدي علىيقوم النشاط الرئيسي املميز للعم
فاملصارف التقليدية تقوم بدور الوسيط املايل فهي تقرتض األموال يف شكل ودائع مث تقوم 
باستثمارها مرة أخرى على شكل قروض، وهي تتلقى أرباحها من الفرق بني ما تتقاضاه من 

 رتاض.االقفوائد لقاء اإلقراض وما تدفعه نظري 
ر متمثال يف صرف العمالت ااالجتوإىل جانب ذلك فهي تقوم بنوع متخصص من أعمال 

األجنبية ومبادلتها بالعمالت الوطنية أو العمالت األجنبية األخرى. وعلى هذا فإن 
ظري فائدة حمددة معلومة با الديون حيث أهنا تقرض وتقرتض ناملصارف التقليدية تتعامل بر 

 سلفا كما أهنا تتعامل بربا البيوع من حيث أهنا تتعامل بالنقود.
 .23صيل القول يف نوعي الربا املصريفوفيما يلي تف
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 . ربا الديون1
يدخل الربا يف العمل املصريف التقليدي يف شقيه األساسيني: قبول الودائع ومنح القروض 
مهما اختلفت أشكال الودائع، وأشكال القروض اليت يستحق عنها أو فائدة أو عمولة 

 أو أية زيادة.
يف هذا النوع من العمليات املصرفية تدفع البنوك  الودائع بفوائد محددة سلفا:. 1.1

للمودعني مبالغ من املال حمسوبة على أساس نسبة من الوديعة، وختتلف هذه النسبة 
باختالف الوديعة وتدفع هذه املبالغ يف هذه احلالة باعتبارها فوائد نظري استعمال النقود 

 وهذه الفوائد احملددة مقدما يف الربا بعينه.
عادي هو القرض الذي يسلم القرض ال :قروض العادية بفوائد محددة سلفال. ا2.1

قدا، أو يودع يف حسابه متضمنا فوائده احملسوبة حىت ميعاد الرد احملدد، ويدفع هذه للعميل ن
 الفوائد سواء استخدم هذا القرض أم مل يستخدمه وهذه الفوائد ربا.

 عتمادمثل القرض يف ترتيب فوائد كل منها، غري أن اال عتماد: اال 24عتماد. اال3.1
إال على املبلغ الذي سحبه  عتمادتلف عن القرض يف أن العميل ال يطالب بفوائد يف االخي

 فعال من احلّد األقصى احملدد.
فالعميل هنا ال يدفع فائدة إال عن األموال اليت استخدمها فقط، إال أن هذه الفوائد املرتتبة 

 ال ختتلف اطالقا عن الفوائد املرتتبة عن القرض فهما عني الربا احملرم شرعا. تمادععن اال
تتلخص عملية خصم األوراق التجارية يف أن يقوم العميل  خصم االوراق التجارية :. 4.1

حقاق من أجل احلصول على قيمتها حاال بعد االستبتقدمي كمبيالة للبنك قبل حلول موعد 
حقاق وكذلك العمولة كمقابل االستخصم الفوائد اليت يتقاضاها البنك مقابل تأخر 

ملصاريف التحصيل، فاخلصم هو اتفاق يعجل به البنك اخلاصم لطالب اخلصم قيمة ورقة 
ورقة عند حلول فاء قيمة الجتارية خمصوما منها مبلغ يتناسب مع املدة الباقية حىت استي

، ويكيف اخلصم هنا بأنه مثل الفائدة على القرض متاما، ومن مث يكون ربا، فكأن األجل
حقاق وأعطى ما االستطالب اخلصم اقرتض املبلغ للفرتة الواقعة بني تاريخ القبض وتاريخ 

                                                           
 .273ص  ،نفسه، املرجع تصرف العميل خالل فرتة معينة ""هو عقد بني بنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معني حتت  24
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خصم فائدة له، وليس يف ذلك شك، فالبنوك تدمج األوراق التجارية املخصومة مع باقي 
 .25ضالقرو 

ختتلف العمولة عن الفائدة إذ أن يف العمولة شبهة األجر من  . العمولة على الّدين :5.1
ناحية تقاضيها نظري عمل وخدمة، وال سيما أن البنوك تتقاضى هذه العمولة بصرف النظر 

مجاع على أنه إذا كانت العمولة غري مقابلة بأية خدمة ، وهناك شبه إعتمادعن استخدام اال
 لعميل املقرتض فإهنا تعترب فائدة وتأخذ حكمها.إضافية ل

وبالرغم من وجود وجهات نظر يف مدى اعتبار العمولة فائدة ميكن القول بأن املقبول من 
هذه الوجهات يف تكييف العمولة تلك الوجهة اليت تعتربها أجرا عن عمل، ومرتبطة خبدمة 

يكن ذلك ممكنا بأن كانت العمولة فعلية، أو مبنفعة مقصودة كلما أمكن ذلك، أما إذا مل 
مرتبطة مبجرد قرض وبشكل نسيب مئوي من هذا القرض فحينئذ تكون هذه العمولة عني 
الفائدة احملرمة لكوهنا ربا، ومن مث يكون معيار الفصل يف اعتبار العمولة أجرا ال ربا هو 

بذل من جهد، أو وجود خدمة فعلية تقابلها، حبيث تكون العمولة مقدارا حمددا يقابل ما ي
 .26ما يَؤدى من خدمة دون ربط ذلك مبقدار الدين أو مدته

خطاب الضمان هو تعهد هنائي بناءا على طلب عميله بدفع  خطاب الضمان : .6.1
 مبلغ معني مبجرد أن يطلب املستفيد ذلك خالل مدة حمددة ضمانا حلدوث شئ معني.

ومن املعروف أن خطاب الضمان هو البديل السهل للتأمني النقدي. وميكن تكييف 
على أنه كفالة باألمر أو كفالة  -بعالقاته املتعددة وغاياته املختلفة –الضمان املصريف 

. وبالتايل يصبح ما يتقاضاه البنك نظري ذلك أجرا على عمل طلب منه وقام هو 27باألداء
 به.

هو قبول البنك لكمبيالة مقدمة من عميل، والغاية منه إعطاء  :القبول المصرفي. 7.1
الكمبيالة املقبولة من البنك قوة إئتمانية جتعل من السهل تداوهلا أو خصمها لدى بنك 

                                                           
 .11، صاملرجع السابق، م(1982سيد )، اهلواري  25
 وما بعدها. 287ص  ،املرجع السابقم(، 1982انظر: محود) 26
 .311، ص املرجع نفسه  27
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آخر،  وملا كان هذا القبول يصري يف النهاية مبثابة عمل من أعمال الوكالة وكان هذا العمل 
 البنك عن ذلك أجرا ال فائدة. مما يستحق عنه أجرا كأن ما يتقاضاه

مسها أو مهما يكن إ –املستندي هو أية تعليمات  عتماداال المستندي: عتماداال. 8.1
الذي يتعهد  عتمادإىل البنك فاتح اال -عتمادطالب فتح اال –يصدرها العميل  –وصفها 

أو ألمره  -املستفيد–، وبناء على طلب العميل بأن يدفع إىل طرف ثالث مبوجبها ووفقا هلا
أو بأن يصرف أو يقبل أو يشرتي كمبياالت مسحوبة من قبل املستفيد، أو بأن يفوض 
بصرف الكمبياالت، أو بقبوهلا أو بشرائها من قبل مصرف آخر مقابل قيام املستفيد بتسليم 

 مستندات معينة، وبتنفيذ شروط وتعليمات حمددة. 
يساعد على حترر وخلو العمولة املستوفاة عنها من وعدم وجود عنصر الدين يف هذه العملية 

 الربا كما يساعد على اعتبارها أجرا عن عمل أو مقابل منفعة.
مالحظة: إن الفوائد والعموالت اإلضافية اليت حيصلها املصرف من العميل يف حالة قيام 

ة املصرف بدفع أي مبلغ عن عميله سواء كان ذلك يف حالة خطاب الضمان أو الكمبيال
املستندي املفتوح بواسطته فحىت أصبح العميل مدينا، نتيجة  عتماداملقبولة أو يف حالة اال

عدم وجود تغطية كافية مما يكون قد دفعه من تأمني أودعه يف حسابه لدى املصرف فإن 
حساب الفائدة يبدأ بالسريان يوما بيوم ويضاف إىل تلك الفائدة نسبة من العمولة يف بعض 

والرتتيب الذي يسري عليه املصرف ذو العالقة يف شروط تعامله  االتفاق احلاالت حسب
وليس من شك أن الفائدة والعمولة وأي مبلغ مهما كان شكله وتسميته إذا كان سبب 
 حتققه مرتبطا بوجود الدين فإنه يكون ربا، ألنه مبلغ يؤخذ زيادة عن مقدار الدين املستحق. 

 ربا البيوع .2
بالنقود بيعا وشراءا وذلك يف نطاق مبادلة العمالت الوطنية بالعمالت تتعامل املصارف 

 األجنبية أو مبادلة العمالت األجنبية بعضها ببعض وهذا ما يسمى بعملية الصرف.
والصرف جائز شرعا إال أن له شروطا البد من التقيد هبا، فإذا احتدت األجناس وجب 

يجب التقابض دون التماثل لقوله صلى اهلل التماثل والتقابض أما إذا اختلفت األجناس ف
عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة  مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد 
أرىب" . وحيث أن نشاط الصرف يف املصارف يقوم على بيع العمالت املختلفة بعضها 
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ا للعملة األخرى نسا مغاير يعد شرطا لصحته ألن كل عملة تعد جببعض فإن التماثل مل 
فجاز فيها التفاضل، ويبقى شرط التقابض "يدا بيد" قائما، إال أن خصوصية العمل املصريف 
جعلت الباحثني يتعمقون يف دراسة مفهوم القبض: هل هو القبض احلسي "يدا بيد" أم أنه 

أن يتم مبجرد تعيني احلق لصاحبه وقد تباينت أقوال الفقهاء قدميا حول هذه املسألة إال 
املرجح اعتبار تعيني احلق لصاحبه نوعا من أنواع القبض ملا يف ذلك من حتقيق ملصاحل 

مل يف املصارف هو إما أن يتم القبض عن طريق الصندوق وهذا ال الذي عليه العمعتربة. و 
إشكال فيه أو أن يتم عن طريق احلساب حيث أن املودع يتسلم ايصال اإليداع الذي حيمل 

ي يتم فيه اإليداع ويقوم املصرف بتقييد القيمة املعادلة للعملة األجنبية تاريخ اليوم الذ
حبساب العميل لديه بالعملة الوطنية وهذا يعد قبضا أيضا ألن فيه تعيينا حلق العميل اجتاه 

 املصرف. 
 وتتم عمليات الصرف يف املصارف التقليدية على نوعني:

مبادلة العملة بغري جنسها على  حيث تتم أوال: الصرف على أساس السعر الحاضر:
أساس السعر أو القيمة اليت تساويها حال التعاقد ويتم القبض بأحد الطرق املشار إليها 

 سابقا وهذا النوع من الصرف ال إشكال فيه ويعترب جائزا شرعا الستيفائه الشروط الالزمة.
أجنبية على حيث يقوم العميل بشراء عملة  ثانيا: الصرف على أساس السعر اْلجل:

أساس أن يستلمها بعد مدة يتفق عليها، وتكون األسعار املعلنة للصرف اآلجل إما معادلة 
أو أعلى أو أقل من سعر الصرف احلايل ويسمى هذا شراءا آجال للعملة، ويرى اخلرباء 

أن هذا الفرق يف السعر بني سعر الصرف احلايل وسعر الصرف اآلجل سببه  28املتخصصون
الفائدة بني مركز كل بلد من بلديت العملتني، ومن هنا تدخل هذه الفائدة   وجود فرق يف

كفرق سعر زائد أو ناقص حسب موقف الفائدة وما تزيد به أو تنقص وعليه فإنه ال جيوز 
 التعامل على أساس السعر اآلجل ملا يتضمنه من ربا.

 ة التقليدية.و هكذا نكون قد ذكرنا أهم املواطن الربوية يف املعامالت املصرفي
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 أثر إلغاء الربا في تحقيق مقاصد الشريعةالمطلب الخامس: 
 يعمار االست تاللاالحمل يكن الغزو اخلارجي يف القرون األخرية حمصورا يف الغزو العسكري و 

تالل مث صحبه مث أّصل االحفحسب بل كان األخطر منه الغزو الفكري الذي مهد هلذا 
 عمار نفسه.االستلبقائه من خالل تطبيق القوانني واألنظمة الغربية اليت محلها معه 

للتعامل اليومي، حىت من هنا طبق النظام الربوي على البالد اإلسالمية وأصبح األساس و 
 ، وال بنوك بدون فوائد" وحاول أصحاب هذا الفكر أنأطلق شعار "ال اقتصاد بدون بنوك

جيعلوا هذا من باب احلتميات التارخيية اليت ال حتتمل التعديل أو التغيري أو التبديل ولذلك 
 . 29طبق على العامل اإلسالمي على الرغم من معارضته من قبل العلماء وعامة الناس

إال أنه ومع ظهور الصحوة اإلسالمية فقد بدأت حركة العلماء واملفكرين تزداد حنو رفض 
املشروع الغريب الذي كان النظام الربوي من أهم معامله. ومبا أن منهج اإلسالم يف العالج 

وأحل اهلل البيع وحرم الربا" فقد مي كما قال يف آية الربا نفسها "البدائل قبل التحر  إجيادهو 
البديل الشرعي متمثال يف املصارف  إجيادهت جهود العلماء وأصحاب املال حنو اجت

اإلسالمية لتخليص األمة من هذه اآلفة اخلطرية اليت هتدد كياهنا وتستنزف أمواهلا اليت جعلها 
 اهلل هلا قواما. 

 ال شك أن إللغاء الربا من العمل املصريف أثرا بالغ األمهية يف حتقيق مقاصد الشريعةو 
 اإلسالمية سواء على مستوى األفراد أو األمة. وفيما يلي عرض ألهم هذه اآلثار.

 أثر إلغاء الربا في حفظ المال. 1
ذكرنا يف الفصل السابق أن حفظ أموال األمة وأفرادها مقصد عام من مقاصد الشريعة 
اإلسالمية فهو يعد أحد الكليات اخلمس ـ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، 

ظ املال ـ املعتربة يف كل ملة وحنلة وهلذا فقد أولت الشريعة اإلسالمية عنايتها به من حف
 جهتني أساسيتني: 

وذلك بتحصيله ودخوله يف األمالك وتنميته واستثماره ليفي حباجات  جهة الوجود: أوال/
 األمة وأفرادها.
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ومنع أكله بالباطل  االكتنازوذلك حبفظه من الضياع واإلسراف والتبذير و  جهة العدم: ثانيا/
ويف سبيل ذلك حرمت الشريعة اإلسالمية السرقة والغش والتدليس والغرر والربا. فتحرمي الربا 
إذا هو حفظ املال من جانبه العدمي وفيما يلي تفصيل القول يف أهم اآلثار اليت ترتتب 

 ال حتديدا:على إلغاء التعامل بالربا من العمل املصريف واليت متس مقصد حفظ امل
 منع أكل أموال الناس بالباطل .1.1

ال شك أن الربا من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، فالربا كما يعرفه الفقهاء هو " زيادة يف 
ومن جهة أخرى فإن الباطل كما يعرفه ابن العريب:" هو الذي ال  30املال ال يقابلها عوض"

 .31يفيد وقع التعبري به عن تناول املال بغري عوض يف صورة العوض"
فخلو الزيادة يف الربا عن العوض جيعلها من قبيل الباطل الذي ال تقره الشريعة اإلسالمية وال 

عن مقصد حفظ املال أن حفظه مسوغ الستحقاقه. وقد سبق أن ذكرنا يف معرض احلديث 
من جانب العدم يكون مبنع إضاعته وتبذيره والتعدي عليه وأكله بالباطل ومن هذا املنطلق 
فإن املصارف اإلسالمية بابتعادها عن التعامل بالربا فهي تساهم يف ختليص األمة من هذا 

 اإلمث العظيم.
 كالاالتو  نبذ الكسلو  االستثمارتشجيع  .2.1

األموال ومناءها لتفي حباجات األمة وأفرادها مقصد هام من مقاصد الشريعة إن استثمار 
اإلسالمية فهي حتث على العمل وبذل اجلهد يف سبيل حتصيل املال الذي هو قوام احلياة، 

كال على االتإال أن الربا يف حقيقته وجوهره يعطل اهلمم ويثبط العزائم ويدعو إىل الكسل و 
اجلادة خشية الوقوع يف اخلسارة  االستثماردون التصدي ملباشرة أعمال  الفوائد الربوية الثابتة

وال شك أن هذه السلبية هلا أثر بالغ يف ترك جماالت الصناعة والزراعة والتجارة اليت هي 
إمنا حرم الربا من حيث أنه مينع الناس من كاسب كما يقول اإلمام الغزايل :"أصل امل

احب الدرهم إذا متكن بواسطة الربا من حتصيل درهم شغال  باملكاسب وذلك ألن صاالن
زائد نقدا أو آجال خف عليه اكتساب املعيشة فال يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة 
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والصناعة وذلك يفضي إىل انقطاع منافع اخللق، ومن املعلوم أن مصاحل العامل ال تنتظم إال 
 .32بالتجارات واحلرف والصناعة واإلعمار"

 سلم األولويات في تمويل المشاريع اإلنتاجية احترام. 3.1
إن متويل املشاريع التجارية والذي يبىن على أساس اإلقراض بالفائدة ال يتجه يف واقع األمر 

اه الصحيح حنو متويل املشاريع اإلنتاجية وفق سلم األولويات من ضروريات وحاجيات االجت
تكاليف أي مشروع جتاري أو صناعي  وحتسينيات ـ ذلك أن الفائدة تعد عبئا إضافيا على

أو زراعي، فاملستثمر الذي اقرتض املال الالزم من املصرف الربوي ملزم برد أصل الدين 
وفؤائده فيكون ملزما بتحقيق أرباح تتناسب مع حجم التكاليف املفروضة عليه، األمر الذي 

تياجات االحفات إىل تااليدفع معظم املستثمرين إىل اختيار املشاريع األكثر رحبية دون 
 احلقيقية يف اجملتمع.

 اإلسرافو  حفظ المال من المغامرة. 4.1
إن احلصول على املال بالربا سهل ميسور ما دام املرايب يضمن عودة املال اليه، ولذا فإن 
الذين ليس هلم خربة يغريهم الطمع، فيأخذون القروض بالربا مث يدخلون يف أعمال 

عليها بالفشل، ومىت كثر هذا النوع من األعمال فإنه يضر  ومشروعات قد يكون حمكوما
باقتصاد األمة، واملرايب ال ميتنع من إمداد هؤالء باملال ألنه ال يشغل نفسه بالطريقة اليت 

وهذا النهج مضاد لنهج اهلل  33يوظف هبا املال وكل ما يشغله عودة املال بفوائده الربوية
والتبذير. يقول تصرف يف ماله حفظا له من الضياع احلكيم الذي يقضي منع السفيه من ال

الربا يسهل على املقرتضني أخذ املال من غري بذل حاضر ويزين هلم اإلمام املراغي:"
دانة، االستغناء عنها ويغريهم باملزيد من االستالشيطان إنفاقه يف وجوه الكماليات اليت ميكن 

وال يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حىت يستغرق أمواهلم، فإذا حل األجل مل يستطيعوا 
الوفاء وطلبوا تأجيل الدين، وال يزالون مياطلون ويؤجلون، والدين يزداد يوما بعد يوم حىت 
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ميحق اهلل  يصبحون فقراء معدمني وصدق اهلل "يستويل الدائنون قسرا على كل ما ميلكون ف
 .34لربا ويريب الصدقات"ا

 أثر إلغاء الربا في تحقيق مقصد رواج المال . 2
سبق وأن بينا يف فصل سابق بأن رواج املال ودورانه بأيدي أكثر ما ميكن من الناس يعّد من 
أهم املقاصد اليت حرصت الشريعة اإلسالمية على حتقيقها. ويف املقابل جند أن التعامل بالربا 

 صد العظيم من عدة وجوه جنملها فيما يلي:يعد هدما هلذا املق
 الربا عامل تركيز للثروات  .1.2

إن املبدأ يف التعامل بالربا أن املقرض رابح دائما بغض النظر عن املقرتض ربح أو خسر ومن 
ا بذلك عامل تركيز وتكديس املنطقي أن يؤول املال يف النهاية إىل من يربح دائما فيكون الرب

ة قليلة من املرابني األمر الذي يؤدي إىل إحداث خلل إقتصادي يصعب يف يد فئ للثروة
 .35عالجه

 الربا يساهم في غالء األسعار .2.2
تعد الفوائد الربوية عبئا على عملية اإلنتاج، فاملستثمرون ملزمون بدفع هذه الفوائد 

وفوائده واحتساهبا من ضمن التكاليف، ولتحقيق مداخيل مناسبة تفي بتغطية قيمة القرض 
مع حتقيق هامش معقول من الربح يقومون برفع أسعار السلع واملنتجات فيحدث الغالء 

 تياج يف اجملتمع بينما ينعم املرابون برغد العيش.االحويزيد الفقر و 
 يساهم في إحداث ظاهرة التضخمو  الربا يعطل النقد عن وظيفته الحقيقية .3.2

هنا وهذه هي الوظيفة اليت خلقت من أجلها، لتكون تعد النقود قيما لألشياء تعرف هبا أمثا
واسطة يف املعامالت، يتوصل هبا إىل غريها من السلع واملنافع، فهي ال حتمل قيمة يف ذاهتا 

ار فيها وجعلها مثنا ومثمنا يف الوقت ذاته. يقول اإلمام الغزايل:"  ... االجتوهلذا ال جيوز 
والدنانري فقد كفر النعمة وظلم ألهنما خلقا لغريمها وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم 
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ال لنفسهما، فإذا اجتر يف عينيهما فقد اختذمها مقصودا على خالف احلكمة، فطلب النقد 
 .36لغري ما وضع له ظلم"

توليد املال من املال  -التجارة يف النقد-ومن أهم النتائج اليت تؤدي إليها جتارة الديون 
هناك زيادة يف اإلنتاج فتكثر األموال يف أيدي املرابني وتقل السلع نفسه دون أن يكون 

واخلدمات فرتتفع أمثاهنا باستمرار إضافة إىل ما ذكرنا سالفا من  رفع تكاليف اإلنتاج 
اليت تعد آفة العصر حيث  37وبالتايل رفع األسعار مما يساهم يف إحداث ظاهرة التضخم

مكن ذوو الدخول الثابتة أو احملدودة من الوصول إىل تنخفض القوة الشرائية للنقود فال يت
السلع واخلدمات لشدة غالئها ويف هذا خرم ملقصد الرواج وحيث أن املصارف اإلسالمية 
ملتزمة بإلغاء الربا من العمل املصريف أيا كانت صورته وأشكاله فإن هذا من شأنه أن يساهم 

اليت تؤدي إىل إحداث أزمات إقتصادية ية اخلطرية و االقتصاديف احلّد من هذه الظواهر 
 .38خانقة

 أثر إلغاء الربا في تحقيق مقصد العدل. 3
إن املقصود بتحقيق العدل يف األموال هو إبعادها عن كل ظلم سواء عند عملية التحصيل 
أو اإلنفاق مع مراعاة املصاحل العامة ورفع الضرر. والربا من حيث كونه أخذا ألموال الناس 

و نوع من أنواع الظلم بل هو من أشدها وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك يف بال عوض فه
والربا . يقول ابن تيمية:"39﴿َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن﴾ قوله:

إعطاء  ظلم حمقق حملتاج وهلذا كان ضد الصدقة فإن اهلل مل يدع األغنياء حىت أوجب عليهم
الفقراء فإن مصلحة الغين والفقري ال تتم إال بذلك فإذا أرىب معه فهو مبنزلة من له على رجل 

 .40دين فمنعه وظلمه زيادة أخرى، والغرمي حمتاج إىل دينه، فهذا من أشد أنواع الظلم"

                                                           
 .91ص  2ج بريوت: دار املعرفة،  إحياء علوم الدين، الغزايل، 36
األشقر، انظر: التضخم: يقصد به اجتاه صعودي يف األمثان بسبب وجود طلب زائد أو فائض بالنسبة إىل إمكانية التوسع يف العروض؛ 37

 .123، ص املرجع السابق
 .28مؤسسة الرسالة، ص بريوت: ، 3ط املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم ،، م(1978الدين ) نور، عرت 38
 .279 :اآلية ،البقرة سورة 39
مطبعة السنة القاهرة:  ،1حممد حامد الفقي، ط :حتقيق القواعد النورانية،، م(1951) احلراينأمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية 40

 .118احملمدية،.ص 
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وقد يقال أن الربا يعد ظلما إذا كان اإلقراض لغرض إستهالكي، أما إذا كان لغرض 
ية فإن العدالة تقتضي أن يستفيد االستثمار كما هو احلال يف البنوك التجارية أو   استثماري

صاحب رأس املال املستخدم أيضا ـ أي الدائن ـ ويرد على هذا بأن املقرض يف مثل هذه 
احلالة أو كما يسمى صاحب رأس املال حيق له أن حيصل على عائد على رأس ماله إن كان 

نه يف ذلك شأن املدين أو املستثمر املستغل هلذا املال، سواء سيتحمل خماطر استغالله شأ
بسواء طبقا للقاعدة الشرعية " الغنم بالغرم" فالربح هو مثرة العمل ورأس املال معا وهذا أمر 
مسلم به، إال أنه يف حالة القرض فإن املال والعمل يكونان يف يد شخص واحد هو 

وحتت مسؤوليته حىت إذا هلك أو أصابه تلف فإمنا املقرتض الذي يتوىل بنفسه إدارة املال 
يهلك على مالكه ويكون بعد ذلك مطالبا برّد رأس املال كامال للمقرتض فإذا مل يكن هناك 
بد من إشرتاك املقرض يف الربح الناشئ ،كان من الواجب إشراكه يف اخلسارة احملتملة 

 .41أيضا
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .73ص  ،رجع السابقفؤاد، امل أنظر: عز العرب 41
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 شرعيةالرقابة ال: إيجاد هيئة المبحث الثاني
 الرقابة الشرعيةهيئة مفهوم  المطلب األول:

قال ابن فارس: الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على  تعريف الرقابة لغة:
 .42تصاب ملراعاة شئاالن

 تعريف هيئة الرقابة الشرعية
 (  بقوله:1عرفها معيار املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، رقم )

مستقل من الفقهاء املتخصصني يف فقه املعامالت وجيوز أن يكون أحد من " هي جهاز 
غري الفقهاء على أن يكون من املتخصصني يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام 
بفقه املعامالت، ويعهد هليئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها واإلشراف 

 .43بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وقراراهتا ملزمة للمؤسسة"عليها للتأكد من التزامها 
 هيئة الرقابة الشرعيةأعضاء تكوين المطلب الثاني: 

( من املعيار السابق كيفية تكوين هيئة الرقابة الشرعية حيث نصت 11لقد أوضحت املادة )
على أنه:" جيب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة وهليئة 

أو القانون أو احملاسبة أو  االقتصادعانة مبختصني يف إدارة األعمال أو االستالرقابة الشرعية 
ة الرقابة الشرعية يف عضويتها مديرين من املؤسسة وأن ال تضم غريهم وجيب أن ال تضم هيئ
 مسامهني ذوي تأثري فّعال".

 أهمية وجود هيئة للرقابة الشرعية. 1
إن الرقابة الشرعية ذات أمهية بالغة بالنسبة للمصارف اإلسالمية ويرجع ذلك إىل األسباب 

 اآلتية:
إن األساس الذي قامت عليه املصارف اإلسالمية املعاصرة هو تقدمي البديل الشرعي  أوال.

للمصارف الربوية غري املشروعة، وال خيفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية 
للمصارف اإلسالمية، فهي اجلهة اليت ترصد سري عمل هذه املصارف ومدى التزامها بتطبيق 

 هتا.أحكام الشريعة يف معامال
                                                           

 . 228ص  ،2ج ،املرجع السابقابن فارس ،  42
 .527ص  دار البشائر اإلسالمية،، بريوت: 1ط، حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية ، م(2117) علي حمي الدين، القرة داغي  43
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إن العلم باملعامالت املالية املعاصرة وأحكام البنوك والشركات ليس ميسورا لكل أحد،  ثانيا.
هيئة للرقابة الشرعية تكون  إجيادوباألخص اإلداريني ورجال األعمال وهلذا اقتضت الضرورة 

 مرجعا إلدارهتا الفنية.
يف هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية وانتشرت أنواع جديدة من املعامالت  ثالثا.

واحلسابات بأنواعها والتجارة اإللكرتونية اليت ال يوجد هبا  االئتمانالتجارية كبطاقات 
أحكام يف املصادر الفقهية القدمية وإن وجدت األحكام فاملصرفيني القائمني على النشاط 

 لني للكشف عنها بأنفسهم.املصريف غري مؤه
والتمويل بالذات حتتاج إىل رأي من هيئة الفتوى   االستثمارإن العمليات املصرفية يف  رابعا.

نظرا لتميز هذه العمليات بالتغري وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع ميوله 
تصال مستمر مع ي جيب أن يكونوا على ااالستثمار املصرف، ومن مث فالعاملون يف النشاط 

 الرقابة الشرعية ألهنم دائما حباجة إىل الفتيا يف نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
إن وجود هيئة رقابة شرعية لدى املصرف يعطيه صبغة شرعية كما أنه يبعث على  خامسا.

 مئنان يف نفوس املتعاملني معه.االط
 الشرعيةالشروط التي تجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة . 2

 :44يشرتط يف هيئة الرقابة الشرعية جمموعة من املواصفات ومن أمهها ما يلي
إن الوظيفة األساسية هليئة الرقابة الشرعية هي اإلفتاء ولذلك جيب  التأهيل العلمي:. 1.2

أن يتوفر يف عضو هيئة الرقابة الشرعية ما يتوفر يف املفيت عموما من الشروط وأمهها أن 
جال فتواه ويف مثل هذه احلالة جيب أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية عاملا يكون عاملا مب

 بـ: 
 فقه املعامالت املالية عموما وفقه املعامالت املصرفية خصوصا. أوال.
هاد فيما يستجد من االجتأصول الفقه وطرق استنباط األحكام حىت يتمكن من  ثانيا.

 النوازل.
 مقاصد الشريعة اإلسالمية وغاياهتا. ثالثا.

                                                           
الرقابة الشرعية يف املصارف  ،م(2111محزة عبد الكرمي )، محاد وما بعدها ،  238، ص املرجع السابقم(، 2117انظر : أرشيد )  44

 وما بعدها. 23دارالنفائس، ص  :األردن ،1اإلسالمية، ط
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فقه الواقع: واملقصود به أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية مطلعا على الواقع  رابعا.
العملي للمصرف معرفة دقيقة تفصيلية فإذا رفعت إليه الفتوى كان على علم بالظروف 

 بال للتطبيق.واملالبسات احمليطة هبا حىت يكون احلكم الشرعي فيها حكما واقعيا قا
تعترب هيئة الرقابة الشرعية مصدر الثقة بالنسبة للمتعاملني مع  حسن الخلق: .2.2

املصارف اإلسالمية وهلذا من الضروري أن يتميز أعضاؤها بالسرية احلسنة وحسن اخللق 
 والسمعة الطيبة بني الناس حىت ال يشكك أحد يف مصداقيتها ونزاهتها.

 الرقابة الشرعية وظيفة هيئةالمطلب الثالث: 
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدراسة نظام املصرف األساسي، مث حتقق يف مجيع التعليمات 
وتدرس العقود اليت تربمها املصارف، وتتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة وموافقتها للفقه 

رحاب اإلسالمي عامة وقد يضيق عليها مذهب معني فتجد احلل الشايف واجلواب املالئم يف 
فسارات اليت توجه إليها االستبقية املذاهب. كما جتيب هيئة الرقابة الشرعية على األسئلة و 

من إدارة املصرف وسائر العاملني فيها وحىت من قبل املشرتكني واملتعاونني واملسامهني يف 
 املصرف.

لتطبيق وال وتكون آراء هيئة الرقابة الشرعية يف األصل ملزمة، ألهنا متثل الشرع الواجب ا 
 .45رتاح أو التوصية اليت يتخري املصرف يف أخذها أو تركهااالقتقتصر على جمرد املشورة أو 

ماع السنوي للمصرف، ويف االجتوإىل جانب ذلك تشارك هيئة الرقابة الشرعية عادة يف  
التزامات إعداد التقرير السنوي له وتبني للمسامهني واملودعني واملتعاملني وسائر الناس من 

 .46املصرف يف أعماله ونشاطاته وخدماته بأحكام الشرع احلنيف
الدورية أو الطارئة وقد تصدر  جتماعاتكما تقوم هيئة الرقابة الشرعية كذلك بعقد اال

الفتاوى واآلراء يف كتب تطبع وتوزع على العاملني واجلمهور كما تفعل الكثري من املصارف 
 اإلسالمية، أو نشرها.

 
 

                                                           
 .22دار املكتيب، ص  :سوريا ،1ط املصارف اإلسالمية ،، (م1997حممد )، الزحيلي 45
 .25التاسع عشر، ص التقرير السنوي للبنك اإلسالمي األردين م(، 1997البنك اإلسالمي األردين ) 46
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 دور هيئة الرقابة الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعةالرابع:  المطلب
إن هليئة الرقابة الشرعية دورا بالغ األمهية يف حتقيق مقاصد الشريعة وذلك من ثالث جهات 

 رئيسية:
 ضمان التزام المصرف بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية .1

هبا وال ميكن أن يتم ذلك إال  االلتزاميعد حتقيق مقاصد الشريعة فرعا عن تطبيق أحكامها و 
التام بكل أحكام الشريعة اإلسالمية  االلتزامحترس ضمان  47بوجود هيئة رقابة شرعية فّعالة

يات االتفاقابتداءا من عقد التأسيس والنظام األساسي وصياغة العقود واخلدمات املصرفية و 
مث يأيت دور الرقابة العالجية مع اآلخرين وهذا ما يعرف بالرقابة اليت تسبق التنفيذ. 

املصاحبة للتنفيذ وتتم بالكشف عن األخطاء اليت قد يقع فيها املصرف والقيام بضبط 
 وتصحيح خط سري املصرف وتقومي اعوجاجه وتقدمي الرأي الشرعي للمسائل واملشكالت. 

 وميكن تلخيص دور اهليئة العالجي يف جمموعة من النقاط: 
 ابداء الرأي الشرعي فيما حيال إليها من معامالت املصرف. - 1
ية وابداء املالحظات ومتابعة االستثمار املراجعة الشرعية جلميع مراحل تنفيذ العملية  - 2

 تصحيحها.
ية قبل اختاذ اخلطوة النهائية يف االستثمار اشرتاط موافقة اهليئة على إمتام املشروعات  - 3

 التفيذ.
راه اهليئة مناسبا من املشورة الشرعية إىل املصرف يف أي أمر من أمور تقدمي ما ت - 2

 املعامالت املصرفية.
وبعد هذا يأيت دور الرقابة التكميلية "بعد التنفيذ" واليت تلعب دورا أساسيا يف تقييم مدى  

مال التزام املصرف بفتاوى اهليئة الشرعية وإرشاداهتا ويكون ذلك بالقيام مبراجعة مستمرة ألع
 املصرف ، وتتم هذه املراجعة من خالل وسائل متعددة منها:

 ية بعد التنفيذ.االستثمار مراجعة ملفات العمليات  - 1
 على امليزانية العامة وتقرير مراقب احلسابات. اإلطالع - 2

                                                           
 وما بعدها. 12، ص املرجع السابق، م(2111)محاد 47
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مراجعة تقرير اجلهات الرقابية اخلارجية كالبنك املركزي مثال ويف ضوء هذه املراجعة  - 3
يئة تقريرا دوريا تبدي رأيها يف املعامالت اليت أجراها املصرف ومدى التزامه بالفتاوى تقدم اهل

 الصادرة عن اهليئة والتوجيهات واإلرشادات.
 مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية عند عملية اإلفتاء. 2

ذكرنا فيما سبق أن من الشروط اليت جيب توفرها يف أعضاء هيئة الرقابة الشرعية العلم 
مبقاصد الشريعة وذلك حلاجتهم إليه يف إصدار الفتاوى وتكون احلاجة إىل مقاصد الشريعة 

 يف األمور اآلتية:
ـ الرتجيح عند التعارض وذلك بتقدمي األصلح واألكثر خدمة ملقاصد الشريعة مع مراعاة  1

 مراتب املصاحل واملفاسد وذلك بتقدمي الضروري على احلاجي واحلاجي على التحسيين.
ـ  إعطاء حكم جديد ملسألة مستحدثة ليس هلا حكم ثابت أو نظري تقاس عليه  2

 على مقاصد الشريعة. عتمادباال
 ام ُأجيز وما آل منها إىل الضررـ اعتبار املآالت من العقود، فما آل منها إىل النفع الع 3

 ُمنع إذ " ال ضرر وال ضرار".   
 اإلسالميةالمساهمة في تطوير المعامالت المصرفية  .3

إن هليئة الرقابة الشرعية دور كبري يف تطوير األعمال املصرفية وذلك بتطبيق القواعد الشرعية 
على العقد بداية مث استثناء ما جاء خمالفا منها هلذه القواعد مث السعي حنو إجياد بديل 

ذلك، فقد   شرعي متناسق مع القواعد العامة املستقرة للشريعة اإلسالمية. وقد أثبتت التجربة
 : 48كان هليئات الرقابة الشرعية دور يف تطوير عدة عقود منها

حيث مت تطوير أسلوب املشاركة الدائمة إىل املشاركة املنتهية بالتمليك مما  المشاركة: أوال.
يساهم يف انتشار ملكية املشاريع والقضاء على البطالة وإنصاف أصحاب الكفاءة الذين 

 ينقصهم التمويل الالزم.
لقد قامت هيئات الفتوى بتهذيب البطاقة من الشروط احملرمة  :االئتمانبطاقة  ثانيا.

لتتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومنها حذف شرط دفع فوائد التأخري على سداد 
املصرف لعمالئه أصحاب احلسابات املكشوفة واشرتطت اهليئة أاّل يرتتب على هذه املعاملة 

                                                           
 وما بعدها. 17، ص املرجع السابق، م(2111)، محاد  231، ص املرجع السابقم(، 2117انظر: أرشيد ) 48
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ت بالفوائد أخذا أو إعطاءا، واشرتطت كذلك أن يكون حتويل بالبطاقات أية معامال
 العمالت بسعر الصرف املعلن يوم الدفع.

هتماما من علماء الفتوى وذلك بوضع ضوابط لقد القى موضوع املضاربة ا المضاربة: ثالثا.
 ي.االستثمار هلذا العقد جتعله صاحلا للتمويل املصريف 

الذي احتل  ستصناعلقد استطاعت هيئات الرقابة الشرعية أن تطور اال :ستصناعاالرابعا. 
دورا رئيسيا يف استثمارات البنوك اإلسالمية، إذ قامت املصارف بتمويل املباين السكنية 

كما سامهت املصارف اإلسالمية يف صناعات عديدة    ستصناعية بنظام عقود االاالستثمار و 
 نتجات الزراعية كالتعليب والتجفيف مثال.كالصناعات الزراعية القائمة على امل

إن تطوير األعمال املصرفية مبا يتوافق مع مقاصد الشريعة ويليب احتياجات املتعاملني مع 
 :49املصارف اإلسالمية يتطلب عدة أمور أمهها

ـ ضرورة تظافر جهود هيئات الرقابة الشرعية من خالل إبرام ندوات ولقاءات بني أعضاء  1
ى يف خمتلف املصارف اإلسالمية لتدارس املشاكل اليت تواجهها وسبل الرقي هبا هيئات الفتو 

 احللول املناسبة. إجيادو 
ـ ضرورة اتصال اهليئات باجملامع الفقهية لتعرض عليها ما يواجهها من مشكالت مصرفية  2

 حتتاج إىل اجتهاد مجاعي.
رعية وضرورة معرفتهم بشىت أنواع ـ ضرورة تعميق التأهيل املصريف ألعضاء هيئة الرقابة الش 3

 األعمال املصرفية.
ـ تعاون أعضاء اهليئة مع الكليات واملعاهد الشرعية واإلفادة من الرسائل اجلامعية يف جمال  2

 البنوك اإلسالمية.
 
 
 
 
 

                                                           
 وما بعدها. 17، ص املرجع السابق، م(2111)محاد  49
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 بديلةو  : تقديم معامالت مالية مستحدثةالمبحث الثالث
 البديلةو  المستحدثةالمالية مفهوم المعامالت المطلب األول: 

إن إلغاء املعامالت الربوية من العمل املصريف اإلسالمي قد حّتم على املصارف اإلسالمية 
أن تقدم بدائل شرعية متكنها من تغطية إحتياجات املتعاملني معها بعيدا عن صيغة اإلقراض 

 فت صورها.بفائدة واليت تعد الصيغة التمويلية الوحيدة لدي البنوك التقليدية وإن اختل
وهلذا فقد جلأت املصارف اإلسالمية إىل فقه املعامالت املالية اإلسالمي فانتقت منه ما  

يناسب طبيعتها واحتياجاهتا، فظهرت املعامالت املالية املصرفية اإلسالمية إما على شكل 
ذاته معامالت قدمية معروفة يف الفقه اإلسالمي إال أن إدخاهلا يف العمل املصريف يعد يف حد 

جتديدا هلا أو يف صورة معامالت جديدة مستحدثة حىت من وجهة النظر الفقهية حيث أهنا 
مل ترد ضمن صيغ العقود التقليدية، ولكنها استحدثت يف إطار النصوص العامة والقواعد 

 . 50ستنباط األحكام املعروفة يف علم أصول الفقهالشرعية ال
 في المصارف اإلسالمية البديلةو  المستحدثةالمالية أنواع المعامالت المطلب الثاني: 

 المضاربة.1
 المضاربة المشتركة .1.1

من الصور املستحدثة للمضاربة واليت طبقتها املصارف اإلسالمية ما يعرف باملضاربة 
املشرتكة وهي الصيغة التعاقدية املطورة للمضاربة الفردية أو الثنائية املعروفة يف الففه 
اإلسالمي وصورهتا أن يعرض املصرف اإلسالمي باعتباره مضاربا على أصحاب األموال 

ما يعرض املصرف باعتباره صاحب مال أو وكيل من أصحاب استثمار مدخراهتم، ك
ية استثمار تلك األموال على أن توزع األرباح االستثمار األموال على أصحاب املشروعات 

 .51بني األطراف الثالثة واخلسارة على صاحب املال االتفاقحسب 
 
 

                                                           
 .153كتاب األمة، ص قطر:   ،1، البنوك اإلسالمية، طم(1987) مجال الدين ،عطية 50
 .311دار النفائس، ص عمان:  ،1، طيف الفقه اإلسالمي املعامالت املالية املعصرة ،م(1991) حممد عثمان، شبري 51
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 المضاربة المنتهية بالتمليك .2.1
املضاربة اليت تنشأ بني املصرف اإلسالمي واملضارب حبيث يدفع املصرف املال ويقوم هي و  

املضارب بالعمل، ويعطي املصرف فيها احلق للمضارب يف احللول حمله دفعة واحدة أو على 
تاج ملن يعمل عليها اإلندفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها، أو يقدم املصرف أداة 

ـ إىل أن  االتفاقاتج على أن يتجنب نصيب العامل أو جزء منه ـ حسب جبزء شائع من الن
 يبلغ قيمة تلك األداة.

 المضاربة المنفردة .3.1
وهي أن يقدم املصرف اإلسالمي التمويل الالزم ملشروع معني، ويقوم العامل باألعمال  

وتعد هذه الصيغة األنسب لتمويل املشاريع  االتفاقالالزمة ويتم تقسيم األرباح حبسب 
 الصغرية واحلرفيني واخلرجيني الذين لديهم خربات يف جماالت معينة.

 سندات المقارضة .4.1
الوثائق املوحدة القيمة والصادرة بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة احملررة وهي " 

إليرادات املتحققة من املشروع املستثمر هبا، وذلك على أساس املشاركة يف نتائج األرباح وا
فيه حبسب النسب املعلنة على الشيوع، مع مراعاة التصفية التدرجيية املنتظمة لرأس املال 
املكتتب به عن طريق ختصيص احلصة املتبقية من األرباح الصافية إلطفاء قيمة السندات 

 .52جزئيا حىت السداد التام
 المشاركة .2

 53المشاركة الثابتة أو "المتوازنة" .1.2
وهي أن يقوم املصرف باإلسهام يف مشروع معني مع شريك آخر ويقدم كل منهما جزءا  

عليه ويوزع الربح بني الشريكني  االتفاقمن رأس املال، وتتم إدارة املشروع حبسب ما يتم 
حبسب نسبة كل واحد منهما يف رأس املال وقد تكون املشاركة يف مشاريع طويلة األجل أو 

 يف صفقات منفردة أومتعددة.

                                                           
سندات املقارضة، ورقة مقدمة ملؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية، عمان، ص ، م(1992سامي أمحد )، محود 52

13. 
 .33ص  ، األردن: دار النفائس،1ط ، يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية الشاملم(، 2117حممود عبد الكرمي )أرشيد،   53
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 54المشاركة المتتالية أو "المتداخلة" .2.2
 أن يتم متويل املشاريع يف هذا النوع من املشاركة من أموال املودعني واملسامهني معا إال

مسامهة املودعني ال تكون دائمة كمشاركة املسامهني بل تكون مؤقتة حبسب مدة كل وديعة، 
ويكون دخول وخروج املودعني من املشاريع غري مرتبط باملدة احلقيقية اليت تستغرقها هذه 

 املشاريع يف الواقع مما خيلق عدم توافق يف اآلجال بني مدد الودائع ومدد املشاريع املمولة.
هاد والنظر اعتمدت املصاريف اإلسالمية الصيغة التالية: يكون املودعون خالل االجتبعد و 

السنة يف املصرف شركاء يف دخل السنة املالية حيث يتم توزيع األرباح بينهم وفقا لنظام 
 تبار عنصري املبلغ واملدة لكل وديعة. االعالذي يأخذ بعني  النمر

 بديال عن اإليداع بالفائدة الربوية يف املصارف التقليدية.ويقدم هذا النوع من املشاركة 
 المشاركة المنتهية بالتمليك .3.2

تعرف املشاركة املنتهية بالتمليك بأهنا نوع من أنواع الشراكة، يعطي فيها املصرف احلق 
. وقد ابتكرت املصارف 55للطرف اآلخر بأن حيل حمله يف ملكية املشروع املستثمر فيه

"املشاركة املتناقصة" سعيا منها  إسمهذا النوع من املشاركة والذي يعرف أيضا باإلسالمية 
ملساعدة احلرفيني واملهنيني واملزارعني يف امتالك أدوات ومكينات وورش حدادة وجنارة وكذا 
السائقني يف امتالك سيارات األجرة وغريها. فيقوم املصرف بتسديد حصة من رأس مال 

من صايف رحبه وحيصل  بتسديد املصرفروع إىل العميل بعد قيامه املشروع، مث يؤول املش
 .56املصرف على قسط من إيرادات املشروع تعادل نسبة مسامهته يف التمويل

 المرابحة  .3
يبيعها لقد كان الشائع فيما مضى أن تكون السلعة يف ملك البائع حاضرة كانت أو غائبة ف

يف جمال املصارف اإلسالمية خيتلف، فاملصرف ال  ، إال أن األمربرأس املال وزيادة معلومة
يكدس السلع يف خمازنه كما يفعل التجار اليوم ليقوم ببيعها بعد ذلك مراحبة أو مساومة 

جمرد وسيط يف التبادل ومن مث فإن الفكرة املطروحة يف هذا اجملال أن يتلقى املصرف  وإمنا هو

                                                           
 .35-33املرجع نفسه، ص  54
 .81، ،ص املرجع السابق، م(2118) خصاونة  55
 .31-35، ص املرجع السابقم(، 2117) ديأرش 56
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ددة واعدا بشرائها بطريق املراحبة فيقوم أمرا من العميل بشراء سلعة معينة مبواصفات حم
املصرف بناءا على ذلك بشراء هذه السلعة مث يبيعها هلذا العميل برأس ماهلا وزيادة الربح 

ومتر هذه املعاملة باملراحل  "املراحبة لآلمر بالشراء". إسمب املتفق عليه.  وتسمى هذه الصيغة
 :57التالية 

يتلقى املصرف من عميله أمرا بشراء صفقة معينة، مشفوعا بوعد منه بشراء هذه  أوال.
 الصفقة.

بعد استجابة املصرف لطلب العميل وشراءه ملا يريده، يتم إبرام عقد املراحبة بينهما،  ثانيا.
فيبيع له املصرف السلعة بالربح املتفق عليه بينهما بعد أن يتأكد العميل من مالءمتها 

ا للمواصفات اليت حددها للمصرف من قبل فاملصرف يف هذه املعاملة مل يبع ما ومطابقته
ليس عنده، ألن عقد البيع ال يتم إال بعد شرائه للسلعة ودخوهلا يف ملكه وما كان بينه وبني 
العميل قبل ذلك فهو وعد بالشراء ال غري وفرق بني الوعد بالعقد وبني العقد كالفرق بني 

ح. واملصرف أيضا مل يربح ما مل يضمن ألن املصرف وقد اشرتى السلعة اخلطبة وعقد النكا 
فأصبح مالكا هلا يتحمل تبعة هالكها فما يتلف منها قبل تسليمها للمشرتي فإنه يتلف 

 على املصرف.
 (التقسيط  )البيع بالثمن اْلجل    4

اليت اعتمدت عليها املصارف اإلسالمية نظرا  االستثماريعد البيع بالثمن اآلجل من أساليب 
لإلقبال الكبري الذي حتققه من هذه املعاملة إذا ما قورنت مع البيع املباشر وهذا راجع إىل ما 
حيققه من يسر يف التعامل بني البائعني واملشرتين وتسهيل على الناس يف حتقيق مطالبهم 

السلع والبضائع واملواد املطلوبة نقدا  وحاجياهتم بصورة ال إرهاق فيها حيث تقوم بشراء
وتبيعها بعد ذلك للعمالء بالتقسيط مع الزيادة يف الثمن، فيستفيد املصرف من الثمن الزائد  

وتشمل هذه املعاملة خمتلف جماالت التمويل  .58املهلة يف التقسيطكما يستفيد املتعامل من 
سواء كان استهالكيا أو غري استهالكي حيث جند أن بيع األجل يتم يف متويل مشاريع 

                                                           
دار اجملتمع للنشر جدة: ، 1ستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم ، طمشكلة اال ،م(1991حممد صالح )، الصاوي 57

 .22 والتوزيع ، ص
 .221دار املسرية ، ص عمان: ، 1ط التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص، ،م(1999فؤاد )، السرطاوي  58
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اإلسكان واملعدات ووسائل النقل على اختالف أنواعها كما جنده أيضا يف متويل األثاث 
إلسالمي قد قدم بديال املنزيل والسيارات واألدوات الكهرومنزلية. وبذلك يكون املصرف ا

رتاض الربوي اليت يلجأ إليها الكثري من املسلمني اليوم بغرض اقتناء االقشرعيا عن عملية 
سلع قد يكونون يف أمس احلاجة إليها وليس يف أيديهم املال الكايف لشرائها نقدا 

 فيساعدهم املصرف بتجزئة الثمن إىل أقساط على فرتات معينة.
 الّسلم. 5

سلم يف املصارف اإلسالمية بديال عن عمليات اإلقراض الربوي الذي تقوم به يعد عقد ال
املصارف الربوية حيث ميكن للعميل أن يبيع إىل البنك سلعا موصوفة مؤجلة على أن يتعجل 
الثمن، فتتحقق له السيولة الالزمة ويستفيد املصرف من فرق األسعار، ألن مثن السلعة 

 ن السلعة احلاضرة.املؤجلة أقل يف العادة من مث
ويستطيع املصرف اإلسالمي أن يسري دعائم هذه املعاملة وأن يوسع نطاق تعامله هبا يف  

خمتلف اجملاالت وعلى كافة املستويات حيث يستطيع أن يتعامل هبا مع الزراع والتجار 
والصناع كما يستطيع أن يتعامل هبا مع األفراد واملؤسسات عامة كانت أو خاصة. فبدال 

شروع إىل بنك ربوي ليسأله قرضا ربويا لتنفيذ مشروع ما، أو من أن يتقدم صاحب امل
نتاج صرف اإلسالمي ليبيع له جزءا من اللتوسع يف مشروع قائم يستطيع أن يتقدم إىل امل

مشروعه يف املستقبل مث يتعجل الثمن لينفق منه على متويل هذا املشروع فإذا ما بدأ يف 
املربم بينهما وهذه وسيلة مرنة  االتفاقاملصرف حسب اإلنتاج استطاع أن يويف بالتزاماته قبل 

وقادرة على التغلغل يف شىت القطاعات اإلنتاجية وتلبية حاجاهتا املختلفة يف إطار من 
الشرعية املصونة. وهي وإن كانت أكثر مالئمة للمشروعات اإلنتاجية حيث ميكن لصاحب 

ل ولكنها أيضا ميكن أن تغطي املشروع أن يتعاقد على بيع جزء من إنتاجه يف املستقب
دانة االستاحلاجات املختلفة يف القطاعات األخرى، فيستطيع الزراع أن يستغين هبا عن 

الربوية وذلك بأن يبيع مقدما جزءا من حمصوله إىل املصرف ويتعجل مثنه بدال من أن يلجأ 
ملستقبل أن يبيع إىل ا ي مل جيد وفاءا ويتوقع انفراجا يفرتاض، بل يستطيع املدين الذاالقإىل 

املصرف سلعة ما ولو مل تكن موجودة لديه ليتعجل مثنها ويويف منه دينه فإذا ما حل أجلها 
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تسليمها إىل البنك ليتوىل التصرف ويكون قد أوسع اهلل عليه، تكلف حتصيل هذه السلعة و 
 .59فيها مبعرفته

 ستصناعاال. 6
عقد فيه مرونة تيسر للمصارف اإلسالمية استخدامه يف تعاملها مع  ستصناعإن اال

اجلمهور، ملا فيه من إمكانية تعجيل الثمن أو تقسيطه وميكن للمصرف أن يدخل هذا اجملال 
 على أساس أنه مستصنع أو على أساس أنه صانع.

أما على أساس كونه مستصنعا، فذلك ميكن من تلبية حاجات الصانعني إىل التمويل  أوال 
بكر أو اجملزأ إىل أقساط، فيمكنهم ذلك من شراء املواد اخلام أو األجهزة أو قطع الغيار امل

وغريها اليت تلزمهم يف عملية اإلنتاج. وبتعاملهم مع املصرف اإلسالمي هبذا األسلوب حيلون 
تسويق مصنوعاهتم ألهنم يضمنون مسبقا مشرتيا ملتزما بأخذ املصنوع بعد أيضا مشكلة 

اليومني أو الشهر أو باليوم أو  ستصناعإجنازه. كما أن عدم وجوب حتديد األجل يف اال
على تسليم املصنوع يف مدة ال تزيد عن املدة الكافية فعال  االتفاقكتفاء بالشهرين واال 

لعقد واليت ال تتوفر يف عقد السلم. كما أن املصرف للصنع يعد ميزة من ميزات هذا ا
ية ميكنه أن حيقق أرباحا جيدة وذلك بشرائه االستثمار اإلسالمي باستخدامه هلذه الوسيلة 

 للسلع الرائجة بأمثان منخفضة مث يبيعها بعد ذلك إما بالسعر احلاضر أو املؤجل أو املقسط.
من دخول  ستصناعمكن على أساس عقد االوإما أن يكون املصرف صانعا، فإنه يت ثانيا 

 عامل الصناعة وعامل املقاوالت بآفاقها الرحبة.
 اإلجارة. 7

املشروعة ومصدرا من مصادر التمويل اليت اعتمدت  االستثمارتعد اإلجارة نوعا من أنواع 
 رف اإلسالمية كبديل شرعي للمعامالت الربوية وهي نوعان:اعليها املص

وهو اتفاق قطعي بني املصرف وعميله يشرتي فيه األول أصال ما  التمويلي:التأجير أوال. 
يؤجره للثاين ملدة طويلة أو متوسطة وحيتفظ املصرف مبلكية األصل وللعميل احلق الكامل يف 
استخدام األصل يف مقابل دفع أقساط اجيارية حمددة ويف هناية املدة يعود األصل إىل 

 املصرف.
                                                           

 .157-155، ص املرجع السابقي ، او الص  59
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خيتلف عن التمويلي يف أنه قابل لإللغاء ويكون ملدة قصرية نسبيا  غيلي:التأجير التشثانيا. 
 مقارنة مع سابقه، كما أن املصرف يكون مسؤوال عن مجيع نفقات امللكية.

وقد استحدثت املصارف اإلسالمية ما يسمى "اإلجارة النتهية بالتمليك" على غرار  
املشاركة املتناقصة واملضاربة املنتهية بالتمليك حيث يقوم املصرف بشراء اآلالت املنتجة اليت 

عليه بني الطرفني مع  االتفاقيقوم بدوره بتأجريها إىل من يعملون عليها جبزء من الناتج يتم 
ل العقد على وعد من املصرف بتمليك هذه اآللة ملن يعمل عليها بعد انتهاء مدة اشتما

التأجري اليت يكون املصرف قد راعى فيها عودة رأس املال مضافا إليه نسبة من الربح ويتم 
نقل امللكية بعقد جديد إما عن طريق اهلبة أو عن طريق البيع بثمن يراعي فيه مدة 

 .60الذي مت اسرتدادهخدام والثمن األصلي االست
 البديلة في المصارف اإلسالميةو  خصائص المعامالت المستحدثةالمطلب الثالث: 

تلتزم املصارف اإلسالمية يف معامالهتا بأحكام الشريعة اإلسالمية وهذا ما  المشروعية : .1
تنص عليه قوانينها صراحة لذا جند أن كل معامالهتا تتسم باملشروعية وهي تندرج ضمن 
قسم املباح شرعا وهي تستمد مشروعيتها من مصادر التشريع االصلية )الكتاب والسنة( أو 

حسان والعرف(. كما تلتزم املصارف االستملصاحل املرسلة و التبعية )اإلمجاع والقياس وا
تعاد عن مجيع املعامالت احملظورة شرعا، ليس الربا فحسب، بل كل ما ثبت االباإلسالمية ب

تكار والرشوة وتلقي الركبان والنجش والتجارة يف احملرمات كاخلمور االححترميه شرعا ك
رف اإلسالمية أن تقوم بأي نشاط ينطوي واملخدرات وحلم اخلنزير. كما ال ميكن للمصا

اجات الناس أو غريها من التعامل به على غش أو تدليس أو تزوير أو استغالل حل
 .61ت احملرمةاملعامال

 
 
 

                                                           
املعهد العاملي للفكر فرجينيا: ، 1اإلجارة بني الفقه اإلسالمي والتطبيق املعاصر،ط ،م(1991)حممد عبد العزيز حسني زيد  60
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 بالضوابط الشرعية للعقود االلتزام .2
ال يكفي أن تكون املعامالت املطبقة يف املصرف اإلسالمي مشروعة من حيث املبدأ بل 

بالضوابط الشرعية  ال إذا التزمت املصارف اإلسالميةسالمة تطبيقها وال يتم ذلك إالبد من 
 :62ميكن تلخيصها كالتايلو تشمل مجيع منتجات البنك اإلسالمي واليت للعقود 

حيث جيب توافر اإلجياب والقبول بني طريف العقد، كما جيب  ضوابط إنشاء العقد: .1.2
 أن ال يشوب العقد غش وال ربا وال غرر.

جيب أن يكون كال منهما بالغا عاقال حرا بصريا حبيث ال  ضوابط تخص العاقدين: .2.2
عقد بعدم الرشادة بسبب الصغر أو السفه أو اجلنون أو عدم اكتمال احلرية يتصف أطراف ال

 اكتمال احلواس الالزمة كالبصر.أو 
  . ضوابط تخص محل العقد3.2
 أن تكون السلعة حمل العقد منتفعا هبا فال جيوز بيع ما ال منفعة فيه من احلشراتأوال. 

 اخلنزير.و  اخلمرو  أن ال تكون جنسة يف عينها كالكلبو  العقاربو  احلياتو 
 بيعها. أن تكون السلعة مملوكة للبائع أو مأذونا له يفثانيا. 
 الوصف.و  القدرو  أن تكون السلعة معلومة العنيثالثا. 
أن تكون السلعة متقومة من الناحية الشرعية فاخلمر سلعة غري متقومة شرعا بالنسبة رابعا. 

 للمسلم.
 خامسا. يشرتط يف الثمن أن يكون معلوم القدر والصفة واألجل.

 الشمولية. 3
املصارف اإلسالمية بالشمولية واملقصود هبذا قدرهتا  تتميز املعامالت املستحدثة والبديلة يف

على استيعاب متطلبات العمالء واحتياجاهتم وتغطية خمتلف القطاعات التجارية والصناعية 
والزراعية والواقع أن املعامالت املصرفية اإلسالمية تستمد هذه الصفة من مشولية التشريع 

 لية.اإلسالمي عموما وباألخص فقه املعامالت املا
  المرونة .4

                                                           
 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، :القاهرة قتصادية للعقود املطبقة يف املصارف اإلسالمية،الوظائف اال، م(1991صربي حسنني ) 62
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هاد الستحداث معامالت جديدة  االجتواملقصود به القابلية للتطوير والتجديد عن طريق 
على قواعد أصول الفقه ومقاصد  عتمادكلما دعت احلاجة أو الضرورة إىل ذلك باال

 الشريعة.
 البديلة في تحقيق مقاصد الشريعةو  دور المعامالت المستحدثةالمطلب الرابع: 

املعامالت املصرفية اإلسالمية إحياءا لفقه املعامالت اإلسالمي الذي ظل حبيس تعترب  
الكتب دهرا طويال، وال شك أن بعث هذه املعامالت من جديد مع ما تنطوي عليه من 

ال يف حتقيق مقاصد الشريعة من خصائص ومميزات من شأنه أن يساهم بشكل فعّ 
يف جانبيه الوجودي والعدمي ومقصد رواج  التصرفات املالية خاصة منها مقصد حفظ املال

 املال والعدل فيه وحىت يتضح ذلك البد من تفصيل القول يف كل مقصد على حدة.
 مقصد حفظ المال .1

 جهة العدم .1.1
إن التزام املصارف اإلسالمية بتطبيق أحكام الشريعة يف مجيع معامالهتا جيعلها بعيدة كل 

باطل كالربا والقمار وامليسر واملتاجرة يف احملرمات بكل البعد عن كل صور أكل األموال بال
الل اخللقي كاملراقص االحنأنواعها والسرقة والغش والتدليس ومتويل املشاريع اليت تبعث على 

واملالهي الليلية وغريها ويف هذا كله حفظ للمال من جهة العدم. أضف إىل ذلك أن 
 هتا يف املال عدم التبذير واإلسراف أو التقترياملصارف اإلسالمية البد وأن تراعي يف تصرفا

﴿َوالَِّذيَن ِإَذا َأنْ َفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَن َذِلَك  واإلمساك تطبيقا لقوله تعاىل :

. فال ينبغي أن متول املصارف اإلسالمية مشاريع إلنتاج كماليات احلياة يف حني أن 63قَ َواًما﴾
مفتقر إىل الضروري من األقوات واملساكن واملالبس ألن ذلك يعد من باب تبذير اجملتمع 

 املال واسرافه وذلك بوضعه يف غري املوضع الذي يفرتض أن يكون فيه.
 
 

                                                           
 .17:سورة الفرقان، اآلية  63
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  . جهة الوجود2.1
 استثمارهو  مقصد تنمية المال

اجملتمعات ي ألي جمتمع من االقتصادو  االجتماعيرار االستقإن حتقيق الرفاهية الشاملة و 
اإلنسانية يتوقف بالدرجة األوىل على مدى حمافظة تلك اجملتمعات على تنمية ثروهتا 

، وحيث أن الشارع احلكيم يرنو يف عية عرب الوسائل املعينة على ذلكواستغالل مواردها الطبي
ن تشريعاته إىل جعل اجملتمع املسلم جمتمعا منوذجيا حيتذى به وقدوة لبقية اجملتمعات فليس م

 .64العجيب أن يغدو احلفاظ على تنمية املال وزيادته مقصدا من املقاصد الشرعية املعتربة
وحيث أن املصارف عموما تلعب دورا هاما يف جمال تنمية املال واستثماره بل إن ذلك يعد  

من أهم األهداف اليت أنشئت من أجلها ـ سواء كانت تقليدية أو إسالمية ـ فإذا كان 
ما الذي مييز املصارف اإلسالمية عن نظريهتا التقليدية، أو بعبارة أخرى ما اهلدف واحدا ف

 اجلديد الذي تقدمه املصارف اإلسالمية يف هذا اجملال؟
يؤدي بالضرورة إىل احتاد النتيجة خصوصا إذا مل تكن الوسيلة ال 65الواقع أن احتاد الغاية

يف املصارف اإلسالمية اليت تعتمد على  االستثمارتالف شاسع بني وسائل االخواحدة، و 
املعامالت الشرعية وبني املصارف التقليدية اليت تؤول يف صورها مجيعا إىل وسيلة واحدة 

، فكيف تساهم املعامالت املالية البديلة رتاض بالفائدة الربوية احملرمةاالقوهي اإلقراض و 
 التنمية؟   و  االستثمارواملستحدثة يف املصارف اإلسالمية يف حتقيق 

إن األخذ مببدأ املشاركة يف الربح واخلسارة يعد الفرق اجلوهري بني معامالت املصارف 
اإلسالمية واملصارف التقليدية وهو البديل عن اإلقراض بالفائدة الربوية وهو راجع يف حقيقة 

الغنم بالغرم" حيث أن من يستحق " امة من قواعد الشريعة وهي قاعدةاألمر إىل قاعدة ه
الربح البد وأن يتحمل اخلسارة أيضا، وتكمن أمهية األخذ هبذا املبدأ يف حتقيق مقصد 

 : االستثمار
أ ـ املسامهة يف حترير الفرد من النزعة السلبية اليت بثها فيه النظام الربوي فبدال من انتظار 

 ه حنو العمل البّناء اهلادف املنتج.الفائدة الربوية املضمونة قلت أم كثرت فإنه يتج

                                                           
 .15دار النفائس، ص  :االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي، األردن ،م(2111) سانوا ، قطب مصطفى 64
 .151احتاد املصارف العربية، ص بريوت: املصارف اإلسالمية،  ،م(1989سامي أمحد )، محود 65
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فإن اخلوف من اخلسارة يعترب مدعاة إىل  االستثمارب ـ إذا كان الربح هو احلافز األكرب يف 
دراسة املشاريع دراسة جادة، هلذا فإن املصرف اإلسالمي يتحمل مسؤولية الدخول يف أي 

دوى املشاريع وكفاءة طالب مشروع كان باعتباره شريكا فيه فيقوم بتجنيد طاقاته لدراسة ج
ستثمار يف ذلك اجملال خبالف املصرف التقليدي ويل ومدى صالحية املناخ العام لالالتم

الذي يعترب "املالءة" معيار التمويل بغض النظر عن جدوى املشاريع املمولة ألن اخلسارة ال 
 تطاله فهو رابح يف كل حال.

ه شريكا يف الربح واخلسارة على تقدمي دراسة ج ـ ال تقتصر جهود املصرف اإلسالمي باعتبار 
جدوى املشاريع فقط وإمنا تتعداه إىل املتابعة الدائمة والدعم يف الوقت املناسب مما يساعد 

 على زيادة فرض جناح املشاريع.
د ـ تعد املشاركة مظهرا من مظاهر التعاون الذي يؤدي إىل مضاعفة القوة اإلنتاجية كما أنه 

 زيد من الصالبة يف مواجهة األزمات ميد املستثمر مب
 مقصد رواج المال  .2

يعد رواج املال من أهم مقاصد التشريع املايل، ذلك أن حركة املال يف اجملتمع وتداوله بني 
 أكثر من ميكن من الناس أمر يف غاية األمهية.

ولتحقيق هذا املقصد العظيم شرعت عقود املعامالت املالية بأنواعها لنقل احلقوق املالية  
ما فيها من الغرر اليسري الذي ال يؤدي إىل املنازعة والغنب كما هو احلال  اغتفربني الناس و 

واملزارعة واملساقاة نظرا ملا تشتمل عليه من مصاحل  ستصناعيف عقود املضاربة والّسلم واال
 راجحة.

كما حرمت الشريعة اإلسالمية اكتناز املال واحتباسه عن التداول وكذلك احتكار األقوات 
 والسلع الضرورية اليت متس احلاجة إليها.

وحيث أن املصارف عموما تقوم على مجع املدخرات من الناس مث إعادة توزيعها فهي  
 حبسب هذه الطبيعة تلعب دورا هاما يف عملية ترويج املال.

إال أنه وبالنظر إىل خصوصية املعامالت املالية اليت تعتمد عليها املصارف املالية فإهنا من 
الناحية النظرية مؤهلة ألن تقوم بدور أكثر فعالية يف حتقيق هذا املقصد وذلك راجع إىل 

 األسباب التالية:
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 مشروعية المعامالت المالية في المصارف اإلسالمية أوال.
الت اليت تعتمد عليها املصارف اإلسالمية تبعث على توسيع قاعدة إن مشروعية املعام

يف اجملتمع حيث أن فئة كبرية من املسلمني يعزفون عن التعامل مع املصارف حتاشيا  االدخار
للوقوع يف كبرية الربا ويؤثرون اكتنازها يف بيوهتم أو وضعها يف حسابات جارية بدون فوائد. 
فاملصارف اإلسالمية مبشروعية تعامالهتا ميكنها أن جتتذب هذه الكنوز من خمابئها وأن 

 .االكتنازل مما يساهم يف احلد من ظاهرة خترجها للتداو 
 توجيه رأس المال ليلتقي مع العمل ثانيا.

يعد رأس املال أحد العناصر األساسية يف عملية التكسب باإلضافة إىل األرض واليت متثل 
جمموع املوارد الطبيعية املتاحة والعمل الذي هو جهد اإلنسان البدين والفكري، ففي احتاد 

 لثالثة ومتازجها يكمن الّسر يف حتقيق اإلنتاج وتعظيم الثروة.هذه العناصر ا
ويعرب عن رأس املال يف اجملال املصريف بالتمويل الالزم إلقامة أي مشروع كان والشك أن  

املصارف عموما تسعى لتوفري هذا العنصر األساسي فهذا من صميم عملها، إال أن الذي 
ال أهنا وبطريقة غري مباشرة تقوم بتوجيه رأس املال  يؤخذ على املصارف التقليدية يف هذا اجمل

ليلتقي مع رأس مال آخر بدال من التقائه بالعمل وذلك باعتمادها على أسلوب اإلقراض 
الربوي يف التمويل حيث أهنا تعترب عامل "املالءة" هو املرجح األول يف عملية التمويل )لكي 

قا( فيكون توجه رأس املال دائما حنو من يقدم تضمن عودة أمواهلا مع الفوائد املضمونة مسب
ضمانات مالية أكثر )األكثر مالءة( وهذا بال شك عامل تركيز للثروة حيث تؤول املشاريع 

ية يف األخري إىل فئة قليلة من كبار املسثمرين بينما ال يبقى أمام صاحب الكفاءة االستثمار 
ة تذهب هبا متطلبات احلياة اليومية أما واخلربة الذي ينقصه املال إال أن يعمل مقابل أجر 

املصارف اإلسالمية فهي من الناحية النظرية وباعتمادها على أسلوب املضاربة واملشاركة 
املتناقصة واإلجارة املنتهية بالتمليك فهي تساهم يف توجيه رأس املال وجهته الصحيحة 

نتاج وخفض نسب البطالة ليلتقي مع جهد اإلنسان وعمله، األمر الذي يؤدي إىل زيادة اإل
واتاحة الفرص املتكافئة أمام كل مواطن قادر على أن يكون شريكا ومنتجا وليس عامال 

 .66أجريا
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 مقصد العدل في األموالثالثا. 
إن مبدأ املشاركة الذي تتبناه املصارف اإلسالمية يساهم يف حتقيق مقصد العدل من جهتني 

 أساسيتني:
وذلك بعدم الركون للفوائد الربوية الثابتة باعتبارها كسبا  المال:العدالة في تحصيل    أ

خبيثا حمرما شرعا والتوجه حنو توظيف املال توظيفا فّعاال من خالل املشاريع التجارية 
 والصناعية والزراعية إما مباشرة أو عن طريق املشاركة مع الغري.

صلة توزيعا عادال بني املصرف وذلك بتوزيع األرباح احمل العدالة في توزيع الدخل:ب   
واملسامهني واملودعني على حسب درجة ارتباطهم مع حتملهم للتبعات واخلسائر احملتملة 

 أيضا وبنفس النسبة.   
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  المبحث الرابع: تقديم خدمات إجتماعية
إن حتقيق مقاصد الشريعة يف األموال ال ميكن أن يكتمل إال إذا كان هلذه األموال دور يف 
خدمة اجملتمع واملصلحة العامة لتحقيق الرفاهية الشاملة لكل فرد من أفراده وتذويب الفوارق 

بني الناس ولذلك ُشرعت الزكاة والصدقات واهلبات واألوقاف وسائر أنواع  االجتماعية
 سبيل اهلل. واملصرف اإلسالمي باعتباره مؤسسة إسالمية هتدف إىل تطبيق املنهج اإلنفاق يف

 االجتماعياإلسالمي يف كل تعامالهتا البد وأن يكون له دور إجيايب يف حتقيق التكافل 
البّناء الذي يعمل على توفري حّد الكفاية لكل أفراد اجملتمع، ويدفع كال منهم إىل املشاركة 

ضة األمة ورقيها وتقدمها. فاألموال اليت توافرت يف املصرف اإلسالمي هلا إىل اإلجيابية يف هن
ية وظيفة إجتماعية تتمثل يف توظيف هذه األموال لصاحل اجملتمع االقتصادجانب وظيفتها 

ولصاحل األمة. والسبيل إىل حتقيق ذلك يكون بتقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات 
 :67كخدمة  االجتماعية

 مجع وتوزيع الزكاة وتلحق هبا الصدقات واهلبات والتربعات. أوال.

 منح القروض احلسنة. ثانيا.

 وتقدمي الدعم هلا. االجتماعيةإنشاء املنظمات الدينية و  ثالثا.
 تنمية الوعي الديين وتعميق احلس الديين لدى أفراد اجملتمع.  رابعا.

 توزيع الزكاةو  خدمة جمع المطلب األول:
 توزيع الزكاةو  عالقة المصارف اإلسالمية بخدمة جمع .1

األول تقوم بنفسها على حتصيل الزكاة وانفاقها يف  سالم يف عصرهالقد كانت دولة اإل
مصارفها الشرعية، ولكن منذ أن ختلت دولة املسلمني عن القيام هبذا الدور وتركت لألفراد 

اضمحلت أمهية هذه الفريضة من نفوس  مهمة إخراج الزكاة من أمواهلم  وتوزيعها بأنفسهم
األثرياء وكثر احلديث عنها باعتبارها الفريضة املنسية، ومن رمحة اهلل أن تتصدى املصارف 
اإلسالمية للتذكري العملي بأمهية وخطورة هذه الفريضة، وخباصة حني تقوم على مجعها 

ىل َأْوىَل مواضع مؤسسات كبرية تتمكن من توجيه احلصيلة الضخمة من أموال الزكاة إ
إنفاقها. إال أن قيام املصارف اإلسالمية جبمع وتوزيع الزكاة قد تعرض يف بادئ األمر إىل 
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حتفظات كثرية وصلت أحيانا إىل املنع، وظهر ذلك يف كتابات بعض العلماء املعاصرين 
اة ومنهم أبو األعلى املودودي الذي اجته إىل عدم انشغال املصارف اإلسالمية جبمع الزك

وتوزيعها وكان التساؤل القائم آنذاك هو: ما عالقة البنوك اإلسالمية ذات األعمال 
؟. وميكن اإلجابة عن هذا 68املتخصصة واملعروفة مبهمة أداء الزكاة وصرفها يف مصارفها 

اإلسالمي الذي  االقتصادالتساؤل بأن الزكاة تعد أحد الركائز األساسية اليت يقوم عليها 
ف املالية فهي وإن كانت تطمح إىل أن تكون بديال عن املصارف الربوية تتبناه املصار 

التقليدية وأن تقدم للناس كل اخلدمات البنكية املتخصصة إال أهنا تتميز بطابعها اخلاص 
 وكياهنا خيتلف جذريا عن كيان املصارف التقليدية من حيث املبدأ واألهداف واملنهج.

المية بدور يف مجع وتوزيع الزكاة خصوصا وأهنا مؤسسات فما املانع من قيام املصارف اإلس
ما يؤهلها ألن  اإلطالعمالية تتعامل مع شرحية واسعة من اجملتمع ومتتلك من اخلربة وسعة 

 تكون أقدر على وضع األموال يف موضعها املناسب.
وحلسن احلظ فإن اجلدل مل يدم طويال حول هذه النقطة فقد توجهت املصارف اإلسالمية  

من النظام األساسي لبنك ديب اإلسالمي وهو أول  21إىل هذه اخلدمة، فقد نصت املادة 
مصرف نص على تأسيس صندوق الزكاة، وجعله منفصال يف إدارته وحساباته عن املصرف، 

على تنفيذه هيئة الرقابة الشرعية باملصرف حسبما نصت ووضعت للصندوق الئحة تشرف 
من النظام األساسي وهو أول مصرف نص على تأسيس "صندوق الزكاة"  11عليه املادة 

 .69وطبق ذلك عمليا، مث تبعته املصارف اإلسالمية الالحقة
 موارد صندوق الزكاة في المصارف اإلسالمية .2

مستقل ماليا ـ وأحيانا إدرايأ ـ يعرف يف معظم يتم جتميع أموال الزكاة يف حساب مايل 
 :70املصارف اإلسالمية بصندوق الزكاة ويتم إمداده بأنواع الزكاة اآلتية

 الزكاة املستحقة على أموال املصرف. أوال.
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زكاة املسامهني واملودعني: وهو غري إجباري بل يتوقف على ثقة ورغبة املسامهني  ثانيا.
 واملودعني يف قيام البنك بالزكاة نيابة عنهم.

زكاة غري املودعني وغري املتعاملني مع املصرف، فيقبل املصرف اإلسالمي الزكاة اليت  ثالثا.
 أموال صندوق الزكاة وصرفها يف تصله أحيانا من غري املتعاملني معه ويقوم بإضافتها إىل

 مصارفها اخلاصة.
 مصارف الزكاة في المصارف اإلسالمية .3
حتدد مصارف الزكاة يف املصارف اإلسالمية وفقا ملا قرره اهلل سبحانه وتعاىل يف اآلية الكرمية  

َها َوا ْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي ﴿ِإنََّما الصََّدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ
ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم﴾  71.َسِبيِل اللَِّه َوِاْبِن السَّ

 توزيع الزكاةو  أهمية تقديم المصارف اإلسالمية لخدمة جمع
إن الزكاة ركيزة أساسية من ركائز اإلسالم وهي أكثر أدوات املصرف اإلسالمي فاعلية وأمهية 

، ويف حماربة الفقر ورعاية احملاجني واحلفاظ على أمن واستقرار االجتماعيةيف حتقيق مقاصده 
ي اجملتمع وعدم تعريضه للثورات والقالقل النامجة عن اتساع الفجوة بني األثرياء والفقراء وه

اال يف أداة إلشاعة روح التكافل واأللفة والود والرتاحم بني طبقاته. كما أن للزكاة يف دورا فعّ 
جتماعية واقتصادية خطرية اض الربا وما ينشأ عنه من أمراض اتطهري ومحاية األمة من أمر 

اإلسالمي ملا هلا من تأثري مباشر على  االقتصادإضافة إىل أن للزكاة دور فّعال يف تقوية 
ية االقتصاداستمرارية تداول األموال وانتقاهلا من يد ألخرى وتدويرها يف األنشطة 

قتصاد حيويته وكفاءته وتقضي بذلك على جرمية بالشكل الذي حيفظ لال االجتماعيةو 
يف  االستهالكج و حبس املال واكتنازه وما تؤدي إليه من عطالة وجتميد وختلف يف قوى اإلنتا 

 .72اجملتمع
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 القروض الحسنةالمطلب الثاني: 
 مفهوم القرض الحسن. 1

إن املقصود بالقرض احلسن هو القرض اخلايل من الربا واألصل يف تسميته هبذا اإلسم قوله 
﴿ِإْن  . وقوله أيضا:73َكرِيٌم﴾﴿َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر   تعاىل:

 .74تُ ْقِرُضوا اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َشُكوٌر َحِليٌم﴾
وصورة القرض احلسن يف املصارف اإلسالمية هو أن يقدم املصرف مبلغا حمددا لفرد من  

األفراد، أو ألحد عمالئه حيث يضمن سداد القرض دون حتميل هذا الفرد أو العميل أية 
أعباء أو عموالت، أو مطالبته بفوائد وعوائد استثمار هذا املبلغ أو مطالبته بأي نوع من 

 . 75يكفي املصرف أن يسرتد أصل القرض الذي أقرضه هلذا العميلأنواع الزيادة بل 
احلسن يكون يف إطار ضيق، إذ يصعب على املصارف اإلسالمية  ومن مث فإن القرض 

التوسع فيه ألنه يضر مبصلحة املصرف واملسامهني فيه، ومن مث فإن املصارف اإلسالمية تقوم 
قل لتمويل منح القروض احلسنة ويف عادة بتكوين رصيد معني ختصص مبلغه كصندوق مست
 احلدود اليت ال تضر مبصاحل املصرف ومصاحل املودعني.

 فضل القرض الحسن. 2
يعد القرض احلسن لونا من ألوان الرب واإلحسان وله ثواب عظيم عند اهلل غز وجل وقد جاء 

ما . وفي76يف فضله من أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم:" قرض الشئ خري من صدقته"
رأيت ليلة أسري يب نه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:"رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك ع

بال  على باب اجلنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جربيل ما
القرض أفضل من الصدقة، قال: ألن السائل يسأل وعنده واملستقرض ال يسأل إال من 

 .77حاجة"
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 تقديم القرض الحسن في المصرف اإلسالميةحاالت . 3
يكون تقدمي القروض احلسنة يف املصارف اإلسالمية حلاالت الضرورة فقط وهي على 

 :78شكلني
 االستثمارقد حيتاج أحد عمالء املصرف أثناء ممارسته لعملية  القروض اإلنتاجية: .1.3

ة الطارئة أو املؤقتة، فيقوم واإلنتاج إىل السيولة وذلك ملواجهة حاالت احلاجة إىل السيول
 املصرف اإلسالمي باقراضه هلذا املبلغ على سبيل القرض احلسن.

وتكون ألغراض إنسانية كحاالت الزواج أو العالج أو  ية:االستهالكالقروض  .2.3
الكوارث والديون وحوادث الوفيات وتأخر الرواتب واألجور ألسباب خارجة عن إرادة 
الشخص وكل هذا خيضع لتقرير اللجان املتخصصة يف املصرف بعد الدراسة والنظر 

 والتأكد.
 أهمية تقديم خدمة القرض الحسن. 4

 قروض احلسنة يف املصارف اإلسالمية فيما يلي:تتمثل أمهية تقدمي ال
محاية املتعاملني من الوقوع يف الربا بدافع الضرورة، حيث أن بعض الظروف الطارئة  أوال.

دانة فإن مل جيد من يقرضه قرضا حسنا جلأ إىل االستوالقاهرة قد تضطر اإلنسان إىل 
اإلسالمية بنشاط القرض احلسن سّد رتاض ولو بالربا سّدا لضرورته ويف قيام املصارف االق

 هلذا الباب.
قد تتعثر بعض املشاريع اإلنتاجية بسبب ظروف طارئة وقد تؤول إىل اإلفالس إن مل  ثانيا.

اسب وال شك أن يف إغاثة هذه املشاريع نيتم إمدادها بالسيولة الالزمة يف الوقت امل
ع على أصحاب املشاريع وعلى وإنعاشها بواسطة القروض احلسنة فائدة عظيمة تعود بالنف

 اجملتمع كافة.
 .79بني أفراد اجملتمع ونشر روح التعاون اإلجيايب بينهم االجتماعيإرساء قيم التكافل  ثالثا.

املصرف اإلسالمي يساهم يف بث الثقة يف نفوس  إن توفر خدمة القرض احلسن لدى رابعا.
 عمالئه واكتسابه لعمالء جدد.املتعاملني معه مما خيدم استمرارية املصرف واحتفاظه ب
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إىل جانب تقدمي املصارف اإلسالمية خلدميت مجع وتوزيع الزكاة وأيضا منح القروض احلسنة 
واليت تساهم يف  االجتماعيفإهنا تقوم أيضا بتقدمي بعض اخلدمات األخرى ذات الطابع 

 نشر الوعي الديين والثقافة اإلسالمية وأمهها:
 اإلسالمية االجتماعيةو  إنشاء المنظمات الدينية المطلب الثالث:

يرتبط هذا النشاط أساسا مبنهج الدعوة اإلسالمية وباعتبار أن البنك اإلسالمي هو مركز 
إشعاع ونشر للدعوة اإلسالمية عمال وتطبيقا وأن نشاط املصرف يف هذا اجملال ال يقتصر 

لكن ميتد أيضا للتأثري إجيابا يف اجملتمع على ما ميارسه من تعامالت اقتصادية ومالية ونقدية و 
اإلسالمية امتثاال لقوله  االجتماعيةاحمليط به عن طريق املسامهة يف إنشاء املنظمات الدينية و 

 . 80﴿ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة﴾ تعاىل:

واملصرف اإلسالمي ميتلك من املقومات املادية واإلدرية والتنظيمية الفعالة ما ميكنه من  
 إنشاء هذه املنظمات واجلمعيات وتقدمي الدعم هلا.

 :81وأهم اجلمعيات واملنظمات اليت تساهم املصارف اإلسالمية يف إنشائها مايلي 
 مجعيات بناء املسجد وحتفيظ القرآن الكرمي.  .1
 يري احلج والعمرة.مجعيات تس  .2
 مجعيات ومراكز التأهيل العلمي والفين.  .3
 مجعيات دفن املوتى ورعاية األرامل.  .2
 املعاهد التعليمية والدينية.  .5
 مجعيات رعاية املرضى.  .1
 مجعيات إحياء الرتاث واملطبوعات الدينية.  .7

 الثقافة اإلسالميةو  نشر الوعي الديني المطلب الرابع:
 وميكن للمصارف اإلسالمية أن حتقق هذا اهلدف من خالل مايلي: 

 دعم جهود العلماء يف التفقه يف الدين.  .1
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 .وعقد املؤمترات العلمية واملشاركة فيها دعم اجلهود اإلعالمية اإلسالمية لتنوير األمة  .2
 إصدار اجملالت العلمية اإلسالمية. .3
 إرسال الدعاة .  .2
 تنظيم املسابقات الدينية وغريها.  .5
كما قد تقدم البنوك اإلسالمية خدمات أخرى باإلضافة إىل اليت ذكرت مثل إدارة    .1

وإدارة الرتكات وتنفيذ الوصايا يف إطار  االجتماعيةالصناديق املخصصة للغايات 
 .82اليت يقدمها املصرف للمتعاملني االجتماعيةاخلدمات 

 
مات االجتماعية في تحقيق مقاصد الشريعة الخاصة المطلب الخامس: دور الخد

 بالتصرفات المالية
ميكن تلخيص دور اخلدمات االجتماعية اليت تقوم هبا البنوك اإلسالمية يف حتقيق املقاصد 

 الشرعية اخلاصة بالتصرفات املالية يف النقاط التالية:
اإلسالمية تساهم يف حتقيق مقصد . إن تقدمي خدمة توزيع الزكاة اليت تقوم هبا البنوك أوال

رواج املال وذلك بإعطاء املال إىل من هم يف حاجة إليه من الفقراء واحملتاجني كما تعمل  
كذلك على تعزيز مقصد العدل يف توزيع املال على من يستحقونه وحماربة االكتناز الذي 

االستهالك والكساد  يؤدي إىل استئثار فئة قليلة من األغنياء بالثروات مما يؤدي إىل نقص
 االقتصادي.

. إن القرض احلسن وسيلة مناسبة من أجل إمداد بعض العمالء بالسيولة الالزمة عند ثانيا
احلاجة وهذا النوع من اخلدمة وإن كان له هدف اجتماعي بالدرجة األوىل فإن له أهدافا 
أخرى، من أمهها جتنيب الناس اللجوء إىل القروض الربوية مما يساهم يف حتقيق مقصد الغاء 

ة وتوسيع دائرة عمالء البنوك اإلسالمية وزيادة روابط الثقة بينهما مما يزيد الربا، وكذلك زياد

                                                           
 وما بعدها. 331، ص املرجع السابقم(، 2117، أرشيد )211، ص املرجع نفسه 82
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يف نشاط البنوك اإلسالمية وانتشارها وبالتايل العمل مبا بتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
 ومقاصدها.

مسامهة البنوك اإلسالمية يف إنشاء ودعم اهليئات الدعوية واجلمعيات اخلريية إن ثالثا. 
توعية اجملتمع بأمهية الصدقة ودفع الزكاة من أجل إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر يساهم يف 

   عدال وحتقيقا ملقصدي الرواج والعدل يف األموال.

 

 



 
 

 
 

 
 

 :خامسالفصل ال
تحقيق مقاصد ل المحدودالبنك االسالمي الماليزي  وسائل

 الماليةالشريعة الخاصة بالتصرفات 
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 :خامسالفصل ال
تحقيق مقاصد الشريعة الخاصة ل المحدودالبنك االسالمي الماليزي  وسائل

 بالتصرفات المالية
 

 مقدمة
اآلليات اليت و لوسائل "العملي" الذي يهتم بتقييم "واقعي" لْنتتم هذه الدراسة هبذا الفصل 

يعتمد عليها البنك اإلسالمي املاليزي من أجل حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلاصة 
 كذلك دراسة مدى مسامهة البنك يف حتقيق هذه املقاصد. و بالتصرفات املالية 

 (BIMB)المحدود  البنك االسالمي الماليزيعن تعريفية  مقدمة :ولالمبحث األ
يهدف هذا املبحث إىل إعطاء حملة تعريفية عن البنك اإلسالمي، من حيث نشأته وتطوره 
وكذلك املبادئ واألسس اليت قام عليها كما يعرّج باختصار على األهداف اليت يسعى البنك 
لتحقيقها وأخريا يصف هذا املبحث بشكل عام اهليكل اإلداري للبنك مربزا أهم األجهزة 

عانة يف هذا الفصل بشكل كبري باملعلومات االستائف اليت تقوم هبا. وقد مت اإلدارية له والوظ
 م.  1101الواردة يف التقرير السنوي للبنك اإلسالمي املاليزي لسنة 

 المطلب األول: نشأة وتطور البنك اإلسالمي الماليزي
يف  إختصارا( BIMBأو  Bank Islam Malaysia Berhadأنشئ البنك اإلسالمي املاليزي )

ليكون  1مببادرة من رئيس الوزراء السابق الدكتور حممد حماضري م0091األول من يوليو سنة 
للمادة  ، ويعرف البنك اإلسالمي وفقاأول بنك ماليزي يعمل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية

الثانية من قانون البنوك اإلسالمية على أنه:" شركة متارس العمل املصريف اإلسالمي برتخيص 
. كان اهلدف األساسي من إنشائه هو توفري خدمات بنكية بديلة للمسلمني تعمل 2قانوين"

 وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك املسامهة يف خدمة وتطوير اجملتمع املاليزي باعتماد
 بنوك  تتماشى وآليات العمل املصريف اإلسالمي. 

                                                           
1 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). (2010).   Annual Report 2010-Corporate Book,  

Kuala Lumpur. 
2
 Laws of Malaysia, Act 276, Islamic Banking Act, 1983. 
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مليون رينجت ماليزي )ر.م( مع إمكانية  01.0بدأ البنك أعماله برأس مال مدفوع يقدربـ  
مليون ر.م وظل البنك طوال سنوات نشاطه يطور ويوسع أعماله ويرفع من  211زيادته إىل 

بليون ر.م على التوايل. هذا  1و مليون ر.م 221رأس ماله املدفوع واملسموح به حىت بلغ 
التوسع يف رأمسال البنك، صاحبه تطور نوعي يف اخلدمات واألعمال املصرفية ، ففي سنة 

م أُدرج البنك اإلسالمي املاليزي كأول مؤسسة مالية إسالمية على الئحة البورصة 0001
اليت تقدم  (ATM smart card)املاليزية وكان أول بنك ماليزي يقدم خدمة البطاقات الذكية 

م  إىل إطالق بعض خدماته 1111مث تطور األمر ليبادر سنة  .لصاحبها ميزة السحب اآليل
املصرفية عن طريق اإلنرتنت ويقدم يف نفس السنة أول خدمة من نوعها يف ماليزيا وهي دفع 

م وّفر البنك أول 1101ويف سنة   .االئتمانالزكاة عن طريق البطاقات الذكية أو بطاقات 
خدمة من نوعها يف ماليزيا عندما أتاح للزبائن ألول مرة خدمة مصرفية متكاملة عن طريق 

تسمح للزبائن تنفيذ عمليات بنكية يف أي مكان وزمان  (Mobile Banking)اهلاتف اخللوي 
وحىت من دون ربط باالنرتنت. كل هذه التحسينات أدت إىل حتسني أداء البنك وزيادة 

، مليون ر.م 119.11بلغت قيمتها م 1119رته التنافسية وكللت بتحقيق أرباح قياسية سنة قد
لتتبع التطورات اليت . و م1101مليون ر.م سنة  211مث زادت هذه األرباح إىل أكثر من 

 3م1101م و0091حصلت للبنك اإلسالمي وأهم منجزاته احملققة خالل سنوات عمله مابني 
 . 11بامللحق رقم  قمنا بإنشاء جدول

( أن البنك اإلسالمي شهد تطورا 11بامللحق رقم  جلدول )انظر اجلدولمما يالحظ يف هذا ا
ونشاطا كبريين خالل السنوات القليلة املاضية وهذا قد يرجع إىل عدد من العوامل من أمهها 
 تطور صناعة البنوك اإلسالمية بشكل عام وماليزيا بشكل خاص وتوسع نشاط ورأمسال

البنك وظهور منتجات وخدمات جديدة زادت من نشاطه حىت توجت بتحقيق أرباح 
ملزيد من  11بامللحق رقم اجلدول قياسية بأكثر من نصف مليار رينجت )انظر إىل 

املعلومات عن البنك اإلسالمي املاليزي تربز باألرقام أهم مميزات البنك اإلسالمي 
 (.4املاليزي

                                                           
3 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).(2010).   Annual Report 2010-Corporate Book,  

Kuala Lumpur. 
4 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).(2010).   Annual Report 2010-Corporate Book, Kuala 

Lumpur. 
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 البنك اإلسالمي الماليزي أسس ومبادئ المطلب الثاني:

 :5قام البنك اإلسالمي املاليزي على مجلة من املبادئ واألسس ومن أمهها
 الشريعة اإلسالمية كمصدر وحيد للتشريع اعتماد .1

ال يقتصر هذا املبدأ هو يف احلقيقة ما مييز البنوك اإلسالمية عن غريها من البنوك التقليدية و 
املصدر الرئيسي اليت يتم وفقها ابتكار وتقدمي اخلدمات  دور الشريعة اإلسالمية على كوهنا

واحللول املصرفية فقط بل يستلهم منها أيضا القيم اإلسالمية الصحيحة اليت يسعى 
وهذا ما يؤدي إىل تفعيل  ملمارستها وتفعيلها يف أرض الواقع من خالل العمل املصريف

 .صرفات املالية على وجه اخلصوصمقاصد الشريعة اإلسالمية  عموما واألخرى اخلاصة بالت
 تقديم خدمات مصرفية وفق مواصفات عالية .2

عالية المتتاز باجلودة  بديلة حباول البنك اإلسالمي جاهدا من أجل تقدمي منتجات إسالمية
املسامهة يف  من أجل منافسة املنتجات املقدمة من طرف البنوك التقليدية  وكذا من أجل

 المية.تطوير احللول املصرفية اإلس
 التطوير المستمر والمبتكر .3

خبطى ثابتة حنو األفضل مع تركيز اهتمامه على تقدمي بدائل التقدم البنك اإلسالمي  حياول
 ومنتجات جديدة مستخدما أحدث التكنولوجيا املتاحة.

 حلول ناجعة وسريعةمحاولة البحث عن  .4
اليت تواجه البنك يتم حل العقبات يعمل البنك اإلسالمي املاليزي جاهدا على أن 

 الة وسريعة مستفيدا من خربته الطويلة يف العمل املصريف اإلسالمي.اإلسالمي بطريقة فعّ 
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 هتمام بحاجة الزبائن المختلفةاال .5
يوفر البنك اإلسالمي أمناطا خمتلفة من اخلدمات املصرفية اليت تسد حاجة فئات خمتلفة من 

وهو بذلك حياول أن يكسب زبائن جدد بتوفري منتجات تسد حاجة الناس وتليب  الزبائن
 . اهتمامهم

 أهداف البنك اإلسالمي الماليزي المطلب الثالث:

يهدف من خالهلا لعب دور طموح اسرتاتيجية حدد البنك اإلسالمي املاليزي رؤية 
سالمية جديدة. ومن "كمرشد ومرجع" عاملي يف ابتكار واقرتاح وسائل وخدمات مصرفية إ

أجل حتقيق هذه الرؤية فقد وضع البنك على عاتقه حتقيق جمموعة أهداف تتمثل فيما 
 :6يلي

مرار يف جتديد وابتكار حلول وخدمات مصرفية تكون متوافقة مع الشريعة االست أوال.
 اإلسالمية وحتظى باالتفاق والقبول من قبل خرباء الصريفة اإلسالمية.

 تقدمي حلول تعود بعوائد وأرباح مالية مستدامة ومقبولة من قبل املسامهني. ثانيا.

 توفري مناخ مشجع للموظفني جلذب الكفاءات اجليدة. ثالثا.
 توفري حلول مصرفية شاملة مبعايري عاملية وبأحدث وسائل التكنولوجيا. رابعا.

 العمل مبسؤولية وباستشعار حس املواطنة.  خامسا.

 الماليزي الرابع: الهيكل التنظيمي إلدارة البنك اإلسالميالمطلب 

ـ )أنظر الرسم البياين رقم  7تتكون إدارة البنك اإلسالمي املاليزي من األجهزة اإلدارية التالية
0،2). 
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7
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 . مجلس اإلدارة1
 يتكون جملس اإلدارة من مثانية أعضاء: املدير العام  وسبعة مدراء ال يتمتعون مبهام تنفيذية

منهم ثالثة مستقلني. تتفق تركبية جملس اإلدارة مع مقررات دليل البنك املركزي اخلاص 
بكيفية تسيري البنوك اإلسالمية حبيث ينبغي أن يتكون أكثر من ثلث األعضاء من املدراء 
املستقلني الذين يقومون مبراقبة فّعالة وإحداث توازن يف عمل اجمللس. يتألف اجمللس من 

ن خبربات واسعة وخمتلفة تتوزع بني اخلربات البنكية، املالية، احملاسبية والقانونية أعضاء يتمتعو 
وهم بذلك يقدمون للبنك معارف قيمة ورؤية متكاملة لتحقيق أهداف ورؤى البنك 

 اإلسالمي.
 تتمثل الواجبات واملسؤوليات الرئيسية اليت يقوم هبا جملس اإلدارة يف التايل:

 يقوم جملس اإلدارة مبراجعة وإقرار: عمليات:. الجانب المالي/ال1.1
اتيجيات والسياسات املتعلقة باملسائل املالية واألهداف اليت يسعى البنك االسرت  أوال.

 لتحقيقها .
 أهم السياسات املتعلقة باألعمال البنكية ومراقبة أداء اإلدارة. ثانيا.

 يقوم مبراجعة وإقرار:.  إدارة المخاطر: 2.1
السياسة املتعلقة بإدارة املخاطر والتأكد من أن البنك قام بتبين أدوات للمراقبة  أوال.

 الداخلية.
 تقييم فعالية إدارة املخاطر املتبناة من طرف البنك. ثانيا.
 يقوم مبراجعة وإقرار:. الموارد البشرية والتسيير: 3.1
تثبيت أو عزل أعضاء جملس اإلدارة، أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأهم مسريي البنك  أوال.

 اإلسالمي املاليزي.
املكافآت اليت متنح ألعضاء جملس اإلدارة، أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأهم املسريين  ثانيا.

 يف البنك.
 األجور واملكافآت والرتقية.السياسة املتبعة يف تسيري املوارد البشرية واخلاصة بسلم  ثالثا.
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مراجعة األداء الفردي لكل من أعضاء جملس اإلدارة، هيئة الرقابة الشرعية وأهم  رابعا.
 مسريي البنك.

 . مطابقة عمليات البنك مع القوانين البنكية 4.1
 مراجعة التقارير للتأكد من أن العمليات البنكية متطابقة مع:

م 0091مل البنكي وخاصة قانون البنوك اإلسالمية لسنة حزمة القوانني املنظمة للع أوال.
م وقانون 1110وقانون املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومكافحة متويل اإلرهاب لسنة 

 م.0022الشركات لسنة 
 أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية. ثانيا.
 السياسات واإلجراءات املتبناة من قبل البنك.  ثالثا.

 رعية. هيئة الرقابة الش2
تعّد هيئة الرقابة الشرعية اجلهاز اإلداري املسؤول عن تقدمي النصائح املتعلقة باملسائل 
الشرعية إلدارة البنك وهو مسؤول أمام املسامهني والزبائن واملودعني عن مراقبة مدى احرتام 

وتتمتع اهليئة  يف خالل عملياته البنكية،إدارة البنك ألحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية 
الوظيفي وترفع قراراهتا اليت تعّد إلزامية التنفيذ إىل جملس اإلدارة، وستتم دراسة  ستقاللباال

 هذا اجلهاز بشكل أكثر تفصيال يف املبحث الثاين.
 اللجان اإلدارية .3

 . لجنة التعيين والمراجعة1.3
، تعيني وإعادة تعيني املدراء، يفوض جملس اإلدارة إىل هذه اللجنة القيام مبهام عملية اختيار

تيار االخا على معايري تعرف بـ"معايري اعتمادإضافة إىل تقييم املرتشحني املتقدمني للمناصب 
املناسب" كما تقوم بتقييم أداء املدراء واملسؤولني وتقدمي آرائها فيما يتعلق بذلك إىل جملس 

وأهم املسؤولني يف البنك اإلسالمي اإلدارة، كما تعني أيضا أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
 املاليزي.
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 . لجنة المكافآت2.3
متلك جلنة املكافآت سلطة واسعة يف تزكية من يستحقون املكافآت من املدراء مبن يف ذلك 
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، املدير العام وكبار املسؤولني ويعد جملس اإلدارة املسؤول املباشر 

 هذه التزكيات. عن عملية املوافقة عن
 . لجنة مراجعة التمويل المالي3.3

ي واليت متت املوافقة االستثمار رتاحات املتعلقة بالتمويل املايل و االقتقوم هذه اللجنة مبراجعة 
وهذا اعتمادا على القواعد  االستثمار" و/أو جلنة -أ  -عليها من قبل "جلنة التمويل املايل 

رتاض على أي من القرارات املتخذة االعاملعتمدة من قبل جملس اإلدارة. ميكن هلذه اللجنة 
 مىت اقتضت القواعد والقوانني ذلك. االستثمارمن قبل جلنيت التمويل املايل و 

 . لجنة تسيير المخاطر4.3
ملخاطر بشكل فّعال كما تقوم أنشئت هذه اللجنة بغرض مساعدة إدارة البنك يف تسيري ا

مبراجعة وتقييم مدى فّعالية الطرق احلالية املعتمدة من طرف البنك يف مواجهة املخاطر 
 املختلفة اليت حتدق بالبنك واقرتاح إجراءات لتعزيز فّعالية إدارة املخاطر.

 تباراالخ. لجنة التدقيق و 5.3
رسال التقارير املالية وتقييم املراقبة أنشئت هذه اللجنة بغرض إعطاء رؤية مستقلة عن طرق إ

 الداخلية وضمان التفتيش والتوازن يف البنك.
 . إدارة المخاطر4

 . مخاطر القروض أو التمويل1.4
ات املالية االلتزامينتج هذا النوع من املخاطر عادة من عجز أو فشل املقرتض عن سداد 

املستحق عليه لسبب من األسباب ويقوم بتسيري هذا النوع من املخاطر ثالثة أقسام خمتلفة 
تنتمي إىل دائرة تسيري املخاطر وقسمني آخرين من خارج دائرة تسيري املخاطر، وتقوم هذه 

األقسام بلعب دور مهم يف تسيري خماطر القروض. وجيب أن ختضع عمليات التمويل اليت  
م هبا البنك إىل مجلة من املعايري اليت وضعتها جلنة إدارة املخاطر إضافة إىل أن عمليات يقو 
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التمويل جيب أن تتماشى مع األسواق املستهدفة للبنك والضوابط التنظيمية والشرعية 
 للبنك. 

 . مخاطر العمليات2.4
إتفاقية بازل إلدارة يعرف البنك اإلسالمي خماطر العمليات وفقا للتعريف املعتمد من طرف 

املخاطر البنكية فمخاطر العمليات إذن هي اليت تنجم عن اخلسائر اليت يتكبدها البنك 
بسبب أخطاء ترتكب أثناء القيام بالعمليات الداخلية من قبل املوظفني أو بسبب األنظمة 

م املعمول هبا أو بسبب عوامل خارجية، واليت تتضمن خماطر قانونية وخماطر عدم احرتا
أحكام الشريعة اإلسالمية أثناء املعامالت البنكية. يعمل قسم تسيري خماطر العمليات على 
تسيري هذا النوع من املخاطر والذي يهدف أساسا إىل ضمان توفري املناخ املالئم والصحي 

بتعريف وحصر خماطر  بنكية، فهو يقوممن أجل القيام بشكل صحيح بالعمليات ال
العمل على تسيريه ومراقبته والتبليغ عنه بشكل منظم ومستمر، وال العمليات بشكل دقيق و 

يتوقف األمر على ذلك بل يتعدى األمر إىل التحليل من أجل استشراف األخطاء اليت 
 ميكن أن حتصل بغرض جتنبها.

 . مخاطر عدم مطابقة العمليات البنكية ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية3.4
، وينتج عن يت تواجه البنوك اإلسالمية عمومار من أهم املخاطر اليعد هذا النوع من املخاط

عدم قدرة البنك على مطابقة عملياته البنكية مع أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية، 
وسندرس هذا النوع من املخاطر بشكل أكثر توسعا يف املبحث الثاين اخلاص بدور هيئة 

 اإلسالمية لتعلقه املباشر بدور هيئة الرقابة الشرعية.الرقابة الشرعية يف حتقيق مقاصد الشريعة 
المطلب الخامس: عالقة الهيكل التنظيمي للبنك اإلسالمي ومبادئه بخدمة المقاصد 

 الشرعية الخاصة بالتصرفات المالية.
من خالل قراءتنا للهيكل التنظيمي للبنك اإلسالمي املاليزي ومبادئه اليت قام عليها وكذلك 

ليت قام هبا البنك وعالقة ذلك باملقاصد الشرعية اخلاصة بالتصرفات املالية ميكننا اإلجنازات ا
 مالحظة اآليت:
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. إن جعل الشريعة اإلسالمية املصدر الوحيد للتشريع يف البنك اإلسالمي وواحد من أهم 1
 بتحقيق مقاصد االلتزاماملبادئ اليت قام عليه البنك هلو إقرار من البنك بأنه سيسعى إىل 

الشريعة اإلسالمية وخاصة تلك املتعلقة مبجال عمله أي املعامالت املالية، واليت سبق تناوهلا 
 يف الفصل السابق وخباصة إلغاء التعامل بالربا وما ينتج عنها من منافع ومصاحل مجّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي: رسم ختطيطي للهيكل اإلداري للبنك اإلسالمي املاليز 0،2رسم بياين رقم 
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الذي تتمتع به هيئة الرقابة الشرعية من الناحية الوظيفية جيعلها أداة رقابة  ستقالل. إن اال2
البنك ألحكام ومقاصد الشريعة خالل تعامالته املالية وهذا مما  احرتامفّعالة من أجل ضمان 

وتشجيع  االكتنازيزيد يف طمأنة الناس وإقباهلم على التعامل مع البنك مما يؤدي إىل حماربة 
 بني الناس. تداول املال

البنك اإلسالمي على أساليب اإلدارة احلديثة يف التسيري يؤدي إىل زيادة الفّعالية  اعتماد. 3
يف التسيري ووضوح وشفافية يف تسيري األموال وتوقيع العقود مما يساهم حتما يف حفظ 

 األموال ورواجها وسهولة تداوهلا بني املتعاملني.
. إن التطوير املستمر ألداء البنك اإلسالمي أمر بالغ األمهية، فهو ضمان إلستمراره 2

واستمرار العمل املصريف اإلسالمي وأمر يؤدي إىل حتسني القدرة التنافسية له ليكون يف 
 هنائيا من التعامل بالربا.    االقتصادالنهاية بديال عن البنوك الربوية ويطهر 
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تحقيق ودورها في في البنك اإلسالمي الماليزي  هيئة الرقابة الشرعية الثاني:المبحث 
 الخاصة بالتصرفات المالية مقاصد الشريعة

يهدف هذا املبحث إىل التعريف هبيئة الرقابة الشرعية ووظيفتها يف إلغاء التعامل بالربا يف 
يسعى إىل حماولة إبراز  ألخرى.كمااألجهزة اإلدارية االبنك اإلسالمي املاليزي وعالقتها ب

 وتقييم دوره يف الرقابة الشرعية وخدمة املقاصد الشرعية اخلاصة بالتصرفات املالية. 
 وظيفتهاو التعريف بهيئة الرقابة الشرعية المطلب األول: 

 هيئة الرقابة الشرعية عريفت. 1
اإلسالمية ميزة فارقة يعد وجود وعمل هيئة الرقابة الشرعية يف اهليكل اإلداري للبنوك 

باملقارنة مع البنوك التقليدية . وقد مت إنشاء هذه اهليئة يف البنك اإلسالمي املاليزي وفقا 
الذي يضم  8م0091 الصادر سنة اإلسالميةمن قانون البنوك  (b)(5)3 ملتطلبات الفقرة رقم

عمليات وعقود  مطابقةيتمثل دوره يف تقدمي املشورة جمللس اإلدارة ملساعدته على  مادة، 21
أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية. تتمتع اهليئة باستقالل وظيفي  عالبنك مبا يتوافق م

 .9وترفع قراراهتا إىل جملس اإلدارة
األعضاء املكونون هليئة الرقابة الشرعية هم خرباء وعلماء ميلكون معرفة وخربة واسعتني يف 

 . 10سالمي وفقه املعامالتالشريعة وخاصة يف جمايل أصول الفقه اإل
 . وظيفة هيئة الرقابة الشرعية2

من املهام جمموعة حمددة  إىلتستند الوظائف اليت تقوم هبا هيئة الرقابة الشرعية عموما 
املنظم لعمل هيئات الرقابة الشرعية يف  (BNM/GPS1) البنك املركزي املاليزي جاءت يف دليل

 :11املؤسسات املالية اإلسالمية  املاليزية وتتمثل فيما يلي

                                                           
8
 Laws of Malaysia, Act 276, Islamic Banking Act, 1983. 

9
 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). (2010).   Annual Report 2010-Corporate Book,  

Kuala Lumpur. 
 م.13/18/2111د. أزمية ابراهيم، عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي املاليزي احملدود، مقابلة شخصية يف  10

11
 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).(2010).   Annual Report 2010-Corporate Book,  

Kuala Lumpur. 
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أحكام الشريعة اخلاصة يف القضايا املتعلقة بالبنك تقدمي املشورة جمللس إدارة  أوال.
 .باملعامالت املالية للبنك

املعامالت البنكية ألحكام طابقة مراجعة وتفعيل السياسات والضوابط املتعلقة مب ثانيا.
 الشريعة اإلسالمية.

إقرار ومصادقة الوثائق املتعلقة باملنتجات واخلدمات اجلديدة واليت تتضمن عقود،  ثالثا.
 اتفاقات أو وثائق قانونية أخرى تستخدم يف تنفيذ املعامالت البنكية.

البيع والكتيبات املتعلقة إقرار ومصادقة الضوابط املتعلقة باملنتجات، اإلشهار، طريقة  رابعا.
 باملنتجات، اخلدمات والنشاطات.

 طريقة حساب وتوزيع الزكاة.يتعلق بتقدمي املشورة للبنك فيما  خامسا.

مساعدة وتقدمي املشورة يف قضايا الشريعة اإلسالمية لبعض األقسام ذات العالقة   سادسا.
 كاللجان القانونية للبنك، املدققني واملستشارين.  

للبنك  (SAC)الشرعية  ستشارةرتاض من قبل هيئة االاالعتقدمي املشورة يف حاالت  سابعا.
على أي من املنتجات أو اخلدمات املقدمة من طرف البنك   (BNM)املركزي املاليزي

 اإلسالمي.
باألخص تقدم اهليئة قرارهتا ، و تسجيل وتدوين اآلراء الشرعية املقدمة من طرف اهليئة ثامنا.

 مكتوبة يف احلاالت التالية:الشرعية 
 .(SAC)الشرعية  ستشارةهيئة االبالرد على عندما تقوم اهليئة بتقدمي رأيها يف أمر يتعلق  أ.
 قرار منتوج جديد. إل (BNM)عند تقدمي البنك طلب إىل البنك املركزي  .ب

 يف بعض القضايا ويكون هذا عن طريق (SAC)الشرعية  ستشارةمساعدة هيئة اال تاسعا.
 تدعيم القرار املتخذ بأدلة من الفقه اإلسالمي من مراجع ومصادر موثوقة.

  .(SAC)الشرعية  ستشارةالتأكد من التطبيق السليم لقرارات هيئة اال .عاشرا
اليت (SRC) تفوض هيئة الرقابة الشرعية بعض املسؤوليات هليئة املراجعة الشرعية  أحد عشر.

إقرار كيفية تنفيذ العمليات املتعلقة باملنتجات اإلسالمية تتألف من أربعة أشخاص من أجل 
والوثائق القانونية املتعلقة هبا وبالصكوك اإلسالمية، إضافة إىل الفصل يف القضايا اليت ترفع 

 إليها واخلاصة بالعمليات اليومية البنكية.
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حيق هليئة الرقابة الشرعية تكليف هيئة الزكاة املكونة من كبار مسؤويل اإلدارة يف  ثاني عشر.
 الزكاة واألصناف املستحقة هلا.األحكام املتعلقة براجعة وتصديق تنفيذ مبالبنك 

 . اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية3
شهرا   09الل خاجتماعا  01، قامت اهليئة بعقد م1101وفقا للتقرير الصادر عن البنك سنة 

 للجدول )انظر 12م 1101ديسمرب  10م حىت انتهاء السنة املالية يف 1110 ابتداءا من منتصف
 ملزيد من التفاصيل(. 11بامللحق رقم 

المطلب الثاني: دور هيئة الرقابة الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية 
 الخاصة بالتصرفات المالية

 العمليات البنكية مع أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية. تفعيل مبدأ مطابقة 1
الشك أن هيئة الرقابة الشرعية عن طريق هيئتها وبعض األجهزة اإلدارية اليت تعمل حتت 
إشرافها أو بالتنسيق معها تضطلع بدور مهم وحاسم يف مراقبة مدى احرتام البنك ألحكام 

حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة الشريعة اإلسالمية يف معامالته املالية ومن مث 
باملعامالت املالية وخاصة ضمان إلغاء التعامل الربا من كل املعامالت املالية للبنك والذي 
يعّد هدفا رئيسيا من أهداف البنوك اإلسالمية والسبب يف ذلك أن التعامل بالربا يدخل يف  

افة التعامالت املالية والعقود كل تعامالت البنوك التقليدية لذلك وجب إلغاؤه من ك
املستحدثة للبنوك اإلسالمية ومقاصد الشريعة من إلغاء التعامل بالربا عديدة وقد مت اإلشارة 

املاليزي خاصة فإن القانون الداخلي للبنك إلبها يف الفصل الرابع. وبالنسبة للبنك اإلسالمي 
لعمليات البنكية ألحكام مبدأ مطابقة ا حرتامه ومن أجل ضمان البنك الينص على أن

 :13الشريعة ومقاصدها، يتعني على إدارة البنك مايلي

                                                           
12

 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). (2010).  Annual Report 2010-Corporate Book,  

Kuala Lumpur. 
13

 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). (2010).   Annual Report 2010-Corporate Book,  

Kuala Lumpur. 



127 
 

ـ اليت  الشروط املتعلقة بأحكام الشريعةلقرارات اهليئة بتحديد املتطلبات و  االستجابة أوال.
اهليئة ـ واليت جيب توافرها يف منتجات وخدمات البنك وكذا الصادرة عن قرارات التتضمنها 

 ة وباقي نشاطاته.وثائقه القانوني
جيب على البنك أال خيالف قرارات اهليئة من أجل خدمة مصاحل أخرى سواء  ثانيا.

أضرار جسيمة منها  اـ ينتج عنه تـ إذا حصل خمالفة قرارات اهليئةغريها. إن  واقتصادية أ
العمل مصداقية و  تهوالطعن يف مصداقي البنك التأثري على استقاللية اهليئة واإلخالل بتوازن

 املصريف اإلسالمي بصفة عامة.
بينما يقتصر عمل البنك على إعداد وشرح قرارات اهليئة اليت هتدف أساسا إىل جعل  ثالثا.

 حرتام املطابقةالشريعة اإلسالمية، فإن مسؤولية متابعة اأحكام مع  طابقةعمليات البنك مت
 تقع على عاتق مسؤويل البنك.

مبدأ مطابقة العمليات البنكية ألحكام ومقاصد . المساهمة في مراقبة احترام 2
 الشريعة اإلسالمية

تعمل هيئة املراقبة الشرعية بتنسيق جهودها مع بعض األجهزة اإلدارية األخرى للبنك 
اإلسالمي املاليزي من أجل التسيري الفّعال ملا يعرف باملخاطر الناجتة عن عدم املطابقة 

 Shariah Compliance Risk سالمية أو ما يعرف بـالعمليات البنكية ألحكام الشريعة اإل

(SCR)  من أجل التسيري الفّعال هلذا النوع من املخاطر فإنه مت اللجوء إىل اإلجراءات و
 :14التالية
توزيع املهام بشكل حمدد على بعض األجهزة اإلدارية للبنك حبيث يتم إسناد جمموعة  أوال.

من املهام لكل جهة إدارية وتعمل هذه األجهزة بالتنسيق مع بعضها البعض من أجل 
 ضمان تطبيق مبدأ املطابقة الشرعية ومن أهم هذه اهليئات:

 التابع جمللس اإلدارة، (MRCC)جلنة إدارة املخاطر  -
 ،(SCRCC) نة املطابقة الشرعية جل  -
 ، (SD)قسم الشريعة   -
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 .(IAD)اخلاص بقطاع التدقيق الداخلي  تدقيق الشرعيال -
يتم تفصيل اإلجراءات املتعلقة مببدأ املطابقة الشرعية على شكل دليل يضم حزمة من  ثانيا.

القرارات يتم تعميمها على األجهزة اإلدارية املعنية وجيب على هذه األجهزة تطبيقها من 
 أجل ضمان احرتام تفعيل أحكام الشريعة ومقاصدها.

شريعة جلأ البنك اإلسالمي املاليزي من أجل حتقيق شفافية أكرب يف احرتام أحكام ال ثالثا.
بني هيئة الرقابة الشرعية وهيئة إدارة املخاطر التابعة 15إىل اعتماد طريقة "احلضور املختلط"

هيئة إدارة املخاطر  اجتماعاتجمللس اإلدارة حبيث حيضر عضوان من هيئة الرقابة الشرعية 
 والعكس.

ر املخالفات الشرعية اليت يتم رصدها من بنش (SCRCC)تقوم جلنة املطابقة الشرعية  رابعا.
قبل قسم الشريعة واصدار توصيات من أجل تعزيز املراقبة الداخلية وجتنب تكرار هذه 

  األخطاء مستقبال.
بنك يقوم قسم الشريعة الذي يعّد الذراع التنفيذية هليئة الرقابة الشرعية يف ال خامسا.

الشرعية بتقدمي النصائح واملساعدات اليومية إىل الرقابة هيئة اإلسالمي املاليزي مبساعدة 
األجهزة اإلدارية املختلفة هتدف أساسا إىل مساعدة هذه األجهزة اإلدارية يف مطابقة 
أعماهلا مع ما جاء من قرارات هيئة الرقابة الشرعية. إضافة إىل ذلك، يشارك قسم الشريعة 

 .16ق واملراجعة الشرعيةبالتعاون مع األقسام األخرى بالبنك بعمليات التدقي
 (SAC)الشرعية  ستشارةعن طريق هيئته لال (BNM)يقوم البنك املركزي املاليزي  سادسا.

بعملية التدقيق اخلارجي للتأكد من تطابق عمليات البنك اإلسالمي املاليزي مع اإلجراءات 
  الشرعية للبنك املركزي.  ستشارةوالقوانني احملددة من طرف هيئة اال

تفعيل مقاصد الشريعة اإلسالمية في الفتاوى الشرعية المطروحة على هيئة الرقابة . 3
 الشرعية

إن التطور السريع الذي يتسم به النظام املايل العاملي الربوي يفرض على البنوك اإلسالمية 
منها يف زيادة  االستفادةسرعة التكيف وإجياد البدائل واخلدمات اجلديدة املبتكرة اليت ميكن 
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لقدرة التنافسية للبنوك اإلسالمية وتنويع حزمة اخلدمات املقدمة من طرف هذه البنوك. هذه ا
التطورات اجلديدة جيب أن يواكبها تطور يف التشريعات وجتديد يف فقه املعامالت املالية يقوم 

لتكون صورة احلكم الشرعي أوضح وأكمل ما  17على أساس إعمال املقاصد الشرعية
أن حتقيق اخلدمات أو العقود اجلديدة أو املقرتحة ملقصد من مقاصد يكون، لذلك جند 

الشريعة اإلسالمية يعّد عامال مهما يف قبول أو رفض هذه اخلدمات أو العقود من طرف 
هيئة الرقابة الشرعية يف البنك اإلسالمي املاليزي وقد عمد البنك إىل تبين هذه الرؤية من 

، حيث خدمة أو منتوج جديد من طرف البنكإقرار خالل اإلجراءات املتبعة يف حالة 
تطلب إدارة اجمللس من هيئة الرقابة الشرعية إعداد تقرير شرعي يتضمن احلكم الشرعي 
مدعما باألدلة الشرعية واملراجع املوثوقة، إضافة إىل جعل املقصد الشرعي أحد األدلة اليت 

تغري بتغري صورة العقد وهذا الذي يرتكز إليها احلكم الشرعي، فاملقصد الشرعي ثابت ال ي
يضفي عليه ميزة الثبات واملرجعية ملعرفة احلكم الشرعي رغم اختالف صورة وطريقة تنفيذ 
العقد. ليس هذا فقط بل إنه جبعل املقصد الشرعي كعنوان وخط سري عام حيتكم إليه عند 

الكلية متكننا من التحرر تالف بدل الرتكيز على الصور واألمناط املألوفة وهذه النظرة االخ
تكار، فننظر إىل جوهر العقد أو املعاملة االبمن الكثري من القيود اليت حتول دون التجديد و 

املالية بدل الرتكيز على املظاهر والصور اليت قد ختتلف باختالف املكان والزمان وهبذا ميكننا 
 تطورا. من الدفع باملالية اإلسالمية إىل مستويات أخرى أكثر تقدما و 

 المطلب الثالث: تقييم  دور هيئة الرقابة الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية
 الخاصة بالتصرفات المالية

ال شك أن هليئة الرقابة الشرعية دور يف غاية األمهية يف حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية 
ة، وملعرفة مدى تنفيذ وذلك بضمان تطابق العمليات البنكية مع أحكام الشريعة اإلسالمي

اهليئة الشرعية ملهمتها األساسية فإنه ينبغي استدعاء مجلة من املعايري اليت يتم على أساسها 
معرفة مدى كفاءة اهليئة يف أدائها لعملها، وإىل أي مدى استطاعت حقا أن تقوم بالدور 

 اليت حُيتكم املنوط هبا. واجلواب على هذا التساؤل سيكون نسبيا إذ يصعب حصر املعايري
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إليها يف التقييم وما هي الدرجة اليت حصلت عليها هيئة الرقابة الشرعية اعتمادا على هذه 
املعايري، وبفرضية أن األهداف النظرية اليت أُنشئت من أجلها هيئة الرقابة الشرعية هي حمل 

 يف الصريفة اإلسالمية( نسعى إىل االختصاصاتفاق وإمجاع )وهو ما يسلم به أهل 
استقصاء مدى متكن هيئة الرقابة الشرعية بصفة عامة من استيفاء هذا املعايري على األقل يف 
حدها األدىن. والطريقة املتبعة هنا يف استقصاء بعض املعايري تكون بتتبع بعض املعايري 
املنطقية واليت تنطبق على أي هيئة أو جملس إداري ُمكلف باجناز مهمة ما. فأول شئ 

الذهن هو القدرة على اجناز تلك املهمة مما يتطلب املعرفة الكافية إلجناز ذلك يتبادر إىل 
الفعل وثانيا أن يتوفر جو مناسب يشجعك أو على األقل يسمح لك بقوة القانون أن تقوم 
بذلك الفعل وفيما يلي مجلة املعايري اليت ميكن بواسطتها تقييم أداء البنك اإلسالمي لدوره 

 الشرعية.يف تفعيل املقاصد 
 . الكفاءة العلمية والخبرات العملية1

هذه أهم املعايري اليت جيب أن تتوفر يف أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ويتطلب معيار الكفاءة 
العلمية واخلربة العملية أن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يتمتعون بقدر كاف من العلم 

بامللحق رقم لفقه اإلسالمي وحيتوي اجلدول ا وأصولالشرعي وخاصة فقه املعامالت املالية 
وكذا مؤهالهتم العلمية وخربهتم  مساء أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةعلى معلومات تتعلق بأ 12

من خالل  . نالحظ18م1101العملية حسب التقرير السنوي الصادر عن البنك لسنة  
قراءتنا ملؤهالت األعضاء العلمية واخلربات العملية أن كل األعضاء ميتلكون شهادات عليا 
يف ختصص الفقه والشريعة  والقانون والتجارة كما يتمتعون خبربات واسعة يف اجلانب 
 األكادميي أو املصريف ومن مث فإن هيئة الرقابة الشرعية قد استجابت ملعايري الكفاءة العلمية

ات يف اهليئة أمر مطلوب ومرغوب فحىت وإن كان يغلب االختصاصوالعملية. إن تعدد 
اجلانب الشرعي على اختصاص اهليئة فإن اجلانب املصريف والقانوين له أمهيته يف فهم صورة 
العقد ومن مث احلكم عليه. وعليه ميكننا القول أنه بصفة عامة أن أعضاء اهليئة ميتلكون 

الكافيتني من أجل أداء عملهم بشكل عادي، إضافة إىل أنه وطبقا للقوانني اخلربة واملعرفة 
الداخلية للبنك فإنه جيب على اإلدارة توفري موارد مالية حتت تصرف اهليئة يف حالة ما إذا 
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عانة خببري أو هيئات أخرى من خارج البنك، أو احلاجة إىل عمل دورات االستاحتاجت إىل 
 تدريبية ألعضاء اهليئة.

امة الشخصية االستقية في اتخاذ القرارات، إلزامية تطبيق قرارات الهيئة و ستقالل. اال2
 ألعضاء الهيئة

ية الوظيفية للهيئة عن إدارة البنك تعد من أهم معايري املهنية يف أداء العمل ستقاللإن اال
بشكل ينسجم مع األهداف اليت أنشئت من أجلها اهليئة، وبالنسبة للبنك اإلسالمي 
املاليزي، فإنه حيرص على احرتام هذا املعيار وذلك عن طريق إختيار أعضاء يتميزون 

ية فال يوجد من بني األعضاء املختارين من له عالقة ستقاللباإلضافة إىل معيار الكفاءة باال
قرابة مع أعضاء اإلدارة أو املسامهني الكبار يف البنك اإلسالمي املاليزي إضافة إىل حرص 

اإلنسان أن امة، فهذا العمل يتطلب من االستقاختيار من يتمتعون بالصدق و  البنك على
يكون قد ارتكب جنحة أو جرمية تطعن يف مصداقيته وحيرض ال أن يكون عادال ويشرتط 

البنك على إظهار هذا األمر يف التقرير السنوي للبنك عقب تقدمي كل عضو من أعضاء 
أية عالقة عائلية مع أي مدير و/أو أحد املسامهني اهليئة بالعبارة التالية:" ليس للعضو 

 يدان أنه مل البنك اإلسالمي املاليزي. فليس هناك أي تضارب يف املصلحة والرئيسيني يف 
.  إن القوانني الداخلية للبنك اإلسالمي املاليزي متنع التدخل يف عمل اهليئة 19بأي جرمية"

اليت تصدر عنها وأن أي مساس حبيادية اهليئة وجتعل من واجب اإلدارة تنفيذ كل القرارات 
يهدد عمل البنك والعمل املصريف اإلسالمي بشكل عام فهذه النقطة بالغة احلساسية 

ية عن طريق ستقاللبالنسبة لعمل البنك وحفظ توازنه. وميكن للبنك اإلسالمي تعزيز هذه اال
ن جعلها من اختصاص جملس إختيار طريقة أخرى لتعيني وإهناء مهام أعضاء اهليئة بدال م

اإلدارة وبالتايل حتقيق استقالل أكرب يف اختاذ القرار، فبعض الدراسات تقرتح أنه من األفضل 
 .20أن يتم التعيني عن طريق هيئة مستقلة كاجلمعية العمومية أو وزارة الشؤون الدينية 
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 . الشفافية في أداء العمل3
شكل خاص على مراعاة معيار الشفافية يف أداء حيرص البنك عموما وهيئة الرقابة الشرعية ب

العمل، ألنه الضامن من أجل استمرار عمل البنك وجناحه ونقصد بالشفافية هنا أن هيئة 
الرقابة الشرعية وعن طريق القوانني املنظمة لعملها ميكنها أن تؤدي وظيفتها بشكل عادي 

مر وخاصة الزبائن ومالكي وأن تقييم األداء ميكن أن يطلع عليه أي أحد ممن يهمه األ
مئنان يف نفس الزبون ومالكي األسهم من أن االطاألسهم وهذا ال شك هو الذي يبعث 

البنك اإلسالمي املاليزي حيرتم أحكام الشريعة اإلسالمية يف تعامالته، وميكننا من التأكد من 
 الشفافية يف أداء العمل من أمرين:

شارية الشرعية للبنك املركزي االستتقوم به اهليئة التدقيق الشرعي اخلارجي والذي  أوال.
البنك اإلسالمي ملبدأ مطابقة أعماله ألحكام الشريعة  احرتاماملاليزي ويهدف إىل التأكد من 

اإلسالمية عن طريق تقيدة باللوائح والقرارات الصادرة عن اهليئات الشرعية، إضافة إىل 
لتدقيق الداخلي. تنشر التقارير اخلاصة التدقيق الشرعي الداخلي الذي يقوم به قسم ا

 بالتدقيق الشرعي يف التقرير السنوي اخلاص بالبنك بغرض إطالع املهتمني بنتائج التدقيق.
التقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة الشرعية والذي يؤكد احرتام البنك ألحكام  ثانيا.

ة كل من رئيس اهليئة الدكتور أمحد الشريعة اإلسالمية والذي وقعه نيابة عن كل أعضاء اهليئ
شهربي صربي سلمون وعضو اهليئة األستاذ حممد بكري حاج منصور وميكن تلخيص أهم ما 
جاء يف التقرير املوجه أساسا إىل املسامهني يف البنك، املودعني وزبائن البنك يف النقاط التالية 

 الرقابة الشرعية(:اخلاص بالتقرير الصادر عن هيئة  12رقم )انظر امللحق 
اجتماعا مصغرا خاصا  01إجتماعا يضم مجيع أعضاء اهليئة و 01قامت اهليئة بعقد  أوال.

بلجنة املراجعة الشرعية من أجل مراجعة وإقرار خمتلف املنتجات والعمليات البنكية وتعتقد 
م 10/01/1101تاريخ اهليئة أن العمليات اليت قام هبا البنك واليت قامت مبراجعتها حىت 

وأحكام الشريعة اإلسالمية وبالنسبة لتوزيع االرباح واخلسائر املتعلقة باحلسابات  تتماشى
ية فقد مت حساهبا وفقا للطريقة اليت قامت اهليئة سابقا بإقرارها واليت تتفق مع االستثمار 

 أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية.
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نتج عن تعامالت غري شرعية، قرر  رينجت 9120.11قدره قام البنك برصد مبلغ  ثانيا.
 البنك بعد موافقة اهليئة بصرفه يف أعمال خريية.

قام البنك بعمليات التدقيق الشرعي عن طريق قسم التدقيق الداخلي وعمليات  ثالثا.
املراجعة الشرعية عن طريق قسم الشريعة يف كل أقسام البنك ونوقشت التقارير الصادرة 

وتؤكد اهليئة أن مجلة من اإلجراءات اختذت من أجل تصحيح عنهما على مستوى اهليئة. 
املخالفات الشرعية وحزمة من اآلليات مت إقرارها من أجل جتنب تكرار أخطاء مشاهبة يف 

 املستقبل.
قام البنك بتنظيم دورات تدريبية تضم كل موظفي البنك على املستوى الوطين من  رابعا.

 أجل نشر الثقافة املتعلقة مبخاطر عدم مطابقة العمليات البنكية ألحكام الشريعة.
قام البنك مبراجعة احلالة املالية للبنك ويؤكد على صحة حساب الزكاة مبا بتوافق  خامسا.

 ومتطلبات أحكام الشريعة.
التام ألحكام ومبادئ الشريعة  حرتامإن من بني مهام إدارة البنك هو التأكد من اال سادسا.

اإلسالمية أثناء تعامالهتا البنكية طبقا ملا ورد يف قرارات اهليئات الشرعية، ومهمة اهليئة 
البنك هبذه القرارات بعد مراجعة عمليات البنك  التزامالشرعية هي إبداء رأي مستقل مبدى 

بالغ كل من املسامهني، املودعني والزبائن به، وميكن القول أنه وبعد احلصول على كل وإ
 املعلومات الضرورية تبني للهيئة أن البنك يلتزم بأحكام الشريعة يف تعامالته البنكية.

هذه النقاط الواردة يف هذا التقرير تعطينا فكرة عن طبيعة املهام املنوطة باهليئة واليت سبق 
، إليها وتقوم اهليئة كجهة مستقلة بتبليغ من يهمهم األمر )املسامهني، املودعني اإلشارة

 . البنكية يف تعامالته حكام الشريعة اإلسالميةالبنك ألاحرتام  الزبائن( بتقييم مدى
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 البديلة في البنك االسالمي الماليزيو  المستحدثةالمعامالت المالية  :ثالثالمبحث ال
 ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية

إذا كانت هيئة الرقابة الشرعية يف البنك اإلسالمي تراقب اإلطار الشرعي الذي ميارس فيه 
البنك اإلسالمي نشاطه فإن التزام البنك هبذا اإلطار ال يعّد سببا كافيا لإلستمرار والعمل 

غناء عما تقدمه البنوك االستبل البد من نشاط بنكي ومايل يقدم معامالت ميكن هبا 
اليت يقوم أساس نشاطها على الربا. وال شك أن املعامالت املالية اليت يقوم هبا التقليدية 

البنك اإلسالمي واليت تتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، خالية من كل أنواع احملرمات  
غش والتدليس أو متويل املشاريع احملرمة وبالرغم من هذه الشروط اليت تعد تعامل بالربا والكال

ية وقدرهتا االقتصادهنا غري كافية ألنه تبقى فّعالية هذه املعامالت وجاذبيتها ضرورية إال أ
على املنافسة مع املنتجات التقليدية يف واقع األمر هي اليت حتدد قبوهلا أو رفضها. ويف هذا 
املبحث نقوم بدراسة املعامالت البديلة يف البنك اإلسالمي املاليزي وأهم خصائصها 

 ملؤشرات املالية للبنك اإلسالمي املاليزي.  ية وبعض ااالقتصاد
وتطورها في البنك اإلسالمي البديلة و  المستحدثةالمطلب األول: أنواع المعامالت 

 الماليزي
اليت يقدمها البنك البنكية واخلدمات  عامالتتطور حزمة امل 0،2رقم يوضح اجلدول 

 .21م1100حىت م 0091اإلسالمي املاليزي وذلك ابتداءا من سنة  
 

 : التطور الزمني للمعامالت البديلة والمستحدثة للبنك اإلسالمي الماليزي5،1جدول رقم 

 المنتج أو الخدمة المقدمة الفترة الزمنية
 

0091-0001 

 

 وديعة احلساب اجلاري -
 وديعة حساب التوفري -
 متويل املضاربة -
 متويل اإلجارة -
 البيع باالئتمان اآلجل -
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 حساب االستثمار –املضاربة  -
 خطاب االعتماد مراحبة -
 خطاب االعتماد مشاركة -
 خطاب االعتماد وكالة -
 بيع الدين -
 املراحبة متويل رأس املال العامل -

 
0000-1111 

 

 فوركس –الصرف  -
 استثمار ما بني املصارف –مضاربة  -
 متويل -مشاركة  -
 بطاقة االئتمان –بيع العينة  -

1110-1112 

 
 بيع الدين، مشاركة،  -
 اخلصمبطاقة  -وديعة  -
 السحب على املكشوف –بيع العينة  -
 إئتمان جتاري –بيع العينة  -
 متويل شخصي –بيع العينة  -
 أوراق جتاريةقابلة للتحويل –بيع العينة  -

1112-1119 

 
 ربح سعر املقايضة –سلع املراحبة 

1110- 1100 

 
 متويل األعمال  –التورق  -
 متويل شخصي -التورق  -
 بطاقة االئتمان –التورق  -
 مراحبة مع عقد االستبدال -
 االستصناع املتحول إىل اإلجارة -
 البيع واإلجارة -
 املشاركة املتناقصة -
 االستصناع -

 

أن البنك اإلسالمي املاليزي حياول باستمرار تطوير أدائه عن  0،2رقم  مما يالحظ يف اجلدول
طريق طرح خدمات ومنتجات تتناسب والتطورات احلاصلة يف الصناعة املالية عموما 
واإلسالمية خصوصا هو بذلك يساهم يف تقدمي بدائل وحلول للمشاكل اليت يواجهها 

اإلسالمية يف ظل املنافسة الكبرية املستثمر الذي يريد تعامال ماليا يتفق ومبادئ الشريعة 
تكار للمنتجات االبإن هذا التطوير و  اليت تواجهها البنوك اإلسالمية من نظريهتا التقليدية.
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هو مسألة يف غاية احليوية من أجل خلق منتجات وخدمات تنافسية حىت ميكن للبنك 
سيع عدد زبائنه مرار يف العمل وتعظيم األرباح السنوية والنمو بتو االستاإلسالمي من 

 ية اليت من املمكن متويلها. االقتصادوالقطاعات 
نسب توزيع المعامالت المالية )العقود المالية( في البنك اإلسالمي  :ثانيالمطلب ال

 حسب حجم التمويل الماليالماليزي 
ملعرفة مدى أمهية وحجم كل نوع من أنواع اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها البنك 
اإلسالمي املاليزي يف النشاط املايل للبنك، قمنا مبراجعة املعلومات الواردة يف اجلدول رقم 

. نالحظ أن 22م1101املستخلصني من التقرير املايل للبنك لسنة  1،2والرسم البياين رقم  1،2
كية املتمثلة يف: البيع بالثمن اآلجل، اإلجارة، املراحبة، التورق، بيع العينة، العقود البن

االستصناع تشكل نسبة كبرية يف النشاط اخلدمي للبنك اإلسالمي ونالحظ هيمنة واضحة 
واملراحبة  %01مث بيع العينة بـ  %11( مث يليه التورق بـ%21لعقد البيع بالثمن اآلجل )حوايل 

. مما يالحظ أيضا أن التورق وبالرغم من حداثة طرحه فإنه حيتل %1ع بـ فاالستصنا  %0بـ 
املرتبة الثانية من حيث النشاط املايل وهذا يدل على جناح هذا املنتج وإقبال الزبائن عليه 
إضافة إىل عقد االستصناع. لكن تبقى العالمة السلبية املسجلة بالنسبة للبنك اإلسالمي 

للبنوك اإلسالمية األخرى( هو فشله حىت اآلن يف تسويق عقد  )وهو واقع احلال بالنسبة
رغم أمهيته القصوى يف تطوير االقتصاد خبلق مشاريع  %1.12املضاربة الذي يشكل 

اقتصادية باملزاوجة بني رأس املال واخلربة العملية. وحول األسباب اليت أدت إىل قلة هذا 
أجريت حول البنك اإلسالمي  23بقةبالعقود األخرى، انتهت دراسة ساالعقد مقارنة 

 :أن أهم األسباب اليت أدت إىل قلة عقد املضاربة هي إىل املاليزي تتعلق هبذا املوضوع
من املستطلعة آراءهم والذين يتكونون أساسا من موظفي البنك واملقرتضني  %11يرى  -1

أن السبب األول يرجع إىل غياب الكوادر املؤهلة والقادرة على دراسة وتقييم وإدارة املشاريع 

                                                           
22

 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). (2010).  Annual Report 2010- Financial  Statements,  

Kuala Lumpur. 
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 Samad, A., and M. K. Hassan (1999), “The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-

1997: An Exploratory Study”,  International Journal of Islamic Financial Services, 1(3), pp. 1-14. 
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املتعلقة باملضاربة وكذا نقص اخلربة املتعلقة باختيار املشاريع ذات املردودية االقتصادية 
 العالية.

منهم أن السبب يرجع إىل وجود بدائل أخرى أكثر رحبية وحتتمل  %11ما يعتقد بين -2
 خماطر أقل من املضاربة وعلى رأسها املراحبة والبيع بالثمن اآلجل.

إىل أن فكرة وجود إدارة مشرتكة للمشاريع القائمة على املضاربة هو سبب  %11يذهب  -3
التكاليف الباهضة املتعلقة باملراقبة اليت ذلك إىل  (%9)عدم جناحها بينما تُرجع فئة أقل 

 يتحملها البنك. 
وألن املضاربة تشكل من الناحية العملية أهم العقود اليت هتدف إىل تعظيم ثروة األمة وخلق 

ربة الفقر واألمراض العضوية مناصب للشغل ومنه حتسني معيشة الناس والعمل على حما
أن حيظى تطوير هذا املنتج باألولوية القصوى بالنسبة  به، كان جيب املرتبطة واالجتماعية

 .للبنك اإلسالمي املاليزي والبنوك اإلسالمية األخرى
 
 

 رينجت( 5111القيمة )الوحدة  العقود البنكية
 11/10/1112 15/51/1151 الفترة الزمنية

 5,719,619 6,209,417 البيع بالثمن اآلجل

 190,111 111,012 اإلجارة

 19,121 00,221 اإلجارة املنتهية بالتمليك

 9,011 2,111 املضاربة

 0,291,110 0,011,191 املراحبة

 021,119 1,211,119 التورق

 1,111,109 0,212,110 بيع العينة

 211,102 121,012 األستصناع

 - - الرهن

 512,552111 5121312121 المجموع

       

 

 1التمويل المالي للبنك اإلسالمي بين المنتجات البديلة والمستحدثةتوزيع : 1،1جدول رقم 

Financial Statements -). Annual Report 2010Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB).(2010 , المصدر:
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 سالمي الماليزيية في البنك اإلاالقتصادنسب تمويل القطاعات : لثالمطلب الثا

املرافق له واللذان يبينان نسب توزيع  1،2والرسم البياين رقم  1،2إذا تأملنا اجلدول رقم 
التمويل املايل عند البنك اإلسالمي حسب القطاع االقتصادي نالحظ أن متويل القطاعات 

من اجملموع الكلي لتمويل القطاعات االقتصادية مث يليها  %12املنزلية حتتل النسبة الغالبة بـ 
بينما  %1جتارة اجلملة والتجزئة بـ  قطاعو  %1وقطاع اإلنشاءات بـ  %2الصناعات التحويلية بـ

تسجل قطاعات أخرى نسبا أقل يف نسبة التمويل على الرغم من أمهيتها كالقطاع الفالحي 
املالحظة العامة واليت تتفق مع املالحظة السابقة املتعلقة بتوزيع العقود هو غلبة  .%1بـ 

 التمويل االستهالكي على التمويل االستثماري. 
توفري  م من أن متويل قطاع األعمال يف بداياته بالنسبة للبنك اإلسالمي فإنعلى الرغو     

جتنيبهم ية لشرحية واسعة من املستلهكني و االستهالكالبدائل اإلسالمية يف جمال القروض 
مقصد عظيم من مقاصد الشريعة اإلسالمية وتدخل ضمن التدرج التعامل بالربا يعّد 

ي بكل تعقيداته من االقتصادواملرحلية يف إحالل النظام املايل اإلسالمي الذي يفرضه الواقع 

 

 املاليزيالبنك اإلسالمي  عندوالبديلة : نسب توزيع املنتجات املستحدثة 2،5رسم بياين رقم 

Financial  -). Annual Report 2010Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB).(2010 المصدر:
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، فهي مازالت عند مرحلة التأسيس جهة وحداثة جتربة البنوك اإلسالمية من جهة أخرى
 .امل مايل يعج باألزماتوهذا يفرض عليها السري خبطوات حمسوبة يف ع

 ويبقى تشجيع البحث العلمي من أجل ابتكار منتجات جديدة وحتسني ما هو موجود أمر
يف غاية احليوية من أجل توسيع واكتساب أسواق مالية جديدة والتأكيد على أن تبين 
الصريفة اإلسالمية ال يقف فقط عند كونه أمرا واجب تطبيقه شرعا بل جيب أن يدرك حىت 

ية وجينب االقتصادالية والنجاعة املسلمني أنه النموذج األصلح الذي يؤدي إىل الفعّ  غري
 ية.   االقتصادالكوارث واألزمات 

 
 

 حسب القطاع االقتصاديالمالي عند البنك الماليزي التمويل : توزيع نسب 1،1جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنجيت( 5111القيمة )الوحدة  
 11/10/1112 15/51/1151 القطاع االقتصادي

 342,277 182,111 القطاع الفالحي

 18,835 897 التعدين واستخدام احملاجر

مبا يف ذلك القائمة على  –الصناعة التحويلية 
 املنتجات الزراعية.

791,995 962,784 

 105,367 150,860 الكهرباء ، الغاز واملاء

 546,741 479,868 جتارة اجلملة والتجزئة، فنادق ومطاعم

 750,994 508,293 اإلنشاءات

 124,565 187,445 عقار

 360,304 408,349 النقل والتخزين واالتصاالت

 280,621 166,814 التمويل والتأمني واألنشطة التجارية

 67,815 85,375 التعليم والصحة وغريها

 7,077,728 9,307,926 القطاعات املنزلية

 72,972 13,309 قطاعات أخرى

 512,552111 5121312121 المجموع

 Financial -). Annual Report 2010Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB).(2010  المصدر:
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 تقييم المؤشرات المالية لتعامالت البنك اإلسالمي الماليزي  :رابعالمطلب ال

ميكن تقسيم املؤشرات املالية اليت هتدف إىل تقييم األداء املايل للبنك اإلسالمي إىل نوعني : 
األول يتعلق بالنمو يف حجم موارد البنك، كزيادة أموال املسامهني واملودعني والثاين يتعلق 

 1،2بفعالية استخدام هذه املوارد من أجل حتقيق منو يف األرباح. بالنظر إىل جدول رقم 
والرسم البياين رقم  24م للبنك اإلسالمي املاليزي 1101املايل لسنة  املستخلص من التقرير

 املصاحب له نالحظ مايلي: 1،2
و زيادة أقل لكنها  %01تقدر حبوايل  Assetsـ  هناك زيادة معتربة يف نسبة منو املوجودات 1

( بينما جند زيادة كبرية يف نسبة زيادة أموال %2تبقى جيدة يف نسبة منو الودائع )حوايل 

                                                           
24
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( وهذا ما انعكس إجيابا على نسبة زيادة التمويل عند البنك اإلسالمي اليت %22املسامهني )
 .%02بلغت قريبا من 

. هناك زيادة كبرية جدا يف نسبة منو األرباح وإيراد السهم الواحد وهذه الزيادة قد تكون 2
عند البنك اإلسالمي وأيضا استعماله يف متويالت عالية الرحبية  غالبا بسبب زيادة التمويل

الية يف استخدام املوارد املالية املتاحة أدى هذا إىل منو قياسي لألرباح، وهذا ما يعرب عن الفعّ 
 لتحقيق أكرب ربح ممكن.

هذه النتيجة وإن كانت أولية وحتتاج إىل دراسة أعمق لتأكيدها متثل نقطة جد إن . 3
حول عالقة الرحبية  25دراسةية وقد حتث املزيد من الزبائن إليداع أمواهلم فقد أجريت إجياب

واملبالغ املودعة يف البنوك اإلسالمية يف ماليزيا قد أكدت أن الربح هو الدافع الرئيسي للزبائن 
الذين يودعون أمواهلم يف البنوك اإلسالمية، فكلما زادت الرحبية املتوقعة زاد اإلقبال على 

طبعا يدفعنا للقول بأن  وهذا تقليديةاإليداع وخاصة عندما يقل سعر الفائدة يف البنوك ال
ي وزيادة االقتصادعلى البنوك اإلسالمية بذل املزيد من اجلهود من أجل حتسني األداء 

 .األرباح
 .م لبعض المؤشرات المالية للبنك اإلسالمي الماليزي1151: نسبة النمو السنوي لسنة 2،1جدول رقم 

 )%( النمونسبة  المؤشرات المالية
 152.48 )%( األرباح

 10.45 )%( جمموع املوجودات

 2,20 )%( ودائع العمالء

 01.20 )%(حجم التمويل 

 22.20 )%( سامهنياملموارد حجم 

 128.57 )%(إيراد السهم الواحد 

 
 
 
 
 

                                                           
25

Haron, S., Ahmad, N. (2000), "The effect of conventional interest rate and rate of profit on funds 

deposited with Islamic banking system in Malaysia", International Journal of Islamic Services, 1(4), 

1-9. 

Annual Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB).(2010 .( المصدر:

, Kuala Lumpur.Financial Statements -Report 2010 



142 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

في تحقيق  البديلةو  المستحدثةالمطلب الخامس: تقييم دور المعامالت المالية 
 مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية

 

إن املقصد األول لوجود البنوك اإلسالمية هو تقدمي بديل وآلية مالية فّعالة وشاملة تتفق مع 
مبادئ الشريعة اإلسالمية وهذا يضع أمام البنوك اإلسالمية مسؤولية تقدمي بدائل يف كل 
مناحي القطاع املصريف حىت ميكن حبق أسلمة القطاع املصريف بشكل كامل والتخلص 

كبرية، البنوك الربوية وهذا األمر يضع أمام البنوك اإلسالمية حتديات  وبشكل هنائي من 
ميكن تقييم الدور اليت تقوم به املعامالت املالية البديلة واملستحدثة للبنك اإلسالمي املاليزي و 

 يف حتقيق املقاصد الشرعية اخلاصة بالتصرفات املالية يف النقاط التالية:
حياول عامل بالربا يُلزم البنك اإلسالمي بالبحث عن بدائل، و . إن حتقيق مقصد إلغاء التأوال

خدمات  اجيادعن طريق  0،2كما هو مبني يف اجلدول رقم باستمرار تطوير أدائه  البنك 
 مع حاجات السوق املالية وتتوفر فيها بعض املعايري من أمهها:ومنتجات تتناسب 

 

اإلسالمي املاليزي لبنكل : نسبة النمو السنوية لبعض املؤشرات املالية4،5رسم بياين رقم   
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هذا أول شرط ضروري جيب أن يتوفر يف اخلدمة  . التوافق مع أحكام ومقاصد الشريعة:1
املستحدثة ولكنه يف الوقت نفسه ليس كافيا، بل يضاف إىل ذلك مجلة من الشروط 

 ية.االقتصاداألخرى ذات الطبيعة 
إن البنك باألساس مؤسسة إقتصادية هتدف يف املقام األول إىل حتقيق أرباح    الربحية: 2

العمل، لذلك وجب مراعاة هذا األمر فبدونه لن يتم قبول  مرار والنمو يفاالستمتكنها من 
 هذه اخلدمة من طرف البنوك اإلسالمية.

على املعامالت املستحدثة أن تكون مما حيتاجها  ونموه: االقتصاد. المساهمة في دعم 3
 الوطين من أجل حتقيق النمو وخلق الثروة وبالتايل القضاء على البطالة والفقر. االقتصاد

إن قدرة البنوك اإلسالمية على دراسة السوق وإدراك احتياجاته جيعلها  جة السوق:. حا4
قادرة على تصميم وابتكار منتجات ناجحة تلقى قبوال ورواجا عند الناس وبالتايل توسيع 

 دائرة سوق البنوك اإلسالمية. 
إن عقد املضاربة الذي يعّد واحدا من أهم العقود اليت تؤدي إىل زيادة النمو . ثانيا

االقتصادي للبلد وبالتايل زيادة الثروة وحتقيق مقصد حفظ املال من جهة الوجود ال ميثل إال 
وحىت يتم تطوير هذا م 1101من نسبة التمويل املايل للبنك اإلسالمي لسنة  %0أقل من 

 منها:د حلول ناجعة العقد فال بد من إجبا
تدريب وإعداد الكوادر املؤهلة وتدريب املوظفني للتعامل مع مثل هذا النوع اخلاص من  .1

تعرقل  املشاريع ودعم مشاريع البحث العلمي من أجل البحث عن حلول للمشاكل اليت
 . جناح هذا النوع من العقود

املبالغ املالية الكبرية اليت حيتاجها من بني األسباب لقلة التعامل هبذا العقد يف البنك هي . 2
هذا النوع من املشاريع واليت قد ال متتلكها البنوك اإلسالمية وخاصة يف ظل صعوبة احلصول 
على قروض بدون فائدة، يضاف لذلك طبيعة املشاريع االستثمارية اليت تستغرق عادة زمنا 

جزء من سيولة البنك وتأخره  مما يؤدي إىل جتميد -مقارنة مع التمويل االستهالكي –أطول 
يف احلصول على األرباح اليت تدرها املشاريع اليت تنشأ بواسطة هذا العقد لذلك يتطلب حل 
اإلشكال تدخال وتعاونا من جانب البنك املركزي بإقرار حزمة من القوانني من أجل تشجيع 
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يتناقض مع أحكام هذا النوع من االستثمار وتقدمي السيولة الالزمة عند احلاجة بشكل ال 
 الشريعة كتقدميها مثال على شكل قرض حسن أو وديعة استثمارية.

عنصر املخاطرة اليت اليريد أغلب املودعني الدخول  من بني األسباب األخرى وجود .3
فيها إىل جانب غياب ثقافة هذا النوع من االستثمار عند أغلب الناس واالفتقار إىل 

افسة غري املتكافئة اليت تعاين منها البنوك اإلسالمية من قبل الة ومطمئنة واملنإجراءات فعّ 
البنوك التقليدية اليت تتعامل مببدأ التمويل بدون الدخول يف املخاطرة، أي ضمان القرض 
ومعه الفائدة فاملقرتض هو الذي يتحمل كل املخاطر لوحده هذا زيادة على حتمله أعباء 

أجريت حول البنك اإلسالمي املاليزي، من أن  لكن توصلت دراسة دفع الفوائد الربوية.
بإمكان البنك زيادة عائداته الرحبية إذا زاد من نسبة املخاطرة اليت تتعلق أساسا بعقد 

وبالتايل جيب توعية وتشجيع املسثمرين بأمهية ومردودية هذا النوع من املشاريع  26املضاربة
 اليت حتمل نوع من املخاطرة.

الوطين  االقتصادأثبت التمويل الربوي أنه كارثي ليس فقط على البنوك ولكنه على ثالثا. 
ثقال )فرض املطبقة على القرض تزداد الفوائد وحىت العاملي. ففي هذا النوع من التمويل 

رف املقرتض أقل نسب عالية من الفائدة على القرض( كلما كانت الضمانات املقدمة من ط
فشل املقرتض يف اجناح مشروعه بسبب النفقات املرتاكمة الناجتة  حتمالاقوة مما يزيد من 

عن نفقات تشغيل املشروع والفوائد البنكية الثقيلة. أصدق مثال على ذلك هي األزمة 
1100اليت بدأت سنة األوروبية احلالية 

وامتدت لتشمل دوال أوروبية أخرى  م يف اليونان27
إن هذه الدول اليت يتمتع بعضها بصناعة قوية مثل  ذات إقتصاد كبري مثل ايطاليا والربتغال.

ايطاليا )ثالث أكرب إقتصاد يف أوروبا بعد أملانيا وفرنسا( قد دخلت يف حلقة جهنمية من 
الديون السيادية وكان السبب ابتداءا راجعا إىل اختالل يف املوازنة العامة للدولة بسبب كثرة 

من الضرائب على أرباح الشركات اليت قلت النفقات وضعف اإليرادات اليت تأيت أساسا 
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ي العاملي نتيجة ألزمة العقارات األمريكية. املشكلة احلقيقية االقتصادبسبب ركود وتباطؤ 
مثال هو أهنا حباجة إىل قروض لتسديد نفقاهتا ولكن بسبب ختفيض  28اليت تواجهها ايطاليا

 من قبل وكاالت التصنيف العاملية كـستاندر أند بورز األمريكية فإنه بتعني االئتماينتصنيفها 
عليها دفع فوائد أكرب من اليت تدفعها بلدان تتمتع بتصنيف إئتماين ممتاز كأملانيا مثال، وهذا 

ايل املثقل االيط االقتصادطبعا سيزيد من صعوبة التعايف ويضع أعباءا ضخمة على كاهل 
البنوك ن ينتهي األمر إىل هذا احلد، بل إن ارتفاع الفوائد ستنتقل إىل أصال بالديون، ول

احمللي مما يزيد  االستهالكية وهذا سيقلل حتما من االستهالكالشركات ومنه إىل القروض و 
ي وبدوره سيقلل من اإليرادات اليت ستحصلها الدولة من االقتصادمن خفض النمو 

 مما االئتماينلتصنيف مرة أخرى إىل خفض التصنيف الشركات واألفراد. وقد تلجأ وكاالت ا
بطريقة فاحشة يف الظلم فهي تطبق فوائد  إن النظام الربوي العاملي ُصمميزيد األمر سوءا. 

ات القوية ليحصلوا على االقتصادالضعيف بينما تطبق فوائد أقل على  االقتصادعالية على 
ن خيرج منه أبدا إال وهو مسلوب أضعاف مضاعفة ومىت دخل بلد إىل دائرة القروض فل

يون االقتصادوقد بدأ  االقتصادإن الربا وال شك هو داء . االقتصاداإلرادة السياسية حمطم 
إن البنوك و  الغريب االقتصادية اليت يقوم عليها االقتصادالغربيون يف مراجعة املبادئ والفلسفة 

قتصاد الغريب وإذا ي بديل لالقتصاداتقدمي منوذج  اإلسالمية أمام فرصة حقيقية من أجل
ستثمار وقاطرة املضاربة بوصفه العمود الفقري لالجنحت البنوك اإلسالمية يف تسويق عقد 

تنجح حينها يف حتقيق مقاصد هامة من مقاصد الشريعة اإلسالمية   ا قداإلنتاج الوطين فإهن
فرص عمل  إجيادبوية بكتعظيم ثروة األمة والقضاء على الفقر والظلم الناتج عن املعاملة الر 

 توفر العيش الكرمي للناس.
إذا كانت األولويات يف املقاصد الشرعية تقدم متويل قطاع األعمال على متويل  .رابعا

ي للبلد، االقتصادية بسبب مسامهته بشكل أكرب يف خلق الثروة والنمو االستهالكالقروض 
فإن مقصد وجود البنوك اإلسالمية هو مقصد ضروري وإذا كان متويله لقطاع األعمال يف 
الوقت احلايل قد يهدد وجوده بسبب قلة التجربة فاألوىل هو عدم الدخول يف هذه املخاطرة 
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غري احملسوبة، لكن يبقى عليه أن يطور من قدراته والجيوز له ترك هذا اجملال إال بشكل 
 يثما تتطور لديه التجربة.مؤقت ر 

واملوجودات اليت مت حتقيقه من قبل البنك اإلسالمي يف األرباح نسبة النمو يف  إن .خامسا
 يعّد أمرا يف غاية األمهية من أجل استمرار عمل البنك وتوسيع أعماله وزبائنهم 1101سنة 

التأكيد أن العمل ، زيادة على وحتقيقا ملقصد حفظ املال من جهة الوجود بزيادته وتنميته
ية االقتصاديف املصارف اإلسالمية يعد من األعمال الواعدة واجملدية من الناحية  االستثمارو 

وهو ما يغري مستثمرين آخرين من أجل اقتحام العمل املصريف وهذا ما نراه جليا من سعي 
اشى حثيث لكربى البنوك الغربية التقليدية من أجل فتح نوافذ خدمية واستثمارية تتم

وهذا ما يؤدي تدرجييا إىل إلغاء التعامل بالربا يف املعامالت  ومبادئ الشريعة اإلسالمية
 .املالية
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تحقيق  ودورها في الخدمات االجتماعية في البنك االسالمي الماليزي :رابعالمبحث ال
 المقاصد الشرعية الخاصة بالتصرفات المالية

اليت يقوم هبا البنك اإلسالمي املاليزي إميانا منه   االجتماعيةيرصد هذا املبحث النشاطات 
كمؤسسة إسالمية بواجبها الديين والوطين اجتاه اجملتمع للمسامهة يف بنائه وتطويره خدمة  
وحتقيقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية السامية، وسوف نرى من خالل هذا املبحث أن اعتبار 

إىل الربح يف املقام األول ال يتناىف مع دورها البنك اإلسالمي مؤسسة مالية هتدف 
اليت تضطلع به من خالل صندوقها للزكاة، وسنرى أيضا من خالل هذا املبحث  االجتماعي

املالية اجتاه الوطن سوف و أن نشر فكرة "املؤسسة اإلسالمية" اليت تلتزم بواجباهتا األخالقية 
، األمر الذي يعد االجتماعيالتكافل و يتيح فرصة جيدة للتالحم و يعود بالنفع على اجملتمع 

 تسعى إليه اجملتمعات املتحضرة.  و من أهم األهداف اليت تنشده 
 في البنك االسالمي الماليزي االجتماعيةنواع الخدمات أ المطلب األول:

تساهم يف  دوات والوسائل اليتبنك اإلسالمي املاليزي من أهم األيعد العمل اخلريي عند ال
مما حيقق مقصدا  االجتماعيةخدمة وتطوير اجملتمع والقضاء على الفقر واألمراض العضوية و 

عظيما من مقاصد الشريعة اإلسالمية من حماربة الفقر واألمية يف اجملتمع وخيصص البنك كل 
سنة الزكاة اليت يستقطعها من أرباحه وكذلك امليزانية املخصصة لربنامج "واجبات 

”Corporate Responsibility“سة" أو املؤسس
لعمل مشاريع خريية ونشاطات إجتماعية  29

وتعليمية تعود بالنفع على اجملتمع املاليزي وباألخص فئاته احملرومة وقد بلغت قيمة هذه 
 م. ويعمل البنك اإلسالمي باعتماد خطة يف ذلك1101مليون رينجت لسنة  9.0الزكاة 

 :30تعتمد على ما يلي

موارده املالية وخاصة الزكاة اليت يدفعها كل سنة إلجناز مشاريع وبرامج ـ ختصيص 1
من املؤسسات اليت مت توزيع ا على خطة موضوعة لذلك، و اعتمادإجتماعية وتعليمية خمتلفة 

                                                           
 .م21/18/2111، مقابلة شخصية يف عضو قسم الشريعة بالبنك اإلسالمي املاليزي احملدود األستاذ علي عثمان، 29
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الزكاة عليهم: مؤسسات الزكاة اخلاصة بالواليات، املساجد، املؤسسات اإلسالمية، املدارس 
 احلكومية، األسر احملتاجة.اإلسالمية، املنظمات غري 

ـ نشر ثقافة العمل اخلريي يف اجملتمع وطرق التربع املتاحة عن طريق متويل برامج يف  2
القنوات التلفزيونية املاليزية تتعرض ألمهية وكيفية أداء العمل اخلريي والفوائد اليت جينيها 

 االجتماعيةالمي اجملتمع من هذه األعمال. وألخذ صورة عامة عن نشاطات البنك اإلس
م كنموذج تعرب عن فرتة مالية واحدة واستقصينا األعمال اخلريية املنجزة 1101أخذنا سنة 

خالل هذه الفرتة كما أنه جتب اإلشارة إىل أن هناك أعماال ومشاريع خريية طويلة املدى 
 :31يوخاصة تلك املتعلقة بالتعليم مثال. ومن بني املشاريع والربامج املنجزة نذكر مايل

 . بناء وترميم البيوت لصالح الفئات المحرومة في المجتمع1
قام البنك اإلسالمي اعتمادا على خطة مشروعه اخلريي املسمى "البيوت حيث تسكن 
القلوب" ببناء وترميم جمموعة من السكنات لفائدة الفئات احملرومة وخاصة املعوقني وكبار 

وقبل ذلك قام البنك بعمل مماثل يف والييت   م.1101السن يف والية قدح املاليزية يف سنة 
ختيار األشخاص الذين بدراسة امللفات املقدمة من أجل ا كالننت وترينغانو. قام البنك أوال

ني األسر اليت مت مساعدهتا مثال، أسرة هجرها األب هم يف حاجة حقيقية للمساعدة. من ب
ومعها ثالثة أطفال وال متلك عمال مستقرا باإلضافة إىل عدد كبري من  وترك سيدة معاقة

األشخاص املسنني الذين مازالوا يعتمدون على أقرباء هلم ويعملون أعماال ذات دخل حمدود 
ربنجت. بعد معاينة منازل هؤالء احملتاجني وجدوا أهنا ال تصلح للعيش  211و 111ما بني 

سكنا جديدا لصاحل كبار السن  01وإضافة لذلك، فقد مت بناء الكرمي وأهنا حباجة للصيانة، 
الذين مت التخلي عنهم ومت توفري سكن هلم ويتم محايتهم من طرف السلطات احمللية. لقد 
قام املسؤولون واملوظفون يف البنك اإلسالمي يف والية قدح بدور مهم إلجناز هذا املشروع 

ة إجناز املشاريع وبالتنسيق مع السلطات احمللية وقاموا باختيار قائمة املستفيدين ومتابع
سكنات  01سكنا جديدا يف قدح لوحدها وجتديد  11واجمللس اإلسالمي. لقد مت بناء 
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ألف رينجت من أموال الزكاة يف هذا  120م. لقد مت صرف 1101أخرى يف خالل سنة 
 أخرى يف ماليزيا. مماثلة يف واليات ألف رينجت على مشاريع 111املشروع ومت توزيع مبلغ 

م قام 1101كما يقوم البنك باملسامهة يف حاالت حصول كوارث غري متوقعة. ففي نوفمرب 
 ألف رينجت.  011البنك بتقدمي إعانة مالية من الزكاة مبقدار 

. القيام بجمع وتوزيع الزكاة من خالل المناسبات الدينية كالبرنامج المنظم في شهر 2
 رمضان الكريم

يستغل البنك اإلسالمي املناسبات الدينية من أجل تكثيف العمل اخلريي واستغالل األجواء 
الروحانية ألجل حث الناس على اإلنفاق وعمل اخلري، فيعد رمضان مثال فرصة لعمل الرب 
واإلحسان، ويقوم البنك بتوزيع الزكاة على احملتاجني خالل شهر رمضان. كما يقوم البنك 

اعي" يف بعض الواليات املاليزية ويدعى إليه ما أمكن من املشاركني الذين بإعداد "فطور مج
يتكونون من موظفي البنك ويدعى إليه اليتامى وكبار السن الذين يسكنون يف ديار للرعاية 

م مت تنظيم فطور مجاعي يف  1101ويكون هناك احتفال وابتهاج ومجع للتربعات، ففي سنة 
رينجت  1111ر، هبانق، صباح وقدح وقد مت ختصيص مبلغ كل من واليات جوهور، سالنغو 

 ضيف خاص حلضور اإلفطار يف هذه الواليات. 211لكل والية ومت دعوة 
يقوم موظفوا البنك باملشاركة الفّعالة يف األحتفال ليس فقط كمشاركني ولكن أيضا  

 تفال.االحكمنظمني ومسامهني يف الزكاة املوزعة خالل فّعاليات 
 المجتمع بأهمية العمل الخيري عن طريق وسائل اإلعالم. توعية 3

زيادة على ذلك، يقوم بتوعية الرأي العام حول طرق املسامهة يف التربع للمحتاجني خالل 
شهر رمضان عن طريق وسائل اإلعالم. يقوم البنك برعاية برامج التربعات مثل برنامج 

“Salam Ramadhan Nasi Lemak Kopi O Programme”  الذي يذاع على القناة التاسعة
TV9  والذي عرض على ست حلقات وصور فيه أربع عائالت معوزة من مناطق خمتلفة من

 يف القناة الثالثة ”Program Hari Raya Aidilfiltri Al-Hidayah TV3“ماليزيا وكذلك برنامج 
TV3 وكذلك وبرنامج “Madrasah Di Pinggir Syurga TV3”  تربية دار  بالتعاون مع معهد

إن رعاية هذه الربامج والشك يقدم خدمة جليلة للمجتمع ويزرع فيها روح  اإلسالمية. اهلجرة
 جتماعية.ا يصاحبها من أمراض عضوية وأخرى االتكافل واخلري ويقضي على الفقر وم
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 . دعم البرامج التعليمية4
وثقافيا، يقدم البنك جتماعيا م يساهم يف حتسني مستوى األفراد اإمبانا منه بأن التعلي

مسامهة فّعالة يف دعم الربامج التعليمية يف كل املستويات لتوفري فرص تعليمية أفضل ألطفال 
" وقد بلغت سنة األسر املعوزة من كل الفئات العمرية حتت أصناف "الفقراء واملساكني

مالية، مليون رينجت. يقدم البنك الدعم للمدارس عن طريق توفري إعانات  1م قيمة 1101
مدرسية، مواد تعليمية، برامج التدعيم األكادميي، نشاطات دينية، جوائز للطالب  مالبس

قام البنك اإلسالمي بالتعاون مع املتفوقني لتشجيعهم على حتقيق أفضل النتائج. كما 
إضافة  من أجل إنشاء صندوق خاص باملنح املخصصة لطلبة اجلامعة. UiTMجامعة 

املستوى الوطين  مدرسة على 01يشرف على الذي  PINTARامج لذلك، يقوم برعاية برن
ويهتم بتنمية الذكاء واملواهب وحتسني املعرفة يف جمال البنوك اإلسالمية. فمثال برنامج 

“World of Innovation and Creativity”  كشافية والتفكري املبدع االستسعى لتحسني املعرفة
. عقدت برامج حتفيزية كثرية للطلبة (PINTAR)لدى الطلبة الذين يتبعون هذا الربنامج 

م مت تنفيذ دورة تدريبية 1101يعاب، فمثال يف سنة االستالتعليم و واألساتذة لتحسني طرق 
 حتت عنوان "كوكبنا، حنن NSTوبالتعاون مع معهد  PINTAR مدرسة حتت 01خاصة بـ 

مهيتها يف احلفاظ على البيئة وختللتها جلسة "، الذي ركز على مفهوم الرسكلة وأنقرر
النشرية  Niexterللعصف الذهين للخروج مبقرتحات وأفكار للحفاظ على البيئة نشرت يف 

ويف األخري نظمت مسابقة بني املدارس املشاركة وحصلت الثالث املدارس  .NSTاخلاصة بـ 
لية وكان اهلدف الرئيسي هو نشر وتعميم ثقافة احلفاظ على البيئة بني األوىل على جوائز ما

 الطالب وتدريبهم على التفكري اخلاّلق. 
 . المساهمة في تطوير قطاع البنوك اإلسالمية5

بعّده واحد من أهم البنوك الرائدة يف الصريفة اإلسالمية، يعمل البنك اإلسالمي بشكل 
املعرفة، توفري املعلومات نشر فّعال على تطوير الصريفة اإلسالمية عن طريق املسامهة يف 

. إضافة إىل ذلك يقوم البنك اإلسالمي 32الضرورية، وتقدمي خدمات ومنتجات إسالمية

                                                           
32
 .21/18/2111، مقابلة شخصية يف عضو قسم الشريعة بالبنك اإلسالمي املاليزي احملدود األستاذ علي عثمان، 
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ي يف جمال البنوك اإلسالمية عن طريق تدعيم الدراسات اإلسالمية ما بتشجيع البحث العلم
قبل وبعد التدرج يف املعاهد العليا واجلامعات. كما يقوم البنك اإلسالمي بدعم صناعة 

 االستفادةالبنوك اإلسالمية خارج ماليزيا بتقدميه الدعم واخلربة املرتاكمة لدى البنك من أجل 
م وقيام األستاذ أمحد مداهر 2111اله وفد من أفغانستان يف سنة ذلك استقبمنها ومن أمثلة 

منصب مساعد املدير العام املكلف بتطوير املنتجات البنكية بعرض جتربة  عمر الذي يشغل
البنك اإلسالمي يف العمل املصريف. كما يقوم املسريون يف البنك اإلسالمي املاليزي بتنشيط 

رية املتعلقة بالبنوك اإلسالمية كاملؤمترات، ندوات احلوار، واملشاركة يف خمتلف الفعالية الفك
 مؤمترات حملية ودولية مثل:

- Hedging Strategies Using Islamic Products 2010. 

- 6
th

 Kuala Lumpur Islamic Forum. 

- 4th International Shariah Scholars Forum, Kuala Lumpur. 

املؤمترات اليت هتدف إىل تطوير والدفع بصناعة البنوك اإلسالمية كما قام البنك برعاية بعض 
دما إىل األمام وكذلك إعطاء نظرة تعريفية عن اخلدمات واملنتجات املقدمة من طرف قُ 

 البنك اإلسالمي يف الداخل واخلارج مثل:

- World Congress of Accountants 2010, Kuala Lumpur,  

- 7th International Halal Showcase 2010, Kuala Lumpur, 

- National Tax Conference 2010  and 

- Kelantan Fiesta 2010. 

 . المحافظة على البيئة6
يساهم البنك بدور فّعال من أجل احملافظة على البيئة وحتسينها من أجل مستقبل واعد 

 33اإلسالمية للجميع، وقد عّد بعض املعاصرين احلفاظ على البيئة كأحد مقاصد الشريعة
وقام جبملة من املبادرات اليت هتدف إىل تنسيق جهود موظفيه واملوارد املتاحة للبنك من 

األوراق و يف استعمال الطاقة واملياه  االقتصادأجل خلق مكان للعمل صديق للبيئة عن طريق 
                                                           

 .128-111، ص 79 التقريب، العدد ، رسالة"اإلسالم يفليها ع واحملافظة البيئة"(، ه1231األلفي، حممد جرب ) 33



152 
 

 اليت تؤدي ليس فقط إىل املسامهة يف حفظ البيئة وترشيد استعمال الطاقة ولكن أيضا يف
برناجمه "واجبات املؤسسة" حيث موظفيه على  طريق خفض التكاليف. إن البنك وعن

اإلجيابية يف سلوكهم اجتاه البيئة سواء يف مكان العمل أو يف السكن من أجل إحداث التأثري 
 مرنا باستخالفها واحلفاظ عليها.اإلجيايب املنشود حبفظ البيئة واألرض اليت أُ 

   أعمال خيرية أخرى7
  البنك اإلسالمي بأعمال خريية وإجتماعية أخرى نذكر منها: يقوم

وأحد املستشفيات احمللية يف والية سرواك يف محلة  UNIMASالتنسيق مع جامعة  أوال.
 التربع بالدم وكذا إجراء فحص طيب جماين داخل حرم اجلامعة.

توزيع جمموعة من قفة أو سلة رمضان وهي سلة حتتوي عادة على بعض السلع  ثانيا.
يف بعض املراكز التجارية  رينجت 11111املواطن بشكل يومي بقيمة الضرورية اليت حيتاجها 

   لبعض الواليات مثل ملكة، كواالملبور وترينغانو.
للهجرة،  0110من احلجاج القاصدين بيت اهلل احلرام لعام  11.111متويل شراء مالبس  ثالثا.

 Lembaga Tabung“ رينجت، وقدم ضمن فعاليات برنامج 121.111وبلغ قيمة الدعم 

Haji’s Sahabat Korporat Tabung Hari” .املنظم من قبل وكالة احلج املاليزية 
املنظم من طرف  IID 2010رتاعات االخرينجت ملسابقة  12111دعم مقدم بقيمة  .رابعا

 .UiTMجامعة 
في تحقيق اعية في البنك االسالمي الخدمات االجتمدور تقييم  المطلب الثاني:
 الخاصة بالتصرفات الماليةمقاصد الشريعة 

بالرغم أن البنك اإلسالمي هي مؤسسة إقتصادية هتدف إىل الربح يف املقام األول إال أن 
مبادئها اإلسالمية اليت قامت عليها هذه املؤسسة يفرض عليها أن جتعل من عمل اخلري 

ية األخرى، االقتصادوخدمة اجملتمع أهدافا مهمة تسعى إىل حتقيقها إىل جانب األهداف 
 للبنك اإلسالمي املاليزي. االجتماعياملالحظات حول النشاط وفيما يلي مجلة من 

 . دفع الزكاة 1
خبالف املؤسسات غري اإلسالمية يعّد دفع الزكاة ملستحقيها واجبا دينيا على البنك القيام به 
وهذا ما يدفعنا إىل القول أن وجود البنوك اإلسالمية واملؤسسات اليت تلتزم بالشريعة 
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ية بل هو مهم أيضا لتحقيق االقتصادمع مهم ليس فقط يف حتقيق العدالة اإلسالمية يف اجملت
والقضاء على الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير البلد، فلو تصورنا أن كل  االجتماعيةالعدالة 

 .ية تدفع ما عليها من زكاة لتم القضاء على الفقر يف اجملتمعاالقتصاداملؤسسات 
تحقيق مقصد رواج املال عن طريق أدائه فريضة الزكاة ل املاليزي يسعىالبنك اإلسالمي  إن

بإعطائه إىل من هم حباجة إليه، وال خيفى أن انتقال املال وتداوله من يد األغنياء إىل الفقراء 
وعدم احتكاره يف يد األغنياء فقط هو مقصد من مقاصد الشريعة اخلاصة باملعامالت املالية 

عن طريق زيادة  االقتصادإىل تقوية  االجتماعيةداف وسيؤدي يف النهاية إضافة إىل األه
كما يقوم أيضا بتسهيل أداء  والطلب ومن مث زيادة النمو وحتقيق منو إقتصادي. االستهالك

الزكاة على الزبائن عن طريق تقدميه خدمة سهلة يتم وفقها دفع الزكاة عن طريق البطاقة 
لها إىل السلطات املسؤولة عن مجع وتوزيع مث يقوم البنك بتوصي االئتمانالبنكية أو بطاقة 

 الزكاة على مستوى كل والية يف ماليزيا.
وجيب هنا أن نفرق بني الزكاة الواجبة شرعا املقّدرة تقديرا معلوما وبني الصدقة أو اهلبة اليت 
يقدمها بعض األغنياء أو الشركات وخاصة يف البلدان الغربية وحىت نقرب الصورة هنا نريد 

مثاال على الواليات املتحدة األمريكية والتوزيع غري العادل للثروة يف اجملتمع، ففي  أن نضرب
من الشعب  %01من املواطنني األكثر غنا يف أمريكا أكثر مما ميلكه  %0هذا البلد ميلك 

األمريكي، لكنهم بالرغم من هذا يدفعون ضرائب أقل من املواطنني أصحاب الدخول 
الواليات  املتوسطة، وبالتايل حصل تركز األموال يف يد فئة قليلة من الناس والنتيجة أن يف

مليون نسمة، يوجد هبا  111 أكثر مناملتحدة اليت تعّد أغىن بلد يف العامل وعدد سكاهنا 
ال حيث ني مليون ال ميلكون تأمينا صحيا ن سبعة وثالثني مليون فقري وحوايل مخسأكثر م
وهذا ما أدى إىل اعتصامات واسعة تنديدا   34الذهاب إىل الطبيب عند املرض ميكنهم

اليت شهدها عام  (Occupy Wall Street) 35بالرأمسالية مثل حركة احتلوا وول اسرتيت
 لما إجتماعيا واضحا يف بلد دميقراطي يدافع عنم. إن الصورة السابقة تعكس ظ1100

حقوق اإلنسان، ولو أهنم طبقوا نظام الزكاة لتم القضاء على الفقر وسوء الرعاية 
                                                           

34
 DeNavas-Walt, C., Proctor, B., & Smith, J. (2007), “Income, poverty, and health insurance 

coverage in the United States: 2006”, Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
35

 Krugman, P (2011, October 6). "Confronting the malefactors". The New York Times. Retrieved 

from http://www.nytimes.com 
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الصحية.خالصة القول هنا أنه بدون فرض الزكاة على الشركات واملواطنني األغنياء فلن 
احرتام  -لتصوراهتم  طبقا - تكون هناك عدالة إجتماعية حىت ولو كان البلد غنيا وبه

   حقوق اإلنسان مثل الواليات املتحدة األمريكية.
  ةل الخيرياعماألالقيام ب. 2

رتكز على حتقيق به البنك اإلسالمي أنه عمل منظم يما مييز العمل اخلريي الذي يقوم 
جمموعة من األهداف اآلنية واملتوسطة والطويلة األجل واهلدف العام من العمل اخلريي هو 

وميكن فقر وضمان رواج املال والعدالة يف توزيعه حتقيق املقصد الشرعي من القضاء على ال
 تقسيمها إىل ثالثة أقسام:

فالبنسبة لإلحتياجات اآلنية اليت تتعلق باحلاجات امللحة لإلنسان اليت ال ميكن  أوال.
تأجيلها كالطعام وامللبس، يقوم البنك بدفع جزء من الزكاة البنك ملستحقيها من الفقراء 
واحملتاجني عن طريق مؤسسات الزكاة احلكومية املوزعة يف كل الواليات املاليزية واليت بدورها 

 األصناف املستحقة للزكاة على مستوى الوالية.  توزعها على
كما يقوم مبشاريع متوسطة املدى كبناء وترميم سكنات للمحتاجني والفقراء اعتمادا   ثانيا.

على دراسة وافية للطلبات املقدمة وباشراف مباشر من طرف موظفي البنك وتتم عمليات 
سنة من والية ألخرى حسب حاجة   البناء والرتميم اعتمادا على برنامج وطين ينتقل يف كل

 كل والية. 
وهناك برامج طويلة املدى هتدف حسب خطة اسرتاتيجية إىل تطوير البلد واحلفاظ  ثالثا.

عليه، فمثال هناك خطة تعتمد أساسا على حتسني املستوى التعليمي لألفراد إميانا من البنك 
شري الذي هو شرط املال الب وتشجيع العلم يعّد أداة فّعالة يف تكوين الكوادر أو رأس

وكذلك  قتصادية حقيقية وأداة حملاربة الفقر وخلق الثروة يف اجملتمع.أساسي لكل هنضة ا
اليت من حولنا عن طريق تشجيع السلوك اإلجيايب وثروهتا احلفاظ على مقدرات الوطن 

 . وهذا ما حيقق مقصد حفظ املال ملوظفي البنك اجتاه البيئة
  العمل الخيري. نشر ثقافة 3

إن دعوة الغري لعمل اخلري هو نوع من األمر باملعروف الذي يعد من أهم وسائل وأساليب 
نشر وحتقيق اخلري يف اجملتمع فكثري من املوسرين الذين يريدون املسامهة يف عمل اخلري ال 
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يعرفون كيف يؤدون زكاهتم واألصناف املستحقة للزكاة أو أهنم ال جيدون من يثقون فيهم من 
أهل اخلري إلعطائهم أموال صدقاهتم، فالتوعية اليت يقوم هبا البنك اإلسالمي عن طريق 

تساهم بشكل  TV9و TV3الواسع مثل قنايت  االنتشارالربامج التلفزيونية يف القنوات ذات 
فاق والتربع وتساعد الذين لديهم رغبة يف ذلك إىل التعرف على ناإلقافة فّعال بنشر ث

دفع زكاهتم، إضافة إىل تقدمي البنك املؤسسات اخلريية اليت ميكن هلم اللجوء إليها من أجل 
 االئتمانأو عن طريق بطاقة  ATM Cardخدمة دفع الزكاة للزبائن عن طريق البطاقة البنكية 

Credit Card  أن هذا مما يرفع احلرج واملشقة عن الكثري ممن يرغبون دفع زكاهتم، فال شك. 
إن دعم البنك اإلسالمي لربامج تلفزيونية حتض على الصدقة وعمل اخلري سيؤدي حتما إىل 
زيادة يف توزيع املال ورواجه وانتقاله إىل من يستحقه من الفقراء وهكذا فبدال من أن يقوم 

فاق والصدقة االنالبنك اإلسالمي بأداء الزكاة فقط فإنه بفعله هذا سيساهم يف نشر ثقافة 
ريه إىل عمل اخلري والصدقة وخاصة من األغنياء الذين يرغبون يف أداء الزكاة وسيدفع غ

 والصدقة ولكنهم ال يعرفون كيفية أدائها.
 . المساهمة في تطوير العمل المصرفي4

يقوم البنك اإلسالمي أيضا باملسامهة يف تطوير الصريفة اإلسالمية عن طريق دعمه 
لبنوك اإلسالمية وهو بذلك يساهم يف زيادة الوعي للمؤمترات وتنظيمه للندوات اخلاصة با

بضرورة ترك التعامل بالربا وإلغائها من املعامالت املالية وال شك أن حماربة الربا وعدم 
 املقاصد الشرعية اخلاصة بالتصرفات املالية.   أهم التعامل هبا هو من

 . القرض الحسن5
ميكن أن يفوت على البنك لعب دور  36إن عدم وجود القرض احلسن يف البنك اإلسالمي

دانة لظروف استثنائية وغري االستسان إىل االنجتماعي وخريي يف غاية األمهية فقد يضطر ا
ىل الذهاب إىل البنوك الربوية متوقعة وإذا مل جيد هنذا النوع متاح أمامه فقد يضطر إ

من ثقة الزبائن يف  فمن األمهية مبكان وجود هذا النوع من القروض الذي يعززلالستدانة، 
 البنك ويعطيه مسعة طيبة تسمح له باكتساب زبائن جدد.  

 
                                                           

36
 .21/18/2111، مقابلة شخصية يف عضو قسم الشريعة بالبنك اإلسالمي املاليزي احملدود األستاذ علي عثمان، 



156 
 

 ة  خاتم
 

 يف النقاط التالية: هاتلخيص أمه ميكنخلص هذا البحث إىل جمموعة من النتائج 
ملا تعد البنوك اإلسالمية وسيلة ضرورية لتحقيق مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية . 0

حبيث جتنب  خدمات بديلة عن تلك اليت تقدمها البنوك التقليديةو تقدمه من منتجات 
 الربا. املتعاملني من الوقوع يف

وهو من املقاصد  وسائل حتقيق مقصد حفظ املالالتعامل بالربا من أهم  . يعّد إلغاء1
لشرعية للبنك اإلسالمي املاليزي على حتقيقها، ونظرا اليت تسهر هيئة الرقابة ا الضرورية

 اهدفإلغاؤه كليا من املعامالت املالية يبقى تعقيد بعض صوره، و  خلطورة التعامل بالربا
 حتديا مستمرا بالنسبة للبنك اإلسالمي.و 
. للشريعة اإلسالمية مقاصد جليلة تتعلق بالتصرفات املالية تعمل البنوك اإلسالمية من 1

زامها باألحكام الشرعية كحفظ املستحدثة على حتقيقها من خالل التو خالل العقود البديلة 
كذلك رواجه و  التعامل بالربا، إلغاءو املال من أي تعامل قد يؤدي إىل إتالفه بغري وجه حق 

فال يكتنز أو حيتكر بل يسعى البنك إىل إعطائه ملن هم يف حاجة إليه عن طريق أنواع 
املتعاملني و دفع الزكاة إضافة إىل سعيه عن طريق العقود املوقعة بني البنك و التمويل اإلسالمي 

ات مبا حيقق مقصد االلتزامو سواء كانوا مسامهني أو زبائن أو مودعني إىل بيان احلقوق 
اخلالف إضافة إىل مقصد العدل يف و اليت تكفل منع النزاع و البيان يف األموال و الوضوح 

 دي إىل إعطاء كل ذي حق حقه حبسب ما يستحق.املعامالت املالية الذي يؤ 
من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام  ايعّد احرتام أحكام الشريعة اإلسالمية واحد. 1

مبوجب قانون البنوك اإلسالمية املنظم لعمل  اليت خيضع إليها البنكو البنك اإلسالمي 
 م.0091املاليزي سنة  املؤسسات املالية اإلسالمية الصادر عن البنك املركزي

تعمل على تقدمي املشورة و تعّد هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي أداة الرقابة الشرعية  .2
مقاصد الشريعة و البنك ألحكام  احرتامجمللس اإلدارة كما أهنا أداة رقابية تسهر على ضمان 

قيم فيه مدى املودعني يو تقوم باصدار تقرير سنوي بعملها يوجه إىل املسامهني، الزبائن و 
 قرارهتا واجبة التنفيذ.و الوظيفي  ستقاللكما تتمتع باال  حرتام البنك ألحكام الشريعة،ا
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باإلضافة إىل هيئة الرقابة الشرعية، توجد هناك أجهزة إدارية أخرى تعمل على املراقبة  .2
تنتج عن فشل البنك يف  اليتو  "عدم املطابقة الشرعية"تسيري ما يسمى مبخاطر و الداخلية 

مراقبة معا من أجل تعمل هذه األجهزة و ألحكام الشريعة اإلسالمية وفقا مطابقة معامالته 
 التأكد أهنا مطابقة لألحكام الشرعية.و كل العمليات البنكية تدقيق  و 
يعزز البنك املركزي املاليزي الرقابة الشرعية على البنوك اإلسالمية يف ماليزيا عن طريق  .1
هذا ما يزيد من درجة و اليت تقوم بالتدقيق الشرعي اخلارجي  "شارية الشرعيةاالستهيئته "

يزيد من حرصها على و املقاصد الشرعية عند البنوك املاليزية، و باألحكام  االلتزامالشفافية يف 
 ."عدم مطابقة العمليات البنكية ألحكام الشريعة اإلسالمية"التسيري الفّعال ملخاطر 

تتميز بغلبة و املستحدثة للبنك اإلسالمي بشكل غري متجانس و املنتجات البديلة  تتوزع .9
رغم أن هذا األمر قد يكون سلبيا و  ي على متويل قطاع األعمال،االستهالكفاق االنمتويل 
الذي يساهم عادة بشكل أكرب –للبنك اإلسالمي حبيث أن متويله لقطاع األعمال  بالنسبة

ا ملرحلة التأسيسية اليت متر هبيف اقد يكون ضروريا  هيكون أقل إال أن -يف النمو االقتصادي
جذب  :بغرض أوال اهتاولوياتفيها حتقيق األرباح أحد أيكون  اليتو  البنوك اإلسالمية اآلن،
جعل الصريفة اإلسالمية عامل جذب يغري البنوك  :ثانياو املودعني، و رؤوس أموال املسامهني 

 التقليدية باقتحامه.
حقق البنك اإلسالمي أرباحا قياسية وصلت إىل أكثر من نصف مليار رينغت سنة  .0

تشكل الرحبية عامل جذب لرؤوس أموال املسامهني مما يزيد يف و  %021 و قدرهبنمو م 1101
 ازدهار الصريفة اإلسالمية.و فرص تطور 

الذي ميس بشكل مباشر و ي من طرف البنك اإلسالمي االستهالكفاق ناإليعّد متويل  .01
ي من أهم االستهالكألن التمويل و حياة الناس، من أهم اخلدمات املقدمة من طرف البنك، 

وسائل احلياة العصرية اليت ال غىن للناس عنها، فإن تقدمي البديل يف شكل خدمات خالية 
عليه من هو إلغاء التعامل بالربا ملا يرتتب و مقصد عظيم من مقاصد الشريعة و من الربا هل

خاصة الذين ال يريدون التعامل بالربا فال و الظلم ، فهذه اخلدمات تسهل على الناس 
 يضطرون إىل التضييق على أنفسهم من أجل جتنب التعامل بالربا.

القيام بالرعاية و تلعب البنوك اإلسالمية دورا مهما يف حتقيق مقصد رواج األموال  .00
اجملتمع عن طريق الزكاة اليت تقتطعها من أرباحها السنوية، التكفل باحملرومني يف و  االجتماعية
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يعكس ذلك أمهية وجود املؤسسات املالية وغري املالية اليت حتتكم يف تسيريها على أحكام و 
 الشريعة اإلسالمية، فوجود املؤسسات اإلسالمية يساهم يف القضاء على الفقر يف اجملتمع.

ضرورية تتعلق خاصة حبفظ املال واليت واحدة من حيقق البنك اإلسالمي مقاصد  .01
الضروريات اخلمس من خالل إلغاء التعامل بالربا عن طريق هيئتة للرقابة الشرعية. كما يقوم 
البنك عن طريق منتجاته وخدماته بتمويل قطاع األعمال واإلنفاق االستهالكي حمققا بذلك 

واحلاجة إليه، كما تعد اخلدمات مقاصد ضرورية وحاجية وحتسينية حبسب نوع التمويل 
االجتماعية اليت يقدمها البنك مسامهة مباشرة يف حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية الضرورية 
واحلاجية والتحسينية سواء عن طريق صندوق الزكاة أو غريه من األعمال اخلريية والثقافية 

 والدينية.
ث على فعل اخلري عن طريق رعايتها احلو للبنوك اإلسالمية دور دعوي عن طريق الدعوة  .01

انتقاله من يد و هذا مما يزيد يف رواج املال و الصدقة و لربامج يف التلفزيون حتث على التربع 
 الفقراء إىل األغنياء.

على املسامهة يف تطوير صناعة الصريفة اإلسالمية عن طريق البنك اإلسالمي عمل ي .01
هذا يساهم يف زيادة الوعي بضرورة و  باملالية اإلسالميةاملشاركة يف مؤمترات خاصة و رعاية ال

من أهم مقاصد الشريعة املتعلقة بالتصرفات املالية ملا ينطوي و إلغاء التعامل بالربا الذي ه
 .عليه من منافع كثرية
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 توصيات البحث
 

تطوير العمل املصريف و هتدف إىل حتسني  رتاحاتاالقالدراسة جبملة من هذه توصي 
 اإلسالمي منها:

آليات و تعزيز القدرة التنافسية هلا عن طريق اقرتاح بدائل و . تطوير أداء البنوك اإلسالمية 0
تعقيدها يتطلب و لكن جيب اإلشارة إىل أن صعوبة هذه املهمة و جديدة أمر يف غاية األمهية 

أحباث و من املهم أيضا إنشاء مراكز دراسات و جهدا مجاعيا من طرف البنوك اإلسالمية، 
 يهتم لتطوير العمل املصريف اإلسالمي.

. جيب على هيئات الرقابة الشرعية إعمال مقاصد الشريعة اإلسالمية من أجل تطوير 1
أحكام الشريعة و متويل منتجات جديدة ال تتطابق فقط و ذلك بطرح و توجيه العمل املصريف و 

بعينها حبسب ترتيب  أولويات إقتصاديةو لكنها تراعى حتقيق مقاصد شرعية و اإلسالمية 
احلاجة. ففي حالة و األولويات حبيث يتم تقدمي بعض املعايري على األخرى حبسب الظرف 

ية ما مل يتعارض ذلك االستهالكية على االستثمار ارتفاع البطالة مثال تقدم متويل املشاريع 
 هكذا. و مع مصلحة أكرب للبنك 

استقاللية هيئة الرقابة الشرعية عن طريق تغيري و . بإمكان البنك اإلسالمي تعزيز حيادية 1
احلوافز اليت و كذا املكافآت و عزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن وظائفهم و آلية تعيني 

تعطى هلم حبيث ال تكون خاضعة لسلطة جملس اإلدارة بل يفضل أن متنح هذه السلطات 
عن و طريق وزارة األوقاف أميكن للدولة أن تساهم هبذا عن و جلهة مستقلة عن اإلدارة، 

 طريق إنشاء هيئة مستقلة هلذا الغرض.  
. جيب على الدول اإلسالمية املسامهة الفّعالة يف تطوير الصريفة اإلسالمية بإقرار قوانني 1

كما هو احلال يف ماليزيا تشجع على العمل املصريف اإلسالمي داخل األقطار اإلسالمية  
ريق منظمة املؤمتر اإلسالمي من أجل إقرار قوانني دولية كذلك التنسيق فيما بينها عن طو 

 تساعد على العمل املصريف اإلسالمي.
من  %1. على البنك اإلسالمي املاليزي أن يطور من عقد املضاربة الذي يشكل أقل من 2

أن يكون هناك تعاون بني و ي، االقتصادعقود التمويل بالرغم من أمهيته يف زيادة النمو 
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الذي حيتاج إىل رأمسال  و البنوك اإلسالمية يف هذا اجملال من أجل متويل هذا النوع من العقود 
خربة كبرية باملشاريع، إضافة إىل إنشاء مراكز للبحث العلمي هتتم حبل مشاكل من و كبري 

 هذا النوع.
ال ميكن و . إن متويل قطاع األعمال هو التحدي احلقيقي الذي يواجه البنوك اإلسالمية، 2

إن كانت مقتنعة بضرورة و للحكومات اإلسالمية أن تستغين هنائيا عن البنوك الربوية ـ حىت 
إلغاء الربا ـ مامل تقم البنوك اإلسالمية بتعويض نشاطها يف متويل قطاع األعمال ألنه احملرك 

 خلق الثروة.و احلقيقي للنمو 
تشجيع مجعيات اجملتمع املدين اليت هتدف إىل و هتمام بانشاء على البنوك اإلسالمية اال. 1

  تطوير اجملتمع يف كافة اجملاالت. و ترقية 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي -
مركز صاحل  ،دورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميةو البنوك املركزية  ،م(0000أمحد جابر) -

 .القاهرة ،عبد اهلل الكامل
 يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية الشاملم(، 1111حممود عبد الكرمي )أرشيد،  -

 .، األردن: دار النفائس0ط ،
 .مكتبة املنار: ، األردن 1ط الربا وأثره على اجملتمع اإلنساين،، م(0099عمر )، األشقر -
، بريوت: 1زيادته، طو م(، صحيح اجلامع الصغري 0099األلباين، حممد ناصر الدين ) -

 .املكتب اإلسالمي
الرياض:  ،0م(، سلسلة األحاديث الصحيحة، ط1111) حممد ناصر الديناأللباين،  -

  .مكتبة املعارف
، 1ط م(،صحيح البخاري،1111) حممد بن امساعيل بن املغرية بن بردزبة، البخاري -

 .دار الكتب العلمية: بريوت
، عمان: دار 0تيمية، ط(، مقاصد الشريعة عند ابن م1111البدوي، يوسف أمحد حممد ) -

 .النفائس

، القاهرة: دار جمموع الفتاوىم(، 1112) احلراين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ، -
 احلديث.

حممد حامد  :حتقيق القواعد النورانية،، م(0020) احلراين أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية -
 مطبعة السنة احملمدية.القاهرة:  ،1الفقي، ط

  .، بريوت: املكتب اإلسالمياملسندم(، 0092) أمحد، ابن حنبل -
 ،0ط، البيان والتحصيل، م(0092ابو الوليد حممدبن امحد القرطيب ) ابن رشد اجلد، -

 دار الغرب االسالمي.:بريوت
دار السالم القاهرة:  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،م(1112)رحممد الطاه ،ابن عاشور -

 الرتمجة.و التوزيع و النشر و للطباعة 
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 .بريوت: مؤسسة التاريخ ،التحرير والتنويرم(، تفسري 1111حممد الطاهر ) عاشور،ابن  -
  بريوت: دار املعرفة. ،حتقيق: علي حممد البجاوي حكام القرآن،م(، أ0011) ابن العريب -
، 0ط، ة، حتقيق عبد السالم حممد هارونمعجم مقاييس اللغ، (ـه0100) ابن فارس -

 اجليل.دار بريوت: 
 .مكتبة الرياض احلديثة، الرياض: املغين، م(0090عبد اهلل بن أمحد املقدسي)، ابن قدامة -
دار الكتب  :عبد الرمحن الوكيل، القاهرة :اعالم املوقعني، حتقيق، م(0020) ابن القيم -

 .احلديثة
 .م0001، تعريف عام نشرة م(0001)بنك ديب اإلسالمي -
دار  :بريوت، 0، طلسان العرب م(،0001)مجال الدين حممد بن مكرم  ،ابن منظور -

  .رصاد
حتقيق:حممد فؤاد عبد  سنن ابن ماجة، ،م(0009) حممد بن أمحد القزويين، ابن ماجة -

 .دار احلديث: القاهرة، الباقي
ومعه نزهة النواظر على االشباه والنظائرالبن  ،االشباه والنظائر، م(0091ابن جنيم ) -

 دار الفكر.: دمشق حتقيق : حممد مطيع احلافظ ، ،0عابدين ،ط
، إعداد  ،السنن الكربى للبيهقي م(0000)ا عليابو بكرأمحد بن احلسن بن ،البيهقي -

 .دار الكتب العلمية: بريوت، ابراهيم مشس الدين
دار الكتب  :بريوت مع عارضة األحوذي البن عريب، صحيح الرتمذي،الرتمذي،  -

  .العلمية
 دار النفائس. :األردن، 0ط ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،م(1111) نعمان، جغيم -
حتقيق:عبد العظيم ، الربهان يف أصول الفقه، (ـه0111عبد امللك بن عبد اهلل )، اجلويين -

 .دار االنصار: القاهرة،  1ط، ديب
دار الصحوة  :، القاهرة1،طالبنوك اإلسالمية ماهلا وما عليها  م(،0001) أبو اجملد ،حرك -

 .للنشر
، أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية، م(0012) حسن صبحي أمحدعبد اللطيف،  -

 مؤسسة شباب اجلامعة.اإلسكندرية: 
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 :األردن ،0، طالرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية ،م(1112محزة عبد الكرمي )، محاد -
 .دارالنفائس

ورقة مقدمة ملؤمتر املستجدات الفقهية  سندات املقارضة،، م(0001سامي أمحد )، محود -
 .معامالت البنوك اإلسالمية، عمان يف

 .احتاد املصارف العربيةبريوت:  املصارف اإلسالمية، ،م(0090سامي أمحد )، محود -
 ،تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية، (م0091سامي أمحد )، محود -

 .مكتبتهاو عمان: مطبعة الشرق  ،1ط
، العمليات املصرفية اإلسالمية، م(1119) حسني سعيد سعيفان، خالد امني عبد اهلل -

  دارواءل للنشر.: األردن، 0ط
: مقررات جلنة بازل، حتديات املصارف اإلسالمية ،م(1119) أمحد سليمان، خصاونة -

 ، عمان: جدارة للكتاب العاملي.0طالعوملة، اسرتاتيجية مواجهتها، 
دار إحياء الرتاث : بريوت، 1ط ،مفاتيح الغيبو  التفسري الكبري، م(1111الفخر) الرازي، -

 .العريب
املعهد  فرجينيا: ،1ط، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،م(0002) أمحد ،الريسوين -

   .العاملي للفكر اإلسالمي
 دار املكتيب. :سوريا ،0ط ، املصارف اإلسالمية، (م0001حممد )، الزحيلي -
: إخراج جديد بتطوير يف الرتتيب املدخل الفقهي العامم(، 0009مصطفى أمحد ) الزرقا، -

 .، دمشق: دار القلم0ط ،زياداتو التبويب، و 
دار عمان: ، 0ط ،التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص ،(م0000فؤاد )، السرطاوي -

 .املسرية
، أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي االستثمار ،م(1111) سانوا ، قطب مصطفى -

 .دار النفائس :األردن
دار الكتب : ،بريوت 0االشباه والنظائر،ط، م(0090جالل الدين عبد الرمحن)، السيوطي -

 .العلمية
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، 0ط، لدر املنثور يف التفسري باملأثورا ،م(0001جالل الدين عبد الرمحن) ،السيوطي -
 دار الكتب العلمية. :بريوت

عمان:  ،0، طيف الفقه اإلسالمي املعامالت املالية املعصرة ،م(0002) عثمانحممد ، شبري -
 .دار النفائس

املوافقات يف اصول  ،(ـه1395) ابو اسحاق ابراهيم ابن موسى اللخمي، الشاطيب -
 مصر املكتبة التجارية.، مصر: شرح:عبد اهلل دراز، الشريعة

طبعة مصطفى بايب حليب مو القاهرة: شركة مكتبة  ،،نيل االوطار م(0021)الشوكاين -
 .ألوالدهو 

يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها  االستثمارمشكلة  ،م(0001حممد صالح )، الصاوي -
 .دار اجملتمع للنشر والتوزيعجدة: ، 0، طاإلسالم 

 ،ية للعقود املطبقة يف املصارف اإلسالميةاالقتصادالوظائف ، م(0002صربي حسنني ) -
 .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي :القاهرة

 كتاب األقضية،  م(، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،0011عبد الباقي بن يوسف ) -
 بريوت: دار الفكر. باب القضاء يف املرفق،

: دراسة مقارنة مع أحدث ضوابطها يف اإلسالمو امللكية  ،م(0092) عبد احلميد حممود -
  .مكتبة وهبة، القاهرة: 0طالتطبيقات العلمية املعاصرة، 

مكتبة القاهرة:  ،0ط، عملياو املصرف اإلسالمي علميا ، م(0099عبد السميع املصري ) -
 .وهبة

، 3ط املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم ،، م(0019نور الدين )، عرت -
 .مؤسسة الرسالةبريوت: 

 .دار األقصى للكتابالقاهرة:  ،1والّدين، ط االقتصاد، الربا بني م(0092) عز الّدين فؤاد -
 كتاب األمة.قطر:   ،0، طالبنوك اإلسالمية، م(0091) مجال الدين ،عطية -
دار الفكر القاهرة:  ،(د.ط)، امللكية يف الشريعة اإلسالمية، م(1991)فيف اخلعلي  -

  .العريب
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مكتبة : الدار البيضاء، مكارمهاو مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،م(0001عالل ) ،الفاسي -
 الوحدة العربية.

ادارة ترمجان  :، باكستان0ط التدابري الوقية من الربا يف اإلسالم،(، م0012فضيل االهي ) -
 اإلسالم.

، بريوت: 0ط،  حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية، م(1111) علي حمي الدين، القرة داغي -
 اإلسالمية.دار البشائر 

دار : بريوت ،1،طاجلامع ألحكام القرآن(، ـه0101) األنصاري أمحد حممدبن القرطيب، -
 الكتاب العريب.

، 0ط ،ملاذا؟ وكيف؟ املصارف اإلسالمية ضرورة عصرية، م(0009غسان )، قلعاوي -
 دار املكتيب.دمشق: 

 .دار الفكر بريوت، ما يتقى من دعوة املظلوم، املوطأ،كتاب اجلامع، م(،0011) مالك -
 .، القاهرة: اجملمع1ط املعجم الوسيط،م(، 0092) جممع اللغة العربية -
اإلجارة بني الفقه اإلسالمي والتطبيق  ،م(0002حممد عبد العزيز حسني زيد ) -

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.فرجينيا: ، 0،طاملعاصر
 احلليب.مصطفى البايب : مصر، 1ط ،تفسري املراغي، م(0021املراغي ) -
 ،صحيح مسلم، م(0009) أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، مسلم -

 .ب العربيةدار الكت: بريوت ،0ط
والتكافلي للبنوك  االجتماعيالنشاط  ،م(0022) نعمت عبد اللطيف، مشهور -

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.فرجينيا: ،  0ط ،اإلسالمية
دار عمان: ، 0ط املعامالت الربوية يف ضوء القرآن والسنة، ،م(1112أمحد سامل )، ملحم -

 الثقافة للنشر والتوزيع.
التقرير السنوي للبنك اإلسالمي األردين التاسع م(، 0001البنك اإلسالمي األردين ) -

  .عشر
 دار القلم. دمشق، ،0ط القواعد الفقهية،، (ـه0112علي أمحد) الندوي ، -
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اد الدوىل للبنوك االحتالقاهرة: ما معىن بنك إسالمي، ، م(0091سيد )، اهلواري -
 اإلسالمية.

املعهد العاملي  فرجينيا:، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، م(0000) يوسف حامد العامل -
 .للفكر اإلسالمي

 والمؤتمرات  المجالت

 ، العددالتقريب رسالة، اإلسالم يفليها ع واحملافظة (، البيئةـه0110األلفي، حممد جرب ) -
 .019-000، ص 10

حبث ، الرقابة الشرعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية  (،هـ0112)حممد أمني علي  ،القطان -
، اململكة العربية جامعة أم القرى، مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي

 السعودية.
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األسئلة المتعلقة بالحوار الذي أجري مع كل من عضو هيئة الرقابة  :11رقم  ملحق
أعضاء في إدارة البنك اإلسالمي الماليزيو الشرعية   

 
 أسئلة خاصة بهيئة الرقابة الشرعية في البنك االسالمي الماليزي 1

 تكوين الهيئة. 1.1
 املاليزي.كم عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يف البنك االسالمي  -
 من يقوم بتعيني هؤالء األعضاء؟  -
 ماهي الشروط اليت يعتمدها البنك يف اختيار أعضاء اهليئة؟  -
 هل تضم هيئة الرقابة الشرعية خرباء متخصصني يف األعمال املصرفية أو القانون ؟  -
 من جملس إدارة البنك؟ هل تضم هيئة الرقابة الشرعية عضوا أو أعضاء  -

 دائها لعملها أاختصاصات الهيئة وكيفية . 1.2
 أ(اختصاصات الهيئة:

 هل  تقوم اهليئة بالنظر يف صيغ العقود ومراجعتها؟ -
 هل تقوم بتقدمي الرأي واملشورة جمللس اإلدارة؟ -
 فسارات الفقهية؟االستهل تقوم بالرد على  -
 ى الشرعية؟و هل تقوم مبتابعة التنفيذ للفتا -
 حلق يف دعوة اجلمعية العمومية الجتماع غري عادي؟هل هليئة الرقابة الشرعية ا -
 هل هلا احلق يف وقف أي تصرف خمالف شرعا؟ -
 هل هلا دور يف حتصيل وتوزيع الزكاة؟ -

 :ب(كيفية اْلداء
 اإلطالعهل يوجد ممثل دائم للهيئة مبقر البنك يقوم بعمل التدقيق الشرعي و  -

 التفصيلي على البيانات؟
اجتماعات دورية للرد على استفسارات جملس االدارة ؟ كم هل تقوم اهليئة بعقد  -

  يف السنة ؟ جتماعاتاال عدد هذه
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كيف تشرف هيئة الرقابة الشرعية على تنفيذ قرارهتا؟ هل تقوم اهليئة باختيار عينات  -
 من األعمال ملراجعتها ؟ أم هنالك أساليب أخرى؟

 :إلزامية قرارات الهيئة   ج(
 هل تعترب قرارات اهليئة الشرعية يف البنك االسالمي املاليزي ملزمة يف كل احلاالت؟  -
 على ذلك؟ هل ينص القانون الرمسي للمؤسسة -

 عالقة الهيئة الشرعية باألجهزة المختلفة وبالعاملين:   د(
 هل تقوم اهليئة بتوجيه موظفي البنك والرد على استفساراهتم؟ -
 التكوين والتدريب اخلاصة باملوظفني؟ هل تشارك اهليئة يف برامج -
 ؟وظفنيهل تشارك اهليئة يف وضع نظام اختيار امل -
 هل هناك عالقة بني اهليئة الشرعية وبني خمتلف األجهزة األخرى للبنك؟ -

 وضع الهيئة في البناء التنظيمي للبنك. 1.3
العمومية أم هل تعترب اهليئة الشرعية يف البنك االسالمي املاليزي تابعة للجمعية  -

 جمللس اإلدارة؟
 هل ينص النظام االساسي للبنك على وجود هيئة للرقابة الشرعية؟ -
 هل ينص عقد التأسيس للبنك االسالمي املاليزي على وجود هيئة للرقابة الشرعية؟ -

 منهج هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي الماليزي في اإلفتاء. 1.4
 تمد عليها اهليئة يف اإلفتاء؟ماهي املصادر التشريعية اليت تع -
 هل تعتمد اهليئة على آراء مذهب فقهي معني ؟ -
 على أي أساس يتم الرتجيح بني اآلراء املختلفة؟ -
 كيف تتعامل اهليئة مع األحكام املستجدة أو املستحدثة؟ -
 هل تقوم اهليئة بنشر الفتاوى الصادرة عنها؟ -

 العلماءآفاق تعاون الهيئة مع غيرها من الهيئات أو . 1.5
هيئات رقابة و هل هناك تعاون بني هيئة الرقابة الشرعية يف البنك اإلسالمي املاليزي  -

 شرعية يف بنوك أخرى داخل أوخارج ماليزيا؟
 هل تستعني اهليئة بعلماء آخرين من داخل أو خارج ماليزيا؟ -
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أسئلة حول استراتيجية البنك االسالمي في استثمار األموال واستعمال الصيغ  .2
 اإلسالمية

اتيجية للبنك اإلسالمي االسرت ية هدفا من األهداف االقتصادهل تعد التنمية  -
 املاليزي؟

 ماهي اإلسهامات اليت تعتقدون بأن البنك قد قدمها يف سبيل حتقيق هذا اهلدف؟ -
جتماعية يسعى البنك اإلسالمي إىل حتقيقها عند ممارسته لنشاط اهل هناك أهداف  -

 ثلة.توظيف األموال؟ أعط أم
 ماهي املعايري اليت يعتمد عليها البنك عند اختاذ قرار التمويل ألي مشروع؟ -
 مؤشرات الوضعية المالية للبنك اإلسالمي .3
 يف السنوات األخرية؟ أرباح البنكهناك حتسن يف إمجايل  هل -
ية أو املالية؟ وكيف تقارن هذا االقتصادكيف تقيم أداء البنك اإلسالمي من الناحية  -

 البنوك التقليدية األخرى ؟ األداء مع
هل و كيف تقارن الرحبية يف البنك اإلسالمي بالفائدة الربوية يف البنوك التقليدية ؟  -

  هذه الرحبية ميكنها جذب رؤوس أموال املستثمرين؟   
 في البنك اإلسالمي الماليزي االجتماعيةأسئلة خاصة بالخدمات  .4

 خدمة جمع وتوزيع الزكاة. 4.1
 املسؤولة عن نشاط الزكاة بالبنك اإلسالمي املاليزي؟ ماهي الوحدة -
 ماهو عدد األفراد املسؤولني عن نشاط الزكاة وهل تشرتط فيهم مؤهالت حمددة ؟ -
 فيما يتمثل هذا الدور؟ هل هناك دور هليئة الرقابة الشرعية على نشاط الزكاة؟ -
 ماهي أهم مصادر أموال الزكاة يف البنك االسالمي املاليزي؟ -
 الطرق اليت يتبعها البنك االسالمي املاليزي يف جتميع أموال الزكاة؟ ماهي -
 كيف يقوم البنك بتحديد االفراد املستحقني للزكاة؟    -

 خدمة القرض الحسن. 4.2
 هل يقدم البنك اإلسالمي املاليزي خدمة القرض احلسن؟ -
 من املسؤول عن هذا النشاط بالبنك؟ -
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 احلسن يف مصرفكم ؟ما هي الفئات املستفيدة من القرض  -
 كيف يقوم البنك بالتأكد من حاجة املقرتض لقيمة القرض احلسن؟    -
 ما هي املدة اليت يستغرقها البنك يف دراسة القرض احلسن؟ -
 ماهي الضمانات اليت يطلبها البنك مقابل منح القروض احلسنة؟ -
 ما هي الفرتة اليت حيددها البنك لسداد القرض احلسن؟ -
 يف حالة عدم التزام العميل بالسداد يف املوعد احملدد؟ ماهي سياسة البنك -

 المساهمة في إثراء الوعي الثقافي والديني والمصرفي. 4.3
 هل يساهم البنك اإلسالمي يف نشر الدعوة اإلسالمية ؟ الرجاء توضيح ذلك. -
خاصة تلك و الندوات العلمية و هل يساهم البنك اإلسالمي يف رعاية املؤمترات  -

املتعلقة باملالية اإلسالمية؟ هل هناك مسامهات أخرى يف اجملال الثقايف كطباعة 
 املنح التكوين ؟ الرجاء توضيح ذلك. و متويل املشاريع البحثية و الكتب 

واليت ال هتدف اىل الربح من غري  االجتماعيةالرجاء من سيادتكم بيان املشاريع  -
 أنشطة الزكاة .
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األسئلة المتعلقة بالحوار الذي أجري مع   االنجليزية: ترجمة إلى اللغة 11رقم  ملحق
 أعضاء في إدارة البنك اإلسالمي الماليزيو كل من هيئة الرقابة الشرعية 

  

1- Questions related to the Shariah Supervisory Council (SSC) of 

Bank Islam Malaysia 

1.1. Composition of SSC 

- How many members Bank Islam’s SSC is composed of? 

- Who is the responsible for selecting SSC members?  

- What are the criteria upon which the decision of selecting an SSC member is 

made? 

- Does SSC include members who are expert in banking and law? 

- Does SSC include members from the board of directors? 

 

1.2. Tasks of SSC and how it performs its activities 

A) Tasks of SSC 

- Does SSC check the bank’s agreements and contracts and review them? 

- Does SSC provide its opinion and advice to the board of directors? 

- Does SSC answer questions about sharia issues? 

- Does SSC follow-up the execution of its propositions and decisions?  

- Has SSC the right and power to stop any action or agreement which seems 

against the sharia law? 

- Has SSC any role in collecting and distributing the Zakat? 

- Has SCC the right to call the general assembly for an urgent meeting? 

 B)- How to perform its activities? 

- Is there a SSC representative who’s his/her job is to follow-up the execution 

of SSC decisions and suggestions?  

- Has SSC regular meetings to discuss the issues related to the new agreements 

and their compliance with the Sharia principles? And how many meetings per 

year?. 

- How is SSC performing audit activities? Is it by selecting a sample of 

agreements for checking? Or/and are there other ways for auditing? 
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C)- Mandatory application of SSC decisions 

- Are SSC’s decisions mandatory in all the cases or not?  

- Is there any internal regulation to define this issue? (mandatory application of 

SSC decisions) 

D)- The relationship between SSC, staff and other bank services 

- Does SSC answer the questions asked by the staff or guide them? 

- Does SSC participate in upgrading the skills of staff by conducting some 

training for them? 

- Does SSC participate in setting the criteria for selecting the staff? 

- Is there any relationship between SSC and other bank services? 

1.3. The position of SSC in the organizational structure of the 

bank 

- Is SSC a part of board directories or general assembly? 

- Does the statute of the bank cite the existing and role of SSC? 

- Does the memorandum of the bank cite the existing and role of SSC? 

1.4. The methodology used by SSC to make its decisions  

- What are the references that SSC relies on to make its decisions? 

- Is SSC used only one school of Islamic law (Mazhab) or many? 

- How to deal with the case where there are many opinions about an issue? 

- How SSC handles the new issues? 

- Is SSC publishing its fatwa and decisions? 

 

1.5.  The cooperation between SSC of Bank Islam and other SSC of other 

banks  

- Is there any scientific cooperation between SSC of Bank Islam and SSC of 

other banks either inside or outside Malaysia? 

- Does SSC consult an external experts or scholars either from inside or outside 

Malaysia?.   

- Is SSC involving in setting the criteria of the staff selection? 

2. Question related to the bank investment strategy and the use of Islamic 

services 

- Is the economic development is considered as one of the bank’s objectives? 

- What are the contributions made by the bank to achieve this objective? 
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- Are there any social objectives in bank investment? 

- What are the criteria considered by the bank when it decides to give or ban 

the loan? 

3. Index of financial status of bank Islam 

- Is there an increase in the bank profit in recent years? 

- How is the financial performance of Bank Islam? How do evaluate it 

comparing with other banks especially conventional banks? 

- By comparing the profit of Bank Islam with the interest rate of conventional 

banks, is Bank Islam able to attract customers and capitals for investment? 

4. Questions related to the social services in Bank Islam Malaysia 

4.1. Service of Collecting and distributing Zakat: 

- What is the unit or department responsible of Zakat Payment Services? 

- How many persons in charge of Zakat Payment Services and are there any 

criteria to select these people? 

- Is there any role of SSC in Zakat Payment Services? If yes, what is its role? 

- What are both the sources and disbursement categories of Zakat? What is 

portion of each category (for both the sources and disbursement)? What is the 

method used to define these categories and their portion? 

- What are the methods used by Bank Islam to collect and distribute the Zakat? 

4.2. Qard Hassan service 

- Does Bank Islam provide Qard Hassan sevice? 

- What is the unit responsible for this service? 

- What are the categories that are benefiting from this service? 

- What are the procedures used to make sure that the people who are benefiting 

from Qard Hasane are in need of the service? And how to define the sum of 

the loan? 

- How long it takes for the bank to approve Qard Hassan?  

- Does the bank ask the customer to provide a guarantee? If yes, what kind of 

guarantee is needed? 

- How long is the period given by the bank to the customer to repay his loan? 

And what is the procedure is the case of: (1) delaying, (2) the defaulting on 

the loan? 

4.3. The role of Bank Islam in promoting culture, religious awareness 
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- Has Bank Islam any role in promoting Islam? Please give details. 

- Does Bank Islam sponsor scientific conferences and seminars and especially 

those related to Islamic finance? Has it any role in promoting culture by for 

example printing books, sponsor research projects, scholarship? Please 

explain.    

- What are the non-profit activities of the bank? 
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 اإلنجازات المحققة من طرف البنك اإلسالمي الماليزي: 11ملحق رقم 
 اإلنجازات المحققة السنة
0091 

 
 رئيس الوزراء السابق الدكتور حممد حماضري.م من طرف 0091يوليو  10طالق الرمسي للبنك يف االن -
مليون  211مليون رينجت واملسموح به  10.0قّدر رأس مال البنك اإلسالمي املاليزي املدفوع بـ  -

  رينجت.
 أول مؤسسة مالية إسالمية تدرج على الئحة البورصة املاليزية. - 0001

   .أول بنك ماليزي يقدم خدمة البطاقة الذكية للسحب اآليل -
  www.bankislam.com.my.إطالق موقع اإلنرتنت اخلاص بالبنك 0001

 القابضة اليت أصبحت متتلك اجملموعة واليت تضم البنك اإلسالمي املاليزي. BIMBتشكيل شركة 
املتخصصة  SIRIMللتمويل التجاري من طرف شركة  IS0 9001: 2000احلصول على شهادة اجلودة  1111

 يف تقييم املنتجات واخلدمات املقدمة من قبل الشركات املاليزية.
 احلصول على شهادة األداء املتميز املقدمة من طرف مجعية معاهد البنوك اإلسالمية مباليزيا. - 1110

 .MARCمن طرف وكالة التصنيف املاليزية  Aاحلصول على تقييم  -
 البنكية باستخدام أي من وكالء اهلاتف النقال العاملني مباليزيا. SMSأول بنك يف ماليزيا يقدم خدمة  1111
حصل على أعلى تصويت كأحسن مؤسسة بنكية لتقدمي اخلدمات البنكية اإلسالمية يف ماليزيا يف  1112

 .Finance News م وذلك يف تصويت نظم من طرف1112سنة 
 املسريين خلدمة إمسها "الصكوك املاليزية العاملية"، أول صكوك إسالمية يف العامل. أحد الشركاء - 1111

 أول بنك يف جنوب شرق آسيا يقدم بطاقات إئتمانية بالتينية. -
الباسيفيك   -احلصول على جائزة بالتينية اخلاصة بأحسن خدمة خاصة بالتجارة اإللكرتونية يف آسيا -

 .Mastercardمقدمة من طرف 
 إطالق خدمات بنكية عن طريق اإلنرتنت. - 1111

  .ئتماناإلأو بطاقات  ATMأول بنك يقدم خدمة دفع الزكاة عن طريق بطاقات  -
 %11نسبة بشراء  ”LTH“ وصندوق احلج املاليزي ”DIG“ قامت جمموعة ديب لإلستثمار اإلسالمي  -

 لكل منهما يف البنك اإلسالمي. %0و
والذي يسمح للبنك  ”EIIB“توقيع عقد شراكة اسرتاتيجية مع البنك اإلسالمي األورويب لإلستثمار  1111

 يف أوروبا. االستثماراإلسالمي بفتح نافذة على 
 مليون رينجت. 119.11سنة تقدر بـ  12تسجيل أعلى قيمة لألرباح يف  1119
 فتح فروع جديدة للبنك اإلسالمي املاليزي. - 1110

اإلسالمية اخلاصة بالعالمة ذات املصداقية يف اخلدمات البنكية  Reader’s Digestاحلصول على جائزة  -
 م.1110لسنة 

التوقيع على اتفاقية اسرتاتيجية مع "بنك معامالت اندونيسيا" من أجل العمل معه على تسويق  -
 املنتجات اإلسالمية للبلدان اإلسالمية ذات الكثافة السكانية العالية.

http://www.bankislam.com.my/
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تقدمي خدمة "األوفر" وهو عبارة عن حساب توفري واستثمار ويسمح لصاحبه احلصول على جوائز  -
 مالية.

أول بطاقة من   ”Bank Islam World “MasterCard“أول بنك إسالمي يف ماليزيا يقدم بطاقة   -
 نوعها يف آسيا الباسفيك.

لس اإلسالمي وصندوق الزكاة حبضور اجمل رينجت إىل 9.012.111مت منح زكاة البنك املقدرة بأكثر من  -
 وزير منتدب من طرف رئيس احلكومة املاليزية.

مع اخلطوط  االتفاقبعد وذلك  ”Islamic Finance News“من قبل  ”Ijarah“مت منح البنك جائزة  -
 مليون رينجت. 021اجلوية القطرية منحها 

آلة للسحب اآليل  111فرعا جديدا للبنك اإلسالمي املاليزي وإضافة أكثر من  00فتح أكثر من  - 1101
ATM Machines .على مستوى ماليزيا 

لشرح  Hedging strategies using Islamic Productsنظم البنك مؤمترا حول الصكوك عنوانه  -
 التطورات احلاصلة يف خدمة الصكوك.

منزال يف والية قدح خصص للعائالت الفقرية من أموال الزكاة  11قام البنك بتوسيع مساعدته وبىن  -
 وبلغ قيمة املسامهة مليون رينجت.

قام البنك بتوفري أول خدمة حقيقية بنكية عن طريق املوبايل حبيث يستطيع الزبون أن جبري العمليات  -
 البنكية يف املكان والزمان الذي يريده وبدون حاجة إىل اإلنرتنت.

الذي انعقد يف  (GIFF2010)سالمي باملشاركة يف رعاية املؤمتر العاملي للمالية اإلسالمية قام البنك اإل -
 ماليزيا.

من أجل إنشاء صندوق خاص باملنح املخصصة  UiTMقام البنك اإلسالمي بالتعاون مع جامعة  -
 لطلبة اجلامعة.

كواالملبورـ ماليزيا نعقد يف  ساهم البنك اإلسالمي بشكل رئيسي بتمويل "املؤمتر العاملي للمحاسبة" امل -
  .م1101سنة 

 وذلك حبضور رئيس وزراء ماليزيا. ”Ar-Rahnu“قام البنك باطالق خدمة  -
وهي شركة موبايل جديدة واهلدف من ذلك زيادة  Tune Talkالدخول يف تنسيق اسرتاتيجي مع شركة  -

 (BIC).املشرتكني يف بطاقة البنك اإلسالمي 
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 تعريفية للبنك اإلسالمي الماليزي بطاقة: 11ملحق رقم 
10/11/1101 تاريخ تأسيس البنك  

 1111 عدد املوظفني

 001 عدد فروع البنك

 012 (ATM Machines)عدد آالت السحب اآليل 

م1101قيمة رأس مال البنك لسنة  بليون رينجت 1.2   
م1101قيمة موجودات البنك لسنة  بليون رينجت 11.12   

م1101قيمة ودائع البنك لسنة  بليون رينجت 12.0   
م1101األرباح قبل خصم الضرائب والزكاة يف هناية   مليون رينجت 503 

م1101األرباح  بعد خصم الضرائب والزكاة يف هناية   مليون رينجت 411 
 40% م1110م مقارنة مع 1101نسبة منو األرباح لسنة 

سنتاً  10 إيراد السهم الواحد  
م 1110نسبة منو إيراد السهم الواحد مقارنة مع   %42.8 
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 تواريخ اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي الماليزي: 12ملحق رقم 
 (%نسبة الحضور ) ماعاالجتتاريخ 

 011 1110يوليو 

 011 1110أغسطس 

 011 1110بداية سبتمرب 

 12 1110هناية سبتمرب 

 12 1110أكتوبر 

 10 1110ديسمرب 

 92 1101فرباير 

 92 1101مايو 

 011 1101يوليو 

 11 1101سبتمرب 

 21 1101أكتوبر 

 92 1101ديسمرب
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معلومات تتعلق بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي الماليزي  :11ملحق رقم 
م 1151لسنة   

 اإلسم الوظيفة املؤهالت العلمية اخلربة العملية
أكادميي وخبري يف عدة 
 هيئات مالية إسالمية.

بكالوريوس شريعة/ جامعة  -
 األزهر ، مصر.

ماجستري إقتصاد/الواليات  -
 املتحدة األمريكية

دكتوراة تاريخ/الواليات املتحدة  -
 األمريكية

رئيس هيئة الرقابة 
التحق باهليئة  ،الشرعية

 .م0091سنة 

األستاذ الدكتور أمحد 
شهربي بن صربي 

 سلمون
 

معهد البنوك واملالية  -
 اإلسالمية ، ماليزيا

خبري وباحث متميز  -
يف مركز الدراسات يف 

 فقه املعامالت
 

شهادة من معهد املسلم،  -
 ماليزيا

الشهادة العليا  من جامعة   -
 كامربج.

 

عضو هيئة الرقابة 
 .م1110الشرعية منذ 

األستاذ حممد باكر حاج 
 منصور

ميي وخبري يف أكاد
الشريعة واملعامالت املالية 

 اإلسالمية.

بكالوريوس يف الشريعة ،  -
 اجلامعة الوطنية ، ماليزيا.

ماجستري يف الشريعة، اجلامعة  -
 الوطنية، ماليزيا.

دكتوراة يف القانون التجاري  -
 اإلسالمي

 

عضو اهليئة الشرعية 
للبنك املاليزي منذ 

 .م1112

الدكتور األستاذ املشارك 
 يوسف رملي

أكادميية وخبرية يف 
الشريعة واملصارف 

 اإلسالمية.
 

بكالوريوس شريعة اجلامعة  -
 اإلسالمية العاملية، ماليزيا.

ماجستري يف القانون املقارن، - 
 اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا.

دكتوراة من جامعة ويلز،  - 
 بريطانيا.

عضو اهليئة الشرعية 
للبنك املاليزي منذ 

 .م1110
 

 أزمية إبراهيم ةالدكتور 
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 م الخاص بهيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي1151: التقرير السنوي ل 10ملحق رقم 
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