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 صامللخ
ضطالع اليف اتقصري هذه املؤسسات  فحواهاأثريت على املؤسسات املالية اإلسالمية اعرتاضات 

تتأبّط اخلري االجتماعي  بدورها االجتماعي املرتقب منها من حيث هي مؤسسات إسالمية عليها أن
الفئات االجتماعية  وتدعم  يف النهوض بتلك اجملتمعات،  فيها، فتسهم   نشطيف اجملتماعات اليت ت

املؤسسات  بني طبقات اجملتمع. يفصل البحث يف مدى صحة حتميل املادي فارقتقليصًا للالدنيا 
اليت ميكن من خالهلا هلذه  املختلفة املالية هلذه املؤسسات االجتماعية، ويف األدوات واحملاور

وينتهي  املؤسسات أن تقدم النفع االجتماعي املنشود، ويف الضوابط الشرعية للقيام هبذا الدور.
تماعية فيما ال يضر البحث إىل وجوب حتمل املؤسسات املالية اإلسالمية لشيء من املسؤولية االج

هبا وابلغرض الذي أنشئت ألجله، وإىل أن تقصريها يف حتمل مسؤولياهتا االجتماعية انجم يف الغالب 
 وال سيما على مستوى شرعية املنتجات، ألن شرعية وقعت فيها تلك املؤسساتإدارية و عن أخطاء 

 سبلاعي. فضاًل عن وجود نفع اجتمهي أداوات تنطوي بطبيعتها على احلقيقية العقود الشرعية 
دون يتحقق معها شيء من النفع االجتماعي  ميكن أن تسلكها املؤسسات املالية اإلسالمية أخرى

 .على هذه املؤسسات عبئاً ماديً  أن تشكل

 
 
 
 

                                                 
  ؤسسة قطر.جامعة محد بن خليفة، م -أستاذ مشارك يف كلية الدراسات اإلسالمية 

mailto:abozaid.abdulazeem@gmail.com
mailto:abozaid.abdulazeem@gmail.com


 2 

Shariah Parameters for Upholding Social Responsibility in Islamic 
Finance  

 
 
        It is no secret that Islamic financial institutions are facing a wave of criticism with 
regard to their alleged failure to observe the so-called their social responsibility. This 
criticism predicates on the submission that the Islamic identity of the Islamic financial 
institutions necessitates playing a responsible social role towards the communities they 
operate in, so that they contribute to the development of their economies and help 
reduce unemployment and differences between social classes. According to this 
submission, the name “Islam” these financial institutions are freely using comes with a 
price, and upholding the social responsibility advocated by Islam is the least price these 
institutions have to pay.  The paper comes to discuss the validity of this claim from a 
Maqasidi perspective and the various potential social roles Islamic financial institutions 
can play in this regard, in addition to setting the Shariah parameters that govern 
upholding such a responsibility. Furthermore, the paper discusses the various challenges 
faced by Islamic financial institutions and which may form a stumbling stone to play 
their perceived positive and effective social. The paper concludes with outlining a 
feasible and a balanced prospectus for Islamic financial institutions to discharge their 
social responsibility. 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ 

تنهض بشيء من املسؤولية االجتماعية يف  مصارف اإلسالمية أن تكون مؤسسات  ريد للأوبعد، فقد 
، ال هدف تسعى إىل حتقيقه سوى لتقليديةا املؤسسات املاليةد هلا أن تكون كر  اجملتمعات اإلسالمية، ومل ي   

ذه نهض هبمل تأهنا وال سيما يف اآلونة األخرية، غالب املؤسسات املالية اإلسالمية، لكن لوحظ على  الربح.
 عن املؤسسات املالية التقليدية. يف غايهتا  تفرتقوملاملسؤولية، 

وقامت  ، أنشئتقبل كل اعتباررحبية  املؤسسات املالية اإلسالمية هي مؤسسات من اإلنصاف القول إنو 
مؤسسات خريية أو اجتماعية؛ وإمنا مييزها عن هي  ستثمرين فيها، وليستلتحقق الربح ملالكها وامل
ابلشريعة يف طرق حتقيق الربح والكسب، ال أن اعتباراً فوق اعتبار إعالهنا االلتزام املؤسسات املالية التقليدية 
لكن إذا كان حتقيق ذات الربح الشرعي ممكنًا بطرق ختدم اجملتمع أكثر،  هتها. وججالربح حيكم عملها ويسرّي 

عذر هلا حينئذ الواجب عليها يف هذه احلالة أن تلتزم بتلك الطرق، وال  هبذه املؤسسات، فمن وال تضرّ 
ال عذر ، فألن بناء اجملتمع اإلسالمي أمر واجب، وأداة ذلك أفراده ومؤسساته، بتجاهلها أو التقصري فيها

  .دون ضرر يقع عليه كن إسهامهعن اإلسهام مبا مي أو مؤسسة إسالمية يف القعودملسلم 
على وغري الضاّر هبا  املمكن أن املؤسسات املالية اإلسالمية مل تضطلع بدورها انبيف هذا اجل واملالحظ

لشديد يف األوضاع النحو الواجب، إذ غاب عن عملياهتا هذا البعد االجتماعي على الرغم من الرتدي ا
الناس يف إحلاقها هبذه املؤسسات. أي  يرتددوهذه هتمة ال  سلمني يف أكثر البلدان اإلسالمية،االجتماعية للم

على  ن مؤسسات التمويل اإلسالمي قد قصّرت حيث كان ميكنها أن تسهم اجتماعياً وختدم اجملتمع املسلمأ
 ال يثقجل كاهلها أو يضّر هبا. حنو

 دعوى ابختصار ما يلي:وجه هذه الو 
ار يف القطاعات لشكل املؤثر والفعال على االستثماملؤسسات املالية اإلسالمية اب أكثر مل حترص -

ذات النفع االجتماعي كالتعليم والصحة والرتبية والشباب، ودعم املشاريع اليت تؤدي إىل هتييء 
 1.العمل لفاقديه فرص

متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة، بل آثرت دعم مل حترص املؤسسات املالية اإلسالمية على  -
 الشركات الكربى العتبارات ائتمانية مبالغ فيها وغري مربرة يف كثري من األحوال.

                                                 

شباب من اإلسهامات االجتماعية اإلجيابية يف هذا اجملال ما قدمه بيت التمويل الكوييت يف اجملاالت املذكورة من تعليم وصحة ودعم مشاريع ال 1 
تفصيل ذلك على الرابط اآليت  انظر ودعم مؤسسات الرعاية اخلريية واالجتماعية.

http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11430&Cat=0 

http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11430&Cat=0
http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11430&Cat=0
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عمدت مؤسسات التمول اإلسالمي إىل متويل سلع كمالية ابهظة التكاليف، مما أعان على توجه  -
قامة املشاريع احمللية اليت تشغل األيدي حنو اقتناء هذه الكماليات على حساب إأموال األثريء 

 العاملة وتردف االقتصاد ابإلنتاج.
يف مشاركات ومضاراابت استثمارية حقيقية، بل طّوعت هذه العقود االستثمارية عقود مل تدخل يف  -

 خلدمة صيغ التمويل، فصارت العقود االستثمارية ابلنتيجة عقود متويل خالصة.  األصل
لرسوم، وفرضت نسب ربح على التمويالت جاوتت يف بعض احلاالت  ابأثقلت على املتعاملني -

هبا مؤسسات التمويل التقليدي على متويالهتا، تعويضًا عن نفقات إضافية نسب الفائدة اليت تضرج 
 تتكبدها مؤسسات التمول اإلسالمي وال تتكبدها نظرياهتا التقليدية. 

، مما أدى إىل ظهور ذات 4والسلم املنظم 3والعينة 2قدمت منتجات متويلية مشبوهة ابلراب، كالتورق -
 اآلاثر السلبية للتعامل ابلراب على األفراد املتعاملني هبذه املنتجات. 

 
                                                 

أن يتفق املصرف مع املتعامل طالب التمويل على أن يبيع إليه سلعة ما بسعر مؤجل مث يبيعها له بعد ذلك ابلنيابة يف السوق صورة التورق  2 
حساب املتعامل، فينال املتعامل ملبلغ الذي أراد لكن يتوجب عليه ابملقابل أن يرد تيدة عما أخذ،أي املبلغ بسعر حال أقل يضعه املصرف يف 

عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرار بتحرمي هذا التورق املصريف ملا ينطوي عليه من صدر الذي اشرتى به تلك السلعة من املصرف. وقد 
، 91، يف دورة جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم ( بشأن التورق5/91) 971الفقه اإلسالمي الدويل رقم  قرار جممعنظر التحايل على الراب. 

 .6331من عام  03-62واملنعقد ابلشارقة يف نيسان 
 
 
عة. وتفصيالً أن يبيع املصرف إىل طالب التمويل سلعة ما أي سلعة بثمن مؤجل ومقسط، مث يعود املصرف فتشرتي منه تلك السلصورة العينة  3 

قع لصورة هذا البيع، فإن املصرف يعّد قائمة حاضرة من السلع اليت ميتلكها خيصصها لعمليات التمويل النقدي، فيطلب من طالب التمويل أن يو 
ا تلك طلب منه أن يوقع على عقد يبيع هبه مبلغ التمويل ورحبه، مث يعود فيعلى عقد بشراء إحداها من املصرف بثمن مقّسط يعدل جمموع

 السلعة إىل ذات املصرف مبثن حاضر يساوي مبلغ التمويل، ويضع املبلغ يف حسابه. وبعض املصارف أقل تنظيمًا فال تعد قائمة سلع، بل تبيع
ض وهو من البيوع احملرمة يف مجيع املذاهب، وإن كان لبع شيئًا أو حصًة من أصول البنك العقارية اليت يستخدمها، مث تعود فتشرتيها منه.

، ص 5ج ، بريوت(،9196دار الكتاب العريب، ) ،بدائع الصنائع. انظر الكاساين، املذاهب قوٌل بصحة عقده، ال حّله، ابعتبار سالمة ظاهره
 عيسى طبعة العربية، الكتب إحياء دار) ،حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 671-679، ص4، جاملغينابن قدامة،  ؛919-911
العينة.  انظر تفصيل املسألة عند الفقهاء وموقف الشافعية  لّ . و ينسب خطأ إىل الشافعية القول حب79ص ،0ج (،، القاهرةاحلليب البايب

 .495ص، بريوت(، 6334)مؤسسة الرسالة انشرون، ، فقه الراب أبوتيد، عبد العظيم، من بيع العينة كتاب
ل، أما ما صار يعرف ابلسلم املنّظم، فهو عملية متويلية السلم من حيث األصل بيع شيء موصوف يف الذمة مؤجل التسليم بثمن معج  4 
يعها له، فإنه تلف اإلجراءات املتبعة فيها قلياًل عن التورق والعينة، وهي أشبه ابلتورق املعكوس، فبدل أن يبيع املصرف السلعة إىل املتعامل مث يبخت

 واألثر واحد كما التورق، لكن بتغيري حاصل يف الشكل والطريقة. هنا يشرتي منه سلعة مث يشرتيها له ليقبضها منه ابإلانبة، والنتيجة
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املؤسسات املالية اإلسالمية، وكلها يتعارض مع أي دور على  ت ثارهذه هي جممل الدعاوى واملآخذ اليت 
قبل اخلوض يف هذا اجلانب ال بد من حيث املبدأ من اجتماعي إجيايب ميكن هلذه املؤسسات القيام به. و 

أي نوع من املسؤوليات يف حتمل وضع تصور للشروط والضوابط الشرعية إلشراك املؤسسات املالية اإلسالمية 
، مجيع األطراف ترعى حقوق ومصال   عدل   االجتماعية جتاه اجملتمع واألفراد، ألن الشريعة اإلسالمية شريعة  

  5لها شيئاً من املسؤولية جتاه الغري.ابلطبيعة والظروف اخلاصة لكل جهة حتمّ  وتراعي وتعرتف
 

 املسؤولية االجتماعيةراك املؤسسات املالية اإلسالمية يف الشروط الشرعية إلش
مثة قيود شرعية جيب االلتزام إلسهام املؤسسات املالية اإلسالمية اجتماعيًا وجتاوهبا مع املتطلبات االجتماعية 

 ، وهي اآلتية:هبا
ألن هؤالء هم أصحاب املال، وقد ، ملسامهني أو املودعنياإلضرار ابأال يكون ذلك على حساب  -

إدارة املؤسسة يف املال على حنو يضر هبذا اهلدف  ف  استثمروه يف املؤسسة هبدف تنمية املال، وتصرّ 
جراء تصرف إدارة من  . وإن وقع على املسامهني أو املودعني ضررٌ العقد معهمخيالف مقتضى 

املؤسسة دومنا إذن منهم، ضمنته شرعًا إدارة املؤسسة ألصحاب املال، ألن ذلك التصرف يقع 
شرعًا إن تعدى يف تصرفه أو  املال يضمن ، وكما هو معلوم،تعديً، والوكيل أو املضارب يف املال

 6.، أو مل يلتزم بشروط ومقتضى العقدقّصر
، ألن ض به من قبل املسامهني يف املؤسسة أو املودعني فيهاري املفوّ أال يكون ذلك على وجه التربع غ -

سلطة التربع ابملال ال ميلكها إال أصحاب املال، فال حق لغري صاحب املال ابلتربع به إال بتفويض 
توكيل وتفويض، وقع شرعًا عن وجه الفضول دون منه؛ وإن وقع تربٌع من غري صاحب املال على 

 7 .زم يف مالهالفضويل املتربع ول
 رتك  ، ال أن ياإلجيابية املرجوة منه يغلب على الظن معها حتقيق الثمارأن يكون ذلك وفق خطة  -

يف  طأ  خلأو  ،أثرًا عكسيًا نتيجة غياب التخطيطاإلسهام االجتماعي هلذه املؤسسات املالية  عمل  
 ر أو التنفيذ.التصوّ 

                                                 

 .املستعجلة حبوائجة األساسية ه مشغولٌ ن مال  م  على أن الشريعة ال توجب تكاة على غين مدين أو  من ذلك مثالً  5 
جبدة يف  ، يف دورة مؤمتره الرابع03رار رقم جبدة املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، الق قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويليف ذلك انظر  6 

، الفقه اإلسالمي وأدلتهم. وانظر كتاب 9199شباط )فرباير( 99-2ه  املوافق9439مجادى اآلخر  60-99اململكة العربية السعودية من 
 . 0145-0195-5/0194م، دمشق (، 6335للدكتور وهبة الزحيلي )دار الفكر املعاصر، 

 . 0141-5/0132، للدكتور وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته املسألة كتابيف بيان هذه انظر  7 
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ي  أدوات شرعية غري هت املالية اإلسالمية املؤسسا ذهاالجتماعية هل سامهةامل وأقنية أن تكون أدوات -
فال جيوت شرعاً اعتماد آليات غري شرعية يف حتقيق منافع اجتماعية أو غريها، فالغاية ، حلراممشوبة اب

، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصال، واملصلحة الشرعية املعتربة يف ال تربر الوسيلة يف اإلسالم
 8.مصادمتها لنصوص الشريعة وأصوهلا عدم  األحكام يشرتط لعملها 

 
 مقتضى مسؤولياهتا االجتماعيةاملؤسسات املالية اإلسالمية مع  لتجاوباملتصورة  طرقال

الواجب مراعاهتا لقيام املؤسسات املالية اإلسالمية ابإلسهام  األساسية بعد بيان الشروط الشرعية
القنوات املتصورة لتحقيق هذه املسامهة حبسب املتاح االجتماعي الفّعال، نبني فيما يلي بعض األدوات و 

 :ثالثة حماورميكن صياغة ذلك يف يف املؤسسات املالية اإلسالمية. و 
 

 احملور األول: اختيار القطاعات املموَّلة
 االلتزام مبا يلي:  احلاجة إىلوي تصور يف هذا الصدد 

شركات لإىل ا ،قود استثمار وغري ذلكمن ع أبدواته الشرعية السليمة ،تسهيل شروط منح التمويل -
ت للشركات العمالقة ابعتبار ، وعدم تفضيل منح التمويالشروعات الصغرية واملتوسطةالناشئة وامل

 اعتبارات خماطر االئتمان فيها على ما دوهنا. رجحان
 ذلك لتنموية احلقيقية، واملفاضلة بنياحلرص عند قرار االستثمار والتمويل على انتقاء املشاريع ا -

 ابعتبار األثر التنموي واالنتاجي األمثل.
احلرص على االستثمار يف اقتصاديت الدول املسلمة الفقرية، وليس يف اقتصاديت الدول الكربى  -

 يصب مآاًل يف مصال هذه الدول. أو على حنو  
تكاليف فاحشة ال ة الكلفة، كاألعراسعن أو احلد من متويل اخلدمات والسلع الكمالية ابهظ الكفّ  -

والعمل ؛ والرتكيز يف التمويل السلعي على السلع االنتاجية وليس االستهالكية ؛والسيارات املرتفة
ة وعيهم االستهالكي ابلبعد عن متّول السلع اليت توصف نفاق يف جمال توعية العمالء وتنميواإل

 ابلرتف واإلسراف.

                                                 
)مؤسسة  ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،؛ البوطي، 972ه  ، بريوت(، ص9/9490، )دار الكتب العلمية، طاملستصفىالغزايل،  8

ه ، 9022، 9، )مكتبة االستقامة، ط مقاصد الشريعةوما بعدها؛ حممد الطاهر ابن عاشور،  991م بريوت(، ص9196، 4الرسالة، ط
 .92تونس(، ص
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هم يف براثن الدين، كبطاقات االئتمان، احلد من املنتجات اليت يغلب عليها أن تضر ابألفراد وتوقع -
 . منه االستهالكي وال سيما والتمويل الشخصي

 
 احملور الثاين: اتباع السياسات الداخلية املناسبة:

 وي تصّور يف هذا الصدد وجوب االلتزام مبا يلي:
ح العالية ، إذ تكون هذه الرسوم واألرابعلى املتعاملني يف فرض الرسوم واألرابح والغراماتالعدالة  -

التعامل مع  بعضهم تفضيلاإلثقال على العمالء، و والغرامات يف كثري من األحوال سببًا يف 
تلك املؤسسات التقليدية، وهي  دعماملؤسسات املالية التقليدية، مما يؤدي من حيث النتجية إىل 

 اليت ال تراعي أي بعد اجتماعي يف عملها.
قيقي لألخطار يف عقود التمويل ابلبيع أو اإلجارة أو املشاركة حتمل املؤسسات املالية اإلسالمية احل -

وحنو ذلك، ألن حتميل تلك األخطار للعميل دون املؤسسة ظلم يثقل كاهله، وقد يؤدي  9املنتاقصة
 إىل خسارته.

الكف عن أساليب التحايل الشرعي اليت تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية لتضمني اجلهات  -
هذه  ومن لرأس املال والعائد املتوقع منه. ،عرب عقود املشاركات واملضارابت والوكاالت ،املتمولة منها

صول االستثمارية مببالغ ألمن تلك اجلهات بشراء األخرية ل تعهد   أخذ   األساليب على سبيل املثال
تج فهذا التصرف يضر ابجلهات املتمولة وين 10الضمان املنشود. حتقق للمؤسسات املالية اإلسالمية

واألثر من حيث اجلوهر عنه وقوع ذات اآلاثر السلبية للراب، ألن متويل هذه املؤسسسات لن خيتلف 
 التقليدي يف هذه احلالة. عن التمويل الربوي

توظيف صندوق الزكاة اخلاص ابملؤسسة يف دعم الفئات االجتماعية احملتاجة، واإلفادة كذلك يف  -
وهي األرابح الناشئة عن تعامالت املؤسسة  حيث وجدت؛ من صندوق األرابح اجملنبةاإلطار  هذا

 اليت أوجبت اهليئة الشرعية اخلاصة ابملؤسسة جتنيب أرابحها لوقوع بعض املخالفات الشرعية.
 

                                                 

مع املتعامل يف شراء أصل ما مع االتفاق على أن يقوم املتعامل بشراء حصة  املشاركة املتناقصة صورة متويلية جيري فيها اشرتاك املصرف 9 
 نفرد يف ملكية ذلك األصل.املصرف على مراحل، فتتناقص حصة املصرف إىل أن يصبح املتعامل هو املالك امل

من ذلك ما يكون يف الصكوك، إذ يصدر عن مدير الصكوك أو مصدرها تعهد بشراء موجودات الصكوك ابلقيمة االمسية هلا، وهو ما  10 
ور يف جملة " حبث منشحنو صكوك إسالمية حقيقيةينطوي على ضمان رأس املال املمنوع. يراجع للتفصيل ابملسألة حبث أبوتيد، عبد العظيم، "

 .6393، 26، العدد 92، اجمللد أبمريكا إسالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
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 : نوعية املنتجات:واألكثر أمهية احملور الثالث
ارسات املؤسسات عن منتجات ومم ، ال الشكلي،التميز احلقيقيال بّد للمؤسسات املالية اإلسالمية من 

إمنا كان ألجل آاثره االقتصادية واالجتماعية وعقود الغرر وحنومها تحرمي اإلسالم للراب ف. املالية التقليدية
 احلقيقي . وابلتايل فإن البعد، ال ابعتبار شكليات العقود املوصلة إىل الراب والغررالسلبية الكارثية يف اجملتمعات

 ع اللّب من قضية التزام املؤسسات املالية اإلسالمية ابلرسالة االجتماعية. يقع موقوعقود الغرر  عن الراب
وعقود اليت متارسها بعض هذه املؤسسات ما ال يفرتق جوهرًي عن الراب  العقودوجد يف ه قد واملشكلة أن

هذا، فإنه كما يذكر ذلك علماء االقتصاد اإلسالمي وكثري من املختصني واملراقبني. وإن صدق القمار والغرر  
يعين أن الرسالة االجتماعية للمؤسسات املالية اإلسالمية مهددة ومصابة يف مقتل، ألن بعض آليات عمل  

، مما يعين أهنا حتمل نفس اآلاثر واملضار ، ومنطوية على املقامرةكثري من هذه املؤسسات آلية ربوية
 ؛ وبيان ذلك فيما يلي:ذه املمارساتمع وجود ه ، وال خري اجتماعياً يرجتىوالقمار االجتماعية للراب

 
 العقود املشتملة على الراب: -أوالا 

العقود  تستدعي الوقوف لشبهها ابلرابو  اليت ممارستها بعض املؤسسات املالية اإلسالمية، من عقود التمويل
 اآلتية:
 املنظم السلمو عقود التمويل النقدي لألفراد واملؤسسات ابلتورق والعينة  .أ

يف البالد العربية، معلومة  ابلعينة الشائع يف جنوب شرق آسيا، والتمويل ابلتورق الشائعصورة التمويل 
يف حقيقتها تورق، لكنها تبدأ  فهي جديدة نسبياً، وهي. أما صورة التمويل ابلسلم املنظم 11رةومشته

                                                 

العينة هي أن تبيع شيئًا أبجل مث تشرتيه ابلنقد، لغرض تسويغ تقدمي قرض بزيدة، ويفرتق التورق عنها يف أن املتورق يبيع ما اشرتاه  11
ع األول، لكن بوساطته غالباً. ومل يقل أحد من أهل الفقه حبل العينة وإن كان بعض الفقهاء،  ابألجل إىل طرف اثلث ال إىل نفس البائ

كاإلمام الشافعي، يقول بتصحيح عقدها ابعتبار استيفاء عقد العينة لشروط البيع الظاهرة، والشافعي كما هو معلوم يصحح العقود 
يقول اإلمام الشافعي: حبل ما كان الغرض منه غري شرعي، كالوصول إىل احلرام.  ابعتبار ظواهرها، لكنه ال يقول حبل، أو ال ميلك أن يقول

جعل لنفسه ما حظر هللا تعاىل ورسوله صلى  -التفرس والظن  –"األحكام على الظاهر، وهللا ويّل الغيب، من حكم على الناس ابإلتكان 
على املغيَّب، ألنه ال يعلمه إال هو جل ثناؤه. وكّلف العباد أن أيخذوا من هللا عليه وسلم، ألن هللا عزَّ وجل إمّنا يتوىّل الثواب والعقاب 

، )دار األمالعباد ابلظاهر، ولو كان ألحد أن أيخذ بباطن  عليه داللة، كان ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم". ] اإلمام الشافعي، 
وأوضح ذلك الغزايل أيضاً، وهو الشافعي املذهب، فأشار إىل . ابب ال وصّية لوارث[ 994، ص4ه ، بريوت(، ج9010، 6املعرفة، ط 

[. وانظر يف حكم 02، ص6، )دار األرقم، بريوت(، جاملستصفىأن احلكم على شيء ابلصحة ال يستلزم احلكم عليه ابحلل.] الغزايل، 
بدائع ؛ الكاساين، 671، ص4، بريوت(، جه 9437، 6، )دار إحياء الرتاث العريب، طرد احملتار على الدر املختارالعينة: ابن عابدين، 

، بريوت(، 6، )دار املعرفة، طتبيني احلقائق؛ الزيلعي، 911-919، ص5م، بريوت(، ج9196، 6دار الكتاب العريب، ط الصنائع، 
، )مطبوع الشرح الكبري، الدردير، 434، ص4ه ، بريوت(، ج9019، 6، )دار الفكر، طمواهب اجلليل؛ احلطاب، 920، ص4ج

، 0جالدسوقي،  حاشية، الدسوقي، 91، ص0اشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة(، جمع ح
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لنتيجة اليت التمويل ابستخدام عقد السلم ينتهي إىل نفس اوهذا  12.ابلشراء من العميل بدل البيع إليه
وقد صدر قرار عن  ا يف مسمى العقود املستخدمة.مينتهي إليها التمويل ابلعينة والتورق، ويفرتق عنه

حىت عند من  فمعلومة حرمتها عند مجيع الفقهاء ، أما العينةجممع الفقه اإلسالمي الدويل حبرمة التورق
احلكم على العقد ابلصحة ال يعين يقول بصّحة عقدي البيع الذين يشكالن العينة كالشافعية، ألن 

 13.ابلضرورة حكماً عليه ابحلّل، بل احلل يرتتبط بقصد العاقدين والغرض من العقد
الشكليات يف عن عقود التمويل ابلراب إال حقيقة ، فإهنا ال ختتلف وتعقيبًا على عقود التمويل النقدي هذه

 . رق بينهافا ذلك أي   واملصطلحات والفنيات املستخدمة، وليس فوق  

ملتعامل جتاه مؤسسة اً( على ائ هذه العقود التزامًا ماليًا )دينتنشج  ،على اجملتمع فباعتبار اآلاثر االقتصادية
 لاملتعام لتزمينقدًا هو أقل من امللبغ الذي  إىل املتعامل م فيها املصرف  التمويل اإلسالمي عن معاملة قدَّ 

بدفع مبلغ املتعامل  التزام  بق ألثر القرض الربوي، وهو للعملية مطا. هذا األثر االقتصادي إىل املصرفه دفعب
هو أقل من املبلغ الذي حصل عليه من املصرف. فإذا كانت القروض الربوية تؤثر سلبًا على اجملتمعات كما 

 هااليت شهدانها ونشهداملالية العاملية  اتق ذلك كله األتمال ينكر ذلك أحد، وكما أثبتت الدراسات، وصدَّ 
يقول  .يف اجملتمعات ابعرتاف أرابب االقتصاد الرأمسايل الربوي، فإن هذه العقود هلا نفس األثر االقتصادي

إذا شاع التورق، وشاع معه تبادل النقد : "أحد  رّواد االقتصاد اإلسالمي املعاصرين الدكتور معبجد اجلارحي
ح للنقود احلالة قيمة إضافية مقابل النقود اآلجلة، احلال ابلنقد اآلجل، عاد االقتصاد إىل سوق النقود،  فتصب

                                                                                                                                                 
، 6دار الكتب العلمية ، طهتذيب السنن، )؛ ابن قيم اجلوتية، 992، ص0، )دارالفكر، بريوت(، جكشاف القناع؛ البهويت، 79ص

 .671-679، ص4ه ، بريوت(، ج9434، 9، )دار الفكر، ط املغينن قدامة، ؛ اب654-650، ص 1ه ،  بريوت(، ج9495

ابختصار أن يطلب موظف البنك من املتعامل طالب التمويل النقدي أن يوّقع مع املصرف عقدًا بيع خيرب فيه املوظف املتعامل أنه  صورته 12 
ريق السلم. أي فال يكون املتعامل مطالباً بتسليم السلعة فوراً بل يتأخر مبوجبه يبيع املتعامل إىل املصرف سلعة ذات مواصفات حمددة يف العقد بط

عقد يضع تسليمها إىل أجل حمدد مذكور يف العقد، وابملقابل يقبض املتعامل مثنها فوراً، وهو مثن أقل من مثن السوق لتلك السلعة. ومبجرد هذا ال
ملطلوب. ولتكتمل العملية، جيري بعد ذلك أن يوكل املتعامل  املصرف  بشراء  املصرف مثن السلعة يف حساب املتعامل فيحصل على التمويل ا

بني تلك السلعة اليت ابعها إىل املصرف بسعر السوق، وجيري االتفاق على تسليم املورد هلذه السلعة مباشرة إىل املصرف عن عقد السلم األول 
، فيصري املتعامل بذلك مدينًا للمصرف أبكثر من الثمن يف عقد السلم األول مثن الشراء حلساب العميل أبعلى من املتعامل واملصرف. ويقوم

بسعر  املبلغ الذي أودعه يف حسابه أواًل. مث بعد أن يقبض املصرف السلعة بصفته املشرتي يف عقد السلم السابق عن العميل، يقوم فورًا ببيعها
 السوق حلسابه، فريبح فرق ما بني سعر الشراء وسعر البيع.

لتفصيل احلكم يف بتحرمي التورق املنظم. وانظر  6331يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة يف الشارقة عام  قرار جممع الفقه اإلسالمي 13
، 4جملة "التمدن"، ماليزي، اجمللد  بيع العينة وتطبيقاته املعاصرة يف املصارف اإلسالمية"،العينة وتطبيقاهتا: أبوتيد، عبد العظيم، "

6339. 
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وإن كانت ال تسمى فائدة، فهي الفائدة بعينها.  وابلتايل يكون للنقود سعر يدفع الناس إىل االقتصاد يف 
. األمر الذي يضعف الكفاءة استخدامها، واستبدال املوارد احلقيقية اليت تنتج، ابلنقود اليت ال تلد نقوداً 

 14ويضيع على اجملتمع ما ميكن للموارد احلقيقية أن تقدمه من إنتاج". االقتصادية

جدولة ديون ربوية سابقة بزيدة عليها حني  التمويل أو إعادة ستخدم القروض الربوية يف إعادةوكما ت  
يف بعض املؤسسات ، فإن نفس عقود التمويل النقدي تستخدم كذلك تلك الديونيف سداد املتعامل تعثر 
. وال شك عقود متويل نقدي سابقةسداد املديونيات املتعثرة اليت قد تكون انشئة عن  اإلسالمية ألجل املالية

التمويل النقدي عرب التقليدي، أو أبسلوب  الربوي إعادة جدولة الدين ابألسلوب إعادة التمويل، أو أن
أن املتعامل السابق الذي كان على  ، سينتج عنها تيدة يف مبلغ الديناملنظم والسلمأالعينة التورق مثاًل أو 

 يدفعه قبل تعثره، وهو معىن راب اجلاهلية الذي قطعت الشريعة بتحرميه.

، أي رأي الدكتور أنس الزرقا حلرمة التمويل غري السلعي احلقيقي هذا الصدد، فإنه أهم حكمة يف ويف
 احلال يف كما هو ،راء أو البيعالتمويل الذي ال تكون فيه السلعة مقصودة حقيقة من قبل املتعامل ابلش

الطريق إىل فسخ املديونية مبديونية  ، هي سدّ والسلم املنظمأ التورق وأالعنية  التمويالت النقدية القائمة على
جديدة، ومها مساه الفقهاء فسخ الدين ابلدين، أو راب اجلاهلية. يقول الدكتور أنس الزرقا: "إن أهم ما ميتات 

عة مطلوبة حقًا أنه يسد الطريق على االستدانة اجلديدة لسداد دين سابق، وهذا حيصل به ربط املديونية بسل
يف راب اجلاهلية مباشرة، والتورق والعينة ميهدان الطريق إليه متاماً، ويؤوالن إليه على املستوى الكلي، خبالف 

 15مجيع صيغ التمويل األساسية، بل حىت خبالف املراحبة املصرفية".
توصل إىل نفس النتيجة اليت  عقود التمويالت النقدية يف مؤسسات التمويل اإلسالميانت وعليه، فإن ك

يوصل إليها الراب، فإهنا إذن حتمل نفس أضراره وآاثره االقتصادية واالجتماعية، مما يتناقض تناقضًا حاّدًا مع 
 الدور االجتماعي اإلجيايب الذي ننشده ملؤسسات التمويل اإلسالمي.

 
الذي يعتمد ألجل تسويغه على عقود البيع، فإن التمويل السلعي احلقيقي، عرب  لتمويل النقديومبقابل ا

املراحبات احلقيقية مثاًل، خيتلف عنه متاماً، فاألخري هو من قبيل النشاط االقتصادي احلقيقي الذي ينعش 
ع، وبني واملستهلكني، على حنو نا االقتصاد ملا فيه من تقليب السلع حقيقة، ال صورًة، بني املوردين، أو الص  

                                                 

 .9ص )حبث غري منشور(، ،  التورق املنظم اجلارحي، معبد علي، 14 
 .0ص )حبث غري منشور(، "، وابور التورق، الزرقا، حممد أنس 15 



 11 

ق سلعهم، إذ يكون املصرف اإلسالمي وسيطًا حينئذ بني نفو ز املنتجني واملصانع على تيدة االنتاج بحيفّ 
 ج وبني املستهلك احلقيقي.املنتج 
 16اإلجارة املنتهية ابلتمليكصور  من ة. التمويل بصورة مشبوهب

يف الصورة اليت ال ختتلف مون التمويل ابلراب كذلك، وذلك مض اإلجارة املنتهية ابلتمليك تضمنت بعض صور
وم مؤسسة التمويل اإلسالمي ابالتفاق مع املتعامل الراغب حقيقة عن التمويل ابلعينة. وصورهتا أن تق

ذلك العقار، أو تلك احلصة منه، إعادة أتجري  مث، منه أو حصة شائعة من عقارعقار  ابلتمويل على شراء
 لك العني املؤجرة حقيقةً دون أن تتحمل تلك املؤسسة تبعات مج  منتهية ابلتمليك ل إجارةً املتعام ذات إىل

ه به إىل املؤسسة أعلى من الثمن األول الذي ابع ذات العني إىل املتعامل مببلغ فتعود. أي خالل مدة اإلجيار
 ، وهذا معىن العينة.التمويلية

يف هذه الصيغة من صيغ  ،ايل مضمون القرض الربوييدل على ما ذكران من حتقق مضمون العينة، وابلت
 اإلجارة املنتهية ابلتمليك أمور:

 اشرتت اليت فاملؤسسة عدم حتمل املؤسسة املمولة لتبعات ملك العني املؤجرة حقيقة.: األمر األول 
نفقات لتأمني و مجيع نفقات العني املؤجرة، ككلفة اعمليًا األخري ّمل حت، املتعاملمن قبل  من  عني املؤجرةال

 وذلك عن طريق تقسيم األجرة إىل ثالثة أقسام: .الصيانة األساسية
 املستأجر. املتعاملاألجرة الثابتة، وميثل جمموعها كلفة شراء األصل املؤجَّر من  .9
ر فوق كلفة شرائه لألصل املؤجر من املؤسسة األجرة املتغرية، ومتثل ربح  .6  املتعاملاملؤجّج

 سعر الفائدة السائد يف السوق عند استحقاق األجرة. املستأجر، وهي عملياً 
املؤسسة حملها ، فتاألجرة املضافة، ومتثل النفقات الطارئة، كنفقات الصيانة األساسية .0

ر لل األجرة للفرتة اإلجيارية التالية للفرتة  إىلستأجر من خالل إضافة هذه النفقات متعامل املاملؤجّج
 .اليت ت كبجدَّت فيها تلك النفقات

وعليه، فإن الطرف املؤّجر حيّمل املستأجر ما جيب عليه أن ينفقه هو على مجلكه، فال يتحمل بذلك  
حقيقية. بل وحىت يف حال تلف األصل املؤجَّر أو هالكه،  غري   اإلجارةج  كون    تبعات امللك حقيقة؛ وهذا يؤكد  

 املتعامل لف، وأقساط التأمني إمنا يدفعهافإن شركة التأمني هي اليت تدفع قيمة األصل املؤجر اهلالك أو التا
لتلف األصل املؤجر وهالكه  املستأجر، أي أن شركة التأمني متثل املستأجر حقيقة يف الدفع، فكأن الضامن  

 أيضاً!  هو املستأجر  

                                                 

صورة اإلجارة املنتهية ابلتمليك ابلتطبيق املصريف من حيث األصل أن يقوم املصرف بشراء أصل مث يؤجره إىل املتعامل مقابل أجرة دورية  16 
، نقل إليه املصرف اد كامل األقساط اإلجياريةفوقه، حىت إذا التزم املتعامل بسد اً تائد اً شراء املصرف لذلك األصل ورحب ها كلفة  يساوي جمموع  

 لكية ذلك األصل هببته إليه، أو ببيعه إليه بسعر رمزي.مج 
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فيما ال يبيعه حقيقًة اإلجارة املنتهية ابلتمليك أحيااًن  وقوع هذه الصيغة من صيغاألمر الثاين:  
، وذلك كما حاالت إصدار صكوك اإلجارة املنتهية ابلتمليك الواقعة على شراء ممتلكات املتعامل ك  املال

حكومية ال تنقل احلكومة ملكيتها إىل شركات خاصة أو أفراد، كاملوانئ واملطارات وكل املرافق العامة 
حلقيقي ملا يؤجره، على أصول ال األساسية. فوقوع اإلجارة املنتهية ابلتمليك، املتطلبة شرعًا لتملك املؤجر ا

ميكن للمصرف أو مؤسسة التمويل اإلسالمي أن يتملكها حقيقًة يدل  على أن العملية ليست عملية بيع مث 
 17إجارة حقيقيًة، بل متويل بفائدة وقد استرت بلبوس عقد شرعي.

ثر األحوال ابملبلغ مثن شراء األصل املتفق على أتجريه إىل املالك مرتبط يف أكأن  األمر الثالث: 
املراد متويله، وليس ابلقيمة السوقية لذلك األصل. ولو كان العقد عقد بيع حقيقي لكان السعر معاداًل 
للقيمة السوقية ذلك األصل، لكن ملا كان مرتبطًا مببلغ التمويل، فقد دل ذلك على صورية العملية وإرادة 

 استحالل القرض الربوي بصورة البيع مث اإلجارة.
وعليه، فإن األمور الثالثة املتقدمة تدل على عدم اختالف هذه الصورة من صور اإلجارة املنتهية  

 . الربويابلتمليك عن بيع العينة ذي املضمون 
عادت إىل البائع األول عن طريق اهلبة، أو البيع بثمن رمزي هو أقل  صل املؤجروال يقال هنا إن ملكية األ 

لّج العقد بكثري من الثمن األول، فه ي هبذا ختتلف عن العينة! ال يصح قول هذا إال إن كنا حنكم على حج
بجل عقد ابعتبار ألفاظه وشكلياته، ال ابعتبار معانيه وجوهره، وهذا ما مل يقل به فقيه؛ ولو صح هذا، حلّل وق  

فالواجب هنا النظر طؤ على التّحيل على الزان ابستيفاء شكليات عقد النكاح! ااإلسالم من منافق، وحلّل التو 
إىل العملية ابعتبار جوهرها ال ابعتبار شكلياهتا، وجوهر املسألة أن ابئع األصول قبض مااًل يف بيعه لسلعة 

مث دفع الحقًا أكثر مما قبض إىل ذات الشخص عن اتفاق مسبق، وهو معىن العينة اليت  ،بقيت عنده حقيقةً 
 املبلغ الذي دفع.  عنلدافع اللمّول العاقد امع االلتزام إبرابح  حقيقةً  صاحبهاعند العني املباعة  اتبقى فيه
وعليه، فإنه وإن كانت صيغة اإلجارة املنتهية ابلتمليك مقبولة يف األصل، ومبشروعيتها قال جممع  

 ، إال أن تطبيقها على النحو املؤدي إىل العينة، أبن يكون املستأجر هو ابئع األصول أوالً 18الفقه اإلسالمي
، ينبغي القول بعدم مشروعيته لتحقق مضمون القرض حتمل املالك املمّول لتبعات العني املؤجرة حقيقةً  دون

 الربوي فيه.
 

 شتملة على املقامرة:العقود امل -اثنياا 

                                                 

 ."حنو صكوك إسالمية حقيقيةاملسألة حبث أبوتيد، عبد العظيم، "يراجع للتفصيل يف  17 
مجادى اآلخرة  65يف دورته الثانية عشرة ابلريض يف اململكة العربية السعودية، من  993رقم  قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل - 18

 م(.6333سبتمرب  69-60ه  )  9469ه  إىل غرة رجب  9469
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يف شيء يف  عن املقامرةبعض املؤسسات املالية اإلسالمية ومل ختتلف  اليت مارستهاالعقود أما على صعيد 
 ما يلي:منها ، فنذكر على األفراد واجملتمعات حقيقتها وآاثرها

 أسواق البورصات واألوراق املاليةاالجتار غري املنضبط يف األسهم يف أ. 
م املصائب اليت نزلت بكثري من األفراد نتيجة تعاملهم يف أسواق األسهم واألوراق ظ  ال خيفى على أحد عج 

الظروف االقتصادية واالجتماعية لشرحية واسعة من  مريع يف املالية، وما جنم عن ذلك من إيقاع اضطراب  
ذلك يف  بعضوقد وقع  .موسراً ماً مديناً وقد كان ليومه غنياً املتعاملني، حىت صار الرجل ميسي أو يصبح معد  

 عنها الضوابط الشرعية احلقيقية لعمل تلك األسواق. تت ابإلسالمية، لكن غابومسج  أسواق مالية
 الشرعية يف هذه األسواق مبا يلي: وميكن تلخيص التجاوتات

وحمرّفة. فعلى سبيل إدارج أسهم شركات تتعامل ابلراب واحملرمات على أساس خترجيات شرعية ضعيفة  -
أسهم الشركات اليت هلا أنشطة ربوية أو أخرى حمرمة إذا مل تبلغ نسبة تلك  غ إدراجاملثال سوّج 
آاثر وسيق دلياًل لذلك  رين أوثالثني ابملئة.نسبة معينة من جممل نشاطات املؤسسة، كعشاألنشطة 

مع أن  وعبارات فقهية تدل على عدم حترمي املعاملة إن اختلطت ابحلرام وكان احلالل هو الغالب،
حاالت  إمنا تنحصر يف 19أوردها الفقهاء، هو ظاهر يف األمثلة اليتتطبيقات اآلاثر املنقولة، كما 

تعيني ومتييز احلرام، وذلك  قصد، ويف احلاالت اليت يتعذر فيها احلرام ابحلالل عرضاً عن غري  طاختال
، كما يف اختالط حلم حيوان مأكول غري مذبوح على الطريقة الشرعية بلحوم أخرى كثرية مذكاة

للشركة  . أما يف موضوعنا، فالنشاط احلراموكما يف اختالط النجس ابلطاهر على حنو يتعذر فصله
مىت  وميكن أصاًل للشركة التخلي عنه ،إقحاماً  قحم مع احلراموهو ي   ،معلوم ومميز ومقصود ابخللط

 .أرادت
، كالبيع هذه األسهمبعض تداوالت  ق الفقهي غري املقبول لتخريجسويغ والتلفياعتماد أسلوب الت  -

 22دون مراعاة شروط حتقق امللك والقبض.، 21والبيع على اهلامش 20القصري

                                                 

دار ، )األشباه والنظائر؛ السيوطي، 70، ص9ت(، ج، )دار الكتب العلمية، بريو قواعد األحكام يف مصاحل األانمانظر ابن عبد السالم،  19 
فتاوى جمموع ، ابن تيمية، 944، ص2ج بدائع الصنائع، ؛ الكاساين،937-932، ص9ه ، بريوت(، ج9430، 9الكتب العلمية،  ط 

 .676، ص61، )مكتبة ابن تيمية، السعودية(، جابن تيمية
ا عن طريق السمسار، فيبيعها بسعر السوق على أمل أن ينخفض سعرها عند جميء البيع القصري هو بيع أسهم يقرتضها البائع من مالكه 20 

دفعها وقت ردها، ليشرتيها بثمن أقل ويردها ويربح الفرق بني السعرين. وتتضمن هذه العملية مجلة حماذير منها أن إقراض األسهم يكون بفائدة ي
ب ما متثله من موجودات، فال ميكن رد ذات ما استقرض منها، ومنها كذلك أن املقرتض، ومنها أن األسهم ال تصلح لإلقراض أصاًل بسبب تقل

 هذه العملية تقصد للمضارابت السعرية اليت تؤدي يف جملها إىل إضفاء شيء من الطبيعة القمارية على التجارة ابألسهم بيعاً وشرءاً.
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على حركة تداول اليوم  هافرض  أصول  الشريعة ونصوصها تستدعي الالتمة اليت  والقيود غياب الرقابة -
م جمموعة قليالً وحتكّ  اهلّدامة، املضاراابت ابعتبار مآالت هذا التداول من وقوعوذلك ، هذه األسهم

وإفالس املتعاملني يف السوق كثر ضرار أب، مما يؤدي إىل اإلمن التجار حبركة السوق صعودًا وهبوطاً 
 .بعضهم من جراء هذه التصرفات

 
 أبسلوب عقود املستقبليات: وأسواق العمالت التعامل يف أسواق السلع الدولية ب.

التعامل اآلجل صرفًا يف العمالت، وكذا التزامها  نقضت بعض املؤسسات املالية اإلسالمية التزامها حبرمة
ذلك بطريق آخر، وهو طريق كل ملا سوغت   حبرمة التعامل يف أسواق السلع الدولية أبسلوب املستقلبيات،

وبسعر يتفق عليه يف اتريخ مستقبلي حمدد أو البيع التواعد والتواطؤ امللزم بني الطرفني على إيقاع الصرف 
حتقق هلما غايتهما من إنشاء التزام بينهما بتبادل )تورق( أو بطريق استخدام عقود بيع صورية  سلفاً،

مقايضة . فضاًل عن عمليات 23يف اتريخ مستقبلي حمدد وبسعر حمدد ،ددةحم أو شراء وبيع سلع ،عمالت
 ،وإذا علمنا أن أكثر ما يقع ذلك هو ألغراض املضاربة حقيقةً . 24ة ابلثابتة بنفس األساليبائد غري الثابتالعو 

تب ه هذه املمارسات ابلقمار ومدى تر شب  ال التحوط ضد خماطر تقلب األسعار احلاد يف املستقبل، علمنا 
آاثر القمار عليها من إثراء البعض على حساب البعض اآلخر، ووقوع التالعب واالضطراب يف سلع الناس 

                                                                                                                                                 

هم ما، فيشرتيها وحيتفظ هبا إىل أجل يتوقع فيه ارتفاع سعرها، ليبيعها صورة البيع على اهلامش أن يقرتض مااًل أو جيد من ميول له شراء أس 21 
، أو التمويل الحقاً ومن مثنها يرد املبلغ الذي أخذه من قبل من ممّول الشراء أو املقرض. واملمنوع يف هذه العملية هي القرض براب الذي جيري أوالً 

أن هذه العملية تقصد للمضارابت السعرية اليت تؤدي يف ة التصرف فيها، فضاًل عن مبا ال يؤدي إىل امللك احلقيقي لألسهم الذي يقتضي حري
 جملها إىل إضفاء شيء من الطبيعة القمارية على التجارة ابألسهم بيعاً وشرءاً  كما هو شأن البيع القصري.

األسهم، مث يشرتيها املتعامل مسار عربوانً، فيبيع إىل الساملتعامل من ذلك ختريج البيع القصري على أساس بيع العربون، ليكون ما يدفعه  22 
هم. وهذا التخريج إىل السمسار عن قرضه لألساملتعامل الحقًا ويردها إىل السمسار فسخًا للبيع ابلعربون. وهذا التخريج هو لتسويغ ما يدفعه 

ال يرد ذات األسهم اليت أخذها حىت يكون املتعامل و  ث ليس بيعاً لألسهم أصاًل، فالسمسار ليس مالكاً لألسهم حىت يبيعها،ابطل ألن ما حد
يعلم يقينا أن املشرتي   -على فرض حتقق البيع  –عمله فسخًا للبيع، فضاًل عن أن هذا يتعارض مع فلسفة العربون، ألن البائع السمسار 

 يفسخ الصفقة، وليس فسخه احتماالً.س
(، بشأن املواعدة واملواطأة 2/97) 57 على عقد حتاياًل على احملرم. انظر القرار رقم  املواعدة من طرفني جممع الفقه اإلسالمي الدويلمنع  23

 يف العقود.
  الذي طرحه، كمنتج إسالمي وافق عليه جمموعة من املستشارين الشرعيني، مصرف   The Structureانظر مثال  ذلك يف منتج  24 

Dutche bank ث يوسف طالل دلورينزو األملاين. وانظر مناقشة هذا املنتج يف حب.The Total Returns Swap and the 
Shariah Conversion Technology Stratagem”    
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، وفقد النقود لوظائفها االقتصادية وأقواهتا من جراء املضارابت عليها، وكذا االضطراب يف أسعار العمالت
 . اقتصادية يضيق املقام عن تفصيلهاوما ينطوي على ذلك من آاثر 

 
 عدمج  من عرضها بيان   ه أمثلة لبعض العقود املشبوهة اليت متارسها بعض املؤسسات املالية اإلسالمية، أريد  هذ

نه، أل ؛تطهري املؤسسات املالية اإلسالمية منها عن الراب واملقامرة احملرمة، وابلتايل وجوب   افرتاقها حقيقةً 
  سالمية أن تنهض أبي دور اجتماعي إحيايب إذاوبصرف النظر عن حرمتها، ال يتصور للمؤسسات املالية اإل

اإلسهامات االجتماعية اإلجيابية  . وإن حدث وقدمت تلك املؤسسات بعض  كانت متارس مثل هذه العقود
فإهنا أثرها مهما بلغ لن يطغى على األثر السيء لتلك العقود املتلوثة ابلراب واملقامرة. وعليه، فإن أول ما على 

إلسالمية عمله حىت تنهض وتضطلع بشيء من الرسالة االجتماعية املنشودة، هو أن تقلع املؤسسات املالية ا
 عن هذه املنتجات.

 
 لقيام املؤسسات املالية اإلسالمية مبسؤوليتها االجتماعيةاألساسية املتطلبات اإلدارية 

اليت  ،يتها االجتماعيةملؤسسات املالية اإلسالمية أن تنهض بشيء من مسؤولأن نتوقع من اياً عمل ال نستطيع
 : إال بتحقق تلك املؤسسات ابلشروط اآلتية على املستوى اإلداري ،وأدواهتا املتصورةتقدم بيان قنواهتا 

 
إلسهام االجتماعي الفّعال لدى مالكي تلك املؤسسات، إذ ال يتصور أن والرغبة ابالتوجه  وجدأن ي -

االجتماعية إن كان هذا التوجه معارضاً  ليةاملسؤو تضطلع املؤسسات املالية اإلسالمية بشيء من 
 ومرفوضاً من قبل مالك هذه املؤسسات ومحلة أسهمها.

ابلرسالة االجتماعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، كذلك تؤمن   التنفيذية أن تكون إدارة املؤسسة -
 وحترتم الشريعة اإلسالمية وحترص على تطبيقها وااللتزام هبا.

حسن اختيار هيئة الفتوى اخلاصة ابملؤسسة، وذلك على  سة العليا حريصةً أن تكون إدارة املؤس -
على أساس معيار الكفاءة والنزاهة والورع، ال التساهل والشطط، ألن هيئة الفتوى هي من يقرر 

فإذا   اعية للمؤسسات املالية اإلسالمية.للمؤسسة ممارساهتا اليت قد خترم أو حتقق املسؤولية االجتم
ف ابلتساهل عر  وت   ،لفتوى إمنا تؤمن ابملصحلة اخلاصة للمؤسسة اليت تعمل هلا فحسبكانت هيئة ا

أن ضمان نزاهة واحلقيقة  ، فهذا يعين أن البعد االجتماعي لن يكون له أي اعتبار عندها.والشطط
الفتاوى وإسهامها احلقيقي يف حتقيق االلتزام ابملسؤولية االجتماعي يسلتزم عماًل فوق ذلك، وهو 



 16 

، حىت تسلم تعينهاالفتوى واملؤسسات اليت  بني هيئة ادي املباشرلعمل على قطع االرتباط املا
 ريها. الشخصية ملصدج املادية الفتاوى الصادرة عن التلوث ابملصال 

حسن اختيار املراقبني الشرعيني الداخليني، فهم من تناط هبم مهمة مراقبة التطبيق الصحيح لقرارات  -
واحلقيقة أن اختيارهم   على حتقيق هذه املسؤولية االجتماعية.من املفرتض أن تعنيج  هيئة الفتوى اليت

منوط هبيئة الفتوى للمؤسسة، فهيئة الفتوى اجليدة والنزيهة هي فقط من حيرص على اختيار مراقبيني 
 شرعيني داخلني أكفاء وثقات.

 
بعض اإلسهامات االجتماعية  رفع القيود من قبل السلطات الرقابية واإلشرافية، إن وجدت، على -

فرض على دخول هذه املؤسسات يف املتصورة للمؤسسات املالية اإلسالمية، كالقيود اليت قد ت  
مشايع استثمارية حقيقية ال يتحقق فيها ضمان رأس املال أو العائد، وكالقيود اليت قد تفرض من 

 سات. قبل بعض احلكومات على النشاطات التربعية واخلريية لتلك املؤس
 

 النتائج والتوصيات
وحاملي  حة مالكي هذه املؤسسات من املسامهنيصلملإدارات املؤسسات املالية اإلسالمية مراعاة  -

على حساب يجب أال يكون شيء من اإلسهام االجتماعي لتلك املؤسسات ، فواجب أمرٌ  األسهم
 .املالكنياإلضرار غري املشروع مبصال 

األجدى واستثماراهتا يف  على توجيه متويالهتاأن حترص لية اإلسالمية املؤسسات املاينبغي على  -
وأال  ، وتتجنب التمويالت أو االستثمارات ذات األثر السليب على االقتصاد واجملتمع.واألنفع اجتماعياً 

ع االستثمار يف املشاري تبالغ املؤسسات املالية اإلسالمية يف اعتبارات خماطر االئتمان عند التمويل أو
 الناجعة اقتصاديً واجتماعياً، تشجيعاً ودعماً هلذه املشاريع. 

 وال تتناقض مع الرسالةمنصفة  سياسات داخليةأن تتبع  املؤسسات املالية اإلسالميةينبغي على  -
املنشودة لتلك املؤسسات، ومن ذلك التزامها ابلعدالة يف فرض الرسوم واألرابح والغرامات  االجتماعية
النشاطات التمويلية واالستثمارية أخطاراً بعات وابلتحّمل احلقيقي لنصيبها من تملني، على املتعا
 . وضماانت  

سن إدارة وتوظيف صناديق الزكاة بتوجيهها إىل مستحقيها احلقيقيني، وصرفها يف االلتزام حبوجوب  -
 وتيدهتا.هذه الصناديق  موارد األجدى اجتماعياً واألنفع، مع العمل على صيانة
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ضرورة العمل على تنقية املؤسسات املالية اإلسالمية من املنتجات املشبوهة وغري الشرعية حقيقًة،  -
مع الشريعة هو  واستبدال هذه املنتجات أبخرى شرعية حقيقية، ألن التمويل املتوافق جوهراً وحقيقةً 
ار اجتماعيًا وإن متويل بطبيعته انفع اجتماعياً، وغري املتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها هو ض

اكتسى شكاًل إسالمياً. وإن أي مسامهة اجتماعية من قبل املؤسسات املمارسة للمنتجات املشبوهة 
 لن تكون فعالة وذات أثر مع بقاء هذه املنتجات.

للمؤسسات املالية اإلسالمية عن املنتجات املشبوهة ذات األثر االقتصادي واالجتماعي  صيانةً   -
إعداد هيئة  .9: ضرورة العمل علىالتقليدية احملرمة، فإن الورقة توصي ب املرتتب عن املنتجات

العلماء الثقات املتقنني واملستقلني، يساعدهم خرباء اقتصاديون ثقات،  استشارية شرعية عليا من
ليقوموا بتنصنيف املنتجات املالية اإلسالمية ابعتبار مضامينها وآاثرها ومآالهتا، بغية إتاحة املنتجات 

العمل على إجياد جهة . 6 لتقليدية اليت تسربت إىل هذه املؤسسات حتت مسميات إسالمية.ا
ئات لعمل هي تتوىل وضع قواعد حوكمة -وال مانع من أن تتوىل ذلك البنوك املركزية  –رقابية 

 تفيتلفتوى واملؤسسات اليت ا االرتباط املصلحي بني هيئة قطع  الفتوى يف املؤسسات املالية حتقق 
خصمًا من  ، كأن تشرف هي على تعيني اهليئة الشرعية وتنفرد بقرار عزهلا، وتدفع هي رواتبهايهاف

إلزام املؤسسات املالية اإلسالمية بعدم اخلروج عن قرارات . 0 .مبالغ تودعها املؤسسات لديها
 وفتاوى اجملامع الفقهية.

عليا على املؤسسات املالية اإلسالمية، واليت املطالبة برفع القيود اليت تفرضها اجلهات الرقابية التنبغي  -
 د، املسامهة االجتماعية الفّعالة لتلك املؤسسات.قد حتول دون، أو تقيّج 

وأخرياً، فإنه إذا كانت املؤسسات املالية اإلسالمية تستفيد ودون مقابل مادي من شعار اإلسالم   -
أن تقدم شيئًا لإلسالم يف  احلق والعدليف جذب العمالء وحتقيق املكاسب، فإن من مقتضى 

 املقابل، من خالل اإلسهام بشيء يف خدمة قضايه االجتماعية. 
 

 
 واحلمد هللا رب العاملني
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