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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

األهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).
• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).
• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• أ.د .عبد الرحمن يسري أحمد أستاذ
االقتصاد والتمويل اإلسالمي كلية الدراسات االسالمية
جامعة حمد بن خليفة  -قطر (مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).

• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام
2007م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة( ،)LEAوهي
شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إلى
تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع واالنتشار
الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب العلمي
واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.
رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.
قيمنا:
األمانة ،املصداقية ،االحترافية ،الشفافية ،روح الفريق ،السرية.
أهدافنا:
¦نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
¦استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
¦االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
¦حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
¦التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
2ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرهاّ ،
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
5ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16( :وخط الهامش ،)12( :ونوع اخلط:
(.)Traditional Arabic
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14( :والهامش،)10( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )300كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
ً
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظا على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 5ضرورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:

ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إ ّال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فيسر أسرة «مجلة بيت املشورة» أن تضع بني يدي الباحثني واملختصني العدد
السابع ،والذي اشتمل على مجموعة من البحوث العلمية الرصينة واملتنوعة يف
موضوعاتها ومجاالتها ،فيجد القارئ واملختص يف هذا العدد الدراسة الفقهية
ملسائل معاصرة ،وكذلك تقييماً لتجربة عملية ألحد فروع القطاعات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إلى تناول األدوات املالية اإلسالمية دراس ًة وحتلي ً
ال للمخاطر
التي ميكن أن تكتنفها ،كما ض ّم هذا العدد حتقيقاً يحيي جزءاً من تراث هذه األمة
ويستخرج كنزاً من كنوزها ،والذي ما زال الكثير منه يسترعي اهتمام الباحثني
وحرص املؤسسات العلمية املختصة ألجل إبراز درره واالستفادة من نوره يف احلياة
االقتصادية املعاصرة.
إن حركة البحث العلمي يف االقتصاد اإلسالمي ينبغي أن تركز بشكل أساس على
االبتكار والتطوير والتقييم يف إطار األساليب واألدوات والنظريات االقتصادية
احلديثة ،وكذلك النظر والبحث يف تراث األمة وإمكانية االستفادة منه يف احلياة
االقتصادية املعاصرة ،وتكون املخرجات البحثية مرتبطة بقواعد وأصول تضمن
السالمة الشرعية.
وال تزال الصناعة املالية اإلسالمية بجميع مجاالتها تتطلب الكثير من البحث
والدراسة واالبتكار ،وهذا سبب اهتمام مجلة بيت املشورة ودعمها حلركة البحث
العلمي ،وحرصها على اختيار البحوث ذات اجلودة العلمية واإلضافة النوعية التي
ترفد الصناعة املالية اإلسالمية ،وترتبط بالواقع وتكون نتائجها أكثر فاعلية ،كما
حترص «مجلة بيت املشورة» أن تكون شريكاً يف نهضة وارتقاء الصناعة املالية
اإلسالمية.
وهذا احلرص الذي متتلكه «مجلة بيت املشورة» على البحث العلمي املختص
وجودته وتنوعه وإتاحته من خالل أهم الوسائط والقواعد الرقمية ،قد حقق لها
القبول الكبير واالنتشار الواسع ،مما يزيد من عزمها وإصرارها بعد التوكل على
بخطى واثقة نحو أهدافها التي تصبو إليها.
اهلل تعالى على تقدمي املزيد واملضي
ً
نسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

هيئة حترير املجلة
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ِ
فية
الصغيرة
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ
د .محمد شريف بشير الشريف
أستاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي املشارك  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

د .نوال عبد املنعم بيومي

باحثة يف التمويل اإلسالمي -اجلمعية املصرية للتمويل اإلسالمي

(سلّم البحث للنشر يف 2017 /3 / 13م ،واعتمد للنشر يف 2017 / 4/23م)

املخلص:

ُ
السوداني ،يف متويل
يهدف هذا البحثُ إلى تقييم جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة واحلِ َرف َّية خالل الفترة 2014 - 1985م ،كما يق ِّد ُم حتلي ً
ال
املشروعات َّ
للسياسات التمويلية التي اتَّبعها البنك يف دعم هذه املشروعات ،ويشم ُل ذلك:
ِّ
شروط التَّمويل ،وأساليبه ،ومجاالته ،واعتمد البحث على املنهج الوصفي التَّحليلي
وتوصل البحث
يف تقييم التجربة ،ومناقشة جوانب متيُزها والتَّحديات التي واجهتها،
َّ
السوداني مت َّيزت عن غيرها
إلى نتائج أ َّكدت َّ
أن جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة
من التجارب باستخدام أساليب التَّمويل اإلسالمي يف دعم املشروعات َّ
ٍ
بشروط
واحلِ َرف َّية ،كما كشف البحث عن قدرة هذه التجربة على تقدمي التَّمويل
الصغيرة واحلِ َرف َّية ،واستطاع البنك
يسرة وغير تقليد َّية إلى
قطاع املشروعات َّ
ُم َّ
ِ
ويوجه مدخراتها نحو
الصغيرة واحلِ َرف َّية للتمويل،
ِّ
بذلك أن يُل ِّب َي حاجة املشروعات َّ
مما أسهم يف تعزيز التَّنمية االقتصاد َّية واالجتماع َّية.
القطاعات اإلنتاج َّية؛ َّ

الكلمات املفتاحية:

الصغيرة واحلِ َرف َّية ،التَّمويل اإلسالمي ،التَّمويل األصغر ،املصارف
املشروعات َّ
السوداني.
اإلسالم َّية ،بنك فيصل اإلسالمي ُّ
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ

 م2017  أكتوبر- ) ــ دولة قطر7( العدد

Abstract:
This paper aims at evaluating Faisal Islamic Bank Sudan (FIBS) in financing
small and craftsmen enterprises during the period from 1985 to 2014. The
paper also analyzes financing policies adopted by the bank in supporting these
enterprises, including financing conditions, methods and fields. The present
paper uses a descriptive analytical approach to assess and investigate the
bank performance in the area of financing small and craftsmen enterprises.
The findings confirmed that Faisal Islamic Bank Sudan was marked by the
experience of using alternative modes based on Islamic finance. The findings
also revealed that the bank has effectively provided concessional terms and
non-traditional financing facilities to small and craftsmen enterprises. The
FIBS was able to meet the needs of these enterprises, and helped them to have
a direct savings towards productive sectors which contributed to promoting
economic and social development.
Keywords: small and craftsmen enterprises, Islamic finance, microfinance,
Islamic banking, Faisal Islamic Bank Sudan.
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السوداني يف
السودان بإنشاء بنك فيصل اإلسالمي ُّ
بدأت املصرفية اإلسالمية يف ُّ
مؤسسة مصرف َّية تعمل وف ًقا ألحكام الشريعة
 4أبريل من عام 1977م((( ،بوصفه َّ
ٍ
السودانيني
اإلسالمية .ويُع ُّد هذا البنك أ َّول
جتربة لرأس املال املشترك بني ُّ
ومواطني ال ُّدول اإلسالم َّية األُخرى((( ،كما ُع َّد ثاني بنك إسالمي يف العالم بعد
السوداني
بنك دبي اإلسالمي ا َّلذي أ ُ ِّس َ
س يف 1975م ،وباشر بنك فيصل اإلسالمي ُّ
وامتدت ُف ُرو ُع ُه خال َل سنوات وجيزةٍ يف أنحاء
أعماله فعل ًّيا يف مايو عام 1978م(((،
َّ
متف ِّر ٍ
السودانُ ،م ِن َح
قانون
ٍ
قة من البالد .وكان تأسيسه مبوجب
ٍّ
خاص من حكومة ُّ
ٍ
خاصة ،شملت اإلعفاء من قوانني اخلِ دمة املدنية
امتيازات وحوافز
وج ِبهِ البنك
ب ِ
ِ ُ
َّ
ِ
والسلف َّيات والبدالت ،وإعفاء أموال البنك
املعاشات
فيما يتعلَّ ُق بحقِّ العاملني يف
َّ
الضرائب ،وقوانني التأمني املعمول بها يف البالد ،وعدم
وأرباحه من جميع أنواع َّ
جواز مصادرة أموال البنك أو تأميمها أو فرض احلراسة عليها ،واإلعفاء من البنود
السودان املركزي أخذ فائدة من البنوك العاد َّية ،وتعيني
القانون َّية ا َّلتي تخ ِّو ُل لبنك ّ
احلدود االئتمان َّية(((.

ِ
املصارف اإلسالم َّيةِ ا َّلتي لها جترب ٌة
السوداني من
َّ
إن بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة واحلِ َرف َّية ،وتكتسب هذه
تستحقُّ ال ِّدراسة يف مجال متويل املشروعات َّ
التَّجرب ُة أهم َّيتها بسبب أسبق َّيتها بني املصارف اإلسالم َّيةِ على املستويني احمللِّي
والدولي ،وأ َّنها م َّهدت َّ
الطريق لتطبيق أساليب املصرف َّية اإلسالم َّية يف مجال متويل
َّ

ال�سوداين) برقم  9ل�سنة 1977م وتاريخ
ال�سوداين مبوجب الأمر امل�ؤقت املجاز من الهيئة الت�شريعية (الربملان ُّ
((( كان �إن�شاء بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
ال�سوداين
� 4أبريل 1977م ،ويف � 18أغ�سط�س 1977م �صدرت له �شهادة ت�سجيل ك�شركة م�ساهمة عامة حم��دودة ،وذل��ك ح�سب قانون ال�شركات ُّ
لعام 1925م ،للمزيد راج��ع موقع بنك في�صل الإ��س�لام��ي ال���ُّ�س��وداين على الإن�ترن��ت على ال��راب��طhttp://www.fibsudan.com/ar2/index. :
ال�سوداين
( ،php?bg=aboutBank&contentID=24مت ا�سرتجاعه يف يوم � 24أبريل 2017م) ،وكذلك راجع ن�ص قانون بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
ال�سوداين على الرابطhttp://www.parliament.gov.sd/ar/index.php/site/LigsualtionVeiw/105 :
ل�سنة 1977م؛ واملوجود مبوقع الربملان ُّ
(مت ا�سرتجاعه يف يوم � 24أبريل 2017م).
ال�سوداين % 40؛ ور�أ�س املال من الدول الإ�سالمية .% 60
((( كانت ن�سبة م�شاركة ر�أ�س املال ُّ
ال�صغرية :جتربة متويل قطاع ال�صناعات ال�صغرية
�سات
ؤ�س
�
امل
متويل
يف
وداين
ال�س
إ�سالمي
ل
ا
في�صل
بنك
دور
((( جربيل� ،أحمد ال�صديق (.)2006
َّ
َّ
ُّ
ال�صغرية واملتو�سطة يف ال��دول العربية ،يف الفرتة � 18-17أبريل
واملهنيني والأ�سر املنتجة ،امللتقى ال��دويل الأول حول :متطلبات ت�أهيل امل� َّؤ�س�سات َّ
2006م ،خمرب العوملة واقت�صاديات �شمال �إفريقيا بكلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري؛ جامعة ح�سيبة بن بوعلي :ال�شلف ،اجلزائر� ،ص .496
ال�سوداين ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم درمان
((( يو�سف� ،أحمد يو�سف ( .)1996ا�سرتاتيجية ا�ستثمار الأموال يف بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
ال�سودان� ،ص .7-6
الإ�سالمية� :أم درمانُّ ،
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املشروعات الصغيرة واحلرف َّية ،ومن ث َّم تعزيز جهود تقليل البطالة ومحاربة الفقر،
نظام مصر ٍّ
يف
هذا إلى جانب خصوص َّية التَّجربة من جهة أ َّنها نُ ِّفذت يف إطار
ٍ
إسالمي كامل ،ويف ٍ
بيئة ُط ِّبقت فيها جمل ٌة من تشريعات وأنظمة مصرف َّي ٍة ومال َّي ٍة
ٍّ
السودان ،متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،من أه ِّمها ما يأتي(((:
داخل دولة ُّ

ٍ
عقوبات
وتضمن هذا القانون
1 .1صدور قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م،
َّ
ارس أعماالً مصرف َّي ًة
تتعارض مع الشريعة اإلسالمية(((.
ُ
إدار َّية ومال َّية لك ِّل من ُي ُ

2 .2تشكيل الهيئة ال ُعليا لل َّرقابة َّ
واملؤسسات املال َّية يف
الشرع َّية للجهاز املصريف
َّ
عام 1992م ،لتقوم بإصدار الفتاوى َّ
الشرع َّية ،وتقدمي التوصيات واملشورة يف
املسائل الشرعية؛ وذلك لتوحيد األسس واألحكام َّ
الشرعية للنَّشاط املصريف
واملؤسسات
واملالي ،ومتابعة سياسات البنك املركزي وأدائه ،ونشاط املصارف
َّ
املالية بغرض إخضاعها ألحكام الشريعة االسالمية ومبادئها ،وتنقية قوانني
واملؤسسات املال َّية وأنشطتها
السودان املركزي وأنظمته وكا َّفة املصارف
َّ
بنك ُّ
من املُعامالت ال َّربو َّية ،والعمل مع جهات االختصاص لوضع ِصيَ ِغ املعامالت
اإلسالم َّية موضع التَّنفيذ.
الشرع َّية تكمي ً
هيئات داخل َّي ٍة لل َّرقابة َّ
ٍ
ال لدور
3 .3إلزا ُم ك ِّل البنوك العاملة بتكوين
هيئة ال َّرقابة َّ
السودان املركزي(((.
الشرع َّية لبنك ُّ

تتباين تعريفات املشروعات الصغيرة بني املختصني يف سياق التَّمييز لها عن أنواع
أن التَّعريف حت ُك ُم ُه معايي ُر عديدةٌ مثل :عدد الع َّمال،
املشروعات األخرى ،ورغم َّ
وجحم رأس املال ،وكم َّية اإلنتاج واملبيعات ،ونوع َّية التَّقنيات املستخدمة يف اإلنتاج،
ال�سودانية،
((( الطيب ،عبد املنعم حممد ( .)2003متويل وتطوير امل�شروعات َّ
ال�صغرية واملتو�سطة يف ظل الآليات اجلديدة لتحرير التجارة :التجربة ُّ
ال�صغرية واملتو�سطة وتطوير دورها يف االقت�صاديات املغاربية ؛ كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري؛
الدورة التدريبية حول :متويل امل�شروعات َّ
اجلزائر ،واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب بالبنك الإ�سالمي للتنمية؛ جدة 28-25،مايو 2003م� ،ص.18
ال�صغرية واملتو�سطة ،الدورة التدريبية الدولية حول
((( ال�شني ،حممود املر�سي ( .)2003من �أ�ساليب التمويل الإ�سالمية التمويل بامل�شاركة للم�شروعات َّ
ال�صغرية واملتو�سطة وتطوير دورها يف االقت�صاديات املغاربية  -كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري ،املعهد الإ�سالمي للبحوث
متويل امل�شروعات َّ
والتدريب؛ البنك الإ�سالمي للتنمية :جدة ،ال�سعودية 28-25،مايو 2003م� ،ص.8-7
((( �أحمد� ،أحمد جمذوب (ب .ت ).تطبيق ال�صيغ الإ�سالمية يف النظام امل�صريف و�أثره على ال�سيا�سات النقدية ،موجود على الرابط:
( alhosini-money.com/archive/index.php/t-2417.htmlمت ا�سرتجاعه يف يوم  10فرباير .)2017
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أهداف البحث:
1 .1الت ُ
السوداني يف متويل املشروعات
َّعريف بتجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة واحلِ َرفِ َّية.
َّ
السوداني يف مجال
2 .2حتليل ِّ
السياسات التَّمويل َّية لبنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة واحل َرفِ َّية.
املشروعات َّ
السوداني يف
 3 .3تقييم أساليب التَّمويل التي استخدمها بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة واحلِ َرفِ َّية.
متويل املشروعات َّ
(8) (Berisha, G. & Pula, J. S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises: A Critical Review. Academic Journal of
Business, Administration, Law and Social Sciences, 1(1),17- 28.

بال�سودان( ،http://www.sudabiz.org/page.php?pid=30 :مت ا�سرتجاعه يف � 24أبريل 2017م).
((( احتاد غرف ال�صناعات َّ
ال�صغرية ُّ
(� ((1صندوق النقد العربي ( .)2013التقرير االقت�صادي العربي املوحد� :أبو ظبي ،الإمارات� .ص .217
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وتختلف هذ ِه املعايي ُر من ٍ
السودان بأ َّنه
دولة إلى أُخرى((( .ويُوصف املشروع يف ُّ
صغي ٌر إذا كان عد ُد الع َّمالِ أقل من  25عام ً
ال ،ومن املشروعات احلرف َّية ما كان
لديها أقل من  10ع َّمال ،ويُع ّر ُفها ِّ
بالسودان من
اتاد غرف الصناعات الصغيرة ُّ
جهة صاحب املنشأة؛ إذ يُع ُّد املشروع صغي ًرا إذا كان صاحبه مال ًكا أو مؤج ًرا،
(((.
متوس ٍ
ٍ
ِ
عم ٍال يتراوح ما بني  3إلى  9ع َّمال
بسيطة أو
عمل
وميتلك
أدوات ٍ
ِّ
طة بعدد َّ
صغيرةٍ ومتوسطة ،ت ُسهم بنحو % 93
السودان أكثر من  22ألف منشأةٍ َّ
وتُوج ُد يف ُّ
السودان ،وبأقل من  % 10من إجمالي العمالة( ،((1وتؤ ِّدي
من إجمالي ِّ
الصناعة يف ُّ
دو ًرا مه ّماً يف االقتصاد الوطني؛ حيث ال تو ِّفر فرص العمل لعائل األسرة فحسب؛
وإمنا لكل أفراد األسر ِة من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ،وهذا ُيثل مساهمة
املؤسسات الكبيرة.
مما تو ِّفره
أكثر َّ
َّ
ٍ
مشكالت عديدة من بينها ما يتعلَّ ُق
الصغيرةُ واحلرف َّية من
وتعاني
ُ
املشروعات َّ
يتعذ ُر عليها احلصول على التَّمويل َّ
َّ
وموسسات
اللزم من املصارف
بالتَّمويل؛ إذ
َّ
التمويل األخرى؛ وذلك للشروط والضمانات التي تطلبها تلك اجلهات عاد ًة ملنح
ٍ
ٍ
كافية لدى أصحاب املشروعات
ضمانات
التَّمويل ،وتعاني كذلك من عدم وجود
الصغيرة ُتكنهم من احلصول على التمويل ،وارتفاع درجة املخاطرة فيها.
َّ
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ُ
مشكلة البحث وأسئلته:
الصغيرة واحلِ َرف َّية صعوبات يف احلصول على التمويل ،سوا ًء كان
تُواج ُه املشروعات َّ
ِ
مدخالت
ورها توفير
ذلك إلنشائها أو تطويرها أو توسعة نشاطها ،وال يكو ُن مبق ُد ِ
ومستلزمات اإلنتاج وتغطية التكاليف التَّشغيلية ،بل وتعجز املصارف التقليدية عن
االستجابة حلاجة هذه املشروعات؛ وذلك بسبب الشروط واملتطلبات ا َّلتي تض ُعها
وضع
أمامها عند طلب احلصول على التمويل ،وملا كانت املصارف اإلسالم َّية يف
ٍ
أفضل من ناحية شروط التمويل وأساليبه؛ صار يف وسع هذه املشروعات احلصول
على التمويل ،من هذه املصارف اإلسالم َّية وفق صيغ متويلية بديلة.
وبنا ًء على ما سبق؛ يحاو ُل هذا البحثُ معرفة الدور الذي أسهمت به صيغ التَّمويل
الصغيرة واحلِ َرفِ ية ،وذلك من خالل جتربة بنك
اإلسالمي يف دعم املشروعات َّ
السوداني ،ويتم ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
فيصل اإلسالمي ُّ
1 .1ما أه ُّم ما مي ِّيز صيغ التَّمويل اإلسالمي وأساليبه ا َّلتي استخدمها بنك
الصغيرة واحلرف َّية؟
السوداني يف مجال دعم املشروعات َّ
فيصل اإلسالمي ُّ
ٍ
متويالت غير
السوداني أن يق ِّدم
2 .2إلى أي مدى استطاع بنك فيصل اإلسالمي ُّ
تقليد َّي ٍة للمشروعات الصغيرة واحلرف َّية؟
أهمية البحث:
َّ

تظه ُر أهم َّي ُة البحث يف بيان التسهيالت البديلة ا َّلتي تُق ِّد ُمها املصارف اإلسالمية
الصغيرة واحلرف َّية ،من خالل جتربة بنك فيصل اإلسالمي
يف متويل املشروعات َّ
السوداني
السوداني ،وبيان أه ِّم احلوافز واملزايا التي َّ
قدمها بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ُّ
الصغيرة واحلرف َّية.
لدعم املشروعات َّ
منهجي ُة البحث وحدوده:
َّ

ِ
ياسات واألساليب
الس
يعتم ُد هذا البحث على املنهج الوصفي التَّحليلي؛ فيتناو ُل أه َّم ِّ
السوداني قطاع املشروعات الصغيرة
التمويل َّية التي دعم بها بنك فيصل اإلسالمي ُّ
واحلرف َّية ،ثم يُ ِّ
ويبي مزاياها ،ويقتصر هذا البحث
وض ُح مضمون تلك السياسات ِّ ُ
السوداني يف حدود البيانات الثانو َّية املتو ِّفرة خالل
على دور بنك فيصل اإلسالمي ُّ
34
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الدراسات السابقة:
أجريت عدد من الدراسات يف مجال جتارب املصارف اإلسالمية يف متويل
الصغيرة واحلرف َّية ،وأهم الدراسات التي تناولت جتارب املصارف
املشروعات َّ
السودانية ما يأتي:
اإلسالمية ُ
السوداني يف متويل
تناولت دراسة الفكي ( ((1()2016جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
احلرفيني ،يف سياق أثر التَّسويق على أداء مشروعات التَّمويل األصغر يف والية
اخلرطوم ،وتوصلت الدراسة إلى جناح البنك يف متويل احلرفيني من خالل صيغ
السودان املركزي يف متويل
التمويل اإلسالمي والتزام البنك بضوابط وموجهات بنك ُّ
الصغيرة.
املشروعات َّ
ودراسة ب ُّيومي ( ((1()2016التي تناولت دور املصارف اإلسالم َّية يف متويل املشروعات
السوداني يف
الصغيرة ،وأفردت مباحث خاصة عن جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
دعم احلرفيني ،من خالل جتربة فرع احلرفيني يف أم درمان ،وناقشت التَّجربة من
( ((1جربيل� ،أحمد ال�صديق ( .)2006مرجع �سبق ذكره.
وح��ول �إىل �إ�صدار اجلنيه
ال�سوداين يف مار�س 1992م ب�سعر �صرف  10جنيهات للدينار الواحد ثم �ألغي الدينار؛ ُ
( ((1كان �أول �إ�صدار للدينار ُّ
ال�سودان املركزي على الرابطhttp:// :
بنك
موقع
انظر
للمزيد
الواحد،
للجنيه
دينار
100
�صرف
ب�سعر
م؛
2007
ال�سوداين كعملة ر�سمية يف يوليو
ُّ
ُّ
( www.cbos.gov.sd/node/643مت ا�سرتجاعه يف يوم � 30أبريل 2017م).
( ((1الفكي ،جمدي الفكي �أحمد (� ,)2016أثر الت�سويق على �أداء م�شروعات التمويل الأ�صغر يف والية اخلرطوم :درا�سة حالة بنك في�صل الإ�سالمي
ال�سودان.
ال�سوداين .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة �أم درمان الإ�سالمية� :أم درمانُّ ،
ُّ
( ((1بيومي ،ن��وال عبد املنعم ( .)2016التمويل الإ�سالمي للم�شروعات ال�صغرية واملتناهية ال�صغر جت��ارب دولية وحملية ،ر�سالة دكتـــوراه غري
منــ�شـــورة  -اجلامعة الأمريكية املفتوحة :القاهرة ،م�صر.
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

ٍ
سنوات مختارة من الفترة املمتدة من عام  1985إلى عام 2014م ،ويف حال تعذر
احلصول على بعض البيانات من مصادرها األصلية  -خصوصاً الفترة املمتدة من
أعدها جبريل
عام  1992إلى عام 2005م  -فيُستعان مبصادر بيانات ال ِّدراسة ا َّلتي َّ
(2006م) ،وكان مصدرها إدارة البحوث االقتصاد َّية يف بنك فيصل اإلسالمي
السوداني( .((1ويف ما يخص وحدة القياس لبعض البيانات املستخدمة يف هذا
ُّ
السوداني ،باعتبارها العملة الرسم َّية يف الفترة من 1992
البحث فقد كانت ال ِّدينار ُّ
السوداني؛ وهو
إلى 2007م ،بينما كانت وحدة البيانات للسنوات األخرى باجلنيه ُّ
العملة الرسمية والسائدة إلى تاريخ اليوم(.((1
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ناحية أساليب التَّمويل ومجاالته ودوره يف دعم القطاعات اإلنتاج َّية ،وتوصلت إلى
جناح التجربة يف دعم صغار املنتجني واحلِ َرفِ يني.
السودانية يف متويل
وأجرى َّ
الساوي وعلي (2015م)( ((1دراسة تناولت دور البنوك ُّ
املشروعات الصغرى؛ بهدف معاجلة الفقر ،واختارت الدراسة عينة من املصارف
السودان َّية التي أسهمت يف متويل املشروعات الصغرى يف الفترة 2012 - 2007م،
ُّ
مع إشارةٍ
خاص ٍة إلى جتربة بنك اال ِّدخار والتَّنمية االجتماع َّية ،الذي حقق نتائج
َ
جيدة يف توفير التمويل األصغر للفئات املستهدفة.
وعرضت دراس ُة علي ( ((1()2013التَّمويل األصغر يف بنك فيصل اإلسالمي
السوداني ،وتناولت متويالت البنك يف الفترة 2005 - 1980م ،مع التركيز على
ُّ
السلعي يف فاعل َّية التَّمويل
عامي 2005م و2012م يف مبحثني حول دور التو ُّرق ِّ
األصغر يف املصارف اإلسالم َّية ،وتوصلت الدراسة إلى تطور متويالت البنك وزيادة
حجمها يف دعم احلِ َرفِ يني.
كذلك تناول َّ
السودان
الط ِّيب ( ((1()2011جتربة التَّمويل األصغر اإلسالمي يف ُّ
واملؤسسات
يف الفترة 2010 - 2000م من خالل دراسة حالة القطاع املصريف
َّ
االجتماعية ،وركزت دراسته على جتربتي :مصرف اال ِّدخار والتَّنمية االجتماع َّية،
املتخصصة يف التمويل األصغر ،وأسهما
وبنك األسرة ،باعتبارهما من أه ِّم املصارف
ِّ
ٍ
مقد ٍر يف توفير التَّمويل األصغر للفئات املستهدفة.
بجهد َّ
السوداني
أ َّما دراسة جبريل (( ((1()2006فاهت َّمت ببيان دور بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ،من خالل متويل قطاع الصناعات الصغيرة واملهنيني
يف متويل
املؤسسات َّ
َّ
واألسر املنتجة ،وركزت ال ِّدراسة على عام 2005م ،وخلصت إلى تثمني مساهمة
املؤسسات الصغيرة ،وجناحها
السوداني يف متويل وتأهيل
َّ
بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ال�ساوي ،عبد املاجد بله عبد؛ وعلي ،قا�سم الفكي ( .)2015دور البنوك فى ا�ستدامة متويل امل�شروعات ال�صغرى ملعاجلة الفـقر املجتمــعي 2012م
(َّ ((1
ال�سودانية للفرتة من � 2007إىل 2012م .جملة العلوم االقت�صادية.45-25 ،)1(16 ،
 درا�سة حالة جمموعة من امل�صارف ُّال�سودانية  -درا�سة حالة بنك في�صل
( ((1علي ،عامر عابدين عبد الرحيم ( .)2013دور التورق ال�سلعي يف فاعلية التمويل الأ�صغر يف امل�صارف ُّ
ال�سودان.
ال�سوداين .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم درمان الإ�سالمية� :أم درمانُّ ،
الإ�سالمي ُّ
ال�سودان خالل الفرتة 2010-2000م :درا�سة حالة القطاع امل�صريف
( ((1الطيب ،عبد املنعم حممد ( .)2011تقومي جتربة التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يف ُّ
وامل� َّؤ�س�سات االجتماعية ،امل�ؤمتر العاملي الثامن لالقت�صاد والتمويل الإ�سالمي النمو امل�ستدام والتنمية االقت�صادية ال�شاملة من منظور �إ�سالمي ،يف
الفرتة  20 - 18دي�سمرب 2011م ،تنظيم :البنك الإ�سالمي للتنمية وم� َّؤ�س�سة قطر :الدوحة ،قطر� ،ص .34 - 1
( ((1جربيل ( .)2006مرجع �سبق ذكره� ،ص .502-501
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هيكل البحث:
يشتم ُل هذا البحثُ على مق ِّد ٍ
مة وثالثةِ مباحث؛ إذ يعرض املبحثُ األ َّو ُل سياسات
الصغيرة واحلرف َّية ،ويناقش املبحثُ
السودان املركزي يف متويل املشروعات َّ
بنك ُّ
السوداني يف متويل املشروعات الصغيرة
ال َّثاني سياسات بنك فيصل اإلسالمي ُّ
السوداني يف
واحلرف َّية،
َّ
ويختص املبحث الثالث بتقييم جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ٍ
بخامتة تشمل على النتائج والتوصيات.
متويل املشروعات الصغيرة ،ويذيل البحث

( ((1للبنك حال ّي ًا �أربعة فروع تقدم خدمات التمويل الأ�صغر.
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

ٍ
ميسرة ،وأكدت ال ِّدراسة كفاءة أدوات التَّمويل
يف توفير التمويل الالزم لها
بشروط َّ
يف تلبية احتياجات املشروعات الصغيرة دون ٍ
قيود كما هو معمول به يف البنوك
السوداني يف هذا املجال.
التقليدية ،وأكدت كذلك ريادة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ومن جهة أخرى أوضحت دراسة جبريل زيادة عوائد البنك من متويل املشروعات
ِ
الصغيرة واحلِ َرفِ َّية ،وأظهرت ً
أدوات التَّمويل اإلسالمي بالكفاءة ،وقدرتها
أيضا مت ُّيز
َّ
الصغيرة للتَّمويل.
على س ِّد حاجة املش ُروعات َّ
ومييز هذا البحث عما سبق من ِّدراسات كونه قد تناول جتربة بنك فيصل اإلسالمي
صا يف التَّمويل األصغر يف عام 2011م( ،((1وبدء
السوداني بعد افتتاحه ً
فرعا ُم ِّ
تخص ً
ُّ
السياسات التَّمويل َّية التي اتَّبعها البنك يف إطار االهتمام املتزايد بالتَّمويل األصغر،
ِّ
السودانية لتقدمي هذا النوع من التمويل.
ودخول ٍ
كثير من املصارف ُّ
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املبحث األول
واحل َر ِف َّية
الصغيرة ِ
السودان املركزي يف متويل املشروعات َّ
ِسياسات بنك ُّ
الصغيرة،
َّ
السودان املركزي يف سياق ِسياسته التمويلية تعري ًفا للمشروعات َّ
قدم بنك ُّ
ويشم ُل ذلك الت ُ
َّعريف احلرفيني ،واملهنيني ،وصغار املنتجني ،واألسر املنتجة ،بنا ًء
على حجم التَّمويل املمنوح لصاحب املشروع الذي ال يتجاوز مبلغ ثالثة ماليني جنيه
السودان املركزي يف
ُسوداني للعمل َّية الواحدة (.((2
وتضمنت ِّ
َّ
السياسة التَّمويلية لبنك ُّ
محد ًدا للحريف واملهني باشتراط وجود شهادةٍ
تثبت انضمامه
العام 1996م تعري ًفا
َّ
ُ
ِّ
التاد احلرفيني ،وشهادة ممارسة املهنة (.((2
ومن أجل تبسيط إجراءات منح التَّمويل وتسهيل شروطها يف قطاع املشروعات
الضمانات اشتملت على ()13
السودان املركزي مجموع ًة من َّ
الصغيرةَّ ،
َّ
حدد بنك ُّ
ُّ
حدد عد ًدا من
الضمانات
نوعا من َّ
والشروط تتناسب وطبيعة هذا القطاع ،كما َّ
ً
صيغ التَّمويل اإلسالمي املناسبة للقطاع ،وأصدر وثيقة التأمني َّ
الشامل كضمان،
وت ِّ
ُغطي هذه الوثيق ُة ك ً
ال من التمويل ،واألصول ،والعجز أو الوفاة ،كما أُعيد ترتيب
املتخصصة مثل :بنك اال ِّدخار والتَّنمية االجتماع َّية ،والبنك
املصارف احلكومية
ِّ
ٍ
قنوات لتقدمي خدمات التَّمويل األصغر ،كما ُك ِّون صندو ٌق
السوداني لتصبح
الزِّراعي ُّ
الصغيرة،
الدعم الف ِّني والتَّمويل
مببلغ  59.9مليون دوالر لتقدمي َّ
للمؤسسات َّ
َّ
ب َّ
بجدة ،ومت يف إطار هذه السياسة تأسيس
ِالشراكةِ مع بنك التَّنمية اإلسالمي
َّ
َّ
السودانية لتنمية التمويل األصغر ،ويبلغ حجم رأسمالها نحو  20مليون
الشركة ُّ
متوسط التَّمويل املمنوح من
دوالر لنشر أفضل املمارسات للتَّدريب والتَّمويل( ،((2وبلغ
ِّ
السودانية السبعة( ((2العاملة يف قطاع املشروعات
السودان املركزي إلى البنوك ُّ
بنك ُّ
الصغيرة يف الفترة 2004 - 1995م ،نحو ( )37,497,902مليون جنيه سوداني من
إجمالي ( )339,484,527مليون جنيه سوداني ،أي بنسبة  % 11من إجمالى التَّمويل
( ((2الطيب ( .)2011مرجع �سبق ذكره� ،ص.6
( ((2الطيب ( .)2003مرجع �سبق ذكره� ،ص.8
(� ((2إبراهيم ،ب��در الدين عبد الرحيم ( .)2014دور التمويل الإ�سالمي يف دع��م امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،م�ؤمتر امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة :الطريق �إىل التنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية� 23-21 ،أغ�سط�س 2014م ،احتاد امل�صارف العربية :بريوت ،لبنان� ،ص .19
ال�سوداين ،بنك الت�ضامن الإ�سالمي ،بنك العمال الوطني ،بنك اخلرطوم ،بنك الرثوة احليوانية،
ال�سوداين ،البنك الإ�سالمي ُّ
( ((2بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
بنك االدخار.
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ال�سودانية ،ورقة مقدمة �إىل
( ((2الزبري،حامت عبد الله ( .)2005دور امل�صارف فى متويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة فى �ضوء جتربة البنوك ُّ
امل�ؤمتر ال�سنوى الدويل الثانى ع�شر ،يف الفرتة  ،2005/31-29الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية :عمان ،الأردن� ،ص .8
( ((2يق�صد بال�صريفة االجتماعية التمويالت امل�صرفية ذات الأبعاد االجتماعية املرتبط بالتنمية الريفية والبنية التحتية ،وي�شمل ذلك م�ساعدة الن�ساء،
ودعم امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية وال�صحية ،وتقدمي اخلدمات الزراعية وخدمات املياه والكهرباء وخدمات تطوير امل�شروعات ال�صغرية ،ومتويل
ال�سكن االقت�صادي ،ومتويل طالب اجلامعات وال�سلع الإ�ستهالكية للتعاونيات واجلمعيات واالحتادات.
( ((2ال�ساوي ،عبد املاجد بله عبد؛ و علي ،قا�سم الفكي ( ،)2015مرجع �سبق ذكره� ،ص .31
( ((2ال�ساوي ،عبد املاجد بله عبد؛ و علي ،قا�سم الفكي ( ،)2015مرجع �سبق ذكره� ،ص .34
( ((2بيومي ( .)2016مرجع �سبق ذكره� ،ص .193
(� ((2إبراهيم ( .)2014مرجع �سبق ذكره� ،ص .20-19
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املصريف (.((2
السودان
ومواصل ًة
لدعم املش ُروعات َّ
الصغيرة واألخرى متناهية الصغر ،أنشأ بنك ُّ
ِ
ِ
املركزي يف عام 2007م وحد ًة للتَّمويل األصغر لتقوم مبه َّمةِ
ياسات
الس
وضع ِّ
ِ
اخلاصة بتشجيع وتطوير الصيرفة االجتماعية( ((2واالقتصادية يف مجال التَّمويل
َّ
ٍ
ٍ
مؤس ٍ
فاعلة يف مجال تخفيف الفقر
وأنشطة
سات
األصغر؛ وذلك سع ًيا نحو إقامة َّ
وسط قطاعات املجتمع( ،((2ويف دفع النَّشاط اإلنتاجي لتحقيق التَّنمية االقتصاد َّية
املتوازنة يف أنحاء البالد(.((2
أ َّما على مستوى الهياكل فقد مت تكوين اﻤﻟﺠلس األعلى للتَّمويل األصغر على املستوى
ِّ
السودان املتع ِّددة ،وأنشئت وحدات
االتادي ،ومجالس أخرى على مستوى واليات ُّ
السودان املركزي ،ووحدات التمويل األصغر يف رئاسات
التمويل األصغر بفروع بنك ُّ
الصلة بالتَّمويل
املصارف ،ووحدات تخطيط املشروعات باجلهات احلكوم َّية ذات ِّ
األصغر ،وقد وصل عدد مؤسسات التَّمويل األصغر العاملة إلى  27مؤسسة بنهاية
عام 2014م(.((2
وضع املجلس األعلى للتَّمويل األصغر استراتيجي ًة قوم َّي ًة لتنمية قطاع التمويل
األصغر اإلسالمي يف الفترة (2017 - 2013م) ،لتحل محل استراتيجية بنك
السودان املركزي يف قطاع التمويل األصغر؛ وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع
ُّ
يف النَّاجت احمللِّي اإلجمالي من  % 1إلى  ،% 3وزيادة نسبة النساء يف االستفادة من
خدمات التَّمويل األصغر من  % 30إلى  ،% 50وزيادة املم ِّولني من نصف مليون يف
عام 2014م إلى  1.5مليون يف عام 2017م(.((2
السودان املركزي
ياسات إلى زيادة إجمالي املبالغ
الس
ُ
أ َّدت تلك ِّ
َّ
املخصصةِ من بنك ُ
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للبرنامج التَّجريبي للتّمويل األصغر من  152.2مليون جنيه سوداني يف عام 2009م
إلى  351.5مليون جنيه سوداني يف عام 2014م ،وقد أ َّدى ذلك إلى ارتفاع حجم
السودان ،ووصل
التمويل املمنوح للمنشآت َّ
الصغيرة واألخرى متناهية الصغر يف ّ
حجم املستفيدين إلى  495ألف فرد يف عام 2014م ،مقارن ًة بنحو  31ألف يف عام
2009م .وبال َّرغم من ك ِّل ذلك لم تتجاوز نسبة استفادة هذا القطاع  % 5من التمويل
املصريف املمنوح حتى عام 2014م(.((3
توج ِ
هات املصارف إيجا ًبا ،حيث
السودان املركزي على ُّ
لقد انعكست ِسياسات بنك ُّ
كبير من أنشطتها نحو متويل
السودانية بتوجيه
ٍ
جانب ٍ
قام عد ٌد من املصارف ُّ
املشروعات الصغيرة واملشروعات األخرى متناهية الصغر بصيغ التَّمويل اإلسالمي،
السوداني ،وبنك
ً
خصوصا املصارف اآلتية :بنك َّ
العمال الوطني ،والبنك اإلسالمي ُّ
السوداني؛ أي تلك ا َّلتي لديها جتارب واسعة فى متويل صغار
فيصل اإلسالمي ُّ
املنتجني واملهنيني واحلرفيني(.((3

( ((3طبل ،ندى جمال عبد احلكيم حممود ( .)2016تقومي �أدوات التمويل الإ�سالمي يف متويل املن�ش�آت متناهية ال�صغر وال�صغرية يف �ضوء اخلربة
الدولية :الدرو�س امل�ستفادة للحالة امل�صرية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة :القاهرة ،م�صر� ،ص .96
( ((3الطيب ( )2003مرجع �سبق ذكره� ،ص .22
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املبحث الثاني

السوداني على حتقيق
تقو ُم االستراتيج َّية االستثمار َّية لبنك فيصل اإلسالمي ُّ
ال ِّربح َّية ،وتوزيع التَّمويل على القطاعات االقتصاد َّية املؤ ِّدية إلى التَّنمية االقتصاد َّية
واالجتماع َّية من خالل تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي( ،((3وقد أ ّدى تب ِّني بنك فيصل
الصغيرة واحلِ َرفِ ية وبرامج التَّمويل األصغر
السوداني لتمويل املشروعات َّ
اإلسالمي ُّ
إلى حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية اآلتية(:((3
َّخفيف من ِح َّد ِة الفقر وتقليل التَّفاوت بني َّ
ُ
الطبقات ،وذلك بدفع عجلة
1 .1الت
النّمو االقتصادي.
2 .2توفير فرص العمل وح ُّل مشكلة البطالة من خالل استيعاب اخل ِّريجني
َّ
ٍ
تخصصاتهم.
مشروعات جماع َّي ٍة تنمو َّية وفق
والشباب يف
ُّ
الضعيفة وغير
3 .3تيسير وصول خدمات التَّمويل األصغر إلى الشرائح َّ
القادرة على حتصيل اخلدمات املال َّية ال َّرسم َّية.
ِ
مؤس ِ
املشروعات
سات التَّمويل األصغر إلى
4 .4ترقية اخلدمات
َّ
املقدمة من َّ
والصغيرة.
الصغرى
َّ
ُّ
5 .5االرتقاء مبستوى اال ِّدخار واالستثمار ،من خالل تعبئة رؤوس األموال من
األفراد واجلمعيات والهيئات غير احلكومية.
أي من َّ
6 .6تشجيع روح التَّكافل اجلماعي بإنشاء جمع َّي ٍ
منظمات
ات تعاون َّي ٍة أو ٍّ
اخلاصة بصغار املنتجني.
املجتمع املدني
َّ
الصيرفة ا َّلتي تُع ِّز ُز من قدرات التَّمويل األصغر ،ومتناهي
7 .7نش ُر ثقافة َّ
الصغر ،والصغير ،والتمويل املصريف ذي البعد االجتماعي.
السوداني منذ تأسيسه بدعم صغار املنتجني،
وتأكي ًدا الهتمام بنك فيصل اإلسالمي ُّ
مختصا يف متويل احلِ َرفِ يني وصغار املنتجني ،وأ َّدى هذا الفرع
فرعا
أسس ً
ًّ
فقد َّ
الصغيرة واحلرف َّية وتط ُّورها ،وأتاح لها
دو ًرا كبي ًرا يف دعم العديد من املشروعات َّ
التَّمويل َّ
ٍ
ٍ
مريحة،
أقساط
اللزم ،وف ًقا لصيغ التَّمويل اإلسالمي التي تتم على أساس
( ((3الطيب ( )2003مرجع �سبق ذكره� ،ص .49
ال�سوداين ،جملة الدرا�سات املالية وامل�صرفية ،ع � ،3ص .59
إ�سالمي
ل
ا
في�صل
بنك
( ((3فرح ،على عمر �إبراهيم ( .)2012جتربة
ُّ
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ٍ
ميسرة ،وامتيازات عديدة ،وقد بلغ حجم التمويل املمنوح للمشروعات
وإجراءات َّ
الصغيرة نحو  5.8مليار جنيه ُسوداني يف الفترة 2000 - 1996م ،وبلغت نسبة
العوائد من متويل البنك للمشروعات الصغيرة  % 23.5من إجمالي األرباح الفعل َّية
ٍ
أدوات للحدادة وال ِّنجارة،
الستثماراته ،وشملت العمل َّيات التَّمويلية :متويل شراء
وماكينات خراطة ،وماكينات حلام أتوماتيكية ،ومناشير كهربائ َّية ،ومواد خام،
الصغيرة األُخرى(.((3
وغيرها من مستلزمات اإلنتاج للحرف
ِّ
والصناعات َّ
السوداني يف متويل املشروعات الصغيرة
وم َّرت جترب ُة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
واحلرف َّية مبرحلتني:
أ َّو ًال :مرحلة فرع احلرفيني يف الفترة2005 - 1983 :م:
بدأت هذه املرحلة بافتتاح فرع احلرفيني مبدينة «أم درمان» يف 1983م ،وق ّدم
ٍ
ٍ
ٍ
ميسرة،
مريحة
بأقساط
الصغيرة واحلرف َّية
الفرع التمويل للمشروعات َّ
وضمانات َّ
موجها يف دعم أصحاب احلرف الصغيرة يف الورش
وانحصر التَّمويل يف هذه الفترة َ
ٍ
بكثافة صيغة املرابحة
الصغيرة ،واستخدمت
الصغيرة واألعمال اليدوية َّ
الصناعية َّ
ٍ
متويالت للمشروعات
قدم
إن أه َّم ما مي ِّيز هذه املرحلة َّ
لآلمر بالشراءَّ .
أن البنك َّ
الصغيرة واحلرف َّية وفق االمتيازات اآلتية:
َّ
كهامش اجلِ ِّد َّية بصيغة املرابحة،
1 .1اإلعفاءُ من بعض متطلَّبات منح التَّمويل،
ِ
وقبول الضمانات َّ
الشخص َّية.
ٍ
استشارات اقتصاد َّي ٍة وإدار َّي ٍة وف ِّن َّي ٍة ألصحاب املش ُروعات واحلرف
مي
2 .2تقد ُ
الصغيرة.
َّ
ٍ
متخصصة قبل منح التَّمويل ،لضمان حسن
دورات تدريب َّية
3 .3تنظي ُم
ِّ
استخدامه.
(((3
للضمانات ا َّلتي يطلبها البنك فتتمثل يف اآلتي :
أما بال ِّنسبة َّ
ٌ
الضمان َّ
بالسداد يف حالة عجز العميل
الشخصي ،وفيه يلتز ُم
َّ 1 .1
طرف ثالثٌ
َّ
عن الوفاء بالتزاماته املال َّية جتاه البنك.
ال�سودان  -الأزم��ة املالية الراهنة والبدائل املالية
( ((3بوفا�سة� ،سليمان؛ وخليل ،عبد القادر ( .)2009حماولة تقييم امل�صرفية الإ�سالمية  -جتربة ُّ
منوذجا) ،امللتقى الدويل الثاين يف الفرتة  6 - 5مايو 2009م� ،ص .12
وامل�صرفية (النظام امل�صريف الإ�سالمي
ً
ال�صغرية 23 ،من ذي
ال�صغرية بال�صيغ الإ�سالمية ،ندوة �أ�ساليب التمويل الإ�سالمية للم�شروعات َّ
(� ((3أحمد ،عثمان بابكر ( .)2004متويل ال�صناعات َّ
احلجة 1424هـ 14 /فرباير 2004م ،مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،جامعة الأزهر :القاهرة ،م�صر� ،ص .22
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اجلدول ( :)1العمل َّيات املنفَّ ذة يف فرع احلرفيني يف الفترة1992 - 1983 :م
السنة

عدد العمل َّيات املنفَّذة

السنة
َّ

عدد العمل َّيات املنفَّذة

1983م

152

1988م

331

1984م

208

1989م

351

1985م

238

1990م

233

1986م

325

1991م

150

1987م

330

1992م

90

السوداني ،إدارة االستثمار
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

أن حجم العمل َّيات التَّمويل َّية ا َّلتي نفَّذها فر ُع احلِ رفِ يني
يتَّض ُح من اجلدول رقم (َّ )1
السوداني بلغت  2,408عمل َّية متويل مشروع صغير خالل
يف بنك فيصل اإلسالمي ُّ
أن التَّمويالت تراجعت يف عامي 1990م و1991م،
الفترة 1992 - 1983م ،ويالحظ ّ
الصعبة َّ
اللزمة الستيرادِ
املعدات واآلالت ،وانخفاض املوارد
َّ
بسبب قِ لَّةِ ال ُعمالت َّ
وجهت مبا تتــراو ُح نِسبته بني:
املال َّية
املخصصةِ لها من البنك ،كـــما َّ
أن َّ
الدولة قــد َّ
َّ
 % 50 - 40من التَّمويالت املصرف َّية إلى القطاع الزِّراعي يف الفترة 1993 - 1990م.
التوزيع القطاعى للتمويل يف فرع احلرفيني:
السوداني من حيث طبيعة
تنقس ُم عمل َّي ُ
ات فرع احلِ رفيني يف بنك فيصل اإلسالمي ُّ
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ُ
الصغير احلصول
ويكِ ُن
2 .2
ِ
االحتفاظ بالبضائع لدى البنكُ ،
لصاحب املشروع َّ
على احتياجاته من هذه املوا ِّد بعد دفع قيمتها.
3 .3ضمان رهن العقارات ،ويشمل :املنازل ،واألراضي ،وأماكن العمل كالورش
الصناعية .وتظ ُّل هذه العقارات يف حيازة البنك إلى أ ْن يُس ِّد َد العمي ُل
الضمان ،خاص ًة يف عمل َّي ِ
ات
يسر شرط َّ
ما عليهَّ ،إل َّ
أن البنك عمل ًّيا قد َّ
بالضمان َّ
الضمانات.
الشخصي ،وهو أيس ُر َّ
املرابحة ،حيثُ اكتفى فيها َّ

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

النَّشاط إلى القطاعات اآلتية(:((3
أ -التِّجارة احملل َّية.
ناعات والتَّشغيل ،ويشم ُل هذا القطاع متويل املطاحن أو املواد اخلام
الص
ُ
بِّ -
َّ
اللزمة للتَّشغيل أو األفران اآلل َّية أو التَّقليد َّية وغيرها.
السلع ُة ا َّلتي م َّولها الفرع يف هذا القطاع داخل ًة يف
جِ -
الزراعة ،حيثُ ت ُكو ُن ِّ
دورة اإلنتاج الزراعي ،ومن هذه السلع احملاريث ،والزراعات ،واحلاصدات،
وآل َّيات ضخِّ املياه وغيرها.
د -النَّقل واخلدمات ،ويشمل ما يت ُّم متويل ُ ُه لشراء النَّاقالت واملركبات
ومعدات تصليح اإلطارات وكهرباء
الصغيرة والكبيرة وقطع غيارها،
َّ
السيارات وغيرها.
ويض ُّم َّ
يحتاج ُه احلر ُّ
يف ملمارسة عمله ،مثل:
كل ما
هـ -قطاع احلرفيني،
ُ
ُ
معدات الورش ،وآل َّيات اللِّحام ،واخلراطة ،والبرادة ،وال ِّنجارة.
َّ
اجلدول ( :)2التَّمويالت املنفَّ ذة يف فرع احلرفيني حسب القطاعات يف الفترة1992 - 1983 :م
القطاعات

عدد العمل َّيات املنفَّذة

النِّسبة املئو َّية ()%

احلرفيون

1107

42.4

الصناعة والتشغيل

596

22.8

النقل واخلدمات

387

14.8

الزراعة

310

11.9

التجارة احملل َّية

210

8.1

اإلجمالي

2610

100.0

السوداني ،إدارة االستثمار
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

أن التَّمويالت املنفَّذة لقطاع احلرفيني هي األكثر عد ًدا
يتَّض ُح من اجلدول رقم (َّ )2
الصدارة بنسبة  ،% 42ث َّم يأتي قطاع الصناعة
مقارن ًة بباقي القطاعات ،حيثُ احتل َّ
(� ((3أحمد ( .)2004م�صدر �سبق ذكره� ،ص .18
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اجلدول ( :)3تط ّو ُر حجم العمل َّيات التَّ مويل َّية لقطاع املشروعات الصغيرة يف
الفترة 2005 - 1980م (باملليون دينار سوداني*)
السنة

1980م

1985م

1990م

1995م

2000م

2005م

قطاع املشروعات الصغيرة

--

0.4

3.4

2.4

204.6

2252.7

إجمالى القطاعات

5.7

10.0

39.8

577.2

3362.0

20862.5

*ملحوظة :الدينار عملة قدمية استُبدِ لت باجلنيه يف يوليو 2007م.
السوداني ،إدارة االستثمار.
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

ٍ
يتَّضح من اجلدول رقم ( )3تط ّور حجم التَّمويل املمنوح من البنك بصورةٍ
ملحوظة من
سنة ألخرى .فــفي عام 1990م منح البنك متويـــ ً
ٍ
الصغـــيرة
ال لقطـــاع املشـــروعات َّ
بلــــغ  3.4مليـــون دينار ســـوداني ،ثـــ َّم تراجعت عمل َّيـات البنـــك خــالل الفـتـرة
1992 - 1990م ،وبلــغ حجم التمويل يف عام 1995م نحو  2.4مليون دينار سوداني،
وزاد يف عام 2000م بنحو  204.6مليون دينار سوداني إلى أن بلغ ()2,252.7
مليون دينار ُسوداني يف عام 2005م ،وهذه متثل نسبة  % 10.8من إجمالي حجم
التمويل.
تطو ُ
السوداني:
ُّ
رات جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ

الصغيرة
السوداني يف متويل املشروعات َّ
شهدت جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
تط ُّورات كبيرة ،سوا ًء من ناحيةِ حجم التَّمويالت أو توزيعها على القطاعات
االقتصاد َّية املختلفة ،وتفصيل هذا التمويل بنا ًء على سنة  - 2005كأمنوذج -
كاآلتي:
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

وبجمع نسبةِ متويل هذين القطاعني جند
والتشغيل يف املرتبة الثانية بنسبة ،% 23
ِ
أن  % 65من متويل الفرع كان لصالح قطاع احلرفيني واملشروعات الصغيرة ،بينما
َّ
صار باقي التمويل موز ًَّعا بني القطاعات األخرى.

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

السوداني حسب
اجلدول (:)4
ُ
توزيع العمل َّيات ا ُملنفَّ ذة يف بنك فيصل اإلسالمي ُّ
القطاعات للعام 2005م (باملليون دينار سوداني*)
مساهمة

األرباح ُ
املققة

البنك**

القطاع

عدد العمل َّيات

احلجم
الكلِّي

الصادر
َّ

5

475

451

جتارة محل َّية

345

13791

12090

58

الصناعة
ِّ

69

1273

1138

5.4

139

الزِّراعة

92

509

502

2.4

47

9

حرف ُّيون وأسر منتجة

187

2262

2252

10.8

450

20

نقل وخدمات

788

4434

4429

21.2

752

17

اإلجمالي

1486

22744

20862

100.0

2404

12

املبلغ

النسبة
()%

املبلغ

2.2

28

6

988

8
12

املعدل
()%

* ملحوظة :الدينار عملة قدمية استبدلت باجلنيه يف يوليو 2007م.
** املقصود مبساهمة البنك حجم العمل َّيات ا َّلتي نُ ِّفذت يف كل قطاع من إجمالي التَّمويل.
السوداني ،إدارة اإلستثمار.
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

ُ
أن قطاع احلرفيني واألسر املنتجة نال نسبة 10.8
الحظ َّ
من اجلدول رقم ( )4يُ
من إجمالي العمل َّيات االستثمار َّية ا َّلتي ن َفذها البنك لتمويل القطاعات االقتصاد َّية،
مما
وجاء يف املرتبة الثالثة بعد قطاع التجارة احمللية ،وقطاع النقل واخلدمات؛ َّ
معدل العائد املتحقق لهذا
يعني َّ
أن البنك أولى هذا القطاع أهم َّية خاص ًة ،وقد بلغ َّ
القطاع  ،% 20وهذه تُع ّد أعلى نسبةِ عائد متحقق بني القطاعات االقتصادية،
ويؤ ِّكد ذلك أهم َّية هذا القطاع بالنسبة للربح َّية التّجار َّية ،فض ً
ال عن حتقيقه
ألهداف اجتماع َّية.

%
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(باملليون دينار سوداني*)
األرباح احملققة

مساهمة البنك

القطاع

عدد العمليات

احلجم
الكلي

الصادر

3

128

128

جتارة
محل َّية

284

9396

8480

72.9

الصناعة

37

804

758

6.5

86

الزراعة

62

545

543

4.7

74

14

حرفيون
وأسر
منتجة

65

489

479

4.1

91

19

نقل
وخدمات

200

1249

1242

10.7

147

12

اإلجمالى

651

12611

11630

100.0

1402

12

املعدل
()%

املبلغ

النسبة
()%

املبلغ

1.1

7

6

997

12
11

* ملحوظة :الدينار عملة قدمية استبدلت باجلنيه يف يوليو 2007م.
السوداني ،إدارة االستثمار.
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

أن قطاع احلرفيني واألسر املنتجة نال قد ًرا كبي ًرا من اخلصوص َّية
يوضح اجلدول (َّ )5
يف التَسهيالت؛ حيثُ بلغ حجم العمل َّيات التي متت تصفيتها نسبة  ،% 4عل ًما
بأن حجم العمل َّيات التي َّ
مت تنفيذها يف هذا القطاع بلغ  % 10.8من إجمالي
َّ
أن هذا القطاع ُم ِن َح فترة استرداد طويلة نسب ّيا ،وذلك
حجم التَّمويل ،وهذا يعني َّ
تيسي ًرا للمتعاملني مع هذا القطاع؛ فكلَّما طالت الفترة الزمنية لالسترداد كان مبلغ
قسط االسترداد قلي ً
ال ،وهذه السياسة أتاحت للمستثمر فرصة االستفادة من دخل
ُ
الحظ ً
معدل العائد لهذا القطاع ،حيث
أيضا ارتفاع َّ
استثماراته ألطول وقت .كما يُ
معدل ٍ
عائد يحققه البنك يف عام 2005م ،وهذا يؤكد تفوق
بلغ نسبة  % 19كأعلى َّ
هذا القطاع يف جانب الربح َّية على القطاعات االقتصاد َّية األخرى ،وقد مت متويل
نسبة  % 75من العمل َّيات االستثمار َّية ا َّلتي َّ
متت تصفيتها عبر صيغة املرابحة،
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

اجلدول ( :)5حجم تصفية العمل َّيات االستثمار َّية فـي البنك خالل عام 2005م

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

معدل ٍ
السلم(.((3
والتي حقَّقت َّ
عائد بلغ  % 12يف املرتبة الثانية بعد صيغة َّ
اجلدول ( :)6االستثمارات اجلارية للبنك حسب القطاعات يف العام 2005م
(باملليون دينار سوداني*)
مساهمة البنك

األرباح املتحققة

القطاع

عدد
العمليات

احلجم
الكلي

املبلغ

الصادر

3

307

157

1.1

جتارة محل َّية

290

9479

7258

49.0

549

92

1248

1101

7.4

149

14

الزِّراعة

90

587

432

2.9

47

11

حرف ُّيون وأُسر
ُمنتِجة

490

4220

2716

18.3

495

18

659

3841

3150

21.3

619

20

1624

19682

14814

100.0

1888

13

الصناعة
ِّ

نقل وخدمات
اإلجمالى

املعدل
()%

النسبة
()%

املبلغ
29

18
8

* ملحوظة :الدينار عملة قدمية استبدلت باجلنيه يف يوليو 2007م.
السوداني  -إدارة االستثمار.
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

ُ
أن نصيب قطاع احلرفيني واألسر املنتجة بلغ نسبة
الحظ َّ
من اجلدول رقم ( )6يُ
 % 18من إجمالي حجم العمل َّيات االستثمار َّية اجلارية ،وتعكس هذه ال ِّنسب ُة املرتفعة
اهتمام البنك؛ إذ يف الغالب تُصفَّى معظم العمل َّيات االستثمار َّية بنهاية العام ،عدا
أن ك ّل عمل َّيات القطاع متوسطة
العمل َّيات متوسطة وطويلة األجل؛ وهذا يشير إلى َّ
وطويلة اآلجال .كما يُصن ُ
معدل العائد يف املرتبة ال ّثانية بعد قطاع
َّف من ناحية َّ
النقل واخلدمات ،ويف هذا دليل على ربح َّيةِ القطاع بال ِّنسبة للبنك واملستثمرين،
دراسات سابقة-كانت
أن تكلفة التَّمويل فى فرع احلرفيني  -كما أظهرت
ويُشا ُر إلى َّ
ٌ
أن معظم العمليات التمويلية تراوحت هوامش األرباح املدفوعة عليها
منخفض ًة ؛ إذ َّ
بني  % 5إلى  ،% 6وكان أقصى هامش ال يزيد عن  % 20من أرباح املرابحة ،أ َّما
( ((3جربيل ( .)2006مرجع �سبق ذكره� ،ص.501
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اجلدول ( :)7توزيع متويالت بنك فيصل اإلسالمي السوداني حسب القطاعات
للسنوات2011/ 2009/ 2007 :م (باأللف جنيه سوداني)
القطاع

2007م

2009م

2011م

جتارة خارج َّية

1,026

526

131,473

جتارة محل َّية

79,749

88,381

156,311

متويل أصغر وأسر منتجة

11,250

8,867

450,516

زراعة

31,907

41,200

168,789

نقل وخدمات

176,456

340,575

388,377

صناعة

-

-

213,973

عقار

-

-

427,491

أخرى

4,833

3,244

1,320,887

ا ُ
جلملة

305,230

479,549

3,257,817

السوداني -إدارة االستثمار.
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

يُ ِّ
وض ُح اجلدول ( )7املقارنة بني متويالت البنك للسنوات 2011 /2009/ 2007م
معد ِ
الت التّمويل لقطاع التمويل األصغر واألسر املنتجة قد تزايد
ا َّلتي ِّ ُ
تبي فيها أن َّ
مبعدالت عالية يف عام 2007م ويف عام 2011م ،على الرغم من االنخفاض الكبير
َّ
يف عام 2009م.
ثان ًيا :مرحلة فرع التمويل األصغر من عام 2011م إلى الوقت احلاضر:
خاصا
فرعا
السوداني يف سبتمبر من عام 2011م ً
ًّ
َّ
أسس بنك فيصل اإلسالمي ُّ
بالسودان،
بالتَّمويل األصغر (فرع أبو سعد) ،كأ َّول فرع
ِّ
متخص ٍص يف التَّمويل األصغر ُّ
حيثُ استند البنك إلى جتربته يف متويل احلرفيني يف عام 1983م( ،((3ويُق ِّدم فرع
(� ((3أحمد ( .)2004مرجع �سبق ذكره� ،ص .18-16
ال�سوداين :اخلرطوم ،ال�سودان� ،ص .83
إ�سالمي
ل
ا
في�صل
بنك
الريادة.
م�سرية
من
�سنوات
ال�سوداين ( .)2014ع�شر
ُّ
( ((3بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

ملدة ستة
السداد فقد تراوحت بني  36 - 12شهراً،
وفترةالسماح بح ّد أقصى َّ
َّ
آجال َّ
أشهر(.((3
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ٍ
الصغيرة النّشطة اقتصاد ّيا ،وما يزال يقو ُم
التمويل األصغر
تسهيالت مال َّية للفئات َّ
بدوره يف متويل املشروعات االجتماع َّية والتَّنمو َّية( :أفراد /مؤسسات /جمع َّيات/
ِّ
اتادات /فئات املجتمع املختلفة) .وقد بدأ بتعميم التّجربة على كا َّفة فروع البنك
بالواليات ،وأسس يف والية اخلرطوم وحدها خمسة فروع.
ومن أه ِّم ِّ
أن نسبة التعثر بلغت صف ًرا يف نحو 2469
مؤشرات جناح هذه التجرية َّ
عمل َّية حتى نهاية العام 2014م( ،((4واستقطابه للفئات الفقيرة النشطة اقتصادياً
ودعمه لها من خالل سياسة البنك التمويلية املرنة واملخففة القيود مثل :اإلعفاء
من بعض متطلبات منح التمويل كهامش اجلد َّية يف التمويل بصيغة املرابحة ،وقبول
الضمانات َّ
الشخص َّية ،إلى جانب تقدمي التّدريب واالستشارات املؤدية إلى حسن
َّ
استخدام التمويل(.((4
السوداني
اجلدول (ِ )8ن ُ
سب ال َّتمويل حسب القطاعات يف بنك فيصل اإلسالمي ُّ
للفترة 2014 - 2012م (.)%
القطاع

2012م

2013م

2014م

زراعة

4

2

3

صادرات

7

7

7

صناعة

10

20

16

نقل

5

6

4

جتارة محل َّية

4

5

7

عقارات

9

13

18

متويل أصغر وبعد اجتماعي

43

36

32

أخرى

18

11

13

النسبة اإلجمالية

100

100

100

السوداني ،تقارير سنو َّية متف ِّرقة.
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ

ال�سوداين ( .)2014مرجع �سبق ذكره.
( ((4بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
ال�سوداين ،احتاد امل�صارف العربية ،ع ( ،www.uabonline.org،415مت ا�سرتجاعه يف يوم � 24أبريل 2017م)
( ((4بنك في�صل الإ�سالمى ُّ

50

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

اجلدول ( :)9متويالت بنك فيصل اإلسالمي السوداني فرع التمويل األصغر
(أبو سعد أم درمان) للعام 2012م
القطاع

عدد العمليات

حجم التمويل
(باجلنيه السوداني)

نسبة املساهمة ()%

اإلنتاجي

20

389,400

5.5

التجاري

153

2,602,449

36.9

اخلدمي

182

3,184,205

45.2

الزراعي

20

382,444

5.4

الصناعي

26

494,276

7.0

اإلجمالي

401

7,052,807

100.0

السنوي للعام 2012م.
السوداني ،فرع أبو سعد للتَّمويل األصغر ،التَّقرير َّ
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ال�سودان.
ال�سوداين ( .)2016التقرير ال�سنوي ،اخلرطومُّ :
( ((4بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

يعرض اجلدول رقم ( )8نسب التَّمويل حسب القطاعات يف بنك فيصل اإلسالمي
كما
ُ
ُ
الحظ هنا زيادة نسب التَّمويل املمنوح
السوداني للفترة 2014 - 2012م ،ومما يُ
ُ
أن قطاع التَّمويل
لقطاع التمويل األصغر ومشروعات احلرفيني ،ويُالحظ أيضاً َّ
األصغر  -ذا البُعد االجتماعي  -الذي يشمل متويل قطاعات :النقل مثل مركبات
النقل ،وناقالت النّظافةِ ،
الصح َّية ،ومشروعات
والص َحة كاألجهزة الطب َّية،
َّ
واملعدات ِّ
اإلنتاج التي تضم تربية األبقار والدواجن ،والبناء والتشييد مثل مواد البناء ،والطرق
واجلسور ،ورياض األطفال ،ومصانع الطوب ،واحللويات ،والطواحني ،قد حصل
على نسبة عالية من متويالت البنك تراوحت بني  % 43 - 32يف الفترة - 2012
2014م.
وكما أشارت تقاري ُر الحقة إلى زيادة نسبة متويل هذا القطاع إلى  % 47يف عام
2015م ،ونحو  % 52.5يف عام 2016م( ،((4وأشار ً
أن متويل البنك قد
أيضا إلى َّ
ضمت العاملني يف القطاعني العام واخلاص ،وأصحاب
استهدف شرائح عديدة َّ
املعاشات واخل ِّريجني واحلرفيني والفقراء الناشطني اقتصاديا.

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

ُ
الحظ من اجلدول
وعلى أساس سنة 2012م كأمنوذج لتمويل فرع التَّمويل األصغر ،يُ
أن حجم التمويل املمنوح من البنك للتمويل األصغر بلغ ( )7,052,807جنيه(،((4
(َّ )9
وحصل قطاع اخلدمات على أعلى نصيب من التمويل بنسبة  ،% 45.15ويليه
الدعم الكبير لصغار املنتجني
القطاع التِّجاري بنسبة  ،% 36.90ويدل ذلك على َّ
واحلرفيني ،ويالحظ من خالل عرض تفاصيل العمل َّيات املنفَّذة يف العام 2012م
متويل أصغر للفتر ِة من يناير 2012م وحتَّى ديسمبر
أن الفرع نفَّذ  401عمل َّية
ٍ
َّ
حتصيل للمديون َّية املستحقَّة بلغت
وأن معظم األقساط قد س ِّددت بنسبة
ٍ
2012مَّ ،
 ،% 92وق ِّدرت
أرباح ُه بنحو ( )2,042,974جنيه ،وذلك يشير إلى زيادة وعي عمالء
ُ
بالسودان(.((4
التَّمويل األصغر ُّ
السوداني:
مفهوم التَّ مويل األصغر يف بنك فيصل اإلسالمي ُّ

األصغر كل تسهيل مالي أو عيني ممنوح للفقير النشيط اقتصاد ًّيا،
يُقص ُد بالتَّمويل
ِ
ٍ
أو
ملجموعة من الفقراء النَّشطني اقتصاديا وفقاً لشروط البنك( ،((4وتتوزع الفئات
املستهدفة لعمالء التمويل األصغر بني كل قطاعات املجتمع يف الريف واحلضر
وتشمل صغار املنتجني ،احلرفيني وأصحاب الصناعات اليدوية ،وصغار املهنيني،
واخل ِّريجني ،ور َّبات األسر ،وصغار املزارعيني ،كما تشمل الطالب ،املعاشيني،
واملوظفني والعمال محدودي الدخل ،باإلضافة للنّقابات واالحتادات املهن َّية.
مجاالت التَّ مويل األصغر:
ً
يوفر التمويل األصغر
قروضا صغيرة لرأس املال العامل يف املجاالت اآلتية(:((4
	-املجال الزراعي :تشمل املشروعات الصغيرة ك ً
ال من البساتني الفالح َّية،
اجلمع َّيات التَّعاون َّية الزِّراع َّية ،البيوت احملم َّية الزراعية.
	-مجال الثروة احليوانية :تربية الدواجن ،االستزراع السمكي ،تربية املواشي.
ال�سودان.
ال�سوداين -فرع التمويل الأ�صغر �أبو �سعد ( .)2012التقرير ال�سنوي للعام 2012م :اخلرطومُّ ،
( ((4بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
(� ((4أحمد ( .)2016مرجع �سبق ذكره2016 ،م.
ال�سوداين ،متت زيارته يوم 20فرباير 2017م انظر الرابط:
( ((4موقع بنك في�صل الإ�سالمي ُّ

http://www.fibsudan.com/ar2/index.php?bg=personal&contentID=90

( ((4املرجع ال�سابق.
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شروط منح التمويل األصغر(:((4

ً
شروطا ملنح التَّمويل تتم َّث ُل يف اآلتي:
السوداني
وضع بنك فيصل اإلسالمي ُّ
مسموحا به وفق لوائح البنك املركزي.
	-أن يكون املشروع
ً
طلب مو َّق ٍع عليه بواسطة العميل ،يشمل العنوان بالتفصيل وأرقام
	-تقدمي ٍ
التواصل.
السودان املركزي.
	-إكمــا ُل استمارة البيانات ال ِّدميوغرافية َّ
املعدة من بنك ُّ
مبسطة.
	-دراسة جدوى َّ
	-أن يكون املشروع من املشروعات اإلنتاج َّية.
أن صاحب
السلعة أو اخلدمة مع التَّأ ُّكد من َّ
	-إحضار فاتورة مبدئ َّية بقيمة ِّ
السلع ا َّلتي
الفاتورة املبدئ َّية لديه فواتير نهائ َّية مختوم ٌة بختم َّ
الضرائب ،أ َّما ِّ
ليست لها فواتير بطبيعتها فيمكن توثيق املعاملة ٍ
بعقد من احملامي.
سكن معتمدة من اللجنة َّ
الشعبية بغرض طلب التَّمويل األصغر.
	-شهادةُ ٍ
	-صورة من إثبات َّ
الشخص َّية سارية املفعول ،وصورة من الرقم الوطني.
	-شهادة مزاولة النشاط التِّجاري ،أو عقد إيجار ،أوصورة من شهادة املخدم
من اللجنة الشعبية لتأكيد وجود املشروع.
السودان املركزي.
	-االستعالم عن العميل لدى بنك ُّ
َّ
	-إحضار شهادةٍ
املوظفني ،وتع ُّهد كتابي من املخدم
السنوي يف حالة
َّ
بالدخل َّ
مبلغ يعج ُز املم ِّو ُل عن سداده من استحقاقاته ،يف حالة ترك العمل
بسدادِ أي ٍ
أسباب أخرى.
ألي
ٍ
جار بالبنك.
	-أن يكون لطالب التمويل حساب ٍ

( ((4املرجع ال�سابق.
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

	-املجال الصناعي :مصانع الزيوت والصابون الصغيرة ،وورش احلدادة
وصيانة السيارات.
	-املجال اخلدمي :يشمل مشروعات صغيرة يف اخلدمات والنقل بأنواعه
املختلفة.
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فترة التمويل واملبلغ وهامش الربح(:((4
	-احل ُّد األقصى ملبلغ التَّمويل  5آالف جنيه ،زائد مصروفات التأمني ،أو أي
مصروفات أخرى ،وهي نسب تتغ َّي ُر حسب سياسات بنك السودان املركزي
التي يُع ِلنُها َّ
كل عام.
نسب تتغ َّير حسب سياسات بنك
	-هامش الربح ( )% 14يف السنة ،وهي
ٌ
السودان املركزي التي يُع ِلنُها َّ
كل عام.
كحد أقصى ،مع فترة سماح تتراو ُح بني شهر إلى ثالثة
	-فترة العمل َّية عامان
ٍّ
أشهر حسب طبيعة املشروع.
	-يجو ُز عدم دفع الزَّبون القسط األ َّول (الفوري).
السوداني ما
ومن ضوابط التَّمويل األصغر
ِّ
وموجهاته يف بنك فيصل اإلسالمي ُّ
يأتي(:((4
	-االلتزام بتمويل نشاطات اخل ِّريجني وصغار املُنتجني واحلِ رفِ يني.
الســــودان املركزي وتراوحـــت بني
	-تخصيص ال ِّنســـبة ا َّلتي
َّ
حــــددها بنـــك ُّ
كحد أدنى للتَّمويل األصغر.
 % 14 - 12من محفظة البنوك ٍّ
	-زيادة التَّمويل املمنوح إلى النساء ليبلغ نسبة  % 30من حجم التمويل األصغر
املمنوح من البنك.
السودان املركزي ،والتَّد ُّرج يف منح
	-قبول كا َّفة َّ
الضمانات املسموح بها من بنك ُّ
الصغيرة حماي ًة من املخاطر.
التَّمويل للمش ُروعات َّ
ومدة التمويل ،على َّأل تتجاوز فترة العمل َّية
	-املرون ُة يف احتساب األقساط َّ
 24شه ًرا.
ضمانات التمويل:
الضمانات ا َّلتي يطلبها البنك( ،((5وتفصيلها كاآلتي:
ُهناك مجموع ٌة من َّ
الضمان َّ
ٍ
الشخصي :إحضار ضامن موثوق فيه ،ذي مقدرةٍ
مالية ومقبول
	َّ -
ال�سوداين ،متت زيارته يوم 20فرباير 2017م انظر الرابط:
( ((4موقع بنك في�صل الإ�سالمي ُّ

http://www.fibsudan.com/ar2/index.php?bg=personal&contentID=90

ال�سوداين� ،إدارة اال�ستثمار.
( ((4بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
ال�سوداين� ،إدارة اال�ستثمار.
( ((5بنك في�صل الإ�سالمي ُّ
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الصيغ التَّ
السوداني:
ِّ
َّ
مويلية املستخدمة فـي بنك فيصل اإلسالمي ُّ

السوداني العديد من صيغ التَّمويل اإلسالمي لتمويل
يستخد ُم بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغر ،منها صيغة املرابحة واملشاركة ،باإلضافة
الصغيرة واملتناهية ِّ
املشروعات َّ
أن صيغة املرابحة تُع ُّد
صيغ أخرى ،كاملضاربة
والسلم واملزارعة واإلجارة ،إال َّ
َّ
إلى ٍ
ٍ
بكثافة يف متويالت البنك للمشروعات الصغيرة،
الصيغة الرئيسة التي استُخدِ مت
وبلغت  ،% 90تلتها صيغة املشاركة بنسبة تتراوح بني  % 8 - 7من إجمالي متويالت
البنك ،كما استُخدِ مت صيغة البيع بالتقسيط بنسبة .((5(% 3
ُ
السوداني
اجلدول (:)10
سياسات تطبيق املرابحة ببنك فيصل اإلسالمي ُّ
مدة املرابحة
َّ
 18 - 12شهراً قابلة
للزيادة.

الضمانات
 ضمان طرف ثالث. حيازة بنكية. ضمان عقاري(أحياناً).

طريقة السداد
 أقساط متساوية فترةُسماح تص ُل
ٍ
إلى  6أشهر.

شروط وإجراءات التمويل
 دراسة إمكان َّية ومقدراتالعميل.
 عضو َّية ِّاالتاد أو شهادة
تدريب.
 اجلدوى االقتصادية.املختصة.
السلطات
َّ
 رخصة ُّ -فتح حساب بالفرع.

السوداني (ب .ت) .مرشد أعمال االستثمار يف البنك.
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ
(� ((5أحمد ،عثمان بابكر ( .)1995متويل القطاع ال�صناعى وفق �صيغ التمويل الإ�سالمية ،جتربة بع�ض امل�صارف الإ�سالمية ،املعهد الإ�سالمى للبحوث
والتدريب ،البنك الإ�سالمى للتنمية :جدة ،ال�سعودية� ،ص .71 - 69
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

الضمان أمام
لدى البنك ،ويشترط حضوره شخص ّياً مع التَّوقيع على وثيقة َّ
موظفي البنك ،وحترير ٍ
شيك مببلغ االلتزام.
	-ضمان اجلهة املخ ِّدمة :إحضا ُر شهادة حتويل مرتَّب من اجلهة ا َّلتي يعمل
َّ
املوظ ُ
ف
مبلغ يعجز
بها املوظف إلى البنك ،وتع ُّهد املخ ّدم كتاب ًة بسداد ِّ
أي ٍ
أسباب
أو العامل عن سداده من استحقاقاته ،يف حالة تركه العمل أو ألي
ٍ
أخرى.
الضمانات األخرى :وتشمل األصو ُل ا َّلتي ُيك ُن رهنُها مثل :األصول العقارية،
	َّ -
واألوراق املالية ،والودائع االستثمارية.

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

أن  % 64.2من املتعاملني مع بنك فيصل اإلسالمي
أظهرت دراسة أحمد (ّ )1995
السوداني ِّ
السنوات
يفضلُون التَّمويل بصيغة املرابحة ،وتشير إحصاءات البنك يف َّ
ُّ
السنوات إلى
األخيرة إلى انخفاض نسبة التَّعامل باملرابحة ،التي وصلت يف بعض َّ
شجع التَّمويل بالصيغ
 ،((5( % 36وعمو ًما َّ
فإن البنك ال يفرض التَّعامل باملرابحة ،بل يُ ِّ
الصيغة
الصغيرة لهذه ِّ
السبب يف تفضيل أصحاب املشروعات َّ
األخرى ،وإمنا يرجع َّ
تدخل من البنك.
إلى أ َّنها متنحهم حر َّية يف إدارة مشروعاتهم دون
ٍ
السوداني
اجلدول ( :)11إجراءات وضوابط ِّ
الصيغ املستخدمة لدى بنك فيصل اإلسالمي ُّ
املرابحة

املضاربة املقيدة

السلم
َّ

االستصناع

 قيام البنك بشراءالسلعة ومتلكها ووضعها
يف املعرض.
 وضع هامش ربحمعقول على سعر
االستيراد.
 ال يجبر البنك العميلعلى شراء السلعة إذا
الصيغة
رفضها ألنَّ ِّ
املستخدمة هي املرابحة
لآلمر بالشراء.
 وجود ضمان مقابلسداد األقساط
املستحقَّة.

 يفتح حساب باسم املضاربةويودع فيه رأس مال املضاربة.
 يدار احلساب بواسطةالعميل
 يُتَّف ُق على موضوع املضاربة،ومكان العمل ،ونوع التجارة،
وأسعار البيع والشراء.
ُ
يحتفظ البنك بح ِّقه يف
مراجعة احلسابات.
 يُقدِّم العمي ُل باعتبارهُمضارِ ًبا ضما ًنا للبنك يف حالة
التعدِّي والتَّقصير.
 تُصفَّى املضاربة وف ًقاللشروط ،ويكون توزيع األرباح
بنسب مئو َّية.
ٍ
يتحملها
 يف حالة اخلسارةَّ
املضارب
صاحب املال ،ويفق ُد
ُ
جهده يف حالة عدم التَّقصير.

السلم
 رأس مال َّ(السلعة).
واملسلَم فيه ِّ
 فتح حساب باسمرأس مال السلم.
 تُسلَّم البضاعةالسلم من
موضوع َّ
الطرف الثاني.
 تباع البضاعةبواسطة البنك.
 يجوز أخذ ضمانشخصي أو عيني من
املسلَم إليه لضمان
تسليم املسلَم فيه.
 تُوض ُع األربا ُحيف حساب األرباح
واخلسائر.

السلعة
 تكون ِّاملرا ُد صنعها محددة
نوعا وك ًّما.
ً
ُّ
 التَّأكد من جد َّيةالصانع وسمعته
ومناسبة األسعار.
 توقيع عقدٍ
مصانعة مع
الصانع ،ث َّم عقد
َّ
استصناع بالعمل َّية
ٍ
االستثمار َّية.
 أن يُق ِّد َم العميلُالضمان َّ
اللزم.
َّ

السوداني (ب .ت) .مرشد أعمال االستثمار يف البنك ،والتقارير السنوية لبنك
املصدر :بنك فيصل اإلسالمي ُّ
السودان املركزي.
السوداني ومنشورات بنك ُّ
فيصل اإلسالمي ُّ

(� ((5أحمد ( .)1995مرجع �سبق ذكره.
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املبحث الثالث
السوداني يف دعم املشروعات الصغيرة
تقييم جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
السوداني بافتتاح فرع خاص لتمويل
قام يف عام 1983م بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة واحلِ َرفِ ية (فرع احلِ َرفِ يني بأم درمان) ،ويف عام 2011م أسس
املشروعات َّ
خاصا بالتمويل األصغر (فرع أبو سعد) ،فأصبح بذلك يولي عنايته
فرعا
البنك ً
ًّ
ً
أيضا للمشروعات متناهية الصغر ،ولم يقتصر دور البنك فى متويل املشروعات
قدم يف عام 2013م متوي ً
قد ُر بــ  3.3ماليني يورو
ال يُ َّ
الصغيرة بالتَّمويل املباشر ،بل َّ
َّ
(53) Ibrahim, B-L-D (2003). Banking and Finance to Small and Micro-Enterprises in Sudan- Some Lessons from the
Islamic Financing Studies. Institute of Islamic Banking and Insurance: London, p.52.
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

ُ
الحظ من الصيغ التي استخدمها بنك فيصل
وبالنَّظر إلى اجلدول رقم ( )11يُ
أن املشاركة مت َّيزت بوضوحها وخل ِّوها من التَّعقديات اإلجرائ َّية،
السوداني َّ
اإلسالمي ّ
الصغيرة واملتوسطة ،وال تُوج ُد فيها
وكذلك مناسبتها لتمويل األنشطة االقتصادية َّ
بهات ربو َّي ٌة كما يف صيغة املرابحة ،وال تعتمد كثي ًرا على الضمانات التي يتطلَبها
ُش ٌ
الصغيرة ،أ َّما املضاربة
نظام التَّمويل املصريف عاد ًة ،وتكو ُن عائ ًقا أمام ر َّواد األعمال َّ
فإ َّنها تق ِّدم متوي ً
ٍ
مبرونة أكبر يف حتديد حصص ال ِّربح ،بينما يُوف ُر
ال نقد ّيا وتتم َّت ُع
الصغير ،أل ّنه ُي ّكنُ ُه من بيع سلعته املؤجلة
السل ُم متويال نقد ًّيا لصاحب املشروع َّ
َّ
ُ
السلم يف احلصول على
بسعر
ٍ
ّ
نقدي حاضر ،وال يُ
شترط أن يُستخدم رأس مال َّ
السلعة ،وله أن يستخدمه كما يشاء ،ويتم َّي ُز االستصناع بتوفير متويل عيني للسلع
ِّ
واألصول م ًعا ،وميكن حتديد هامش ال ِّربح كنسبة من التّكلفة الكل ّية على ضوء
العالقة التعاقد َّية بني طرفيه .أ َّما املرابحة فتل ِّبي احتياجات املشروعات الصغيرة،
وال ينظر البنك اإلسالمي عمو ًما إلى اجلدارة االئتمانية للعميل ،بقدر ما ينظر إلى
ُ
تستهدف متليك السلعة
الصفقة التي تت ُّم بنا ًء على عقد املرابحة ،وملا كانت املرابحة
الصغيرة ،حتَّى
لصاحب املشروع احلقيقي َّ
فإن ترتيباتها تُع ُّد مناسب ًة للمشروعات َّ
وإن كانت هوامش أرباحها متطابق ًة من حيث القيمة مع أسعار الفائدة(.((5
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لهيئة تنمية الصناعات واألعمال الصغيرة بوالية اخلرطوم؛ مما يؤ ِّك ُد سياسة البنك
الصغيرة فى مختلف املجاالت وعلى
وتوجهه يف تقدمي َّ
ُّ
الدعم املالى للمشروعات َّ
كافة املستويات لضمان إجناح هذه املشروعات(.((5
السودان إلى فتح املزيد
السوداني حكومة ُّ
دفع جناح جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ٍ
من املصارف اإلسالمية( ،((5ومن ٍ
ملنتجات متويل َّي ٍة تدع ُم
جهة أُخرى تب ِّني املصارف
الصغيرة ،ويف إطار مقارنة إجمالي التَّمويل حسب القطاعات بني بنك
املشروعات َّ
السودان َّية مجتمعة يف الفترة من عام
السوداني وبقية املصارف ُّ
فيصل اإلسالمي ُّ
أن بنك فيصل اإلسالمي
2004 - 1999م( ،كما هي مب َّين ٌة يف اجلدول  )12جند َّ
مما هو متو َّق ٌع منه خالل هذه الفترة؛ حيثُ وصلت مساهمته
السوداني أسهم بأقل َّ
ُّ
السودان َّية بال ِّنسبة لقطاع احلِ َرفِ يني
حوالي  % 1.4من إجمالي مساهمات البنوك ُّ
واألسر املنتجة.
السوداني يف التمويل املصريف
اجلدول ( )12مساهمة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
السودانية حسب القطاعات يف الفترة 2004 - 1999م ()%
مقارنة باملصارف ُّ
نوع القطاع

السوداني
بنك فيصل اإلسالمي ُّ

السودانية األخرى
املصارف ُّ
99.2

جتارة خارجية

0.8

جتارة محلية

3.3

96.7

صناعة

1.8

98.2

زراعة

1.9

98.1

حرفيون وأسر
منتجة

1.4

98.6

نقل وتخزين

5.5

94.5

إجمالي القطاعات

2.1

97.9

السودان املركزي.
السوداني وبنك ُّ
املصدر :التقارير السنوية لبنك فيصل اإلسالمي ُّ

( ((5موجود على الرابط( http://www.vetogate.com:مت ا�سرتجاعه يوم 2013/3/12م).

(55) Abel Mohsin, M. I. (2005). The Practice of Islamic Banking System in Sudan. Journal of Economic Cooperation, 26
(4), 30.
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

السوداني ميكننا تقييمها يف
ومن خالل استعراض جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ال ِّنقاط اآلتية:
السوداني يف متويل املشروعات
1 .1تتّس ُم جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
حددت منذ البداية طبيعة القطاع الذي
الصغيرة
بوضوح هدفها؛ إذ َّ
َّ
ِ
تتعامل معه وطبيعة احتياجاته التمويلية .كما تتم َّيز ً
حددت
أيضا بأ َّنها َّ
نشاطها وتعامالتها منذ بدايتها وفق صيغ التمويل اإلسالمي ،وهذا يتَّفق
توصلت إليه دراسة جبريل(.((5
مع ما َّ
ٍ
الصغيرة
السوداني بتقدمي
امتيازات ِّ
للصناعات َّ
2 .2قام بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ميسرةٍ  ،مع
وضمانات
مريحة
بأقساط
فرع لتمويلها
َّ
منها :تخصيص ٍ
قبول الضمانات الشخصية ،وتقدمي االستشارات الفنية واالقتصادية
واحملاسب َّية مجا ًنا ،وعقد دورات تدريبية ألصحاب املشروعات ،وتوزع
منط التَّمويل به بني  % 90للتمويل باملرابحة ،و % 7للتمويل باملشاركة،
والنسبة الباقية للصيغ األخرى.
السوداني بصورة واضحة فى متويل ،وتأهيل
3 .3أسهم بنك فيصل اإلسالمي ُّ
اللزمة لها ،فض ً
الصغيرة ،وتقدمي التَّسهيالت َّ
ال عن ارتفاع
املشروعات َّ
الصغيرة واحلِ َرفِ ية
َّ
معدل العائد املتحقق من متويل قطاع املشروعات َّ
خالل فترات مختلفة.
الصنَّاع
4 .4أشار عدد من الدراسات السابقة إلى َّ
أن النسبة املرتفعة لصغار ُّ
ا َّلذين يرغبون يف استمرار التَّعامل مع البنك ترج ُع إلى أ َّن ُه أتاح مصد ًرا
آمنًا لتمويل احلرفيني الذين كانوا يلجؤون لالقتراض من السوق غير
وأن النسبة الصغيرة ( )% 5.3من املجموع
الرسمي بأسعار فائدةٍ باهظةَّ ،
الكلِّي للحاالت ا َّلتي ال ترغب يف االستمرار قد صادفت متاعب استثنائ َّية
أن لديها مصادر متويل أفضل ،والبعض اآلخر
يف التَّعامل مع البنك ،أو َّ
املعدات واآلالت ا َّلتي قام الفرع بتمويلها مقارن ًة
احتج بارتفاع أسعار
َّ
َّ
أن هذا االنتقاد قد ذُكِ َر إال أ َّنه ال يستند إلى
السوق .ورغم َّ
بأسعارها يف ُّ
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ألن فروقات األسعار نشأت من مم ِّي ٍ
زات خاصة بنوعية
حقائق موضوع َّية؛ َّ
السلع التي م َّولها البنك ،ولكن مع ذلك يبقى على إدارة البنك توفير السلع
التي جتمع بني التميز يف السعر والنوعية ،حتَّى تستطيع احملافظة على
عمالئها.
أى
5 .5الضمانات املطلوبة من العمالء ال تختلف عن َّ
الضمانات ا َّلتي يطلبها ُّ
بنك جتاري ،ولكن من ٍ
ٍ
تسهيالت أجراها البنك ،مثل:
جهة أخرى هناك
ٌ
قبول الشيكات من العمالء واعتبارها أحيا ًنا ضما ًنا كاف ًيا ،أو قبول ضمان
شخصي بدالً من الرهن العقاري ،فض ً
فإن فرع أم درمان ما
ال عن ذلك َّ
ألن البنوك التجارية يف إطار
زال له ميزة نسبية يف معاملة احلرفيني؛ ذلك َّ
نشاطها التقليدي ال تخاطر بإقراض صغار الصنَّاع ،حتَّى مع استعدادهم
الضمانات.
لتقدمي َّ
6 .6معظم عمل َّيات فرع احلِ َرفِ يني َّ
ُ
يختلف
ربح ال
متت بصيغةِ املرابحةِ بهامش ٍ
السوق وقتئذ ،واملشكلة ليست يف اقتراب
عن أسعار الفائدة َّ
السائدة يف ُّ
الصنَّاع
أو تساوي هامش ربح املرابحة مع أسعار االقتراض ،فصغا ُر ُّ
أساسا لالقتراض من البنوك التجارية،
واحلرفيني ليس لديهم فرصة
ً
السوق غير
والبديل الوحيد املتاح هو االلتجاء لتجار العملة اجلشعني يف ُّ
الرسمي .ولكن تظهر املشكلة حقيقة يف اختالط شكل املرابحة اإلسالمية
ٍ
بصيغة وضع َّي ٍة ربو َّية؛ مما يؤ ِّثر يف بعض العمالء ا َّلذين
يف التطبيق العملى
ٍ
بطريقة إسالميَ ٍة صحيحة.
يرغبُون يف التَّعامل
السوداني من التَّجارب الفريدة يف
وخالص ُة القول َّ
أن جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
نوعها محلياً وعاملياً؛ حيث أتاحت متوي ً
ال من نوع جديد لفئة من العمالء ال جتد

احتياجاتها لدى أي مصدر متويلي آخر رسمي أو غير رسمي ،ويلخص اجلدول رقم
والسلبيات والتَّحديات يف التجربة.
( )13أبرز اإليجاب َّيات َّ
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اإليجابيات

السلبيات والتحديات

 انخفاض نسبة التعثر بحيث لم تتعد  %2منإجمالي التمويالت املمنوحة.

 اإلكثا ُر من استخدام صيغةِ املرابحة ،واإلحجام عنالصيغ التَّمويل َّية األخرى القائمة
التوسع يف استخدام ِّ
ُّ
على املشاركة واملضاربة خو ًفا من املخاطر وارتفاع
التَّكاليف اإلدار َّية.

 تشجيع احلرفيني والصناعات الصغيرة علىاالدِّخار ،ووضع مدخراتهم ضمن ودائع املصرف.

 قلَّة حجم التَّمويل املمنوح للحرفيني واملشروعاتالصغيرة ،مقارن ًة بحجم التَّمويل املمنوح من بق َّية
املصارف.

 وضع ضمانات غير تقليد َّية وغير مكلفة،وإجراءات ميسرة للحصول على التمويل

فروع اخلدمة على مناطق محدودةٍ من
 اقتصا ُرِ
املناطق احلضر َّية.

 قلة املخاطر التمويلية واحلصول على العائدالسريع ،وتفادي ال ُّدخول املباشر يف إدارة
املشروعات.

املقدمة من املصارف
الضمانات مع تلك
 تشابه بعض ََّّ
التقليد َّية.

استقطاب شرائح متع ِّددةٍ من احلرفيني
ُ
واملشروعات الصغيرة ،ومساعدتها يف توفير
مستلزمات اإلنتاج.

 معظم حاالت التعثُّر تعو ُد الستخدام صيغة املرابحةللسداد بالنسبة للمشروعات
ا َّلتي ال تُعطي فتر ًة كافي ًة َّ
التي تأخذ العمليات اإلنتاجية والتسويقية لديها فترات
طويلة.

 االلتزام مبعايير شرع َّية ومصرف َّية واضحةومحددة.
َّ

مبوجهات البنك املركزي
 من التَّحديات االلتزامِّ
بشأن نظم التَّمويل املمنوح واشتراطات إدارة املخاطر.

 تقدمي االستشارات الف ِّن َّية َّاللزمة ألصحاب
احلرف واملشروعات الصغيرة.

التوسع يف اخلدمات املصاحبة للتَّمويل ،مثل
 عدمُّ
التَّسويق والتَّدريب.

السودان املركزي.
السوداني وبنك ُّ
املصدر :التقارير السنوية لبنك فيصل اإلسالمي ُّ
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السوداني
تجربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الصغيرة ِ
فية
والح َر َّ
في تمويل المشروعات َّ

السوداني
والسلبيات والتَّحديات يف جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
اجلدول ( )13اإليجاب َّيات َّ
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النتائج والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
توصل البحث إلى النَّتائج اآلتية:
َّ
السوداني من أه ِّم التَّجارب ا َّلتي
1 .1تُع ُّد جتربة بنك فيصل اإلسالمى ُّ
السودان وخارجه يف متويل املشروعات
َّ
قدمتها املصارف اإلسالم َّية داخل ُّ
السوداني س َّبا ًقا يف متويل
الصغيرة ،فقد كان بنك فيصل اإلسالمي ُّ
احلرفيني ،ويف اتخاذ خطوة أخرى بتقدمي التمويل األصغر؛ حيثُ افتتح
خاصا بالتَّمويل األصغر ،ويُق ِّد ُم هذا الفرع هذا
فرعا
يف العام 2011م ً
ًّ
النوع من التمويل للفئات الصغيرة النَّشطة اقتصاد ًّيا.
الصغيرة باإلعفاء من بعض متطلَّبات
2 .2قام البنك يف مجال متويل الفئات َّ
الضمانات
منح التَّمويل كهامش اجلد َّية يف التَّمويل بصيغة املرابحة ،وقبول َّ
َّ
الشخص َّية بجانب االستشارات والتدريب على الصناعات الصغيرة ،ثم
تقدمي التمويل الالزم للمتد ِّربني ملواصلة عملهم.
السوداني يف متويل املشروعات
3 .3تتَّس ُم جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
حددت منذ البداية طبيعة القطاع الذي
الصغيرة بوضوح هدفها؛ حيث َّ
تتعامل معه وطبيعة احتياجاته التمويلية ،كما تتم َّي ُز ً
حددت
أيضا بأ َّنها َّ
نشاطها وتعامالتها منذ بدايتها وفق صيغ التمويل اإلسالمي.
السوداني متوي ً
ال من نوع جديد لفئة من العمالء
4 .4أتاح بنك فيصل اإلسالمي ُّ
ال جتد احتياجاتها من أي مصدر متويلي آخر رسمي أو غير رسمي،
الصغيرة واحلِ َرفِ ية
وأثبت كفاءة متويالته يف سد حاجات الصناعات َّ
بشروط ُميسرة ،وحتقيقه لربح َّي ٍة معقولة.
5 .5استخدم البنك صيغة التمويل باملرابحة ،وذلك لقلَّة مخاطرها وسهولة
الصغيرة
إجراءاتها ،وكفايتها لتوفير رأس املال الذي حتتاجه املشروعات َّ
واحلِ َرفِ َّية ،تليها صيغة املشاركة التي تُع ُّد أقل مخاطر ًة من صيغة املضاربة،
ويضمن بها البنك مشاركة العميل يف إدارة املشروع واحلصول على ربح َّي ٍة
أعلى من صيغة املرابحة.
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ثانيا :التوصيات:
ً
من أهم التَّوصيات ا َّلتي ميك ُن اإلشارةُ إليها ما يأتي:
1 .1ضرورةُ
التوسع يف مجاالت التَّمويل املمنوح للقطاعات احلرف َّية والصناع َّية
ُّ
الصغيرة ،مع التن ُّوع يف أدوات التَّمويل ومنتجاته.
2 .2توفير فرص التَّدريب َّ
اللزم مل َّوظفي البنك يف التعامل مع قطاع املشروعات
الصغيرة واحلرفية ،واالستجابة ملتطلَّبات العمل معهم.
3 .3تقدمي االستشارات الفنية واالقتصادية والتسويقيةَّ ،
الدعم
وأل يقتصر َّ
املمنوح من البنك للمشروعات الصغيرة واحلرفية على مجرد التمويل ،بل
ميتد ليشمل دراسات اجلدوى والتدريب.
4 .4وضع معايير ملنح التَّمويل ،تتعلَّق باجلودة والكفاءة اإلنتاجية للمشروعات
الصغيرة واحلرفية.
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1 .1إبراهيم ،بدر الدين عبد الرحيم ( .)2014دور التمويل اإلسالمي يف دعم
املشروعات الصغيرة واملتوسطة :املشروعات الصغيرة واملتوسطة :الطريق إلى
التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية ،يف الفترة  23 - 21أغسطس 2014م،
احتاد املصارف العربية :بيروت ،لبنان ،ص .20 - 1
2 .2أحمد ،أحمد مجذوب (ب .ت ).تطبيق الصيغ اإلسالمية يف النظام املصريف
وأثره على السياسات النقدية ،موجود على الرابط (مت استرجاعه يف يوم 10
فبراير alhosini-money.com/archive/index.php/t-2417.html :)2017
3 .3أحمد ،عثمان بابكر (.)1995متويل القطاع الصناعى وفق صيغ التمويل
اإلسالمية ،جتربة بعض املصارف اإلسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث
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جامعة األزهر :القاهرة ،مصر.
5 .5الفكي ،مجدي الفكي أحمد ( .)2016أثر التسويق على أداء مشروعات التمويل
األصغر يف والية اخلرطوم :دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي ،رسالة دكتوراه
السودان.
غير منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمية :أم درمانُّ ،
السوداني ( .)2014عشر سنوات من مسيرة الريادة .بنك
6 .6بنك فيصل اإلسالمي ُّ
السوداني :اخلرطوم ،السودان.
فيصل اإلسالمي ُّ
السوداني -فرع التمويل األصغر أبو سعد (.)2012
7 .7بنك فيصل اإلسالمي ُّ
السودان.
التقرير السنوي للعام 2012م :اخلرطومُّ ،
السوداني ،احتاد املصارف العربية ،ع  415على
8 .8بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الرابط( ،www.uabonline.org:مت استرجاعه يف يوم  24أبريل 2017م).
السوداني (ب .ت) .مرشد أعمال االستثمار يف البنك.
9 .9بنك فيصل اإلسالمي ُّ
1010بنك فيصل اإلسالمي السوداني ،تقارير سنوية متفرقة :اخلرطوم ،السودان.
السودان
السودان املركزي ،املنشورات والتقارير الرسمية :اخلرطومُّ ،
1111بنك ُّ
1212بوفاسة ،سليمان؛ وخليل ،عبد القادر ( .)2009محاولة تقييم املصرفية
السودان -األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية
اإلسالمية -جتربة ُّ
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(النظام املصريف اإلسالمي منوذجاً) ،امللتقى الدولي الثاني 6 - 5 :مايو 2009م.
1313بيومي ،نوال عبد املنعم ( .)2016التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة
واملتناهية الصغر جتارب دولية ومحلية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،اجلامعة
األمريكية املفتوحة :القاهرة ،مصر.
1414صندوق النقد العربي ( .)2013التقرير االقتصادي العربي املوحد :أبو ظبي،
اإلمارات.
السوداني يف
1515جبريل ،أحمد الصديق ( .)2006دور بنك فيصل اإلسالمي ُّ
متويل املؤسسات الصغيرة :جتربة متويل قطاع الصناعات الصغيرة واملهنيني
واألسر املنتجة ،امللتقى الدولي األول حول :متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة يف الدول العربية ،يف الفترة  18 - 17أبريل 2006م ،مخبر العوملة
واقتصاديات شمال إفريقيا ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ :الشلف ،اجلزائر ،ص
.503 - 495
السوداني ،مجلة
1616فرح ،على عمر إبراهيم ( .)2012جتربة بنك فيصل اإلسالمي ُّ
الدراسات املالية واملصرفية ،ع  ،3ص .59
1717الزبير ،حامت عبد اهلل ( .)2005دور املصارف فى متويل املشروعات الصغيرة
السودانية ،ورقة مقدمة إلى املؤمتر السنوى
واملتوسطة فى ضوء جتربة البنوك ُّ
الدولى الثانى عشر ،يف الفترة 31 - 29 :مايو 2005م ،األكادميية العربية للعلوم
املالية واملصرفية :عمان ،األردن.
1818الصوص ،سمير زهير ( .)2016بعض التجارب الدولية الناجحة فى مجال
تنمية وتطوير املشاريع الصغيرة واملتوسطة  -مناذج ميكن االحتذاء بها يف
فلسطني ،وزارة االقتصاد الوطني ،السلطة الفلسطينية :رام اهلل ،فلسطني.
1919طبل ،ندى جمال عبد احلكيم محمود ( .)2016تقومي أدوات التمويل اإلسالمي
يف متويل املنشآت متناهية الصغر والصغيرة يف ضوء اخلبرة الدولية :الدروس
املستفادة للحالة املصرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم
السياسية ،جامعة القاهرة :القاهرة ،مصر.
2020الطيب ،عبد املنعم محمد ( .)2003متويل وتطوير املشروعات الصغيرة
السودانية،
واملتوسطة يف ظل اآلليات اجلديدة لتحرير التجارة :التجربة ُّ
الدورة التدريبية حول :متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتطوير دورها
يف االقتصاديات املغاربية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير :سطيف،
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اجلزائر ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية- 25 ،
 28مايو 2003م :جدة ،السعودية.
2121الطيب ،عبد املنعم محمد ( .)2011تقومي جتربة التمويل األصغر اإلسالمي
السودان خالل الفترة 2010 - 2000م :دراسة حالة القطاع املصريف
يف ُّ
واملؤسسات االجتماعية ،املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي
النمو املستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي ،يف الفترة
 20 - 18ديسمبر 2011م ،تنظيم :البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة قطر:
الدوحة ،قطر.
الساوي ،عبد املاجد بله عبد؛ وعلي ،قاسم الفكي ( .)2015دور البنوك يف
َّ 2222
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السودانية للفترة من 2012 - 2007م» ،بنك فيصل
مجموعة من املصارف ُّ
السوداني؛ اإلدارة املالية ،مجلة العلوم االقتصادية.45 - 25 ،)1( 16 ،
اإلسالمي ُ
2323الشني ،محمود املرسي ( .)2003من أساليب التمويل اإلسالمية التمويل
باملشاركة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،الدورة التدريبية الدولية حول
متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف االقتصاديات املغاربية  -كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،املعهد اإلسالمى للبحوث والتدريب؛ البنك
اإلسالمي للتنمية ،يف الفترة 28 - 25 :مايو 2003م :جدة ،السعودية.
بالسودانhttp://www.sudabiz.org/ :
 2424موقع احتاد الغرف الصناعات الصغيرة
ُّ
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مخـاطر أدوات التمويل اإلسالمي
د.عبد الكرمي أحمد قندوز

د.عبد العزيز محمد السهالوي

أستاذ املالية املساعد -جامعة امللك فيصل (اململكة العربية السعودية)

(سلّم البحث للنشر يف 2017 /3 / 1م ،واعتمد للنشر يف 2017 / 4/18م)

ملخص البحث:
تُع َّرف املخاطر على أنها انحراف العوائد املتوقعة عن العوائد الفعلية احملققة ،وعلى
ذلك يستدعي فهم مخاطر أي أداة فهم طبيعة العوائد التي ميكن أن تنتج عنها،
وانطالقاً من هذا املدخل ،ابتدأت هذه الورقة البحثية من فهم طبيعة األدوات املالية
اإلسالمية ،والعوائد التي تنتج عن كل أداة ،ومن ثم املخاطر التي تكتنف كل أداة ،وقد
تبني لنا من البحث أن األدوات املالية اإلسالمية تنقسم إلى ثالثة أقسام هي :األدوات
والسلَم واالستصناع واإلجارة ،واألدوات
املالية القائمة على أصول ،وتشمل املرابحة َّ
املالية القائمة على املشاركة يف األرباح واخلسائر التي تشمل املشاركة واملضاربة،
وأخيراً الصكوك (مبا فيها الصناديق اإلسالمية) .وتواجه أدوات التمويل اإلسالمية
نفس مخاطر األدوات املالية التقليدية ،غير أن الفرق بينهما هو يف طريقة ظهور
تلك املخاطر ،وكيفية تأثيرها ،ودرجاتها ،كما تواجه األدوات اإلسالمية مجموعة
من التحديات عند إدارة مخاطرها؛ أهمها عدم إمكانية االستفادة من كثير من
تقنيات التحوط التقليدية النطوائها على الربا أو الغرر.
الكلمات املفتاحية:
التمويل اإلسالمي ،املخاطر املالية ،األدوات املالية ،املشتقات املالية ،التحوط.
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Abstract:

Risk is defined as deviation of the expected returns from the actual and realized
returns. Therefore, understanding of the risks of any instrument requires
understanding of the nature of the return that can result from it. Based on this,
this research paper demystifies the nature of Islamic financial instruments, and
revenues generated by each of these instruments and the risks attached with
these instruments.
We have found that Islamic financial instruments are divided into three
categories: the first category is financial instruments based on assets, and
which includes: Murabaha, Salam, Istisna’a, and leasing. The second category
is financial instruments based on Profits/Losses Sharing, and this category
includes: Musharaka and Mudharaba contracts. The third category is Sukuk
(i.e. Islamic Bonds) (including Islamic funds).
The three Islamic financial instruments categories face the same risks facing
conventional financial instruments (i.e. Credit risk, Market risk and Liquidity
Risk), but the difference between them is in the manner they appear, how
and to what extent they affect. Also, Islamic instruments face a number of
challenges while managing the risks associated to them, the most important of
which is, their inability to benefit from many traditional hedging techniques
because of the interest or Gharar (uncertainty) factors they contain.
Key words: Islamic Finance, Financial Risk, Financial Instruments,
Derivatives, Hedging
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أهمية الدراسة:
يعتبر فهم طبيعة املخاطر املرتبطة بأدوات التمويل اإلسالمي أول خطوة للتعامل مع
تلك األخطار ،خاصة مع اللبس الذي قد يحدث عند البحث وتطوير أدوات للتحوط
وإدارة اخلطر يف الصناعة املالية اإلسالمية ،حيث يعتقد الكثير أن مخاطر أدوات
املالية اإلسالمية ال تخرج من حيث جوهرها عن مخاطر األدوات التقليدية ،غير
أن هناك اختالفات هيكلية يف طبيعة األخطار التي تواجه كال النوعني ،وهو ما
يتطلب فهمها جيداً ،ومبا يساعد على ابتكار وتطوير أدوات التحوط ،وإدارة اخلطر
للصناعة املالية اإلسالمية.
أهداف الدراسة:
إن الهدف األساس للدراسة هو الفهم والتحليل املفصل ملخاطر عقود التمويل
َّ
اإلسالمي ،ومدى انعكاس طبيعة كل عقد متويلي على نوعية األخطار التي يواجهها
عند التطبيق ،وتسعى دراستنا لتحقيق األهداف الفرعية التالية:
	-فهم طبيعة األدوات املالية اإلسالمية وتقسيماتها.
	-التعرف على أهم مخاطر عقود التمويل اإلسالمي ،ومقارنتها باملخاطر يف
التمويل التقليدي.
	-التعرف على منشأ اخلطر يف عقود التمويل اإلسالمي.
منهج الدراسة:
	-اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي مع استخدام أداة التحليل،
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املقدمة:
تنطوي األدوات املالية  -تقليدية كانت أو إسالمية  -على مختلف أنواع املخاطر
كمخاطر االئتمان ،ومخاطر السوق ،ومخاطر التشغيل ،وغيرها ،ومع ذلك تختلف
تلك املخاطر ما بني األدوات التقليدية واألدوات اإلسالمية ،سواء يف طبيعة تلك
األخطار ،أو كيفية ظهورها ،وبالتالي يف طريقة التعامل معها والتح ّوط ضدها ،هذا
وتعتبر معرفة طبيعة املخاطر املرتبطة بعقود التمويل اإلسالمي واألدوات املالية
اإلسالمية عام ً
ال مساعداً على مزيد من الفهم لتلك العقود واألدوات ،ومن ث َّم
تسهيل وتسريع وتيرة تطوير منتجات التحوط اإلسالمية.
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حيث مت حتليل طبيعة األدوات املالية اإلسالمية ومن ثم منشأ اخلطر يف
تلك األدوات ،مع توضيح االختالفات بني أخطار املنتجات املالية اإلسالمية
مقارنة باألدوات التقليدية.
أقسام البحث:
مت تقسيم الورقة على النحو التالي :يف اجلزء األول نستعرض طبيعة أدوات املالية
اإلسالمية ،بينما يتناول اجلزء الثاني منشأ اخلطر يف عقود التمويل اإلسالمي،
واجلزء الثالث خصصناه للتعرف على طبيعة األخطار يف العقود املالية اإلسالمية،
واجلزآن الرابع واخلامس تناوال مخاطر االئتمان ومخاطر السوق على الترتيب
يف عقود التمويل اإلسالمي ،وتأتي يف اخلامتة نتائج الدراسة وتوصيات البحث
املستقبلية.
املبحث األول :طبيعة األدوات املالية اإلسالمية
تنقسم األدوات املالية اإلسالمية إلى ثالثة أقسام ذات خصائص مختلفة هي:
املطلب األول :األدوات املالية اإلسالمية التي تقوم على أصول (موجودات)
والسلَم ،واالستصناع ،وهي تقوم على بيع أو شراء األصول،
من أمثلتها املرابحة،
َّ
واإلجارة التي تقوم على بيع منافع هذه األصول.
املرابحة :يقصد بعقد املرابحة اتفاق تبيع مبوجبه املؤسسة املالية اإلسالمية للعميل
موجوداً (أص ً
ال) من نوع معني يف حوزتها ،بسعر التكلفة (سعر الشراء مضافاً إليه
التكاليف املباشرة األخرى) إضافة إلى هامش ربح يتفق عليه((( ،وأما عقد املرابحة
لآلمر بالشراء فيقصد به اتفاق تبيع مبوجبه املؤسسة املالية اإلسالمية للعميل
بسعر التكلفة ،إضافة إلى هامش ربح متفق عليه أص ً
ال من نوع معني مت شراؤه
وحيازته من قبل املؤسسة املالية اإلسالمية ،بنا ًء على وعد بالشراء من العميل قد
يكون ملزماً وقد يكون غير ملزم(((.
والس َلم املوازي :السلم (األصلي) هو «بيع موصوف يف الذمة ببدل يعطى
الس َلم َّ
َّ
((( انظر :فادي حممد الرفاعي“ ،امل�صارف الإ�سالمية” ،احللبي للن�شر ،لبنان� ،2004 ،ص ،136كذلك :حم�سن �أحمد اخل�ضريي« ،البنوك الإ�سالمية»،
ايرتاك للن�شر ،م�صر ،الطبعة الثانية� ،1999 ،ص.124
((( وهبة الزحيلي « ،املعامالت املالية املعا�صرة» ،دار الفكر ،دم�شق� ،سوريا� ،2002 ،ص  .67انظر كذلك� :سامي حمود« ،بيع املرابحة للآمر بال�شراء»،
جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،العدد اخلام�س ،اجلزء الثاين� ،ص ،1092فيا�ض عبد املنعم ح�سنني« ،بيع املرابحة يف امل�صارف الإ�سالمية» درا�سات يف
االقت�صاد الإ�سالمي ،رقم  ،8املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،الطبعة � ،1996 ،1ص.20-19
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عاجالً (يف مجلس العقد)»((( ،ويتم تنفيذه يف املؤسسات املالية من خالل قيامها
بدفع الثمن يف مجلس العقد؛ ليستفيد منه البائع ،ويغطي به حاجاته املالية املختلفة
(عادة لتمويل نشاط زراعي) ،والبائع يلتزم بالوفاء بالسلعة يف األجل احملدد ،عند
حلول األجل تستلم املؤسسة املالية األصل املسلم فيه ،وتتولى تصريفه مبعرفتها
ببيع حال أو مؤجل أو من خالل عقد سلم مواز.

((( نزيه حماد« ،معجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء» ،الريا�ض  -ال�سعودية ،الدار العلمية للكتاب الإ�سالمية ،ط1995 ،3م� ،ص .194انظر
كذلك :م�صطفى� ،إبراهيم و�آخرون« ،املعجم الو�سيط» :جممع اللغة العربية ،باب ال�سني( ،د.ط) ،القاهرة ،م�صر� ،ص .448انظر كذلك :الكا�ساين ،عالء
الدين �أبو بكر بن م�سعود« ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع» ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت 1406 ،هـ 1986 -م ،ج � 5ص .- 201الدردير� ،أحمد
بن حممد( ،ت1201هـ)« ،ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك»( ،د.ط) دار املعارف ،م�صر1393 ،هـ ،اجلزء � ،3ص .261
((( ال�سلم املوازي يطلق على عقد ال�سلم الذي يلتزم فيه البائع بت�سليم �سلعة مو�صوفة يف الذمة تنطبق موا�صفاتها على ال�سلعة التي يكون قد ا�شرتاها يف
عقد ال�سلم الأول (الأ�صلي) ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون �أي ربط بني العقدين .تطبق البنوك الإ�سالمية ال�سلم املوازي ب�أن ت�شرتي مث ًال كمية حمددة
من القطن من املزارعني ثم تقوم ب�إن�شاء عقد �سلم جديد ب�صفتها بائع ًا مع م�صانع الغزل والن�سيج ،فتبيع لهم عن طريق ال�سلم قطن ًا بذات موا�صفات املبيع
يف العقد الأول.
((( وهبة الزحيلي« ،املعامالت املالية املعا�صرة» ،مرجع �سابق� ،ص.304
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ويشترط يف عقد السلم مجموعة من الشروط ،أهمها الشروط التي تعود إلى رأس
املال ،وهي أن يكون (أي رأس املال) معلوماً نوعه وجنسه وقدره وصفته ،وأن يسلم
يف مجلس العقد ،وكل ما يجوز بيعه ،وميكن ضبط صنعته ،ويثبت يف الذمة ،يصح
فيه السلم.(((..
االستصناع :هو عقد يشترى به يف احلال شيء مما يصنع صنعاً ،يلتزم البائع
بتقدميه مصنوعاً مبواد من عنده بأوصاف مخصوصة ،وبثمن محدد ،أما
االستصناع املوازي فهو الذي يتم بني املؤسسة املالية يف عقد االستصناع (األصلي)
األول بصفة كونها بائعاً ،وبني صانع آخر يتولى صنع الشيء مبواصفات مشابهة
للمصنوع املتفق عليه يف العقد األول ،بصفة كون املؤسسة املالية مستصنعاً من
الباطن ،ويتولى صنع الشيء مبقتضى االستصناع املوازي ،دون أن يكون هناك أي
ارتباط بني العقدين ،فال توجد عالقة حقوقية أو مالية بني املشتري النهائي الفعلي
وبني الصانع البائع الفعلي((( ،متر عملية االستصناع مع االستصناع املوازي بعدة
خطوات ميكن تلخيصها فيما يلي:
¦عقد االستصناع :يعبر املشتري عن رغبته لشراء السلعة ،ويتقدم للمؤسسة
املالية بطلب استصناعه بسعر معني يتفق على طريقة دفعه مؤج ً
ال أو
مقسطاً ،واملؤسسة املالية تلتزم بتصنيع السلعة املعينة وتسليمها يف أجل
محدد متفق عليه.
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ثان مع مؤسسة؛ لصنع السلعة
¦تقوم املؤسسة املالية بعقد استصناع ٍ
مبواصفات مطابقة ملا طلبه العميل ،وتكون املؤسسة املالية هنا مستصنعة،
(مع مراعاة أن يكون هذا األجل أقل من األجل الذي التزمت فيه بتسليم
األصل للعميل املستصنع يف العقد األول).
¦تسليم وتسلُّم السلعة :البائع يسلم املبيع املستصنع إلى املؤسسة املالية
مباشرة ،أو إلى جهة أو مكان حتدده املؤسسة املالية يف العقد ،واملؤسسة
املالية تسلم املبيع املستصنع إلى املشتري ،الذي يكون من حقه التأكد من
مطابقة املبيعات للمواصفات التي طلبها يف عقد االستصناع األول ،ويظل
كل طرف مسؤوالً جتاه الطرف الذي تعاقد معه.
ويالحظ أن املؤسسة املالية يف العقد األول تلعب دور الصانع ،بينما هي يف العقد
املوازي مستصنع ،ويشترط لصحة العقد الثاني أال يتم ربطه بالعقد األولَّ ،
وإل
وقعت املؤسسة املالية يف محظور شرعي ،وهو إجراء عقدين يف عقد واحد.
اإلجارة :اإلجارة هي عقد الزم على منفعة مقصودة ،قابلة للبذل واإلباحة ،ملدة
بعوض معلوم ،أو باختصار هي :بيع املنفعة ،وهي يف التطبيق قسمان:
معلومة،
ٍ
	-اإلجارة التشغيلية (العادية) :وفيها تقوم املؤسسة املالية بتأجير أصول ثابتة
إلى الغير نظير قيمة إيجارية محددة ،وعادة ال يوجد ارتباط بني العمر
اإلنتاجي لألصول املؤجرة ومدة عقد اإليجار ومن ثم فإن املؤجر ال يستهلك
قيمة األصل بالكامل خالل فترة التأجير.
	-اإلجارة التمويلية (املنتهية بالتمليك) :هو عقد بني طرفني يقدم أحدهما
(بناء على طلب اآلخر) أص ً
ال ثابتاً على سبيل اإليجار والذي يلتزم يف
مقابل االنتفاع به بسداد عدد من األقساط متثل يف مجموعها القيمة
اإليجارية لألصل وثمنه ،على أن تنتقل ملكية األصل إلى املستأجر بعد
سداد كافة األقساط .ويتضح من التعريف ،أن اإلجارة املنتهية بالتمليك
صورة مستحدثة من صور التمويل يف ضوء عقد اإلجارة(((.
السلَم ،االستصناع ،التأجير )...يكون إجمالي
ويف كل األدوات السابقة (املرابحةَّ ،
عائد املؤسسة املالية اإلسالمية هو الفرق بني تكلفة األصل على املؤسسة ،واملبلغ
الذي ميكن استرداده من بيع أو تأجير هذا األصل.
(((.حممد البلتاجي�“ ،صيغ التمويل يف امل�صارف الإ�سالمية” ،املوقع الر�سمي للأ�ستاذ الدكتور حممد البلتاجي (:)2006/04/05

http://www.bltagi.com/sayag_tmweel.htm
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((( حممود نور علي عبد الله« ،حتليل خماطر اال�ستثمار يف امل�صارف الإ�سالمية :بني النظرية والتطبيق» ،الأردن� ،1998 ،ص.32
((( منذر قحف« ،ق�ضايا معا�صرة يف النقود والبنوك وامل�ساهمة يف ال�شركات» ،الدار اجلامعية ،م�صر� ،2003 ،ص317
((( انظر :فادي حممود الرفاعي“ ،امل�صارف الإ�سالمية” ،من�شورات احللبي ،بريوت لبنان � 2004ص .133.134
( ((1انظر :حممد �سمري �إبراهيم« ،امل�شاركة املنتهية بالتمليك والبيع بطريقة الت�أجري يف امل�ؤ�س�سات والبنوك الإ�سالمية ،بني النظرية والتطبيق
املحا�سبي» ،جملة البنوك الإ�سالمية ،العدد � ،37ص 20وما بعدها.
( ((1حممود نور علي عبد الله« ،حتليل خماطر اال�ستثمار يف امل�صارف الإ�سالمية :بني النظرية والتطبيق» ،الأردن� ،1998 ،ص50
انظر كذلك :وهبة الزحيلي « ،املعامالت املالية املعا�صرة» ،مرجع �سـابق� ،ص .438للمزيد من االطالع ،انظر:
امل�صرف الإ�سالمي ال��دويل لال�ستثمار والتنمية ،مركز االقت�صاد الإ�سالمي« ،التمويل بامل�ضاربة» القاهرة ،م�صر ،الطبعة  .1996 ،2حممد جمال
الدين علي عودة« ،عقد امل�ضاربة يف الفقه الإ�سالمي» ،دار الطباعة املحمدية ،الأزهر ،القاهرة ،الطبعة  - 1981 ،1حم�سن �أحمد اخل�ضريي« ،البنوك
الإ�سالمية» ،مرجع �سابق� ،ص .،134 - 133فادي حممد الرفاعي« ،امل�صارف الإ�سالمية» ،مرجع �سابق� ،ص .112
حممد عبد املنعم �أبوزيد« ،نحو تطوير نظام امل�ضاربة يف امل�صارف الإ�سالمية» ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،درا�سات يف االقت�صاد الإ�سالمي ،الطبعة
الأوىل.2000 ،
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املطلب الثاني :األدوات املالية التي تقوم على املشاركة يف األرباح
تشمل األدوات املالية اإلسالمية القائمة على املشاركة يف الربح ك ً
ال من املشاركة
واملضاربة بأنواعهما:
املشاركة :هي عقد يتفق مبوجبه طرفان أو أكثر على االشتراك يف رأس املال
والعمل ،ويكون الربح بينهما حسب نسبة مشاركة كل طرف أو بحسب االتفاق ،أما
اخلسارة فال تكون َّإل بنسبة مساهمة كل طرف((( ،واملشاركة من عقود األمانة،
أي ليس فيها ضمان الربح ألي طرف إال يف حالة التعدي أو التقصير((( ،وهي يف
(((
التطبيق باملؤسسات املالية اإلسالمية أنواع.منها:
املشاركة الدائمة :وهي :التي تقوم على مساهمة املصرف بشكل مستمر ،يف متويل
جزء من رأس مال مشروع معني ،مما يترتب عليه أن يكون شريكاً يف ملكية هذا
املشروع ،وشريكاً كذلك يف كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة.
املشاركة املتناقصة (املنتهية بالتمليك) :والتي تقوم فيها املؤسسة املالية باالشتراك
مع عميل بتمويل مشروع ثم بيع جزء من حصتها دورياً (كل سنة مث ً
ال) للشريك
(العميل) حتى تؤول ملكية املشروع كلية للشريك يف نهاية املدة املتفق عليها(.((1
املضاربة :تعرف املضاربة بأنها :عقد على االشتراك يف الربح الناجت عن مشروع،
يكون املال فيه من طرف (يسمى صاحب املال أو رب املال) ،والعمل من طرف آخر
(يسمى
املضارب)( ،((1وميكن تعريفها على أنها نوع من املشاركة العادلة بني املال
ِ
والعمل (اجلهد) ،يسمح فيها لرأس املال بأن يأخذ نصيباً من الربح احملقق ،كما
يسمح لصاحب اجلهد كذلك بأن يأخذ نصيباً من الربح نتيجة عمله يف املال ،فإذا
حدثت اخلسارة وكانت دون تعمد وال تقصير من العامل ،فإن كل طرف يخسر من
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جنس ما قدمه( ،((1ومتر عملية املضاربة عادة عبر عدة خطوات منها:
	-تكوين مشروع املضاربة :تقدم املؤسسة املالية رأس مال املضاربة بصفتها
صاحب املال ،واملضارب يقدم جهده وخبرته الستثمار املال ،مقابل حصة
من الربح املتفق عليها.
	-نتائج املضاربة :يحتسب الطرفان النتائج ،ويقتسمان األرباح يف نهاية مدة
املضاربة ،وميكن أن يكون ذلك دورياً ،أو حسب االتفاق مع مراعاة الشروط
الشرعية.
	-تسديد رأس مال املضاربة :املؤسسة املالية تستعيد رأس مال املضاربة،
وتكون قبل املفاصلة على احلساب إلى حني؛ للتأكد من رأس املال.
املطلب الثالث :الصكوك (األوراق املالية) واحملافظ والصناديق االستثمارية
الصكوك( ((1واحملافظ االستثمارية ميكن أن تقوم على األصول املذكورة سابقاً ،وقد
أطلقت املعايير الشرعية لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( )AAIOFIعلى الصكوك اإلسالمية اسم (صكوك االستثمار) متييزاً لها عن األسهم
وسندات القرض ،وع َّر َفتْها بأ َّنها :وثائق متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف
ملكية أعيان ،أو منافع ،أو خدمات ،أو يف ملكية أصول مشروع معني ،أو نشاط
استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك ،وقفل باب االكتتاب ،وبدء
استخدامها فيما أصدرت من أجله( ،((1وع َّرفها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
بأنها :أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس املال إلى حصص متساوية ،وذلك
بإصدار صكوك مالية برأس املال على أساس وحدات متساوية القيمة ،ومسجلة
بأسماء أصحابها ،باعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس املال ،وما يتحول إليه
وألن الصكوك اإلسالمية تقوم على أصول ،وتعتمد
بنسبة ملكية كل منهم فيه(َّ ،((1
(� ((1أي يخ�سر رب املال ر�أ�س املال ،ويخ�سر �صاحب العمل جهده ووقته ،ويف ذلك قمة العدل.
( ((1ميكن ت�صنيف ال�صكوك ب�شكل عام �إىل )1( :ال�صكوك التي ت�ستند على موجودات ،حيث توفر املوجودات املعنية حلاملي ال�صكوك عوائد ميكن
توقعها ب�صورة جيدة كما هو احلال يف �صكوك ال�سلم واال�ست�صناع والإجارة( ،مع مالحظة �أن املوجودات املق�صودة قد تكون مملوكة عن طريق امل�شاركة
�أو امل�ضاربة التي مت توريقها .وهذه لي�ست مثل �صكوك امل�شاركة �أو امل�ضاربة املذكورة) )2( .ال�صكوك املبنية على اال�ستثمار يف ر�ؤو�س الأموال التي
حتدد فيها العوائد على �أ�سا�س امل�شاركة يف الربح واخل�سارة يف اال�ستثمار املعني ،وال توفر عوائد ميكن توقعها ب�صورة جيدة( ،ومن �أمثلة ذلك امل�شاركة
�أو امل�ضاربة لأغرا�ض املتاجرة).
( ((1انظر ،املعايري ال�شرعية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،البحرين2007 ،م ،معيار رقم� ،17 :ص.288
( ((1جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي بجدة ،الدورة الرابعة ،املجلد الثالث� ،ص ،2140انظر كذلك :حممد �سراج،
«النظام امل�صريف الإ�سالمي» ،دار الثقافة ،القاهرة� ،1989 ،ص.272
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على وجود عالقة بني األصل والتدفقات الناجتة عنه ،فقد وجدت أنواع كثيرة
من الصكوك ،نذكر منها ((1(:صكوك اإلجارة وصكوك السلم وصكوك االستصناع
وصكوك املرابحة وصكوك املشاركة وصكوك املضاربة ،وهي جتتمع يف كونها وثائق
متساوية القيمة يتم إصدارها واستخدام حصيلتها يف مشروع معني ،وتختلف كل
واحدة منها يف طبيعة العقد الذي تقوم عليه بحسب نوع الصك (إجارة ،سلم،
استصناع.)...

املصدر :من إعداد الباحثني

املبحث الثاني :منشأ املخاطرة يف األدوات املالية اإلسالمية
املطلب األول :مخاطر األدوات املالية اإلسالمية القائمة على أصول
يف األدوات القائمة على أصول ،يكون إجمالي عائد املؤسسة املالية اإلسالمية
هو الفرق بني تكلفة األصل على املؤسسة واملبلغ الذي ميكن استرداده من بيع أو
( ((1ملزيد من التفا�صيل انظر ،املعايري ال�شرعية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية والإ�سالمية ،مرجع �سابق ،املعيار رقم � ،17ص- 288
 ،289وكذلك :علي حميي الدين القرة داغي ،البدائل ال�شرعية ل�سندات اخلزانة العامة واخلا�صة� ،أعمال الندوة الفقهية الثالثة ،بيت التمويل الكويتي،
1993م� ،ص .248-235
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شكل ( :)1تصنيف األدوات املالية اإلسالمية

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

تأجير هذا األصل ،ومن ثَ َّم فقد تنطوي هذه األدوات على التعرض ملخاطر السوق
(األسعار) فيما يتعلق باألصل ،وكذلك مخاطر االئتمان فيما يتعلق باملبلغ املستحق
على الطرف املتعامل معه.
املطلب الثاني :مخاطر األدوات املالية اإلسالمية القائمة على املشاركة يف األرباح
يف األدوات القائمة على املشاركة يف األرباح ،أي املشاركة واملضاربة ،فإن املخاطر
التي تتعرض لها متاثل يف طبيعتها مخاطر االستثمار يف رؤوس األموال غير
احملتفظ بها للمتاجرة ،على غرار مخاطر مراكز االستثمار يف رؤوس األموال املثبتة
يف السجل املصريف ملؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية ،كما تناولتها اتفاقية (بازل)
الثانية ،وبطريقة مماثلة تصنف هذه املخاطر ضمن مخاطر االئتمان ،ما عدا حالة
االستثمارات (التي عادة ما تكون قصيرة األجل) يف املوجودات ألغراض املتاجرة
والتي يتم التعامل معها وف ًقا ملخاطر السوق.

(((1

شكل ( :)2مقارنة التمويل اإلسالمي مع التمويل التقليدي
من حيث املخاطر الناشئة عن متويل شراء منزل مث ًال.

املصدر :من إعداد الباحثني

( ((1بالن�سبة ملخاطر ال�صكوك (الأوراق املالية) واملحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية فهي ال تخرج على العموم عن خماطر الأدوات املالية ال�سابقة ،لأنها
يف الأ�صل تقوم على تلك الأ�صول (كما متت الإ�شارة �إليه) ،لهذا فهي ت�أخذ �أخطارها.
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املبحث الثالث :الطبيعة املميزة ملخاطر التمويل اإلسالمي
تتميز املخاطر التي تتعرض لها املؤسسة املالية اإلسالمية عند دخولها يف أحد عقود
التمويل اإلسالمي مبجموعة من اخلصائص التي ال جندها يف العقود التقليدية،
ولعل من أبرزها ما يلي:

( ((1يلج�أ عادة �إىل �إعادة جدولة الديون يف حالة عجز املدين عن ال�سداد يف الوقت املقرر مع رغبته يف ا�ستمرار عالقته املثمرة مع الدائن (بنك مث ًال)
وا�ستعداده لتحمل فوائد �إ�ضافية.
(� ((1إن الناظر �إىل دفاتر البنوك الإ�سالمية والبنوك التقليدية يجد �أن جانب الأ�صول يف كليهما يحتوي ب�صفة �أ�سا�سية على الديون .ومع �أن البنوك
الإ�سالمية يفرت�ض عنايتها ب�صيغ التمويل الأخرى مثل امل�ضاربات وامل�شاركات
( ((2جمدي غيث« ،نظرية احل�سم الزمني» ،الطبعة الأوىل ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،الواليات املتحدة الأمريكية1431( 2010 ،هـ)� ،ص .228
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املطلب األول :عدم إمكانية زيادة الدين بعد ثبوته يف الذمة
للقروض (مث ً
ال) يف التمويل التقليدي أجل ،ويلزم أن يسدد املدين ما عليه للدائن
ال إذا تأخر عن ذلك دون ترتيب مع الدائن ،فض ً
عند حلول األجل ،ويعد مماط ً
ال
عن زيادة الدين يف ذمته ،مبقدار ما زاد من األجل ،ويعمد الدائن إلى إعادة جدولة
الديون( ((1يف احلاالت التي يعجز املدين عن السداد ،لكن ذلك هو عني ربا اجلاهلية
املجمع على حترميه ،وهو ما يشار إليه بقول املدين للدائن يف العبارة املشهورة« :زد
لي يف األجل ،وأزيد لك يف الدين» ،أو قول الدائن للمدين« :أتقضي أم تربي» ،ولذلك
ال سبيل إلى مثل ذلك يف العمل املصريف اإلسالمي ،فإذا ماطل املدين الذي اشترى
من البنك العقار أو املنقوالت أو غيرها مرابحة أو بصيغة االستصناع أو اإلجارة
واالقتناء لم يكن للمصرف أن يزيد عليه يف الدين بفرض الغرامات التأخيرية ،وما
تقوم به بعض البنوك اإلسالمية من فرض غرامات على التأخير إمنا هو لغرض
ردع املماطلني ،ثم تتبرع بحصيــــلة تلك الغرامات جلهات البر واخلير ،إذ ال يجوز
لها أن تســــتفيد من هذا الريع بتســــجيله ضمن مصــــادر الدخــــل ،وال تكتفي
البنوك اإلســــالمية بذلك فهي تتخذ إجراءات أخرى؛ الغرض منها تقليل أثر هذه
املشكلة على املصرف منها ((1(:رفع معدل الزيادة يف الثمــــن ،أو تصميم املعامالت
بافتراض أن العميل سوف مياطل يف السداد ،فتعمد إلى فرض زيادة كبيرة نسبياً
من أجل األجل ،وتتبنى موعدين لالستحقاق ،فإذا سدد يف املوعد األول أعيد له
جزء من الزيادة يف الثمن ،أما املوعد الثاني املتأخر فهو الذي يستحق فيه الثمن
كام ً
ال(.((2

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

املطلب الثاني :تأثير صيغ العقد على معدل املخاطرة
إن الفرق األساس بني املؤسسات املالية اإلسالمية واملؤسسات التقليدية هو أن
الثانية تعمل يف الديون ،فالعالقة بينها وعمالئها  -بصرف النظر عن اسم املعاملة
 هي عالقة دائن مبدين ،ومقرض مبقترض ،أما املؤسسة املالية اإلسالمية ،فإنهاتعمـل يف البيوع ،وأنواع املشاركات والتأجير ،وقد ظن البعض أن هذا سيعني أن
مخاطر العمل املصريف اإلسالمي هي بالتعريف أعلى من املصرف التقليدي،
والواقع أن هذا منظور خاطئ ،إذ ال ميكن القول إن جنس القرض هو أدنى يف
املخاطرة من جنس البيوع أو املشاركات أو التأجير(.((2
املطلب الثالث :تنوع العقود وتنوع املخاطر يف كل عقد
ال تتعامل املؤسسات املالية اإلسالمية فقط يف عقود تكون محصلتها دائن ومدين،
كما هو حاصل يف املؤسسات املالية التقليدية ،بل ميكن أن متثل املؤسسة طرفاً
بصفتها مموالً أو مورداً أو مؤجراً أو مضارباً أو شريكاً ...ولهذا تهتم املؤسسة املالية
اإلسالمية بكل أنواع املخاطر ،وتكمن مخاطر السوق عادة يف التعامل باألصول
املادية (كما يف السلم واالستصناع) ،وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان ،فإنها تهتم
مبخاطر عدم قيام أحد األطراف املتعامل معها بالوفاء بالتزاماته جتاه املؤسسة من
حيث سداد املستحقات املؤجلة ،وتسليم أو تسلم أصل ما ،وقد يرتبط عدم الوفاء
إما بالتأخر أو عدم السداد ،أو عدم تسليم األصل موضوع العقد (كما يف السلم
أو االستصناع املوازي) ،أو التسليم وفق مواصفات غير مرغوبة ،مما يترتب عليه
خسارة محتملة يف الدخل ،أو حتى يف رأس مال تلك املؤسسات(.((2
املطلب الرابع :صعوبة التعرف على بدء اخلطر
نظراً للخصائص الفريدة لكل أداة من أدوات التمويل ،مثل الطبيعة غير امللزمة
لبعض العقود ،فإن مرحلة البدء يف التعرف على املخاطر قد تختلف من أداة إلى
أخرى ،وعليه فإن تقييم املخاطر يجب أن يتم بشكل مستقل لكل أداة متويل على
حدة ،من أجل تسهيل عمليات املراقبة الداخلية املالئمة ،وعمليات إدارة املخاطر.
( ((2ولذلك ف�إن �سعي البنوك الإ�سالمية �إىل جعل كل عملياتها يف جمال املرابحة ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل انخفا�ض مقدار املخاطر امل�صرفية ،كما �أن
جمرد الإقرا�ض ال يعني خماطر قليلة.
( ((2حممد املكاوي� ،إدارة املخاطر يف البنوك الإ�سالمية ،املكتبة الع�صرية للن�شر� ،2011 ،ص .11
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المطلب الرابع :صعوبة التعرف على بدء الخطر

االئتمان ،أو أن يتحول رأس املال املستثمر يف عقد املشاركة أو املضاربة إىل دين يف حالة ثبوت إمهال أو

سوء تصرف املضارب أو الشريك الذي يدير مشروع املشاركة( ،)1وفيما يأيت مثال عن حتول املخاطر اليت
ضمن العقد الواحد.
شكل ( :)3حتول املخاطر
تتعرض هلا املؤسسة املالية ضمن العقد الواحد (املراحبة مثاال):
شكل ( :)3حتول املخاطر ضمن العقد الواحد.

املصدر :من إعداد الباحثني
الباحثنيالمتاجرة في الديون
السادس :منع
المطلب
املصدر :من إعداد

يعترب بيع الدين إىل غري من هو عليه قبل أجله بأقل من قيمته االمسية ممنوعا ،وهذا يغلق الباب على
املتاجرة يف الديون ،وهذا بدوره يعين أن املؤسسات املالية اإلسالمية ال تستطيع حسم الكمبياالت؛ ألن

تصكيك الديون احملمولة يف دفاترها عن طريق بيعها
ميكنها
منعمن هذا أنه
السادس:األهم
يؤول إىل الربا ،و
ذلك
الديون
املتاجرةال يف
املطلب
االسميةتشكيل
قيمتهمن إعادة
اإلسالمية
إلى وجود
الدين وإن
اف أخرى،
إىل
ممنوعاً،
املاليةمن
املؤسسةبأقل
متكنأجله
كفاءة قبل
ذاتعليه
غير طرمنيقة هو
يعتبرأطربيع

وهذا يغلق الباب على املتاجرة يف الديون ،وهذا بدوره يعني أن املؤسسات املالية
ألن ذلك يؤول إلى الربا ،واألهم من هذا
اإلسالمية ال تستطيع حسم الكمبياالت؛ َّ
1
 -جملس اخلدمات املالية اإلسالمية" ،املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر املؤسسات (عدا املؤسسات التأمينية) اليت تقتصر على تقدمي

خدمات املالية اإلسالمية" ،ديسمرب  ،2005ص.17

( ((2جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية« ،املبادئ الإر�شادية لإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سات (عدا امل�ؤ�س�سات الت�أمينية) التي تقت�صر على تقدمي خدمات املالية
11
الإ�سالمية» ،دي�سمرب � ،2005ص.17
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املطلب اخلامس :إمكانية حتول اخلطر ضمن العقد
نظرا للخصائص الفريدة لكل أداة من أدوات التمويل ،مثل الطبيعة غري امللزمة لبعض العقود ،فإن مرحلة
تتميز أدوات التمويل اإلسالمية بخاصية حتول املخاطر ضمن العقد الواحد ،ولهذا
البدء يف التعرف على املخاطر قد ختتلف من أداة إىل أخرى ،وعليه فإن تقييم املخاطر جيب أن يتم
ينبغي على املؤسسات املالية اإلسالمية مراعاة ذلك ،ومن أمثلة ذلك :أن تتحول
بشكل مستقل لكل أداة متويل على حدة ،من أجل تسهيل عمليات املراقبة الداخلية املالئمة ،وعمليات
مخاطر عقد املرابحة من مخاطر سوق إلى مخاطر االئتمان ،أو أن يتحول رأس
إدارة املخاطر.
املال املستثمر يف عقد املشاركة أو املضاربة إلى دين يف حالة ثبوت إهمال أو سوء
المطلب الخامس :إمكانية تحول الخطر ضمن العقد
تصرف املضارب أو الشريك الذي يدير مشروع املشاركة( ،((2وفيما يأتي مثال عن
تتميز أدوات التمويل اإلسالمية خباصية حتول املخاطر ضمن العقد الواحد ،وهلذا ينبغي على املؤسسات
حتول املخاطر التي تتعرض لها املؤسسة املالية ضمن العقد الواحد (املرابحة
املالية اإلسالمية مراعاة ذلك ،ومن أمثلة ذلك :أن تتحول خماطر عقد املراحبة من خماطر سوق إىل خماطر
مثاالً):
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أ َّنه ال ميكنها تصكيك الديون احملمولة يف دفاترها عن طريق بيعها إلى أطراف
أخرى ،وإن وجود طريقة ذات كفاءة متكن املؤسسة املالية اإلسالمية من إعادة
تشكيل محفظة أصولها ،تؤدي بال شك إلى قدرة أفضل على إدارة املخاطر ،وال
يأتي ذلك إال ببيع الدين (خاصة أن مجال عمل املؤسسات املالية هو الديون) ،فإذا
كان بيع الدين ممنوعاً افتقرت املؤسسات املالية اإلسالمية والصناعة ككل إلى
فقدان املرونة يف إدارة مخاطرها ،وبشكل خاص يف إدارة مخاطر السيولة ،وهذا
يشكل عائقاً للصناعة املالية اإلسالمية ،وحتدياً يف -نفس الوقت  -يفرض إيجاد
البدائل األفضل.
املطلب السابع :حترمي الفائدة
يعتبر سعر الفائدة إلى اآلن املرتكز الرئيس لتسعير املخاطر ،وتوزيع القروض ،وإدارة
أن غياب
السيولة بالصناعة املالية التقليدية ،ويشير البعض بهذا اخلصوص إلى َّ
هذه األداة يف الصناعة املالية اإلسالمية يضع أعباء كبيرة على إدارة املخاطر ،حيث
يجعل املؤسسات املالية اإلسالمية تعتمد يف دخلها على األصول طويلة األجل ،وهو
ما يزيد حاجتها لالحتفاظ بسيولة عالية ،وهو ما ينعكس على الربحية ،لكن هذه
ألن مخاطر أسعار الفائدة تعتبر أكبر أنواع املخاطر
احلجة ليست صحيحة متاماً؛ َّ
التي تواجهها الصناعة املالية التقليدية ،قبل أن تكون مرتكزاً لتسعير املخاطر.
املطلب الثامن :حترمي الغرر
يستتبع حترمي الغرر يف التمويل اإلسالمي ،حترمي الكثير من األدوات واألساليب
املالية التي ميكن من خاللها تقليل املخاطر ،والتي تستخدم عادة يف الصناعة
املالية التقليدية ،وأهمها املشتقات املالية ،والتي يعتبرها بعض أرباب صناعة املال
أنها أدوات جد قوية للتحوط وإدارة املخاطر ،ولقد كان استخدام املشتقات املالية
(عقود اخليارات واملبادالت خاصة) نتيجة للمخاطر التي أفرزتها تقلبات أسعار
الفائدة وتقلبات أسعار الصرف ،وقد فتحت اخليارات املالية واملستقبليات الباب
واسعاً أمام املقامرة ،حيث ال تنتهي  % 98من عقود املستقبليات بتسلم األصل وتسليم
الثمن ،بل تسوية فروقات األسعار فقط .وما يزال النقاش متواص ً
ال حول ما إذا
كانت هذه األدوات تستخدم فع ً
ال للتح ُّوط وإدارة املخاطر ،أم أنها هي املتسبب
يف زيادة انتشار املخاطر ،ومع ذلك كله ،فال مانع من البحث عن بدائل شرعية
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حتقق الهدف األصلي ،الذي يفترض أنه قد وجدت من أجله املشتقات املالية ،وهو
التح ُّوط على اعتباره من املتطلبات الشرعية احملققة ملقصد الشريعة اإلسالمية يف
حفظ املال(.((2

املطلب األول :طبيعة مخاطر االئتمان
تعتبر مخاطر االئتمان من صلب العمل املالي واملصريف ،وال تنفك عنه ،وهي غالباً ما
تنتج عن عالقة تعاقدية قائمة على عالقة دائن ومدين ،أو ما يعرف مبنح االئتمان،
مهما كانت طبيعته أو شكله ،ويف الصناعة املالية بشكل عام (التقليدية واإلسالمية)،
فإن املخاطر االئتمانية تنشأ بسبب جلوء املنشأة( ((2إلى تقدمي القروض أو االئتمان
لألفراد والقطاعات االقتصادية املختلفة ،مع عدم مقدرتها على استرجاع حقوقها
(سواء كانت قرضاً أو غيره) ،وهذا السبب قد يكون نتج عن عدم قدرة املقترض
على الوفاء برد أصل القرض وفوائده يف تاريخ االستحقاق احملدد ،أو أ َّنه له القدرة
املالية على السداد ،ولكنه ال يرغب يف ذلك لسبب أو آلخر (املماطلة مث ً
ال) ،وبالتالي
فاملخاطر االئتمانية تتمثل يف اخلسائر التي ميكن أن تتحملها املنشأة بسبب عدم
قدرة الزبون أو عدم وجود النية لديه للسداد(.((2
(24) Helliar, C; Alsahlawi, A: 2011, “Islamic Derivatives”, Journal of Corprate Treasury Management; Henry Stewart
Publications; Vol. 4 No. 2 p 120

(� ((2سواء كانت بنك ًا (مينح قرو�ض ًا) �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو من�ش�أة �أعمال (تبيع بالأجل �أي متنح ائتمان ًا جتاري ًا)
( ((2عبد املعطي ر�ضا ،حمفوظ �أحمد جودة�« ،إدارة االئتمان» ،دار وائل للن�شر والتوزيع ،عمان � ،1999ص .213
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املبحث الرابع :مخاطر االئتمان يف أدوات التمويل اإلسالمية
كما يف املؤسسات املالية التقليدية ،تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية مخاطر
االئتمان يف معظم صيغ التمويل التي تعمل بها ،فاملرابحة واالستصناع ،وبيع
التقسيط هي بيوع آجلة يتولد عنها ديون يف دفاتر املؤسسة ،واملخاطرة األساسية
يف الديون هي املخاطر االئتمانية ،والسلم يتولد عنه دين سلعي ال نقدي ،ولكنه
يتضمن أيضاً مخاطر ائتمانية ،أما املضاربة واملشاركة فعلى الرغم من كون األموال
التي تدفعها املؤسسة املالية اإلسالمية إلى عميلها ال تعتبر ديوناً يف ذمتهاَّ ،إل
أ َّنها تتضمن مخاطر ائتمانية ،وفيما يلي تفصيل لطبيعة اخلطر االئتماني ،وأهم
املخاطر االئتمانية املتضمنة يف عقود التمويل اإلسالمية:
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ولعل من أحسن تعريفات مخاطر االئتمان ما أورده ( )Robert Dubilيف كتابه حيث:
«يتعلق خطر االئتمان باحتمالية عدم سداد أحد التدفقات النقدية املوعود به»(.((2
وعلى ذلك فإن تأثير خطر االئتمان يعتمد على عاملني رئيسني هما:
	-قيمة التدفقات النقدية التي ننتظر احلصول عليها.
	-احتمال إمتام املعاملة من الطرف اآلخر.
وال تنطبق املخاطر االئتمانية على القروض فحسب ،بل على سائر األصول األخرى،
التي تدخل ضمن امليزانية العمومية ،أو حتى خارجها كالضمانات والقبوالت
املصرفية واملشتقات املالية ،...وتنشأ عنها مشاكل كبيرة وخطيرة بسبب التقصير
يف تصنيف وحتديد بعض األصول غير الفعالة ،التي تستوجب إنشاء احتياطي
ملواجهتها ،مع وقف احتساب العوائد الناجتة عنها ،وملزيد من التوضيح فإننا نشير
أن املخاطر االئتمانية هي نوع من أنواع املخاطر ،والتي تركز على ركني اخلسارة
إلى َّ
إن جميعها ميكن أن تشكل
واملستقبل ،وال تقتصر على نوع معني من القروض ،بل َّ
خطراً بالنسبة للمؤسسة (سواء كانت مؤسسة مالية أو مؤسسة أعمال) ،ولكن
بدرجات متفاوتة ،كما أ َّنها ال تتعلق بعملية تقدمي القروض (أو االئتمان) فحسب ،بل
تستمر حتى انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ املتفق عليه.
	-ميكن أن تنشأ املخاطر االئتمانية عن خلل يف العملية االئتمانية بعد إجناز
عقدها ،سواء كان يف املبلغ االئتماني (القرض والفوائد مث ً
ال) ،أو يف توقيتات
السداد ،لهذا يعتبر تأخر املدين عن السداد مث ً
ال نوعاً من املخاطر االئتمانية.
	-املخاطر االئتمانية هي خسارة محتملة يتضرر من جرائها املقرض ،وال
يواجهها املقترض ،ولذلك فهي تصيب كل شخص مينح قرضاً سواء كان
بنكاً ،أو مؤسسة مالية ،أو منشأة أعمال تبيع ألجل(.((2
	-إن السبب الرئيس وراء املخاطر االئتمانية هو املقترض بسبب عدم
استطاعته ،أو عدم التزامه ،أو عدم قيامه برد أصل القرض وفوائده.
	-ال تختلف وجود املخاطر االئتمانية فيما إذا كان املقترض شخصاً حكومياً
أو غير ذلك ،إذ أن القروض املمنوحة ملنشآت الدولة تتضمن هي األخرى
مخاطر ائتمانية ،على الرغم من إشارة البعض إلى أن مخاطر القروض
املوجهة للحكومة معدومة ،كون أن احلكومة ال ميكن أن متتنع عن سداد
(Robert Dubil, “An arbitrage Guide to Financial Markets”, Wiley Finance, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, ((2
.Southern Gate, Chichester, England, 2004, p302

( ((2م�ؤ�س�سة جتارية متنح ائتمان ًا جتاري ًا لعمالئها مث ًال.
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القرض(.((2

( ((2حمزة حممود الزبريي�« ،إدارة امل�صارف �إ�سرتاتيجية تعبئة الودائع وتقدمي االئتمان» ،الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة الوراق ،عمان � ،2000ص ،210
ومع ذلك فقد واجهت بع�ض الدول حاالت عدم القدرة على ال�سداد ،ومن �أمثلة ذلك �أزمة الأرجنتني �سنة � ،2002أو �أزمة دبي �سنة  ،2009عندما عجزت
�شركة دبي القاب�ضة اململوكة للحكومة عن �سداد دائنيها عند حلول �آجال ا�ستحقاق الديون.
( ((3تعترب خماطر النكول من املخاطر االئتمانية
( ((3حيث يوجد وعد ملزم من العميل ب�شراء املوجود ب�سعر حمدد م�سبق ًا.
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املطلب الثاني :مخاطر االئتمان يف املرابحة بأنواعها
تتعلق مخاطر االئتمان يف عقود املرابحة العادية ،أو املرابحة لآلمر بالشراء ،مع
الوعد غير امللزم مببلغ الذمم املدينة املستحقة على العميل بعد تسلمه األصل محل
التعاقد.
هذا ومتر املرابحة العادية ،واملرابحة مع الوعد غير امللزم مبرحلتني ،تختلف
خاللهما طبيعة املخاطر املتضمنة يف العقد:
املرحلة األولى :مرحلة امتالك املؤسسة املالية اإلسالمية لألصل:
وفيها تتعرض املؤسسة املالية اإلسالمية ملخاطر السوق دون غيرها ،ومن أمثلتها:
مخاطر تقلبات أسعار األصول ،تلف األصل ...وحتى مخاطر الصرف ،إذا كانت
املرابحة على سلع دولية.
املرحلة الثانية :انتقال ملكية األصل إلى العميل:
عندما تنتقل ملكية األصل إلى العميل ،تنشأ بينه وبني املؤسسة املالية اإلسالمية
عالقة دائن ومدين ،وهنا تتعرض املؤسسة املالية اإلسالمية ملخاطر االئتمان
(مخاطر عجز العميل عن السداد).
إن كل ما سبق مع احتمالية نكول العميل( ،((3وتراجعه عن إمتام الصفقة؛ لوجود
َّ
وعد غير ملزم ،ففي هذه احلالة تدخل األصول التي متلكتها املؤسسة املالية ضمن
أصولها ،وتبقى عرضة بشكل أساس ملخاطر السوق (تقلبات أسعار األصل بشكل
خاص).
ً(((3
أما يف املرابحة لآلمر بالشراء التي يكون فيها الوعد ملزما  ،فإن مخاطر االئتمان
تقل إلى حد ما ،ومع ذلك تتعرض املؤسسة املالية اإلسالمية ملخاطر الطرف املتعامل
معه ،يف حال عدم وفاء اآلمر بالشراء يف املرابحة بالتزاماته مبوجب وعد الشراء،
مما يضطر املؤسسة لبيع األصل لطرف ثالث غالباً ما يكون بسعر بيع أقل من سعر
الشراء ،إذ متر املرابحة مع الوعد امللزم بالشراء مبرحلتني ،وتختلف طبيعة املخاطر
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فيهما عن املرابحة العادية ،واملرابحة مع الوعد غير امللزم ،على النحو التالي:
1.1شراء األصل أو السلعة بنا ًء على طلب العميل ،وهنا ال توجد أي مخاطر
تذكر؛ ألن مخاطر السوق نتيجة متلك املؤسسة املالية اإلسالمية لألصل،
سيتم حتويلها مباشرة إلى العميل ،باعتبار وجود وعد يلزمه بشراء األصل.
2 .2تسليم األصل للعميل ،وتصبح العالقة بني املؤسسة املالية والعميل عالقة
دائنية ،وهنا تنشأ مخاطر االئتمان ،باإلضافة ملخاطر التشغيل.
املطلب الثالث :مخاطر االئتمان يف السلم والسلم املوازي
ينطوي عقد السلم (األصلي) على مخاطر ائتمان ،تتمثل يف عدم تسليم عميل السلم
للسلعة (أي مخاطر الطرف املتعامل معه) ،ومما ميكن أن يزيد من حدة مخاطر
االئتمان هو أن عدم تسليم العميل للسلعة ،ال يعفي املؤسسة املالية اإلسالمية من
التزاماتها بتسليم السلعة للطرف اآلخر مبوجب عقد السلم (السلم املوازي) ،وهذا
ما يعرضها خلسارة محتملة ،إذا حصلت على السلعة من مكان آخر ،قد يكون بسعر
أكبر من السعر املتفق عليه يف السلم األصلي.
وملخاطر االئتمان يف عقد السلم والسلم املوازي طبيعة خاصة ،حيث ال ميكن
التخلص من املخاطر أو تقليلها من خالل إجراء تقاص بني مخاطر العقدين؛ ألن
العقدين مستقالن متاماً عن بعضهما ،وال تستطيع مؤسسة التمويل اإلسالمية أن
حتول مخاطر الطرف اآلخر يف عقد السلم األصلي إلى الطرف الثاني يف عقد
السلَم املوازي(.((3
َّ

( ((3وعلى الرغم من �أن ذلك قد يبدو �ضعف ًا يف العقدين من ناحية معاجلتهما للخطر� ،إال �أنه يف احلقيقة تخ�صي�ص كفء للخطر على �أطراف املعاملتني،
حيث يتحمل كل طرف يف العقد جزء ًا متكافئ ًا من املخاطرة.
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والس َلم املوازي
الس َلم َّ
جدول ( :)1مخاطر االئتمان يف عقدي َّ
مخاطر االئتمان

مرحلة تطبيق العقد

مصدره

السلَم مع سلم مواز
َّ

تسلم املؤسسة السلعة املشتراة

ال توجد مخاطر ائتمان بل مخاطر سوقية

تقلبات أسعار
السلعة محل
العقد

بيع السلعة املشتراة وتسليمها للمشتري
السلَم املوازي)
(املسلم له يف عقد َّ

ال توجد

-

السلَم بدون سلم مواز
َّ

سداد املؤسسة املالية اإلسالمية سعر
السلَم
الشراء لعميل َّ

السلَم للسلعة (أي مخاطر
عدم تسليم عميل َّ
الطرف املتعامل معه).

تَسلُم املؤسسة املالية اإلسالمية للسلعة
املشتراة

تسليم العميل لألصل أو(السلعة) وفق
مواصفات غير تلك املتفق عليها ضمن العقد

بيع السلعة املشتراة وتسليمها للمشتري

ال توجد مخاطر ائتمانية

املصدر :من إعداد الباحثني

املطلب الرابع :مخاطر االئتمان يف االستصناع
مير عقد االستصناع مبرحلتني بعد إبرام العقد:
املرحلة األولى :تتعلق بتصنيع املنتج املطلوب ،ويف أثناء هذه املرحلة تتعرض
املؤسسة املالية ملخاطر السوق؛ نتيجة لتقلبات األسعار ،أو ندرة املواد ،أو أي عائق
يرفع تكاليف التصنيع.
املرحلة الثانية :تنشأ مخاطر االئتمان بعد تسليم األصل (املنتج) للعميل؛ حيث
تتعرض املؤسسة املالية ملخاطر تعثر العميل يف السداد ،بينما يف وضع االستصناع
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سداد املؤسسة املالية اإلسالمية لثمن
السلَم
الشراء لعميل َّ

السلَم للسلعة (أي مخاطر
عدم تسليم عميل َّ
الطرف املتعامل معه).
عدم تسليم العميل للسلعة ،ال يعفي املؤسسة املالية
اإلسالمية من التزاماتها بتسليم السلعة للطرف
(السلَم املوازي) ،وهذا
السلَم َّ
اآلخر مبوجب عقد َّ
ما يعرضها خلسارة محتملة إذا حصلت على
السلعة من مكان آخر ،قد يكون بسعر أكبر من
السلَم األصلي.
السعر املتفق عليه يف َّ

الطرف اآلخر
السلَم
يف عقد َّ
األصلي
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املوازي ،والذي تقوم فيه املؤسسة املالية بدور الصانع واملستصنع بنفس الوقت،
وبعقدين منفصلني أي تقوم بدور الوسيط ،فبعد إبرام العقد مع العميل (املستصنع)
واملؤسسة املالية (الصانع) ،تقوم املؤسسة املالية بالبحث عن مصنعي املنتج املطلوب،
ويبرم معهم عقداً منفص ً
ال ،تكون فيه املؤسسة املالية هي (املستصنع) ،ويف هذه
احلالة فإن املؤسسة املالية تقوم بالتحكم بتكلفة املنتج املطلوب ،مما يبعده عن
حتمل مخاطر السوق ،ثم تنشأ مخاطر االئتمان بعد تسليمها للعميل.
 .1حالة استصناع فقط
تتمثل مخاطر االئتمان (الطرف املتعامل معه) يف عقد االستصناع ،يف عدم حتصيل
املؤسسة املالية اإلسالمية ثمن بيع األصل من العميل ،أو راعي املشروع بعد االنتهاء
من تصنيعه أو بنائه ،إما يف مراحل متفق عليها مسبقاً ،أو عند االنتهاء الكامل من
عملية التصنيع أو البناء.
والبد من التمييز بني عقدين لالستصناع:
	-االستصناع مع االعتماد يف حتصيل الثمن على جميع املصادر (مبا فيها
إيرادات املشروع)؛ حيث يعتمد حتصيل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية
لثمن البيع على القوة املالية للمشتري النهائي للعني املستصنعة (املستصنع)،
أو قدرته على السداد ،املستمدة من خالل مصادر السداد من أنشطة جتارية
أخرى متنوعة للعميل ،وال تعتمد فقط على التدفقات النقدية من املوجود
املعني /املشروع ،وال شك أن مخاطر االئتمان هنا تكون أقل ما ميكن.
	-االستصناع مع االعتماد جزئ ًيا أو كل ًيا يف حتصيل الثمن على إيرادات
املشروع؛ حيث يعتمد حتصيل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية لثمن
البيع ،اعتماداً جزئياً أو كلياً ،على مبلغ اإليرادات التي يدرها املوجود الذي
يتم تصنيعه أو بناؤه عن طريق بيع إنتاجه ،أو خدماته لطرف ثالث متعاقد
أو محتمل ،وتواجه هذه الصيغة من االستصناع «مخاطر اإليرادات» الناشئة
عن قدرة املوجود املصنع على حتقيق تدفقات نقدية ،وليست الناشئة عن
اجلدارة االئتمانية للعميل أو لراعي املشروع.
أن عقود االستصناع يف جميع احلاالت السابقة ،تتحمل مؤسسات
مما سبق يتبني َّ
اخلدمات املالية اإلسالمية مخاطر اإلجناز( ((3املتعلقة بالعجز عن إنهاء املشروع
( ((3يف التمويل التقليدي للم�شاريع ،يتحمل راعي امل�شروع عادة خماطر الإجناز ،ولي�س امل�صرف ،لأن راعي امل�شروع يطلب منه غالب ًا تقدمي �ضمان
لتغطية ارتفاع التكلفة.
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املطلب اخلامس :مخاطر االئتمان يف اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك
عقد اإلجارة  -كما سبقت اإلشارة إليه  -عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل
واإلباحة ،ملدة معلومة بعوض معلوم ،وتختلف املخاطر االئتمانية يف اإلجارة حسب
نوع اإلجارة ذاتها ،ما بني إجارة تشغيلية وإجارة متليكية (منتهية بالتمليك) ،وكذلك
حسب مراحلها ،وفيما يأتي تفصيل ذلك:
( ((3يتم االتفاق على �سعر بيع الأ�صل املبيع بعقد ا�ست�صناع �أو حتديده عند تاريخ التعاقد ،ويعترب هذا العقد ملزم ًا .وال ميكن رفع ال�سعر �أو خف�ضه
ب�سبب ارتفاع �أو انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع �أو تكلفة العمالة .وميكن تغيري ال�سعر �شريطة اتفاق الأطراف املتعاقدة بالرتا�ضي ،نتيجة تبديل �أو تعديل العقد
�أو حدوث ظروف طارئة غري متوقعة اعتماد ًا على القرار التجاري مل�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية مما قد ينتج عنه هام�ش ربح منخف�ض.
(� ((3سبب ذلك هو �أن عدم قيام البائع يف عقد اال�ست�صناع املوازي بت�سليم الأ�صل كام ًال ح�سب موا�صفات امل�شرتي ال يعفي م�ؤ�س�سة اخلدمات املالية
الإ�سالمية من التزاماتها بت�سليم الأ�صل مو�ضوع عقد اال�ست�صناع.
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كام ً
ال ،أو تأخير إجنازه ،أو ارتفاع تكلفته مبا يتجاوز القيمة املقررة ،أو حدوث قوة
قاهرة ،وعدم توفر موظفني مؤهلني ،أو بائعني موثوق بهم ،أو مقاولني آخرين يف
مواز(.((3
عقد استصناع ٍ
مواز
 .2حالة استصناع مع استصناع ٍ
مواز لشراء أصل من
عندما تدخل مؤسسة التمويل اإلسالمي يف عقد استصناع ٍ
طرف آخر غير املشتري النهائي (املشتري) ،فإنها تتعرض للمخاطر املصاحبة
للبائع ،أي الطرف املتعامل معه يف االستصناع املوازي ،فيما يتعلق بتسليمه لألصل
يف الوقت احملدد ،وطبقاً ملواصفات املشتري النهائي ،وهذه هي مخاطر عدم قدرة
مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية يف احلصول على تعويض مقابل األضرار من
البائع يف العقد املوازي الناجمة عن اخلسارة إلخالله بالعقد.
ويترتب عن مخاطر االئتمان السابقة  -واملتمثلة يف عدم قيام البائع يف عقد
االستصناع املوازي بتسليم األصل كام ً
ال ،حسب مواصفات املشتري  -مخاطر
أخرى متمثلة يف التزامها بتسليم املشتري يف عقد االستصناع األصلي لألصل
حسب املواصفات ،ومبا أ َّنها ستحاول احلصول على األصل محل عقد االستصناع،
فإن ذلك يعرضها خلسائر محتملة(.((3
ومن الواضح كذلك (كما هو احلال بالنسبة لعقد السلم مع السلم املوازي) ،أ َّنه ال
ميكن حتويل مخاطر الطرف اآلخر يف عقد االستصناع املوازي إلى الطرف الثاني
أن العقدين مستقالن متاماً.
يف عقد االستصناع األصلي ،على اعتبار َّ
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مخاطر االئتمان يف اإلجارة التشغيلية واإلجارة التمليكية
اإلجارة التشغيلية
تتمثل مخاطر االئتمان يف اإلجارة التشغيلية يف املخاطر التي يتعرض لها املؤجر
(مؤجر األصل) (املؤسسة املالية عادة) ،نتيجة تخلف املستأجر (العميل) عن سداد
أقساط اإليجار.
اإلجارة املنتهية بالتمليك
يتعرض املؤجر (املؤسسة املالية اإلسالمية) يف اإلجارة املنتهية بالتمليك ملخاطر
االئتمان مبجرد توقيع عقد التأجير ،وتتمثل يف احتمالية إخفاق املستأجر يف سداد
مدفوعات اإلجارة (األقساط اإليجارية والرأسمالية) التي عليه.
كما ميكن أن تتعرض املؤسسة املالية اإلسالمية باعتبارها مؤجراً ،خلسائر يف
حالة املستأجر الذي يتسلم أص ً
ال ،مبوجب عقد إجارة منتهية بالتمليك ،ويقرر
عدم االستمرار يف العقد (مخاطر النكول) ،ويترتب عليها مخاطر أخرى (مخاطر
سوقية) ،سبب ذلك أن إنهاء العقد من املستأجر ،يستدعي من املؤجر (املؤسسة
املالية اإلسالمية) إرجاع املدفوعات الرأسمالية (أقساط سعر الشراء) التي كانت
محسوبة ضمن دفعات اإليجار الدورية(( ((3على أن يتم خصم أي مبلغ مستحق
عن إيجارات غير مدفوعة) ،فإذا كانت قيمة األصل املستردة حيازته أقل من
املبلغ املزمع إعادته ،فإن الفرق يشكل خسارة على املؤجر ،وهذا يعرض مؤسسات
اخلدمات املالية اإلسالمية ،باعتبارها مؤجراً ،لشكل من أشكال مخاطر السوق.
مخاطر االئتمان يف اإلجارة حسب مراحلها:
مير عقد اإلجارة بعدة مراحل ،تختلف خاللها طبيعة املخاطر املصاحبة لها:
1.1قيام املؤسسة املالية اإلسالمية (باعتبارها مؤجراً) بشراء ومتلك أصول
ثابتة محددة مبعرفة العميل (املستأجر) ،وهنا توجد مخاطر سوقية (ناجتة
أساساً عن تقلبات أسعار األصول اململوكة للمؤسسة لغرض تأجيرها).
2 .2تقوم املؤسسة املالية بتأجير األصل ،بعقد متوسط ،أو طويل األجل ،وتسليمه
للعميل لالنتفاع به واستخدامه؛ حيث حتتسب الدفعات اإليجارية على فترة
التعاقد مضافاً إليها ربحاً معلوماً ،وتظهر مخاطر ائتمانية ناجتة عن إمكانية
تخلف املستأجر (العميل) عن سداد الدفعات اإليجارية.
( ((3يف عقد الإيجار املنتهي بالتمليك ،ف�إن امل�ست�أجر يدفع �أق�ساط ًا �إيجارية (متثل �أجرة املثل �أو الأجرة العادية) و�أق�ساط ًا ر�أ�سمالية (متثل جزء ًا من
�سعر �شراء الأ�صل امل�ست�أجر).
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املطلب السادس :مخاطر االئتمان يف املشاركة واملضاربة
على الرغم من كون األموال التي تدفعها املؤسسة املالية إلى عميلها يف عقد
املشاركة واملضاربة ال تعتبر ديوناً يف ذمتهاَّ ،إل أ َّنها تتضمن مخاطر ائتمانية كبيرة،
رمبا تكون أكبر من بقية العقود ،ويتم تصنيف املخاطر املتعلقة بعقد املضاربة؛ بنا ًء
على نشاط العقد ،ودور املؤسسة املالية فيه ،فقد تكون هي الطرف املضارب ،أو
قد تكون هي رب املال.
وتظهر مخاطر االئتمان يف عقد املشاركة  /املضاربة يف عدة أشكال منها:
¦املخاطرة الناشئة عن التزام املضارب (الطرف اآلخر) بدفع حصة متفق
عليها من األرباح للمؤسسة املالية اإلسالمية ،بصفتها رب املال عند استحقاق
دفعها ،ويشكل عدم الوفاء بهذا االلتزام حالة سوء تصرف وإهمال من جانب
املضارب.
¦عدم قيام الشريك بسداد نصيب البنك عند حلول أجله ،وقد تنشأ هذه
املشكلة نتيجة تباين املعلومات ،عندما ال يكون لدى البنوك املعلومات الكافية
عن األرباح احلقيقية ملنشآت األعمال التي جاء متويلها(.((3
¦يف احلاالت التي يتم فيها استخدام املضاربة لتمويل املشروعات ،وتقوم
مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية بتقدمي أموال يتصرف فيها العميل
بصفته مضارباً ،يف عقد تنفيذ أعمال إنشاءات حلساب طرف ثالث (العميل
النهائي) ،وهذا العميل النهائي ،والذي ال تربطه عالقة مباشرة أو تعاقدية
مع املؤسسة يسدد دفعات جارية إلى املضارب ،الذي يقوم بدوره بالدفع
( ((3طارق الله خان�« ،إدارة املخاطر يف ال�صناعة املالية»� ،ص.75
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أما يف عقد اإلجارة مع الوعد بالتمليك ،فإن نفس املراحل مير بها العقد ،ويكمن
االختالف يف:
¦مخاطر ائتمان أكبر؛ ألن العميل (املستأجر) ملزم بسداد الدفعات اإليجارية
والدفعات الرأسمالية.
¦ال تتعرض املؤسسة املالية اإلسالمية ملخاطر السوق؛ نتيجة متلك األصول
املشتراة بغرض التأجير تأجي ًرا منتهياً بالتمليك ،بل يتحملها العميلَّ ،إل
إذا قرر العميل إنهاء عقد التأجير ،فتتحمل املؤسسة مخاطر سوقية ،على
اعتبار عودة األصول املؤجرة إلى ملكيتها.
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للمؤسسة ،ودور املؤسسة هو تقدمي متويل مرحلي على أساس املشاركة يف
األرباح إلى املضارب ريثما يتسلم تلك الدفعات اجلارية من العميل النهائي،
وتكون املؤسسة عرضة ملخاطر ائتمان فيما يتعلق باألموال التي تقدمها
للمضارب(.((3
¦يف حال التعدي أو التقصير؛ حيث يضمن العامل رأس املال ،فينقلب إلى دين
يف ذمته ،وعند إنهاء املضاربة والتنضيض والقسمة ،يصبح نصيب البنك
الديْن ،وهو ما يتضمن مخاطر ائتمانية(.((3
مضموناً على العامل ،مثل َّ
¦ إذا استخدمت أموال املضاربة أو املشاركة يف البيع اآلجل يف املؤسسة املالية
اإلسالمية ،وهو ما يقع يف أكثر املضاربات ،فيتحمل رب املال (وهو املؤسسة
املالية) مخاطر ائتمانية غير مباشرة ،متعلقة بقدرة عمالء املضاربة على
التسديد.
املطلب السابع :مخاطر االئتمان يف الصكوك اإلسالمية
الصكوك اإلسالمية باعتبارها متثل أصوالً حتتوي على خليط من النقود والديون
واألعيان واملنافع ،أو بعض هذه املكونات منفردة ،ونظراً آلليات إصدارها القائمة
على صيغ التمويل اإلسالمية ،فإنها تتعرض للمخاطر التي تتعرض لها صيغ التمويل
اإلسالمية السابق ذكرها ،وبالتالي فهي عرضة ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق.
وميكن إرجاع سبب تعرض الصكوك ملخاطر االئتمان إلى عدم وفاء العميل بالتزاماته
التعاقدية كاملة ،ويف مواعيدها ،ومصدر هذه املخاطر قد يكون نتيجة سوء اختيار
العميل ،سواء بعدم وفائه بالتزامات العمل املسند إليه ،بالنسبة الستثمارات صكوك
املشاركة واملضاربة واملزارعة واملساقاة واملغارسة واالستصناع ،أو عدم رغبته يف
استالم السلعة املشتراة ورجوعه عن وعده  -يف حالة اعتبار الوعد غير امللزم -
يف استثمارات صكوك املرابحة ،أو عدم رغبته يف استالم السلعة املستصنعة يف
استثمارات صكوك االستصناع  -إذا كان عقد االستصناع جائزاً غير ملزم  -أو
تأخير أو عدم سداد ما عليه من التزامات بالنسبة الستثمارات صكوك املرابحة
وصكوك اإلجارة ،أو عدم االلتزام بتوريد السلع املتفق عليها وصفاً وزماناً بالنسبة
السلَم.
الستثمارات صكوك َّ
( ((3املبادئ الإر�شادية لإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سات (عدا امل�ؤ�س�سات الت�أمينية) التي تقت�صر على تقدمي خدمات املالية الإ�سالمية ،مرجع �سابق.
( ((3بيت التمويل الكويتيhttp://albaitalkuwaiti.wordpress.com :
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فهذه املخاطر ترجع إلى عدم كفاءة العميل ،أو إلى سوء سمعته ،وعدم رغبته يف
السداد ،أو إلى عدم قدرته على السداد ،وهذا كله يقع يف األساس على عاتق
املنشأة مصدرة الصكوك واملانحة االئتمان للعميل ،ويؤثر سلباً على عوائدها ،لذا
فإن هذه املخاطر تدخل ضمن املخاطر اخلاصة(.((4

املطلب األول :طبيعة مخاطر السوق
ترتبط مخاطر السوق بشكل عام بتقلبات األسعار الناجتة عن التغيرات يف السوق،
ولهذا ميكن تسميتها كذلك مبخاطر األسعار ،فهي تشمل مخاطر تقلبات أسعار
الصرف والفائدة والسلع وغيرها ،وتُع َّرف مخاطر السوق على أنها التقلبات يف دخل
املؤسسة نتيجة التغيرات يف أسعار السلع ،أو أسعار األسهم ،أو أسعار الفائدة ،أو
أسعار الصرف ،ومن وجهة نظر منشأة األعمال( ((4فإن مخاطر السوق تُع َّرف على
أنها املقابلة بني القيمة السوقية للميزانية وقيمتها الدفترية ،فإذا كان لدى مصرف
مث ً
ال سندات وارتفع سعر الفائدة ،فإن القيمة الدفترية ال تختلف ،ولكن القيمة
فإن املشتري يفاضل بني فائدتها
السوقية تنخفض؛ حيث إنه إذا أراد أن يبيعها َّ
وسعر فائدة السوق املرتفع ،وتنخفض قيمتها حتى املعدل الذي يتساوى عند معدل
سعر الفائدة منسوباً إلى قيمة األصل مع سعر فائدة السوق ،ويضاف إلى مخاطر
تقلبات سعر الفائدة على قيمة األصول ،مخاطر تقلبات سعر الصرف إن كانت
أصوالً دولية ،وكما حتدث مخاطر السوق بالنسبة لألصول ،فإنها أيضاً حتدث
بالنسبة للخصوم ،ويؤثر يف سعرها الفرق بني سعر السوق والسعر الدفتري ،وتعتبر
مخاطر السوق ذات أهمية بالغة؛ ألن قيمة املنشأة الصافية تعتمد على الفرق بني
القيمة السوقية ألصولها ،والقيمة السوقية خلصومها ،والتي يؤثر فيها بشدة سعر
(� ((4أ�شرف دوابة« ،خماطر ال�صكوك و�إدارتها» ،امل�ؤمتر العلمي الدويل حول �إدارة املخاطر بامل�ؤ�س�سة ،جامعة ال�شلف ،اجلزائر ،دي�سمرب .2008
( ((4يو�سف كمال حممد« ،امل�صرفية الإ�سالمية :الأزمة واملخرج» ،فقه االقت�صاد الإ�سالمي ( ،)2الطبعة الثانية ،دار الن�شر للجامعات امل�صرية ،م�صر،
� ،1996ص .49
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املبحث اخلامس :مخاطر السوق يف أدوات التمويل اإلسالمي
حتتوي كل أدوات التمويل اإلسالمي على مخاطر سوقية ،ومن الواضح أن تلك
املخاطر تكون أكثر وضوحاً وجال ًء يف األدوات املالية القائمة على أصول ،وفيما
يأتي تفصيل للمخاطر السوقية التي تنطوي عليها األدوات املالية اإلسالمية:
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الفائدة.
وتنشأ مخاطر السوق نتيجة عوامل متعلقة باألسواق بشكل عام ،فالتقلبات يف
أسعار السلع ،أو أسعار األوراق املالية (األسهم والسندات) ،وأسعار الصرف،
وأسعار الفائدة كلها تعتبر من املخاطر السوقية ،وتؤدي إلى حدوث خسائر ناجمة
عن املواقع املتضمنة داخل أو خارج امليزانية ،والناشئة عن التحركات يف سعر السوق
أن ملخاطر السوق تأثيراً
اخلاص باألصول وباخلصوم ،وبنا ًء على ذلك ،فمن الواضح َّ
كبيراً على منشآت األعمال واملؤسسات املالية بشكل خاص ،ويؤدي سوء تقدير
مخاطر السوق أو سوء التعامل معها إلى تكبيد املؤسسة خسائر قد تصل بها إلى
حد اإلفالس ،ويف ظل البيئة العاملية التي أصبحت من سماتها األساسية االنفتاح،
سواء تعلق األمر باألسواق املالية ،أو أسواق السلع واألصول احلقيقية أو غيرها،
فإن ذلك مما يزيد من حدة مخاطر السوق ،فتعومي العمالت زاد من مخاطر
الصرف ،وحترير أسعار الفائدة (كجزء من التحرير املالي) ضاعف من مخاطر
أسعار الفائدة ،وحترير أسواق السلع بدوره ضاعف من مخاطر تقلبات األسعار،
وخالصة األمر أن على املؤسسات اليوم أن تأخذ بعني االعتبار كل هذه املتغيرات
عند تقديرها ملخاطر السوق التي تعترضها ،دون إغفال أي جانب منها.
املطلب الثاني :أنواع مخاطر السوق
(أ) مخاطر الصرف (مخاطر العمالت):
تنشأ مخاطر الصرف عاد ًة نتيجة املعامالت العادية للمنشأة التي تتم بعمالت
أخرى غير العملة احمللية كالشراء من املوردين والبيع إلى العمالء بعملة ثانية ،أو
الدخول يف مدفوعات تعاقدية بعمالت أجنبية.
ويؤثر تقلب أسعار الصرف على بنود األصول واخلصوم يف ميزانية الشركة ،مثل
حسابات الدفع والقبض املقومة بعمالت أجنبية ،وبالنسبة للبنوك يكون تأثير
اخلطر على الودائع والديون (إقراضاً أو اقتراضاً) بالعمالت األجنبية.
(ب) مخاطر أسعار السلع وأسعار األسهم:
تعتبر مخاطر السلع أحد أنواع املخاطر السوقية ،ويقصد بها احتمال التعرض
للخسارة نتيجة التغيرات املعاكسة ألسعار السلع ،وترتبط مخاطر أسعار السلع
بشكل كبير مبخاطر الصرف ،خاصة أن الكثير من السلع الدولية يف الوقت
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(ج) مخاطر سعر الفائدة:
بالنسبة ملعظم املؤسسات املالية ،فإن النوع األكثر أهمية يف مخاطر السوق هو خطر
سعر الفائدة ،ولتوضيح ذلك ،سنفترض أن لدى بنك الرياض مث ً
ال محفظة قدرها:
 100مليون دوالر قروض بسعر فائدة  ،% 6يقوم البنك بتمويل محفظته عن طريق
االقتراض ،من الواضح أن إيرادات البنك ستتأثر بنا ًء على سعر فائدة االقتراض،
فإن كانت أكبر من سعر فائدة اإلقراض ( )% 6حقق البنك خسارة مؤكدة.
وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة نتيجة للتغير يف مستوى أسعار الفائدة يف السوق،
مما ينتج عنه حدوث خسائر حقيقية عند إعادة تقييم األصول واخلصوم؛ العتماد
قيمة تلك األصول واخلصوم على قيمة سعر الفائدة يف السوق( ،((4وتعتبر مخاطر
أسعار الفائدة من أهم املخاطر التي تواجهها املؤسسات املالية ،ومن أكثرها تعقيداً،
خاصة يف حالة عدم توافر أنظمة معلومات ،يستطيع البنك من خاللها معرفة
معدالت العائد على أصوله ،ومعدالت تكلفة التزاماته ،ومقدار الفجوة بني األصول
واخلصوم لكل عملة عند إعادة التسعير ،وتظهر مخاطر أسعار الفائدة يف اجتاهني
هما:
( ((4النفط والغاز ،ومعظم املنتجات الزراعية (كالنب وال�سكر ،والقمح )...واملعادن النفي�سة (الذهب والف�ضة) وغريها من ال�سلع الأ�سا�سية.
( ((4فمن جانب الأ�صول ،جند اال�ستثمارات املالية ملن�ش�آت الأعمال واملحفظة التجارية وامل�صرفية للبنوك كلها تت�أثر ب�أ�سعار الفائدة� ،أما من جهة
اخل�صوم ،فالديون ب�أنواعها (ق�صرية وطويلة و�سندات) والأ�سهم املمتازة بالن�سبة ملن�ش�آت الأعمال والديون والودائع ب�أنواعها كلها تت�أثر ب�أ�سعار الفائدة.
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احلالي يتم تسعيرها بالدوالر األمريكي( ((4بشكل رئيس ،إضافة إلى بعض العمالت
(اليورو مث ً
ال) ،ما يجعل تغيراتها خاضعة إلى حد كبير لتغيرات تلك العمالت ،وألن
املؤسسات املالية عموماً تتعامل يف أكثر من بلد ،وبأكثر من عملة ،سواء إقراضاً
أو اقتراضاً ،بيعاً أو شرا ًء ،فإن ذلك يعرضها ملخاطر الصرف ومخاطر األسعار
معاً ،وما ينطبق على السلع ينطبق متاماً على األسهم واألوراق املالية بشكل عام،
ويضاف إليها أن مخاطر أسعار األسهم تكون غالباً أكبر وأشد ،على اعتبار أنها ال
تكون نتيجة عوامل تتعلق بالسوق احلقيقي فقط (كما هو احلال مع مخاطر أسعار
السلع) ،بل كذلك لعوامل األسواق املالية ،فتذبذبات أسعار األسهم قد تكون نتيجة
عوامل املضاربة ،والغش والتدليس وغيرها؛ مما يجعلها أكثر خطراً؛ وعلى ذلك
تواجه املؤسسات املالية بشكل خاص مخاطر أسعار األسهم واألوراق املالية بشكل
كبير ،خاصة أ َّنها كثيراً ما تتعامل بها ،أكثر من أي نوع آخر من املؤسسات (يف
البنوك مث ً
ال ،توجد األسهم يف الدفتر املصريف والدفتر التجاري للبنك ،ما يجعله
أكثر عرضة ملخاطر أسعار األسهم).
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1 .1التغيرات يف أسعار الفائدة يف السوق النقدي ،واملتمثلة يف العائد على
استعمال األموال ،وعمالء هذا السوق هم املقرضون واملقترضون.
2 .2التغيرات يف أسعار الفائدة يف سوق العمالت ،واملتمثلة يف العائد على
استثمار وبيع العمالت األجنبية ،وعمالء هذا السوق هم املشترون والبائعون.
إن جميع أنواع املخاطر التي تواجهها املؤسسات املالية ،صارت تدور يف فلك
َّ
مخاطر سعر الفائدة ،فارتبطت بذلك مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،واملخاطر
التشغيلية ،مبخاطر سعر الفائدة ارتباطاً وثيقاً ،حتى أصبحت إدارة مخاطر سعر
الفائدة صمام أمان الستقرار جميع املؤسسات املالية ،مبا فيها البنوك التجارية،
وشركات االستثمار والتمويل والتأمني واخلدمات ،وعدم استقرار سعر الفائدة
أو العجز عن إدارتها يؤدي يف النهاية إلى صعوبة اتخاذ هذه املؤسسات قرارات
استثمارية طويلة األجل بثقة ،كما يؤدي إلى حقن األسواق املالية بكثير من الشكوك،
وإلى تفضيل البنوك التجارية القروض قصيرة األجل على حساب القروض طويلة
األجل.
(د) مخاطر السيولة:
يقصد مبخاطر السيولة املخاطر املرتبطة باحتمال أن تواجه املنشأة مصاعب يف
توفير األموال الالزمة ملقابلة التزاماتها ،وميكن النظر إليها من زاوية أخرى ،على
أنها عدم القدرة على حتويل األصول بسرعة كافية ،وبأقل تكلفة يف السوق؛ ملنع
وقوع اخلسارة (أو حتقيق الربح املطلوب) .إذن تواجه املنشأة مخاطر السيولة يف
حالة عدم قدرتها على تسييل االستثمارات أي تصفية االستثمارات ،أو جزء منها
وتوجيهها لتكون سيولة نقدية ،وينتج عن ذلك تضاؤل الربح أو انعدامه ،وأحيانا
تكبد خسائر.
هذا على مستوى املؤسسات بشكل عام ،أما على مستوى املؤسسات املالية ،فتزداد
مخاطر السيولة بشكل غير عادي؛ ألهمية موضوع السيولة على اعتبار أن مجمل
نشاطها يدور حول فلك السيولة ،فالبنوك على سبيل املثال تواجه مخاطر سيولة
بشكل يومي ،متمثلة يف املوازنة بني التزاماتها (السحوبات بشكل خاص) وموجوداتها
(متمثلة أساساً يف اإليداعات) ،وهو ما يستدعي منها مصادر لتدعيم السيولة ،غير
االحتفاظ بنقدية كبيرة ،وبطريقة تتيح لها وضع اليد على النقدية عند احلاجة
إليها(.((4
( ((4مائيري كوهني« ،الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية :الفر�ص واملخاطر» ،مرجع �سابق� ،ص .487
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والس َلم املوازي
الس َلم َّ
املطلب الرابع :مخاطر السوق يف َّ
1 .1مخاطر السعر :يؤدي دخول املؤسسة املالية اإلسالمية يف عقد سلَم دون عقد
مواز إلى متلك املؤسسة للسلعة يف نهاية مدة العقد؛ وألنها ستحاول بيعها عند
ٍ
تسلمها مباشرة ،فإن ذلك ينطوي على مخاطر األسعار (مخاطر السوق) ،كما
أن احتفاظها بالسلعة على أمل بيعها مستقب ً
ال بسعر أعلى ،يعرضها كذلك
ملخاطر تقلبات أسعار السلعة (خالل فترة االنتظار) .ومن الواضح أن وجود
السلَم املوازي يقلل من هذا النوع من املخاطر ،كما أ َّنه يجنب املؤسسة تضمني
َّ
ديونها ديوناً سلعية يف حني أن أصل نشاط املؤسسة هو املال.
2 .2مخاطر الصرف :قد تتعرض املؤسسة املالية اإلسالمية ملخاطر صرف العملة
األجنبية؛ نتيج ًة لتمويل شراء أصل أو بيع أصل ،يحدث ذلك إذا كانت تلك
السلَم (املسلم
العمليات تتم بعمالت أجنبية ،إذ ميكن لسعر األصل محل عقد َّ
( ((4انظر :املبادئ الإر�شادية لإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سات (عدا امل�ؤ�س�سات الت�أمينية) التي تقت�صر على تقدمي خدمات املالية الإ�سالمية ،مرجع �سابق.
جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية« ،معيـــار كفـــاية ر�أ�س املال للم�ؤ�س�سات (عدا م�ؤ�س�سات الت�أمني) التي تقت�صر على تقدمي خدمات ماليـة �إ�سالميـة»،
ماليزيا ،دي�سمرب 2005
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املطلب الثالث :مخاطر السوق يف املرابحة بأنواعها
ال يف عملية مرابحة ،أو أص ً
يف حالة حيازة مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية أص ً
ال
مت اقتناؤه خصيصاً؛ بغرض إعادة بيعه لعميل يف عملية مرابحة لآلمر بالشراء،
مع وعد غير ملزم ،فإنها تتعرض ملخاطر السوق ،متمثلة يف مخاطر تقلبات أسعار
األصل الذي مت حيازته أو اقتناؤه ،أما يف حالة املرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد
امللزم ،فإن املؤسسة ال تتعرض ملخاطر السوق ،بل ملخاطر ائتمان(( ((4على نحو ما
متت اإلشارة إليه سابقاً).
وتنطوي املرابحات الدولية على مخاطر السوق السابقة نفسها ،ويضاف إليها
مخاطر الصرف األجنبي؛ ألن املؤسسة املالية اإلسالمية ال جتري عقد املرابحة
الدولية بنفس طريقة االعتماد املستندي (أي تتوسط بني مستورد األصل واجلهة
كل لآلخر) ،بل تشتري األصل من اجلهة املص ّدرة،
األجنب ّية املو ّردة؛ لتضمن التزامات ٍ
وتتملكه ثم تقوم ببيعه للعميل بعد ذلك ،وبذلك تتحمل املؤسسة املالية اإلسالمية
مخاطر العقد الذي بينها وبني اجلهة املوردة ،ثم مخاطر العقد مع العميل ،فهي
بذلك تتحمل خطر تقلبات أسعار األصل محل التعاقد باإلضافة إلى مخاطر العملة
األجنبية.
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فيه) أن ينخفض وقت تسليمه؛ وذلك نتيجة انخفاض سعر العملة (أو نتيجة
زيادة العرض منه ،أو انخفاض الطلب عليه) ،وال شك أن املتضرر يف هذه
احلالة سيكون املشتري (املؤسسة املالية اإلسالمية يف حالتنا) ،إذ يتكبد خسارة
تساوي الفرق بني سعر األصل السوقي حلظة استالمه وسعر األصل عند
التعاقد.
وتزداد املخاطر السابقة الذكر إذا ما علمنا أن عقود السلم ال ميكن تداولها سواء
يف األسواق ّ
املنظمة أو خارجها(.((4
املطلب اخلامس :مخاطر السوق يف االستصناع
تنشأ مخاطر السوق (األسعار) يف مرحلة إعداد املنتجات غير تامة الصنع التي لم
ترسل بشأنها فاتورة العميل ،ومع ظروف التضخم وتقلبات األسعار يف الفترة بني
حلظة التعاقد وانتهاء العقد ،فإن هناك احتمال أن يتعرض املمول (البنك) خلسارة؛
نتيجة ارتفاع التكلفة.
ويف بعض احلاالت ،يتم النص يف عقد االستصناع على إمكانية زيادة أو تغيير سعر
البيع ملؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية( ،((4وهذا ما يعرض املؤسسة ملخاطر
السوق(.((4
كما تتعرض املؤسسات املالية اإلسالمية يف عقود االستصناع ملخاطر صرف العملة
مواز
األجنبية الناجمة عن شراء مواد من خارج البلد ،أو إبرام عقود استصناع ٍ
بعملة أجنبية ،أو بيع أصل بعملة أجنبية.
املطلب السادس :مخاطر السوق يف اإلجارة ،واإلجارة املنتهية بالتمليك
تتمثل مخاطر السوق يف عقدي اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك يف مخاطر
األسعار املتعلقة بالقيمة املتبقية لألصل املؤجر ،وذلك إما يف نهاية عقد اإلجارة أو
وقت استرداد حيازته لدى امتناع املستأجر عن الدفع ،أي مخاطر اخلسارة النقدية
التي تتحقق من جراء إعادة بيع األصول املؤجرة.
( ((4طارق الله خان� ،أحمد حبيب�« ،إدارة املخـاطر :حتليل ق�ضايا يف ال�صنـاعة املـالية الإ�سـالمية « ،مرجع �سابق� ،ص.68
( ((4انظر :املعايري ال�شرعية ،املعيار رقم  :11اال�ست�صناع واال�ست�صناع املوازي ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وقد حدد
املعيار احلاالت والظروف الطارئة التي ت�ستدعي تعديل ثمن اال�ست�صناع ،على النحو التايل� :إذا وجدت ظروف طارئة ت�ستدعي تعديل ثمن اال�ست�صناع
زيادة �أو نق�ص ًا ف�إنه يجوز باتفاق الطرفني� ،أو بالتحكيم� ،أو بالرجوع �إىل الق�ضاء.
( ((4وتنطبق هذه املعاملة �أي�ض ًا على �أية تغريات يف عقد اال�ست�صناع املوازي مت انعكا�سها على عقد اال�ست�صناع بحيث حتيل فعلي ًا خماطر الأ�سعار �إىل
عميل اال�ست�صناع (امل�شرتي).
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املطلب السابع :مخاطر السوق يف املشاركة واملضاربة
كما سبق وأشرنا ،فإ َّنه يتم تصنيف املخاطر املتعلقة بعقد املضاربة بناء على نشاط
العقد ودور املؤسسة املالية فيه ،فقد تكون هي الطرف املضارب ،أو قد تكون رب
املال ،فإذا كان العقد متعلقاً بعروض التجارة أو جتارة األسهم فسوف تنشأ مخاطر
السوق( ،((4أما عقود املشاركة فتنقسم إلى ثالثة أنواع من حيث املدة :مشاركة
قصيرة ،ومتوسطة ،وطويلة األجل ،ومن حيث طبيعة العقد :مشاركة ثابتة وأخرى
متناقصة ،ويتعرض عقد املشاركة بشكل عام لكافة أنواع املخاطر (ائتمانية وسوقية
وتشغيلية) ،باإلضافة ملخاطر تآكل رأس املال املستخدم يف بداية املشروع ،بينما
يف املشاركة املتناقصة تتميز بعدم وجود مخاطر السوق؛ لوجود التزام بشراء سهم
املؤسسة املالية من قبل العميل.
( ((4وخالف هذه احلالة� ،ستن�ش�أ خماطر االئتمان.
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ويف حالة تضرر األصل بشكل كامل دون أن يكون ُم َؤ َمنًا عليه ،تتعرض املؤسسة املالية
اإلسالمية خلسارة تساوي القيمة الدفترية لألصل املؤجر ،فإذا كان للمستأجر
خيار الفسخ وقام مبمارسة هذا احلق ،يتحمل املؤجر مخاطرة القيمة املتبقية من
األصل املؤجر إذا كانت أقل من املدفوعات املستردة املستحقة للمستأجر ،ويف تلك
احلالة تنعكس مخاطر األسعار ،إن وجدت ،يف «تخفيض» يطبق على قيمة املوجود
املستأجر كضمان ،ولذلك ال تنسحب مخاطر األسعار إن وجدت يف إطار عقد
اإلجارة املنتهية بالتمليك.
ومن الناحية النظرية ،قد تنشأ حالة يقرر فيها املستأجر عند انتهاء عقد اإلجارة
املنتهية بالتمليك عدم ممارسة اخليار ،إلبرام عقد الشراء ودفع املبلغ النهائي املتفق
عليه تعاقدياً( ،ال يرتب خيار الشراء أية التزامات على املستأجر للقيام بذلك)،
ومن ث َّم فقد تتعرض املؤسسة املالية اإلسالمية ملخاطر السوق فيما يتعلق باخلسارة
احملتملة من التصرف يف املوجود ببيعه مببلغ أقل من صايف القيمة الدفترية ،وبوجه
عام ،ومهما يكن من أمر ،فلن تكون مخاطر املؤجر يف حالة كهذه جسيمة؛ حيث
ميكن للمستأجر ممارسة خيار الشراء بدفع مبلغ رمزي ،ولن يكون لدى املستأجر
أي سبب يدعوه لعدم ممارسة هذا اخليار ،وإضافة إلى ذلك ،فإن القيمة الدفترية
الصافية للموجود يف نهاية مدة اإلجارة املنتهية بالتمليك (أي القيمة العادلة املتبقية
على النحو املفترض يف حتديد أقساط اإلجارة) ستكون صفراً ،أو قريبة من الصفر.
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املطلب الثامن :مخاطر السوق يف الصكوك اإلسالمية
تنطوي الصكوك على اختالف أنواعها على مخاطر سوقية ،متمثلة يف تقلبات
أسعارها السوقية ،وهذه األخيرة تتأثر بعناصر كثيرة أهمها :مخاطر سوق األصول
احلقيقية ،وهذه املخاطر مرتبطة بطبيعة الصكوك اإلسالمية ،من حيث كونها متثل
ألن األصول احلقيقية من سلع وخدمات تباع
حصة شائعة يف ملكية أصول ،ونظراً َّ
يف األسواق ،فإنها قد تتعرض للنقص يف قيمتها بفعل عوامل العرض والطلب،
أو السياسات االقتصادية احلكومية ،وغيرها من عوامل السوق ،كذلك تتعرض
الصكوك خلطر الصرف ،وذلك عند إصدار الصكوك بعملة معينة واستثمار
حصيلتها بعمالت أخرى ،أو إذا كانت املنشأة املصدرة للصكوك حتتفظ مبواقع
مفتوحة جتاه بعض العمالت األجنبية ،أو التزامات الدفع ،خاصة يف عمليات
املرابحات والتجارة الدولية.
املطلب التاسع :مخاطر أسعار الفائدة يف التمويل اإلسالمي
سبقت اإلشارة إلى أن مخاطر أسعار الفائدة أشد املخاطر التي تواجهها املؤسسات
واألسواق املالية بشكل عام؛ وذلك الرتباط أسعار الفائدة بكل األدوات املالية تقريباً
كالسندات ،وشهادات اإليداع ،وأذونات اخلزانة ،واملشتقات املالية بأنواعها ،وأدوات
أن معظم املعامالت املالية األخرى تتم بنا ًء على
الدين احلكومية وغيرها ،كما َّ
معدالت (معدل عائد ،تكلفة) مرتبطة متاماً بأسعار الفائدة :كالقروض واالعتمادات
واملرابحات وغيرها.
وكثيراً ما يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت املؤسسات املالية اإلسالمية تتعرض
ملخاطر أسعار الفائدة ،وقد يبدو أن املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ال
تتعرض ملخاطر السوق الناشئة عن التغ َّيرات يف سعر الفائدة ،طاملا أنها ال تتعامل
بسعر الفائدة ،لكن ذلك غير صحيح ،فالتغييرات يف سعر الفائدة حتدث بعض
املخاطر يف إيرادات املؤسسات املالية اإلسالمية ،مرد ذلك أن املؤسسات املالية
اإلسالمية تستخدم سعراً مرجعياً لتحديد أسعار أدواتها املالية املختلفة ،ففي عقد
املرابحة مث ً
ال يتحدد هامش الربح بإضافة هامش املخاطرة إلى السعر املرجعي،
وهو يف العادة مؤشر ليبور (سعر فائدة السوق ما بني البنوك يف لندن) ،وطبيعة
األصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح مرة واحدة طوال فترة
العقد ،وعلى ذلك إ ْن تغ َّير السعر املرجعي ،فلن يكون باإلمكان تغيير هامش الربح
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يف هذه العقود ذات الدخل الثابت ،وألجل هذا ،فإن املصارف واملؤسسات املالية
اإلسالمية تواجه املخاطر الناشئة من حتركات سعر الفائدة يف السوق املصرفية(،((5
كما أن تأثير سعر الفائدة على القيمة السوقية ألصول املؤسسة وخصومها ،يشكل
أن معظم األدوات املالية مبا فيها األسهم (والتي تعتبر جائزة
خطراً آخر ،خاصة ّ
من الناحية الشرعية) تتأثر بسعر الفائدة ،وهذا كله يستدعي التعامل مع مخاطر
أسعار الفائدة بشكل جديّ ،
وإل تكبدت املؤسسات املالية اإلسالمية خسائر كبيرة.
مخـاطر أدوات
التمويل اإلسالمي

( ((5طارق الله خان� ،أحمد حبيب�« ،إدارة املخـاطر :حتليل ق�ضايا يف ال�صنـاعة املـالية الإ�سـالمية» ،مرجع �سابق� ،ص .64
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خامتة البحث:
خالصة:
يعتبر فهم طبيعة األدوات املالية اإلسالمية جوهر فهم املخاطر التي تواجهها ،وقد
ابتدأنا بحثنا بتناول األدوات املالية اإلسالمية ،وقد تبني لنا أن األدوات املالية
اإلسالمية تنقسم أقساماً ثالثة :األدوات املالية القائمة على أصول ،واألدوات املالية
اإلسالمية القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة (املضاربة واملشاركة) ،وأخيراً
الصكوك والصناديق االستثمارية ،كما عرضنا ألهم مخاطر التمويل اإلسالمي،
وهو ما أوصلنا إلى نتيجة مفادها :أن أدوات التمويل اإلسالمية تواجه نفس مخاطر
األدوات املالية التقليدية ،واالختالف هو يف طريقة ظهور تلك املخاطر ،وكيفية
تأثيرها ،ودرجاتها ،كما ركزنا على جتلية أهم الفروق التي متيز التمويل اإلسالمي
من جانب املخاطرة ،مقارنة بالتمويل التقليدي.
ويواجه التمويل اإلسالمي بشكل عام مجموعة من التحديات عند إدارة مخاطره؛
حيث يستتبع حترمي الفائدة (الربا) يف التمويل اإلسالمي ،عدم إمكانية استخدام
الكثير من األدوات املالية القائمة على الفائدة ،والتي تستخدم عادة للتح ُّوط وإدارة
املخاطر يف الصناعة املالية التقليدية ،كما يستتبع حترمي الغرر عدم إمكانية
استخدام معظم املشتقات املالية ،وهي التي تعتبر أدوات مالية قوية جداً للتح ُّوط
وإدارة املخاطر ،وأخيراً يتبع حترمي بيع الديون عدم إمكانية استخدام أسلوب
التوريق التقليدي ،وهو مستخدم؛ إلدارة مخاطر السوق (مخاطر السيولة بشكل
خاص).
التوصيات ومقترحات البحث املستقبلية:
الشك أن هناك العديد من اجلوانب ذات العالقة بأدوات التمويل اإلسالمي
ومخاطرها لم يتم التطرق لها يف بحثنا ،وقد تشتد احلاجة للبحث فيها وفهمها
وحتليلها ،ومن ذلك:
	-البحث عن تأثير البيئات القانونية التي تعمل بها مؤسسات التمويل اإلسالمي
على طبيعة اخلطر املؤثر يف األدوات املالية.
	-توجيه املزيد من اجلهود للبحث يف نظرية اخلطر يف االقتصاد اإلسالمي،
والتي من خاللها ميكن وضع اإلطار النظري الذي يحدد اخلطر املؤثر يف
العقد (أو األداة) واخلطر غير املؤثر ،ومبا ميكن من تطوير أدوات حتوط
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وإدارة خطر مستوفية للضوابط الشرعية.
	-البحث عن طبيعة العالقة بني املصداقية الشرعية للمنتجات املالية وعالقتها
بدرجة اخلطر ،وهل يؤدي انضباط األدوات املالية بالضوابط الشرعية إلى
تقليل اخلطر التي تنطوي عليه األداة أم العكس.

مخـاطر أدوات
التمويل اإلسالمي
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يسعى البحث إلى بيان الكيفية التي تتم عن طريقها معاجلة الكفارات الشرعية للفقر
ومن ثم التعرف على اآلثار االقتصادية للكفارات .وتبرز أهمية البحث من جهتني
تفاقم مشكلة الفقر والضرورة امللحة لالستفادة من الكفارات .يهدف البحث إلى
استجالء آثار تطبيق الكفارات على مشكلة الفقر وقدرتها على ذلكيفترضالبحثقدرة
الكفارات الشرعية على التخفيف من مشكلة الفقر ،تنوع الكفارات ميكن الفقراء
من سد حاجاتهم املتعددة.
يتبع البحث املنهج التحليلي واالستقرائي ،وذلك من خالل حصر أقوال الفقهاء يف
املسالة الواحدة وحتليل ذلك اقتصاديا ،يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث
أولها :الكفارات  -أنواعها وأحكامها وثانياً :كيفية تأثير الكفارات يف دفع الفقر
وثالثها :اآلثار االقتصادية للكفارات.

 م2017  أكتوبر- ) ــ دولة قطر7( العدد

Abstract

The research seeks to explain the way that legal Kaffarat remedy poverty
and their effect on poverty problem. The importance of research has two
sides: exacerbation of poverty problem and the dire necessity to benefit from
Kaffarat. Research aims at clarifying the effects of implication of Kaffarat
on poverty problem and their ability to do so. Research supposes the ability
ofKaffarat to ease the poverty problem , and diversities of Kaffarat enable
poor to satisfy their different needs. Research uses analytical and inductive
methodologies , by compiling Sharia’a scholars’ views in one question and
economically analyzing them. Research consists of an introduction and three
sections.First one is Kaffarat and their types and judgments. The second , the
way Kaffarat effect curing poverty. The third , economic effect of Kaffarat.
Keywords: Kaffarat (legal expiation), Oath, the Poor.
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أفرد العلماء باباً كام ً
ال يف كتب الفقه سموه باب الكفارات ويف بعضها :األميان
والنذور ذكروا فيه ما يجب على اإلنسان يف ماله يف حالة وقوعه يف خطأ ،قولي
أو فعلي ،تعلق بعبادة (صوم ،نذر) أو عادة (قتل الصيد يف احلرام) ،جتاه آدمي
(إنسان) أو بهيمة (حيوان).
جميع ذلك لتعلق حق اهلل بها ،زجراً للعباد عن مدانات املخالفات ،وجعل اهلل لهذه
املخالفات عقوبات يف مال املكلف مينحها وجوباً للفقير أو املسكني (حتويل ،توزيع
جبري) ،كفارة خلطئه وهي تلقائية يف دفعها محددة يف جوانبها :الدافع واملدفوع
له ومقدار املبلغ الذي يدفع ،باستقراء األحوال املترتبة عقوب ًة على املخالف وطريق
تصحيح خطئه للعفو عنه ،يالحظ تركيز القرآن على الشرائح أو الفئات الضعيفة
الدخل يف املجتمع ،فقد أوالها اهتمامه ون َّبه عليها.
إن معاجلة القرآن لفقر اإلنسان أو سد جوعه نوعان :طويل املدى وقصير املدى ،أو
آني مؤقت وآني دائم ،أما الطويل األمد وهو الدائم ،فعن طريقالزكاة وما يلحقها،
وأما اآلخر فهو املؤقت القصير األجلفهو املتعلق بالكفارات ،وال يخفى أن الزكاة
سنوية وهي عبادة ال تنقطع ،محلها املال ،ولذلك كانت مستمرة ،وأن الكفارات
متقطعة موقوفة على خطأ املكلف أو مخالفته ،ولذلك كانت مت ِّ
َقطعة معاجلتها
موقوتة قصير األجل ليس لها استدامة ،وإمنا هي استدامة من حيث الوجود ال من
حيث االستمرار الذي ال ينقطع.
تعمل الكفارة من خالل خطني متوازيني حملاربة الفقر ،فهي من ناحية مباشرة
تنتقيأصنافاً معينني هم أصحاب احلاجة لتسد جوعهم ،ومن ناحية أخرى متنع من
ال يستحق كالعبد يكون حتت سيده والزوجة واألوالد واألقارب الذين ينفق عليهم
املكفر ،حتى إنها لتضيق على أهل االستحقاق بعدم تكرار الكفارة الواحدة عليهم
ال دفعة واحدة وال يف أيام متعددة بعدد املساكني العشر ،كما يف كفارة اليمني مث ً
ال،
وهذا على قول اجلمهور خالفاً للحنفية ،كما أنها تستبقي للشخص املكفر أصول
حاجته ،بحيث ال يخرجها من ال يستطيع أو تتأثر حاله فيدخل يف عداد الفقراء.
على ضوء ما تقدم ،تظهر فوائد وآثار اقتصادية ينطوي عليها أداء الكفارات على
الوجه الشرعي املذكور والذي سيأتي تفصيله ،وهذا ما سيتم معاجلته يف مباحث
هذا البحث.
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موضوع البحث:
يتناول دور الكفارات يف سد خلة الفقير وخفض الفقر واألثر املترتب على تطبيق
الكفارات.
أهمية البحث:
 بسبب تشعب مشكلة الفقر ،فإن هناك ضرورة لتعدد املعاجلات ،خاصة املعاجلاتالشرعية ،مما يقتضي إبراز دور الكفارات الشرعية.
 كثرة املخالفات القولية والفعلية التي تستوجب إخراج الكفارة ،ومن ثم ضرورةاالهتمام بأمر الكفارات كآلية اقتصادية ذات مقاصد اجتماعية تعمل على سد
حاجة الفقراء.
مشكلة البحث:
من املشكالت احلياتية املتعلقة باالقتصاد ،مشكلة الفقر املتعددة األبعاد ،يتطلب
ألجل معاجلتها ،تعدد الوسائل ،وقد جاءت الشريعة بوسائل متعددة ملعاجلة مشكلة
الفقر ،كالزكاة والكفارات وغيرها .وهذا البحث يسعى إلى الكشف عن الكيفية التي
يتم بها معاجلة الفقر عن طريق الكفارات ،ويطرح ألجل ذلك السؤالني التاليني:
 - 1كيف تعمل الكفارات الشرعية على معاجلة الفقر؟
 - 2وما هى اآلثار االقتصادية املترتبة على ذلك ؟
حدود البحث:
للبحث حدود موضوعية تتعلق بالكفارات وماهيتها والفقر ومفهومه.
أهداف البحث:
 إبراز دور الكفارات الشرعية يف معاجلة الفقر ومحاصرته. بيان اآللية التي يتم بها معاجلة الفقر عن طريق الكفارات الشرعية وآثارهااالقتصادية.
منهج البحث:
يتبع البحث املنهج االستقرائي من خالل جمع أقوال العلماء والتوصل إلى ما يخدم
110
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أهداف البحث.

هيكل البحث:
يتكون البحث من:
 مقدمة متهيدية تتضمن املفاهيم العامة تتلوها ثالثة مباحث:املبحث األول :الكفارات  -أنواعها وأحكامها
املبحث الثاني :كيفية تأثير الكفارات يف دفع الفقر
املبحث الثالث :اآلثار االقتصادية للكفارات الشرعية.
وهذا أوان الدخول يف تفاصيل البحث.
متهيد لبيان املفاهيم العامة:
وهو يتضمن األلفاظ التالية( :الكفارة  -اليمني  -الظهار  -الفقير  -املسكني).
معنى الكفارة:
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الدراسات السابقة:
لم يعثر الباحث على دراسة مستقلة تبني حقيقة الكفارات وأنواعها واألثر املترتب
على أدائها من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي ،وإمنا هي إشارات وإمياءات متضمنة
يف بعض كتب االقتصاد اإلسالمي يذكرها كتاب االقتصاد اإلسالمي كمورد مالي
تذهب حصيلته للفقراء جنباً إلى جنب ،مع الزكاة والوقف والوصايا وغيرها مما
ميكن أن يؤثر أداؤه على املستوى املعيشي للفرد املسلم،وقد اطلع الباحث على بحث
بعنوان :عالج مشكلة الفقر  -دراسة قرآنية موضوعية ،لباحثني هما :د.عبد السالم
حمدان اللوح و د .محمود هاشم عنبر ،واملنشور يف مجلة اجلامعة اإلسالمية يف
غزة (املجلد  ،17العدد  ،1يناير 2009م ،ص ص  .)359 - 315تناوال يف املبحث
الثاني الوسائل القرآنية يف عالج مشكلة الفقر ،وذكرا الكفارات يف املطلب الثالث
منه ،ضمن احلقوق املفروضة يف األموال ،وهو تعداد عام ألنواع الكفارات مع إشارة
عابرة لعالقتها االقتصادية دون تفصيل أو حتليل ،وهو ما ينفرد به هذا البحث،
إضافة إلى تخصيص الكفارات كوسيلة تعمل على معاجلة الفقر.

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

أ -يف اللغة:
تكفير اليمني :فعل ما يجب باحلنث فيها ،واالسم الكفارة ،والتكفير يف املعاصي
كاإلحباط يف الثواب(((.
ب -يف االصطالح:
قال يف العزيز شرح الوجيز الشافعي :الكفارة اسم من التكفير ،وتكفير اليمني فعل
ما يجب باحلنث فيها والتكفير عن الظهار فعل ما يجب بالعود فيه(((.
وقال ابن عطية :يف قوله تعالى ( فكفارته) :معناه الشيء الساتر على إثم احلنث يف
اليمني((( .ويف مغني احملتاج :الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لسترها الذنب
تخفيفاً من اهلل تعالى ،وسمي الزارع كافراً ألنه يستر البذر(((.
وقال صاحب الذخيرة :هي مأخوذة من الكفر بفتح الكاف وهو الستر ،ومنه سمي
الزارع كافراً لستره احلب بالتراب ،والبحر كافراً لستره ما فيه واملشرك كافراً
لستره احلق من الوحدانية وغيرها،كفر النعمة :عدم شكرها ،ملا لم يظهر لها أثر
عادت كاملستورة ،واملشكورة كاملشهورة ،وملا كان أصل الكفارة لزوال اإلثم وستره كما
يف الظهار ،سميت كفارة وهي يف اليمني باهلل تعالى ال تزيل إثماً ،ألن احلنث قد ال
يكون حراماً ،وهو أكبر مواردها(((.
معنى اليمني:
أ -يف اللغة:
مين وأميان(((.
اليمني :القسم ،واجلمع أ ُ
ب  -يف االصطالح:
اليمني واحللف واإليالء والقسم ألفاظ مترادفة واألميان جمع ميني ،واليمني مؤنثة،
ويسمى العضو مييناً لوفور قوته على اليسار ،وملا كان احللف يقوي اخلبر عن
((( �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري :معجم ال�صحاح ،اعتنى به :خليل م�أمون �شيحا ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان ،ط 1433 ،4/هـ  2012 -م� ،ص .917
((( الرافعي� :أبو القا�سم عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي (ت 623 :هـ) :العزيز �شرح الوجيز املعروف بال�شرح الكبري ،حتقيق وتعليق :علي حممد
معو�ض  -عادل �أحمد عبداملوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط 417 ،1هـ .292 ،285/9 ،997 -
((( �أبو حممد عبداحلق بن عطية( ،ت  541هـ) املحرر الوجيز ،دار ابن حزم ،بريوت  -لبنان ،ط  1423 ،1هـ  2002 -م.572 ،
((( �شم�س الدين حممد بن حممد اخلطيب ال�شربيني( ،ت  977هـ) مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج� ،ضبط ن�صه وحققه :حممد حممد تامر
 ال�شيخ �شريف عبدالله ،دار احلديث  -القاهرة ،بدون ط  1427هـ  2006 -م.44/5 ،((( �شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف ،الذخرية ،حتقيق حممد بو خبزة ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت  -لبنان ،ط 1994 ،1/م.61/4 ،
((( اجلوهري ،م�صدر �سابق� ،ص .1172
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الوجود أو العدم سمي مييناً(((.
وقال خليل :اليمني حتقيق مالم يجب .قال الدسوقي شارحاً له :أي تقرير وتثبيت
أمر عق ً
ال أو عادة ،فدخل املمكن عادة ولو كان واجباًأوممتنعاً شرعاً ،نحو واهلل
ألدخلن الدار أو ال أدخلها .واملمكن عق ً
ال ولو امتنع عادة نحو ألشربن البحر،
َّ
(((
وألصعدن السماء .
وقال ابن العربى وحقيقة اليمني :ربط العقد باالمتناع والترك أو باإلقدام على فعل
مبعنى معظم حقيقة أو اعتقاداً ،واملعظم حقيقة ،كقوله :واهلل ال دخلت الدار أو
ألدخلن ،واملعظم اعتقاداً :كقوله:إن دخلت الدار فأنت طالق ،أو أنت حر واحلرية
معظمة عنده العتقاده عظيم ما يخرج عن يده يف احلرية والطالق(((.
وقال اجلرجاني اليمني يف اللغة ،القوة ،ويف الشرع تقوية أحد طريف اخلبر بذكر
اهلل تعالى ،أو التعليق(.((1

ب  -يف االصطالح:
قد اختلف العلماء فيه ويف املسكني،والذي نختاره هو ما يعبر عن احلالة االقتصادية
أو النشاط االكتسابي الذي يؤديه الفرد وما ميتلكه فقد قال اإلمام الغزالي :الفقير
هو الذي ليس له مال وال قدرة له على الكسب ،فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله
فليس بفقير ولكنه مسكني ،وإن كان معه نصف قوت يومه فهو فقير ،وإن كان معه
قميص وليس معه منديل وال خف وال سراويل ولم تكن قيمة القميص بحيث تفي
بجميع ذلك كما يليق بالفقراء فهو فقير.
خلر�شي (ت  1101هـ) حا�شية ا ُ
((( حممد بن عبدالله بن علي ا ُ
خلر�شي على خمت�صر خليل بن �إ�سحق بن مو�سى (ت  767هـ) وب�أ�سفله حا�شية ال�شيخ علي
بن �أحمد العدوي ت  1112هـ على ا ُ
خلر�شي ،دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان ط  1417 1هـ  1997 -م ،4/4/3 ،القرايف ،م�صدر �سابق.7/4 ،
((( حممد بن �أحمد بن عرفة الد�سوقي 1230 ،م ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،خرج �آياته و�أحاديثه حممد عبدالله �شاهني ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط  1424 ،2هـ  2003 -م.399/2 ،
((( �أبو بكر حممد بن عبدالله بن العربي (ت  543هـ) �أحكام القر�آن ،راجع �أ�صوله وخرج �أحاديثه وعلق عليه حممد عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية
بريوت  -لبنان ،ط  1424 ،3هـ  2003 -م.148/2 ،
( ((1ال�شريف علي بن حممد اجلرجاين ،التعريفات :دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان ،ط  1403 ،1هـ  1983 -م� ،ص .259
( ((1اجلوهري ،م�صدر �سابق� ،ص .818
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معنى الفقير:
أ -يف اللغة:
األعرابي :الفقير الذي ال شيء له(.((1
الفقير :الذي له بلغة من العيش ،وقال ابن
ّ
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خرجه عن الفقر كونه معتاداً للسؤال ،فال يجعل السؤال كسباً
وقال أيضاً :وال يُ ِ
بخالف ما لو قدر على كسب ،فإن ذلك يخرجه عن الفقر ،فإن قدر على الكسب
بآلة فهو فقير ويجوز أن يشتري له آلة ،وإن قدر على كسب ال يليق مبروءته وبحال
مثله فهو فقير ،وإن كان متفقهاً ومينعه االشتغال بالكسب عن التفقه ،فهو فقير وال
تعتبر قدرته ،وهذا بخالف املتعبد ،ألن الكسب أولى له،وليس بفقير من كان حتت
نفقة أبيه(.((1
وقال اجلرجاني :الفقر :عبارة عن فقد ما يحتاج إليه ،أما فقد ما ال حاجة إليه
ً (((1
فال يسمى فقرا.
وقال الدسوقي املالكي :الفقير من ال ميلك قوت عامه(.((1
معنى املسكني:
أ -يف اللغة:
املسكني :الفقير ،قد يكون مبعنى الذلة والضعف(.((1
ب  -يف االصطالح:
عبر عنه الغزالي باصطالح اقتصادي ،فقال :املسكني هو الذي ال يفي دخله
بخرجه ،فقد ميلك ألف درهم وهو مسكني وقد ال ميلك إال فأساً وحيداً وهو
غني ،قال :والدويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره على قدر حاله ال يسلبه
اسم املسكني ،وكذا أثاث البيت (احملتاج إليه) وذلك ما يليق به ،وكذا كتب الفقه ال
تخرجه عن املسكنة ،وإذا لم ميلكإال الكتب فال تلزمه صدقة الفطر ،وحكم الكتاب
حكم الثوب وأثاث البيتفإنه محتاج إليه( ،((1ويف حاشية الدسوقي :املسكني أحوج
من الفقير لكونه الذي ال ميلك شيئا بالكلية(.((1
وقد ذهب الفقهاء إلى أن املراد باملسكني ما يعم الفقير ،فالفقراء يدخلون يف حيز

( ((1حممد بن حممد بن حممد الغزايل( ،ت  505هـ)� ،إحياء علوم الدين�،ضبط وتوثيق� :أحمد عناية � -أحمد زهوة  ,دار الكتاب العربى ,بريوت  -لبنان,
د.ط 1434 ,هـ  2013 -م.278 ،
( ((1اجلرجاين ،م�صدر �سابق.168 ،
( ((1الد�سوقي ،م�صدر �سابق.99/2 ،
( ((1اجلوهري ،مرجع �سابق� ،ص.503
( ((1الغزايل ،م�صدر �سابق� ،ص ،289ب�شيء من الت�صرف.
( ((1الد�سوقي ،م�صدر �سابق.100-99/2 .
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املساكني ،ألن فيهم املسكني وزيادة ،وال خالف يف هذا( ،((1وهم أشد حاالً من
املساكني.

الفقراء واملساكني صنفان يف الزكاة ،وصنف واحد يف سائر األحكام ألن كل واحد
من االسمني ينطلق عليها ،فأما إذا جمعبني االسمني وميز بني املسميني مت َّيزاً،
وكالهما يشعر باحلاجة والفاقة وعدم الغنى ،إال أن الفقير أشد حاجة من املسكني،
وبهذا قال الشافعي واألصمعي وذهب أبو حنيفة إلى أن املسكني أشد حاجة ،وبه
قال الفراء وثعلب وابن قتيبة(.((1

بعد ما تقدم من املفاهيم املنطوية على مصطلحات البحث نعرج على تقسيم
وتفاصيل بقية البحث والتي نتناولها يف ثالثة مباحث على التوالي:
املبحث األول :الكفارات  -أنواعها وأحكامها.

املبحث الثاني :كيفية تأثير الكفارات يف الفقر.
املبحث الثالث :اآلثار االقتصادية للكفارات.

( ((1موفق الدين �أبو حممد عبدالله بن �أحمد بن حممد بن قدامة 620هـ ،املغني ،حتقيق :عبدالله عبداملح�سن الرتكي  -عبدالقادر حممد احللو ،هجر
للطباعة والن�شر والتوزيع والإعالن ،القاهرة :ط 1413 ،2هـ 1992 -م ،101/11 ،حا�شية الد�سوقي ،م�صدر �سابق ،407/2 ،الرافعي :م�صدر �سابق،
.328/9
( ((1انظر :ابن قدامة ،م�صدر �سابق.307-306/9 ،
( ((2انظر:امل�صدر ال�سابق.308/9 ،
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حتديد علمي للفقير (والفرق بينه وبني املسكني):
هو الذي ال يقدر على كسب ما يقع موقعاً من كفايته وال له من األجرة أو من املال
الدائم ما يقع موقعاً من كفايته ،وال له خمسون درهماً وال قيمتها من الذهب ،مثل
الزمني واملكافيف وهم العميان ،ألن هؤالء يف الغالب ال يقدرون على اكتساب ما
ال ،ومعنى قولهم يقع موقعاً
يقع موقعاً من كفايتهم ،ورمبا ال يقدرون على شئ أص ً
من كفايتهم ،أنه يحصل به معظم الكفاية ،أو نصف الكفاية مثل من يكفيه عشرة
فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد ،والذي ال يحصل له إال ما ال يقع
موقعاً من كفايته كالذي ال يحصل له إال ثالثة أو دونهما فهذا هو الفقير ،واألول هو
املسكني ،فيعطي كل واحد منهما ما يتم به كفايته ،وتنسد به حاجته ،والذي يسأل
ويحصل الكفاية أو معظمها من مسألته فهو من املساكني ،فإنه يعطى جميع كفايته
ويغنى عن السؤال(.((2
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وباملبحث األول نبدأ.
املبحث األول :الكفارات  -أنواعها وأحكامها:
تقدم معنى الكفارة ،وقال الكاساني :الكفارة يف عرف الشرع اسم للواجب( ،((2أي
الواجب إخراجه أو فعله إصالحاً للخطأ.
ً
أوال :أنواع الكفارة:
وهي متعددة وبتحديدها يقع فهم آثارها على الفقر ،وقد حصرها الكاساني يف
خمسة أنواع وقال عنها إنها املعهودة يف الشرع وهي:
 /1كفارة اليمني  /2وكفارة احللق  /3وكفارة القتل  /4وكفارة الظهار  /5وكفارة
اإلفطار.
وذكر الكاساني بأن الكل واجبة ،إال أن أربعة منهاعرف وجوبهابالكتاب العزيز،
بي أنها كفارة اإلفطار(.((2
وواحدة منها عرف وجوبها بالسنة ،ثم ّ
غير أنه أغفل نوعاً سادساً من الكفارة وهو كفارة الصيد يف ا ُ
حل ُرم كما يف قوله
تعالى(( :أو كفارة طعام مساكني)) ((2(،ويف الشرح الكبير للرافعي :أن الكفارات
تنقسم إلى ما ال مدخل لإلعتاق فيها،كالواجبات يف محظورات اإلحرام ،وإلى ما
يدخل اإلعتاق يف خصالها ،وهذا القسم نوعان :أحدهما :الكفارات التي تترتب
خصالها ككفارة الظهار واجلماع يف نهار رمضان ،الثاني :الكفارة التي يتخير
(((2
الشخص يف خصالها ،وهي كفارة اليمني.
وال شك أن الصيد يف احلرم محظور ،وكذلك ذبحه وقتله على احملرم يف احلل
واحلرم ،ومحرم يف احلرم على احملرم واحلالل(.((2
وقد بني القاضي عبد الوهاب بأن أصل اجلزاء على التخيير دون الترتيب ،والكفارة
تقتصر على هذه األنواع الثالثة وهي:
( ((2عالء الدين �أبو بكر بن م�سعود الكا�ساين (ت587هـ) ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،حتقيق :علي حممد معو�ض ،عادل �أحمد عبداملوجود ،دار
الكتب العلمية بريوت  -لبنان ،ط1424 ،2هـ 2003-م.366/6 ،
( ((2نف�س املرجع ،ونف�س املو�ضع.
(� ((2سورة املائدة94 :
( ((2الرافعي ،م�صدر �سابق.292/9 ،
( ((2عبدالوهاب حممد بن ن�صر (ت422هـ) ،املعونة على مذهب عامل املدينة ،حتقيق :حممد ح�سن حممد ح�سن �إ�سماعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت -
لبنان ،ط1418 ،1هـ 1998 -م.341/1 ،
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املثل من النعم فيما له مثل منه أو اإلطعام أو الصيام أو القيمة فيما ال مثل له(،((2
وفدية األذى ليست بكفارة( ،((2وعلى هذا فهو يخالف ما عده الكاساني من أن
احللق من أنواع الكفارات.
ثاني ًا :أحكام الكفارات:
ونذكر منها ما يتناسب مع غرض البحث.

ب  -شروط الوجوب:
أجملها الكاساني يف اثنني.
 .1القدرة على األداء:

ال يجب التحرير يف كفارة القتل والظهار واإلفطار إال إذا كان واجداً للرقبة ،وهو أن
يكون له فضل مال على كفايته يؤخذ به رقبة صاحلة للتكفير ،فإن لم يكن ال يجب
عليه التحرير .وعلل ذلك بأن قدر الكفاية مستحق الصرف إلى حاجته الضرورية،
( ((2انظر:املرجع ال�سابق.346،348/1 ،
( ((2نف�س املرجع.350/1 ،
(� ((2سورة البقرة.196 :
( ((2انظر :الكا�ساين ،مرجع �سابق.367،368/6 ،
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أ -حكم الكفارات:
ال اختالف يف أن حكم الكفارات على اختالف أنواعها املتقدم ذكرها ،على الوجوب،
باستثناء أحوال الطوارئ التي يعجز فيها الشخص عن التكفير لعدم املال أو عجز
البدن.
وقد بني الكاساني أن لوجوبها كيفيتان :إحداهما :أن بعضها واجب على التعيني
مطلقاً ،وبعضها على التخيير مطلقاً ،وبعضها على التخيير يف حال والتعني يف حال،
أما األول :فكفارة القتل والظهار واإلفطار وأما الثاني :فكفارة احللق ،قال تعالى:
((ففدية من صيام أو صدقة أو نسك))(.((2
وأما الثالث :فهو كفارة اليمني ،ألن الواجب فيها أحد األشياء الثالثة ،باختياره
ال غير عني ،وخيار التعيني إلى احلالف يعني أحد األشياء الثالثة باختياره فع ً
فع ً
ال.
والثانية :أن الكفارات كلها واجبة على التراخى(.((2
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واملستحق كاملصروف ،فكان ملحقاً بالعدم( ،((3وإن كان الواجب واحداً منها كما يف
كفارة اليمني تشترط القدرة على أداء الواجب على اإلبهام ،وهو أن يكون يف ملكه
فضل على كفاية ما يجد به أحداألشياء الثالثة .وكذا ال يجب الصيام وال اإلطعام
فيما للطعام فيه مدخل إال على القادر عليهما(.((3
 .2العجز عن التحرير عيناً:

يف األنواع الثالثة شرط لوجوب الصوم فيها لقوله تعالى يف كفارة القتل والظهار:
((فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعني))(.((3
وأما يف كفارة اليمني ،فالعجز عن األشياء الثالثة شرط لوجوب الصوم فيها ،لقوله
تعالى(( :فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام))(.((3
وأما العجز عن الصيام فشرط لوجوب اإلطعام فيما للطعام فيه مدخل ،لقوله
تعالى(( :فمن لم يستطع فإطعام ستني مسكيناً))(.((3(((3
هذا على العموم ،وعلى التخصيص تنفرد كل كفارة بشروط.
كفارة الظهار :حقيقة الظهار تشبيه املرأة احملللة له بظهر من حترم عليه ،وصريحه
علي كظهر أمي(.((3
أن يقول :أنت َّ
ووجوب الكفارة يف الظهار بالعود ،والعود هو إمساكها عقب الظهار ولو للحظة
وذلك بأن ال ينقطع نكاحها ،هذا عند الشافعية ،وقال مالك وأحمد ورواية ألبي
حنيفة :العود هو العزم على الوطء( ،((3وسبب وجوب الكفارة يتركب من العود
والظهار ،ومنهم من يضيفها إلى العود ومنهم من يقول جتب الكفارة بالظهار والعود
شرط له(.((3
ويف املعونة :وال جتب الكفارة بنفس التظهر دون العود لقوله تعالى(( :والذين
( ((3انظر :املرجع ال�سابق.371 ،370 ،369/6 ،
( ((3نف�س املرجع.371/6 ،
(� ((3سورة الن�ساء92 :
(� ((3سورة املائدة89 :
(� ((3سورة املجادلة4 :
( ((3نف�س املرجع.372-371/6 ،
( ((3القا�ضي عبد الوهاب ،مرجع �سابق ،601/1 ،الرافعي ،مرجع �سابق.252/9 ،
( ((3الرافعي ،م�صدر �سابق.270 ،268/9 ،
( ((3نف�س املرجع.270/9 ،
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يظاهرون من نسائهم ثم يعودون)( ،((3فعلى الوجوب بشرط زائد وهو العود ألن
الظهار ميني فال يجب الكفارة إال باملخالفة ،والعود فيها هو احلنث كسائر األميان،
واملخالفة هي احلنث(.((4
كفارة اليمني:
وشروط وجوبها ثالثة(:((4
 - 1أن تكون اليمني منعقدة ،وهي التي ميكن فيها البر واحلنث ،وذلك احللف على
مستقبل ممكن.
 - 2أن يحلف مختاراً ،فإن حلف مكرها لم تنعقد ميينه.
 - 3احلنث يف ميينه ،فع ً
ال أو تركاً.
وفيما تقدم تفصيل واختالف للعلماء ،وما ذكرناه يكفي يف املقصود من البحث.

(� ((3سورة املجادلة3:
( ((4القا�ضي عبد الوهاب ،مرجع �سابق.605/1 ،
( ((4زين الدين املنجي التنوخي ،املمتع يف �شرح املقنع ،درا�سة وحتقيق :عبدامللك بن عبدالله بن دهي�ش ،دار خ�ضر ،بريوت  -لبنان ،د .ط1418 ،هـ
 1997م.95 ،94 ،91/6 ،( ((4انظر :الكا�ساين ،مرجع �سابق ،372/6 ،الرافعي ،مرجع �سابق.318/9 ،
(� ((4أبو عمر يو�سف بن عبدالله بن حممد بن عبدالرب (ت463هـ) الكايف يف فقه �أهل املدينة املالكي� ،صححه و�ضبطه وخرج �أحاديثه و�آثاره وعلق عليه:
�سليم بن عيد الهاليل ،دار ابن حزم ،بريوت  -لبنان ،ط1434 ،1هـ 2013 -م.522/1 ،
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ج .فـي املعتبر من وقت األداء أو الوجوب:
جرى خالف العلماء يف املخير هل هو القدرة والعجز وقت الوجوب أم وقت األداء،
فذهب أبو حنيفة ومالك والقول األصح للشافعية إلى أن االعتبار بحالة األداء ،حتى
لو كان موسراً وقت الوجوب ثم أعسر جاز له الصوم ،والقوالن مبنيان على املغلب يف
الكفارة :شوائب العقوبات ،أو شوائب العبادات ؟ القول باألول يعتبر حالة الوجوب،
والقول بالثاني حالة األداء(.((4
ويف الكايف يف الفقه املالكي:
ومن حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى
أيسر ،فاملراعاة يف ذلك كله وقت تكفيره ال وقت حنثه(.((4
يف املبحث السابق وقع توضيح الكفارة ووجوبها وتعيني نوعها ،أما مقدارها فسيأتي
يف املبحث الثاني لغرض املالءمة.
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املبحث الثاني :كيفية تأثير الكفارات يف دفع الفقر:

هناك نوعان من اآلليات يف دفع الكفارات للفقر  -علمية وعملية.

اآللية العلمية:
األصل أن الكفارات شرعت لسد حاجة املسكني أو الفقير ودفع ضرره بتمكينه
من املال الذي هو الطعام يف الغالب أو الكساء ،واملقصود باآللية العلمية أن علم
املخالف بوجوب الكفارة وأنها عقوبة أو عبادة ،يدفعه ويحرضه على املبادرة بها
نفعاً للفقير.
هل الكفارة عقوبة أم عبادة ؟ جرى يف هذا اختالف العلماء ألخذها شبهاً من هذا
وشبهاً من هذا ،فعند الشافعية الكفارة وجبت عقوبة ألن سبب وجوبها اجلناية من
الظهار والقتل واإلفطار واحلنث ،وعند احلنفية الكفارة عبادة لها بدل ومبدل ،ألن
الصوم بدل عن التكفير باملال ،والصوم عبادة ،وبدل العبادة عبادة(.((4
قال القرايف املالكي :اجلوابر مشروعة الستدراك املصالح الفائتة ،والزواجر
مشروعة لدرء املفاسد املتوقعة ،قال :وقد اختلف العلماء يف بعض الكفارات هل
هي زواجر ملا فيها من مشاق حتمل األموال وغيرها أو هي جوابر ألنها عبادات ال
تصح إال بالنيات ؟
قال :ثم اجلوابر تقع يف العبادات والنفوس واألعضاء ومنافع األعضاء واجلراح
واألموال واملنافع ،فجوابر العبادات كالتيمم مع الوضوء واإلطعام ملن أخر القضاء ولم
يصم للعجز ،والصيام واإلطعام والنسك يف حق من ارتكب محظوراً من محظورات
ُ
احلج ،وجبر الصيد يف احلرم واإلحرام باملثل ،أو الطعام أو الصيام ،والصوم يجبر
بالبدن بالقضاء وباملال يف اإلطعام(.((4
ظهر من خالل ما تقدم ،وجه تأثير أداء الكفارات يف دفع الفقر واملسكنة ،من خالل
ما سيأتي بيانه ،وأن الكفارة سواء كانت عقوبة أم عبادة ،زاجرة أم جابرة ،واجبة
التنفيذيف حق الشخص القادر وأن احلكام وسائر الناس لهم حق اإلعانة لهذا
الشخص ألداء ما عليه ،فاحلث والتحريض إذاً واقع ،وهو من أعظم الدوافع على
( ((4الكا�ساين ،مرجع �سابق ،372/6 ،وانظر� :شم�س الدين حممد بن حممد اخلطيب ال�شربيني :مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،درا�سة
وحتقيق وتعليق :علي حممد معو�ض  -عادل �أحمد عبد املوجود ،دا الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،د.ط 1421 ،هـ  2000 -م وقال ما معناه :الكفارات
جوابر لأنها عبادات40/5 ،
( ((4انظر :القرايف ،مرجع �سابق.302-301/3 ،
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السير يف منهاج مستقيم من السلوك االقتصادي املتعلق باإلنفاق أو االستهالك.
تلك إذاً آلية علمية يف دفع الكفارات للفقر.
وأما اآللية العملية فهذا بيانها ،وهي تظهر يف الفروع التالية:
 /1األصناف املست َِحقة
 /2أنواع املست ََحق
 /3مقادير املست ََحق
 /4مبادئ دفع الكفارة

( ((4الكا�ساين ،مرجع �سابق ،384-383/6 ،بت�صرف.
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َ
املست ِحقة:
 /1األصناف
أي من يستحقون الكفارة املنصوص عليها يف كتاب اهلل ،سواء كانت طعاماً أو كسا ًء،
ويظهر من خالل بيان الفقهاء للمستحقني تسليط املال ألهل احلاجة والضرورة،
حتى منعوا منها من يدلي بقرابة للمكفر كالولد والزوجة ،جتنباً لفوات املقصود
ومنعاً من حرمان أهل احلاجة كما منعوا تكرار الكفارة من نوع واحد على مسكني
واحد ألن العدد مقصود ،وهذا يف قول اجلمهور خالفاً للحنفية ،كما سيأتي بيانه،
وقد اعتنى الكاساني احلنفي يف كتاب الكفارات من كتابه البدائع بذكر شروط أهل
االستحقاق ،غالبها متفق عليه بني العلماء.
جمعها يف سبعة شروط هي(:((4
 - 1أن يكون فقيراً ،ولو كان له مال وعليه دين له مطالب من جهة العباد يجوز
إطعامه ،ألنه فقير ،بدليل أخذه الزكاة ،فالكفارة أولى.
 - 2أن يكون ممن يستويف الطعام ،وهذا يف طعام اإلباحةفال يجوز إطعام
الصبي،ويجوز إن كان مراهقاً ،وسيأتي مزيد بيان لهذه املسألة.
َّ - 3أل يكون مملوكه ،ألنه صرف لنفسه فال يجوز.
َّ - 4أل يكون من الوالدين واملولودين ،ألن املنافع بينهم متصلة ولو أطعم أخاه أو
أخته وهو فقير جاز.
َّ - 5أل يكون هاشمياً.
َّ - 6أل يكون زوجاً أو زوجة.
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َّ - 7أل يكون حربياً أو مستأمناً.
وأجمل ابن عبد البر شروط االستحقاق بقوله :وال يعطى من الكفارة إال حر مسلم
فقير أو مسكني ،ممن ال يجبر على النفقة عليه(.((4
وأما مسألة إعطاء الصغير الكفارة:
فيجوز عند احلنفية إطعام الصغير يف الكفارة على طريق التمليك ،وال يجوز على
سبيل اإلباحة ،ألنه ال يأكل أك ً
ال معتاداً( ،((4وعند املالكية الرضيع كالكبير يف الكسوة
(((4
واإلطعام بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغن به عن اللنب على األصح  ،وعند
الشافعية ال يجوز أن ينقص املصروف إلى الصغير عن املد ،وإن كان يكفيه اليسير،
ويف وجه أنه إن كان الصغير رضيعاً لم يصح الصرف له ،ألن طعامه اللنب دون
ا َ
حل ّب(.((5
وعند احلنابلة يجوز صرفهاإلى الصغير إن كان ممن يأكل الطعام ،وإذا أراد صرفه
إلى الصغير فإنه يدفعه إلى وليه يقبض له(.((5
 /2أنواع املستحق:
نقصد بها ما يستحقه كل فرد فقير أو مسكني من الطعام أو الكساء ،وقد جاء
تركيز القرآن على أصول احلاجات التي هي ضرورية لبقاء بدن اآلدمي ،ذكر اهلل
تعالى يف كتابه اخلالل الثالث للكفارة على التخيير ،وعقب عند عدمها بالصيام،
فبدأ باإلطعام ثم الكساء ثم التحرير.
وبدأ باخللة األولى وهي اإلطعام ألنها كانت األفضل يف بالد احلجاز لغلبة احلاجة
فيها على اخللق وعدم شبعهم(.((5
وبالنظر إلى واقع العالم اليوم جند أن اجلوع هو الغالب خاصة يف ظل تزايد أعداد
الالجئني بسبب احلروب والظروف االقتصادية ،وبسببه ازداد عدد الفقراء.
لم يختلف العلماء يف أن كفارة اليمني على التخيير وإمنا اختلفوا يف األفضل من
( ((4ابن عبدالرب ،مرجع �سابق ،522/1 ،الد�سوقي ،مرجع �سابق.407/2 ،
( ((4الكا�ساين ،مرجع �سابق.396/6 ،
( ((4الد�سوقي ،م�صدر �سابق ،408/2 ،اخلر�شي ،م�صدر �سابق.436/3 ،
( ((5الرافعي ،م�صدر �سابق.328/9 ،
( ((5ابن قدامة ،مرجع �سابق.102/11 ،
( ((5ابن العربي ،مرجع �سابق.157/2 ،
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( ((5نف�س امل�صدر ،نف�س املو�ضع ،بت�صرف.
( ((5رواه البخاري ،انظر� :أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين(ت 852 :هـ) :فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،حتقيق :عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
وترقيم :حممد ف�ؤاد عبدالباقي ،كتاب الإميان ،باب �إطعام الطعام من الإ�سالم ،حديث رقم  ،12مكتبة دار ال�سالم -الريا�ض ،دار الفيحاء -دم�شق،
ط1421 ،3/هـ  2000 -م.77/1 ،
( ((5الكا�ساين ،م�صدر �سابق� ،378/6 ،أبو بكر بن �أحمد بن علي اجل�صا�ص الرازي (ت370هـ)� ،أحكام القر�آن ،دار الكتاب العربي ،بريوت  -لبنان،
د.ط ،د.ت.458/2 ،
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هذه اخلالل الثالث ،ويرى ابن العربي( ((5أنها تكون بحسب احلال ،فإن علمت
محتاجاً فاإلطعام أفضل ،وعلل ذلك بأن العتق ال يرفع احلاجة ،بل يزيد محتاجاً
حادي عشر إلى جملة املساكني ،وكذلك الكسوة تلي اإلطعام وملا علم اهلل غلبة
احلاجة بدأ باملهم املقدم.
من هنا جاء سبق القرآن يف التنصيص على املساكني أو الفقراء ،والتركيز على
اإلطعام بالبدء من جملة املخير وألن الناس يف العادة يتشاحون به ويضنون.
إن إمكانية احلل تعني القدرة على جتاوز املشكلة ،كما ننبه على ضرورة وضع
برامج إلزالة ألم اجلوع وهو ما اهتم به القرآن واستفاضت السنة بالتنويه بعظم
قدر اإلطعام ،حتى كان من معالم اإلسالم ومعالي قيم الدين ،ففي احلديث النبوي
أي اإلسالم خير ؟ قال :أن تطعم الطعام( ،((5فبالطعام يتمكن اإلنسان من عبادة
ربه ويقدر على ممارسة نشاطاته احلياتية ،وألن الطعام شرع لدفع اجلوع وسد
املسكنة(.((5
السلعة أو احلاجة الثانية الضرورية التي تلي اإلطعام هي الكساء ،وتأخرت يف الرتبة
ألنها دون الطعام الذي به القوام ،كما أن احلاجة للطعام أكثر وتختص باالستدامة
وفقدها مؤثر مباشر يف صحة البدن ،بخالف الكساء الذي يكفي اإلنسان منه
الواحدواالثنان لسنة كاملة ،لكن تخصيص ذكره دون غيره وبعد الطعام ،يدل على
أهميته وذلك لسببني:
األول :ستر العورة.
والثاني :الصالة فيه ،وهي عبادة ضرورية ال تصح إال باللباس ،ما عدا يف أحوال
الطوارئ ،ولذلك ذهب العلماء يف مقادير ِ ّ
املغطي من الثياب ،أن يكون أقل ما يستر
العورة ويصلي فيه ،كما سيأتي ،وملا كان الكساء ال يتعني يف كفارة احلنث ،كان
مبقدور املكفر التخ ُّير بحسب قدرته وبحسب ما يراه من حال املسكني ،فقد تكون
حاجته إلى الكسوة أكثر إحلاحاً وأنفع له من الطعام فيعطيه ،وقد تقدم أنها تكون
بحسب احلال ،وهذا يتضمن نوعاً مناملرونة يف سد احلاجات الضرورية وهو من
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صالح الفقير.
 /3مقادير املستحق:
نتناول يف هذا الفرع ما يستحقه املسكني أو الفقير من مقادير الطعام والكساء
بحسب ما ذكره فقهاء املذاهب على اختالف أقاويلهم واجتهاداتهم ،ونقسم هذا
الفرع إلى أربعة ،لنتكلم فيه عن :الوسط والعدد واملقدار والكيفية والقيمة.

 3/1معنى الوسط:
بي القرآن بنص جلي معيار اإلطعام الواجب لكل مسكني يف حال اختيار التكفير
ّ
بالطعام يف كفارة اليمني قال اهلل تعالى(( :إطعام عشرة مساكني من أوسط ما
تطعمون أهليكم))( ،((5وترك ألهل كل زمان حتديد هذا الوسط بحسب حال عيش
البلد وحال الشخص ،ليكون بذلك معياراً مرناً يحتمل التغير بحسب األزمنة
واألشخاص والعادات ،وحكى ابن العربي إجماع األمة على أكلة اليوم وسطاً يف
كفارة اليمني وشبعاً يف غيرها(.((5
قال :وقد أجمعت األمة على أن الوسط مبعنى اخليار هاهنا متروك ،واتفقوا على
أنه املنزلة بني الطرفني ،فمنهم من جعلها معلومة عادة ومنهم من قدرها كأبي
حنيفة( ،((5قال اجلصاص احلنفي (من أوسط ما تطعمون أهليكم) ليس بأفضله
وال بأخسه( ،((5وأجاد الكاساني احلنفي يف تفصيل معنى الوسط فقال :األوسط
ماله حاشيتان متساويتان ،وأقل عدد له حاشيتان متساويتان ثالثة ،وذلك يحتمل
أنواعاً ثالثة:
أحدها :الوسط يف صفات املأكول من اجلودة والرداءة.
والثاني :الوسط من حيث املقدار من السرف والقتر.
والثالث :الوسطمن حيث أحوال األكل من مرة ومرتني وثالث مرات يف يوم واحد.
ولم يثبت دليل على واحد منها ،فيحمل على الوسط من الكل احتياطاًليخرج عن
عهدة الفرض بيقني ،وهو أكلتان يف اليوم بني اجليد والردئ والسرف والقتر .وعلل
ذلك بأن أقل األكل يف يوم مرة واحدة ،وهو املسمى بالوجبة ،وهو يف وقت الزوال
(� ((5سورة املائدة89 :
( ((5ابن العربي م�صدر �سابق.157/2 ،
( ((5نف�س امل�صدر ،نف�س املو�ضع.
( ((5اجل�صا�ص ،مرجع �سابق.458/2 ،
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إلى زوال يوم الثاني منه ،واألكثر ثالث مرات ،غداء وعشاء ،ويف نصف اليوم،
والوسط مرتان غداء وعشاء ،وهو األكل املعتاد يف الدنيا ،واآلخرة أيضاً قال تعالى:
((ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً))( ،((6فيحمل مطلق اإلطعام على املتعارف(.((6
هذا القول املتقدم يتماشى مع أحوال هذا العصر وعاداته خاصة من تقسيم طعام
اليوم إلى وجبات ثالث وإن اختلفت عادات اآلحاد منهم يف عدد ما يتناولون.

 3/2العدد واملقدار:

(� ((6سورة مرمي62 :

( ((6انظر :الكا�ساين ،مرجع �سابق.382 /6 ،
( ((6امل�صدر ال�سابق.380/6 ،
( ((6ابن قدامة ،مرجع �سابق.94/11 ،
( ((6اجل�صا�ص ،مرجع �سابق ،458/2 ،ابن العربي ،مرجع �سابق.157/2 ،
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املقصود بالعدد عدد املساكني املستحقني للكفارة ،وباملقدار مقدار ما يعطى كل
واحد من املساكني من الطعامأو الكساء.
أما العدد فقد جاء منصوصاً مخصوصاً ال يحتمل نقصانه حتى عند من يقول
بتكرار الكفارة على املسكني الواحد كاحلنفية ،فهم يجوزون تكرار الكفارة على
املسكني الواحد عشر مرات ،فلم ينقص ذلك من العدد.
بالنظر إلى العدد جند أنه متفاوت ومتزايد بحسب عظم وحجم املخالفةاملرتكبة،
فالستَّة لكفارة األذى يف احلج والعشرة لكفارة اليمني ،والستون لكفارة القتل والظهار
ِّ
واجلماع يف نهار رمضان ،فاألولى تعلقت بحفظ النفس فكانت أهون ،وزيد يف
الثانية لتعلقها بحق اهلل تعالى ،وملا تعدت إلى أذى الغير تضاعفت (كفارة القتل) إلى
ست مرات (سته ضرب عشرة) ،ولذلك ترتب على جميع هذه املخالفات إخراج املال
لنفع الغير ،بشرط أن يقع هذا النفع يف محل حاجة ،لذلك كان املساكني أولى به.
قال الكاساني :الكفارة جعلت مكفرة للسيئات مبا أعطى نفسه من الشهوة التي لم
يؤذن فيها ،فجعلت كفارته مبا تنفر عنه الطباع وتتألم ويثقل عليها ليذوق ألم إخراج
ماله احملبوب عن ملكه ،فيكفر ما أعطى نفسه من الشهوة(.((6
وأما املقدار ،أي مقدار الطعام ،فهو يف الكفارات كلها مد من بر لكل مسكني ،أو
نصف صاع من متر أو شعير( ((6وهذا عند احلنابلة ،ويقرب منه مذهب احلنفية
الذين يقدرون كفارة اليمني بنصف صاع من بر ،ويف التمر والشعير بصاع(.((6
وعند الشافعية مقدار الطعام هو ستون مداً لستني مسكيناً بدالً عن صوم ستني
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يوماً يف كفارة الظهار واجلماع يف نهار رمضان وكفارة القتل ،واالعتبار مبد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلموهو رطل وثلث بالبغدادي وذلك ربع صاع ،فالصاع أربعة
أمداد(.((6
وذهب املالكية يف إطعام الستني مسكيناً أنه مد مبد هشام وهو مختلف يف تقديره،
فقيل :مدان مبد النبي صلى اهلل عليه وسلم وقيل :أقل من مدين ،قال القاضي
عبد الوهاب :وإمنا شرطنا مد هشام ألن ذلك غالب الشبع يف العادة ،وقال يف
موضع آخر :إنه يطعم لكل مسكني مداً مداً اعتباراً بسائر الكفارات أنه ال يزاد
فيها على مد( ،((6وأعلى ما ذكر يف مقدار اإلطعام هو ما جاء يف تأويل قوله تعالى:
(تطعمون) هو أنه طعامهم بقية عمرهم( ،((6وهذا بال شك يعظم منفعة الفقراء
ويرفع مستواهم املعيشي إلى حد الكفاية.
حتصل مما تقدم أن الوسط يف كفارة اليمني هو املطلوب.
أما جنسه املجزئ فهو رطالن من اخلبز وشيء من اإلدام كالزيت وشبهه دون اللحم،
وهذا على وجه الندب ويجزئ بال إدام ،يشبعهم مرتني كغداء وعشاء أو غداءين أو
عشاءين متوالية أو منفصلة ،مجتمعني العشرة أو متفرقني ،متساوين يف األكل أم
ال ،واملعتبر الشبع الوسط يف املرتني ،وهذا كله مذهب املالكية(.((6
ويرى احلنابلة أن املجزئ يف اإلطعام ما يجزئ يف الفطرة وهو التمر والشعير
والزبيب سواء كانت قوته أو لم تكن ،وما عداها(.((6
إال أنه عند الشافعية يتعني غالب قوت البلد ،فإن كان الغالب ماال يجزئ كاللحم،
فيخرج من القوت الغالب يف أقرب البالد إليه ،وعندهم إذا تعني قوت جاز إخراج
األعلى منه ،ويف األدنى خالف ،وجنس الطعام املخرج يف الكفارة جنس الفطرة(،((7
أي حسب ما تقدم ذكره من األصناف.
غداهم
وقالت األحناف :التمر وحده يكفي من غير أن يضم إليه اإلدام ،حتى لو َّ
وعشاهم خبزاً بال إدام أجزأه(.((7
( ((6الرافعي ،مرجع �سابق .326/9 ،بت�صرف.
( ((6القا�ضي عبدالوهاب ،مرجع �سابق.608 ،350/1 ،
( ((6ابن العربي ،مرجع �سابق.157/2 ،
( ((6انظر :ابن عبد الرب ،مرجع �سابق ،521/1 ،الد�سوقي ،مرجع �سابق ،408 ،407/2 ،اخلر�شي ،مرجع �سابق.435/3 ،
( ((6ابن قدامة ،مرجع �سابق.99/11 ،
( ((7الرافعي ،مرجع �سابق.329 ،328/9 ،
( ((7اجل�صا�ص ،مرجع �سابق ،458/2 ،الكا�ساين ،مرجع �سابق.328/6 ،
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اتضح من قول علماء املذاهب يف اإلطعام:
 أن الوسط من الشبع هو املقصود سداً حلاجة املسكني. وأنه ال يشترط وجود اإلدام وعدم تعيني قوت البلد مع جواز ما هو أعلى منه واالختالف فيما هو أدنى منه.تداخل العدد ومقدار الطعام:
وهي مسألة جرى خالف اجلمهور فيها مع احلنفية ،فاجلمهور يشترطون العدد،
أي عدد املساكني ،واحلنفية يقولون بجواز تكرار مقدار الطعام على الواحد من
املساكني من غير أن يتعددوا.

أما الشافعية فيرون شرط مراعاة العدد ،فال يجزئ الصرف إلى واحد من الستني
مسكيناً يف ستني يوماً ،كما ال يجزئ الصرف إليه دفعة واحدة(.((7

يف الطرف املقابل يرى األحناف عدم اشتراط العدد فيجوز إطعام مسكني واحد يف
عشرة أيام ،إذا كان ذلك يكفيه ،وحجتهم النقلية أن قوله تعالى( :عشرة مساكني)
عموم يف جميع ما يقع عليه االسم منهم ،وحجتهم العقلية أن القصد سد جوعة
عشى رج ً
غدى رج ً
ال واحداً عشرين يوماً أو َّ
ال واحداً يف
املساكني( ،((7وعلى ذلك لو َّ
رمضان عشرين يوماً أجزأه( .((7وقول احلنفية هذا يتجه إلى تعظيم منفعةاملسكني
الواحد بالتركيز على رفع مستواه املعيشي.
( ((7ابن العربي ،مرجع �سابق ،159/2 ،وانظر ملذهب ال�شافعية :ال�شربيني ،مرجع �سابق51 - 50/5 ،

( ((7ابن عبدالرب ،مرجع �سابق ،521/1 ،الد�سوقي ،مرجع �سابق .409/2 ،اخلر�شي ،مرجع �سابق.437/3 ،
( ((7الرافعي ،مرجع �سابق.328/9 ،
( ((7انظر :الكا�ساين ،مرجع �سابق ،387/6 ،اجل�صا�ص ،مرجع �سابق.459-458/2 ،
( ((7الكا�ساين ،املرجع ال�سابق.388/6 ،
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أما قول اجلمهور من العلماء ،فاملالكية يقولون إذا دفعها إلى مسكني واحد لم يجزه،
وهو قول الشافعي ،حكاه ابن العربي( ،((7وقال ابن عبد البر وال يجزيه إن كان يطعم
مسكيناً واحداً عشرة أمداد يف اليوم وال يف أيام عدة ،وال يجزئه إن أطعم خمسة
مساكني ويكسو خمسة والبد من جنس واحد يف الكفارة ،وهو األشهر عند مالك،
ويف رواية أخرى باجلواز( .((7والقول األول يتجه إلى حتقيق عدالة التوزيع وتوسيع
فرص املستوى املعيشي.
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مقدار الكسوة:
الكسوة هي النوع الثاني من السلع أو احلاجات التي ُ َ
تلَّك أو تعطى للمساكني ،وقد
تقدم وجه تأخير رتبتها عن الطعام.
أما مقدارها ،فلما لم يرد يف ذلك نص ،مال أبو حنيفة والشافعي إلى ما يقع عليه
االسم ،وذهب مالك وأحمد(أو احلنابلة) إلى أقل ما جتزئ فيه الصالة ،وعند
مالك أيضاً :ما يستر جميع البدن ،ويرى ابن العربي املالكي التوسط والتداخل بني
القولني ،فما يقع عليه االسم مياثل ما جتزئ فيه الصالة ،فإن مئزراً واحداً جتزئ
فيه الصالة ،ويقع به االسم عندهم على األقل ،ويذهب ابن العربي إلى أن اإلجزاء
يف الكسوة البد أن يؤدي مقصوده ،مع كونه ساتراً وسائغاً الصالة فيه ،وهو ما ستر
عن أذى احلر والبرد ،متاماً كما أن عليه طعاماً يشبعه من اجلوع ،ويحدد الفقهاء
كسوة الرجل بثوب واملرأة بثوبني درع وخمار(.((7

 3/3كيفية اإلطعام:

اختلف العلماء يف إطعام املساكني ،هل يكون على وجه التمليك والتسلط التام أم
يكون على وجه اإلباحة ،وهي مسألة لها أثر من حيث أن التمليك يبيح التصرف
بالنقل والهبة والبيع وسائر التصرفات الشرعية ،واإلباحة إمنا هي استهالك فوري
للطعام دون القدرة على متلكه ونقله.
ذهب مالك والشافعي وأحمد يف رواية ،إلى أن الواجب متليك املساكني القدر
الواجب لهم من الكفارة ،وذهب أبو حنيفة وأحمد يف الرواية األخرى إلى أنه إذا
أطعمهم القدر الواجب لهم أجزأه ،فلو غداهم جاز عند أبي حنيفة وكذلك عند
مالك والثوري واألوزاعي ،إال أن الكسوة عند احلنفية ال جتوز إال متليكاً ،وذهب
احلسن البصري إلى أن حبة واحدة جتزئ ،وسعيد بن جبير إلى إعطائهم مدين من
طعام ومد إلطعامهم وال يجمعهم فيطعمهم ولكن يعطيهم ،وابن سيرين إلى إطعامهم
أكلة واحدة ،وقد رجح اجلصاص احلنفي جواز اإلطعام باألكل من غير إعطاء لقوله
تعالى(( :إطعام عشرة مساكني))( ،((7وقوله(( :ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً
ويتيماً وأسيراً))( ،((7أباح لهم اإلطعام بذلك من غير متليك ،فاسم اإلطعام يتناول
اإلباحة فيجوز اإلطعام على وجه اإلباحة من غير متليك ،قال :والتمليك أحرى
( ((7انظر :ابن العربي ،مرجع �سابق ،160/2 ،وانظر كذلك :اجل�صا�ص ،مرجع �سابق .260 ،زين الدين التنوخي ،مرجع �سابق.105/6 ،
(� ((7سورة املائدة89 :
(� ((7سورة االن�سان8 :
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باجلواز ألنه أكثر من اإلباحة ،وال خالف يف جواز التمليك .ويحرر ابن العربي
املسألة بقوله :أن اآلية محتملة الوجهني ،فمن يدعي التمليك فهو يخصص العموم
وال دليل عليه ،ونخصصه نحن بالقياس حم ً
ال على زكاة الفطر ،فلم يجز فيه إال
التمليك ،ألن املقصود من اإلطعام التمليك التام الذي يتمكن منه املسكني من الطعام
متكن املالك كالكسوة ،وذلك ألنها أحد نوعي الكفارة املدفوعة إلى املسكني ،فلم
يجز فيها إال التمليك ،أصله الكسوة وما أقرب ما بينهما(.((8
إذاً حتصل من ذلك ،القول بالتمليك وجوازه حتى عند من يقول باإلباحة كاحلنفية،
كما ذكر ذلك اجلصاص ،وشرط جواز اإلطعام عندهم ،كما يذكر الكاساني ،ليس
التمليك بل الشرط هو التمكني ،وإمنا يجوز التمليك من حيث هو متكني ال من حيث
هو متليك(.((8

 4/3القيمة والبدلية:

( ((8انظر جلميع ما تقدم :اجل�صا�ص ،م�صدر �سابق .458 ،457/2 ،ابن العربي ،مرجع �سابق .159 ،158/2 ،الرافعي ،مرجع �سابق .329/9 ،ابن
قدامة ،مرجع �سابق ،98 ،97/11 ،الكا�ساين ،مرجع �سابق.379 ،378 ،377/6 ،
( ((8انظر :الكا�ساين ،مرجع �سابق.378/6 ،
( ((8املرجع ال�سابق ،391-390 ،389 ،382/6 ،اجل�صا�ص ،مرجع �سابق.490/2،
( ((8انظر :الرافعي ،مرجع �سابق .329/9 ،ابن قدامة ،مرجع �سابق ،101/11 ،القا�ضي عبدالوهاب علي بن ن�صر(ت 422 :هـ) ،اال�شراف على نكت
م�سائل اخلالف ،قراءه وقدم له وعلق عليه وخرج احاديثة واثره :ابو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل�سلمان ،دار ابن القيم ،الريا�ض ،دار بن عفان ،القاهرة،
ط 2008 ،1،1429/م ،م�سالة رقم.317/4 ،1668
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أنفرد األحناف دون سائر األئمة بالقول بجواز دفع القيمة بدالً من الطعام والكسوة،
كما قالوا بالبدلية يف الكسوة.
فتجوز القيمة بدالً عن الكسوة كما جتوز الكسوة بدالً عن الطعام ،وهذا ألن املقصد
فيه حصول النفع للمساكني بهذا القدر من املال ،ويحصل لهم من النفع بالقيمة مثل
حصوله بالطعام والكسوة ،وهو مبني على جواز إعطاء القيمة يف الزكاة وال فرق
بينها وبني الكفارة ،وألن إطالق االسم ال ميتنع على من يعطي غيره دراهم ليشتري
بها ما يأكله ويلبسه ،فيقال أطعمه وكساه .ويف العدول إلى األرفع وهو القيمة زيادة
فضيلة ،حتى لو غداهم وأعطى قيمة العشاء فلوساً أو دراهم أجزأه(.((8
أما غير األحناف فليس جائز عندهم القيمة ،دراهم أو دنانير بدالً عن الطعام
والكسوة ،وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد يف رواية ،والرواية األخرى إجزاء
القيمة كأبي حنيفة(.((8
عمدة األحناف يف ذلك ،كما تقدم مراراً ،سد اخللة ورفع احلاجة ،إال أن ابن العربي
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املالكي يرد هذه النظرة بقوله :فأين العبادة؟ وأين النص على األعيان الثالثة،
واالنتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ ولو كان املراد القيمة لكان يف ذكر نوع واحد ما
يرشد إليه ويغني عن ذكر غيره(.((8
أما البدلية يف الكفارة ،فمن ابتداع احلنفية أيضاً ،فيجوز عندهم إعطاء عشرة
مساكني دابة أو عبداً بدالً من الكسوة وإن لم تبلغ قيمة عشرة أثواب بشرط أن تبلغ
قيمة الطعام ،ألن دفع البدل يف باب الكفارة جائز(.((8
ما قاله احلنفية ،بال شك أفضل للفقراء وأكثر منفعة لهم ،غير أنه يف وقت احلاجة
واإلحلاح إلى الطعام مث ً
ال ال تفيد البدلية شيئاً أو القيمة .فاحلاجة إلى الطعام
أولى من احلاجة إلى ركوب الدابة وستر البدن من احلر والبرد ،وأولى من االنتفاع
بالعبد أو الدابة.

 4/4مبادئ دفع الكفارة:
وهي منتزعة من كالم الفقهاء ،إذ اشترط الفقهاء ملن يؤدي الكفارة شروطاً ال
تقتصر فقط على القدرة ،بل حتى لو تضرر املكفر بإخراج الكفارة ،فإن العلماء
مينعون منه ،ألنه إزالة ضرر بضرر.
هذه املبادئ روعي فيها احلد من الفقر بكل وسيلة ،وهي:
 - 1القدرة عند التكفير.
 - 2الفضل عن احلاجة.
 - 3عدم إضافة مسكني آخر.
 - 1القدرة عند التكفير:
راعى الفقهاء قدرة املكفر على دفع الكفارة تيسيراً له ،وتضييقاً لدائرة الفقر أن
يُزاد إليه واحد ،وقد تقدم يف الكالم على القدرة على األداء يف شرط حترير الرقبة،
أن يكون له فضل مال على كفايته ،ألنه أولى بحقه حلاجته الضرورية ،وكذا جرى
اختالف العلماء املتقدم ذكره يف املعتبر هل هو القدرة والعجز ومتى الوجوب أم
وقت األداء.
واجلمهور على أن املراعى هو وقت األداء ،حتى لو كان موسراً وقت الوجوب ثم
( ((8ابن العربي ،مرجع �سابق.160/2 ،
( ((8انظر الكا�ساين ،مرجع �سابق.160/6 ،
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 - 2الفضل عن احلاجة:
تقدم من كالم العلماء عن العادم أنه من ملك قوت يوم وليلة أو من كان له فضل عن
رأس ماله الذي يتصرف فيه ملعيشته له ولعياله ،يقصدون بذلك أن ما زاد عليه،
فصاحبه متمكن من أداء الكفارة من غير أثر يترتب عليه أو ضرر.
( ((8انظر :ابن العربي ،مرجع �سابق ،161/2 ،بت�صرف.
( ((8املرجع ال�سابق ،نف�س املو�ضع .ابن عطية ،مرجع �سابق.574 ،
( ((8انظر :ابن العربي ،مرجع �سابق .162/2 ،بت�صرف.
( ((8الرافعي ،مرجع �سابق .316/9 ،بت�صرف.
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أعسر ،جاز له الصوم ،وهذا الرأي فيه تيسير للناس ،كما فيه تضييق للفقر ،لذلك
فإن املعدم للقدرة على وجهني :ملغيب املال عن احلالف أو لعدم ذات اليد ،فإن كان
ملغيب املال فحيث كل ثاوباً كان كعدمه ،وإن كان يف بلد آخر ووجد من يسلفه ،لم
يجزه الصوم ،وإن لم يجد من يسلفه اختلف فيه ،فقيل :ينتظر إلى بلده ،وذلك ال
يلزمه ،بل يكفر بالصيام يف موضعه لتقرر الوجوب يف الذمة وحتقق الشرط من
العدم(.((8
واختلف العلماء يف حتديد العدم ،ملن ال يقدر على اإلطعام حتى يصح له الصيام،
جملتها أربعة(:((8
 - 1من لم يكن عنده إال ثالثة دراهم.
 - 2درهمان.
 - 3من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش منه وعياله.
 - 4من لم يكن له إال قوت يومه وليلته.
يرى ابن العربي أنه ليس لواحد منها دليل ،وجواز التجزئة يف دفع الكفارة بأن يطعم
كل يوم أو كل جمعة مسكيناً حتى تتم كفارته.
وأما الكسوة فال يعطيها إال من كان له فوق قوت سنة ،وذلك على التراخي وليس
على الفور ،فله أن يتأ َّنى إلى حني امليسرة أو يغلب على ظنه الفوت ،أو يؤثر العتق
أو اإلطعام بسبب يدعوه إلى ذلك( ،((8غير أن الشافعية ال يجوزون لصاحب املال
الغائب العدول إلى الصيام بدل اإلعتاق ،إلى أن يصل إلى املال أو يجد الرقبة(،((8
وهذا القول أيضاً يشعر بالتيسير والقول بالتراخي يف أداء الكفارة.
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وقد حدد الفقهاء أصول احلاجات يف(:((9
 اإلنفاق يف األكل والكسوة والتداوي والعالج وشراء ما يحتاج إليه من األشربةواألدوية وأجرة الطبيب.
 املسكن أو الدار. الصنعة أو رأس املال الذي يتجر فيه ،بحيث ال يباع عليه. العبد أو اخلادم ،يف حال احلاجة إليه عند الشافعية خالفاً ألبي حنيفة ومالكيف أنه يلزمه اإلعتاق ،واشترط الشافعية يف بيع العبد أن يكون فاض ً
ال عن حاجته
لنفقته ومسكنه ورأس ماله الذى يتاجر فيه(.((9
 - 3عدم إضافة مسكني آخر:
وهذا املبدأ متحقق من منع بيع رأس املال الذي حتصل منه كفاية لصاحبه بال
مزيد ،ألنه يف حال بيعه ألجل حتصيل عبد ،الرتد إلى حد املساكني(.((9
كما منع السفيه من إخراج ماله على غير عوض خوف الفقر عليه( ،((9واملعنى يف
ذلك التحقق من عدم إضافة مسكني أو فقير جديد ،فيترتب على ذلك زيادة أعباء
ونفقات كان أولى بها من هم يف األصل مساكني(.((9
حاصل هذه املبادئ استبقاء كل أحد على حالته من الغنى واليسار منعاً للضرر
وزيادة حجم الفقر ،وبذلك يحدث تعاظم املنفعة ال تفاقم الضرر.
اكتمال آلية معاجلة الفقر عن طريق الكفارات:
هذا وصف إجمالي ألنواع الكفارات والواجب فيها وعدد املساكني .يتضح ذلك من
خالل الشكل رقم (.)1

( ((9انظر :عبد الوهاب ،مرجع �سابق ،524/2 ،الرافعي ،مرجع �سابق.316 ،315 ،314/9 ،
( ((9الرافعي ،مرجع �سابق ،316 ،315/9 ،وانظر :ما تقدم يف �شروط الوجوب :القدرة على الأداء.
( ((9املرجع ال�سابق.316/9 ،
( ((9القا�ضي عبدالوهاب ،مرجع �سابق.514/2 ،
( ((9انظر :قول ابن العربي ال�سابق ،مرجع �سابق.157/2 ،
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املبحث الثالث :اآلثار االقتصادية للكفارات
تنشأ فوائد متعددة من خالل تطبيق الكفارات ،والتي يقع تأثيرها االقتصادي على
أفراد املجتمع ،على الصعيد اجلزئي والذي ينعكس بدوره على االقتصاد الكلي،
ونتعرض هنا لآلثار اجلزئية ،وأما الكلية فليس من غرض الدراسة ،كما أن احلاجة
إلى بيانات عن كل أفراد املجتمع يف الدولة الواحدة ،أمر غير يسير ،ولصعوبة
توفرها أو جمعها.
تتضح هذه اآلثار يف:
 - 1تعديل السلوك االقتصادي.
 - 2حتويل الفائض.
 - 3توزيع الدخل (سلع  -خدمات).
 - 4حتريك الطلب والعرض.
 - 5تعزيز القوة الشرائية.
قبل الدخول يف تفاصيل هذه اآلثار ،من اجلدير أن نتكلم عن إنسانية االقتصاد
اإلسالمي ،حيث يظهر من خالل فعل الكفارات وأدائها أن االقتصاد اإلسالمي
اقتصاد إنساني ،ألنها تعتني بسد حاجة املسكني والفقير اآلنية ،وال جتعلهم عرضة
لفقد الضروري من الطعام والكساء ،بل فوق ذلك تعمل على حترير اإلنسان من رق
العبودية ّ
وذل االستخدام ،فمن قيم االقتصاد اإلسالمي أنه لم يَنْس حق الضعفاء
وحظهم يف االستمتاع بقدر من العيش الكرمي.
 .1تعديل السلوك االقتصادي:
وهو ما يتضح من خالل عقوبة جزاء الصيد واحللق واحللف والقتل والظهار،
ففيها انتقال من صورة معنوية كالصوم إلى صورة مادية كالطعام ،والعكس من
الطعام إلى الصيام ،ويف ذلك إيقاع العقوبة على نحو كمي وهي عقوبة على مخالفة
معنوية كاحللف مث ً
ال والظهار ،فإنها أقوال ،وأما احللق والصيد فأفعال خالف فيها
املكلف املأمور به ،فعوقب مبا يوازيها ،ففي احللق يطعم أو ينسك مع خيار ثالث هو
الصوم ،ويف الصيد يأتي بالبدل من احليوان الذي قتله وهو املثل ،فإن لم يتيسر أتى
بالبدل منه ،وهو الطعام أو ما يعادل ذلك من الصوم وهو معنوي ،فاالبتداء باملال
ألنه مقابل ما أتلف من املال وهو احليوان ،فلما تعذر يف املال انتقل إلى البدل وهو
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الصوم وهو عقوبة البدن ،ليذوق وبال أمره ،وهذا يف غاية احلكمة(.((9
املتحصل من ذلك هو تقومي سلوك الفرد االقتصادي وتهذيبه ،ليمتنع من املخالفات
فيما يُ َع ُّد مخالفة ،أو االحتياط يف إمساك اللسان  -كما يف اليمني والظهار،-
ويف حفظ صحة البدن تهيؤاً للعبادة كما يف احللق ،ويف جميع ذلك تهذيب للنفس
وتعديل للسلوك اإلنفاقي ،وهذا ألن املكفر يحتاط من إنفاق املال ملجرد مخالفات
قولية أو فعلية دعاه إليه شهوة أو عجلة أو غضب ،فإذا امتنع واحترز من الوقوع فى
تعدل سلوكه بالضرورة.
مثل هذه املخالفات خشية اإلنفاق أو كثرته ،فقد َّ

 .3توزيع الدخل (سلع ــ خدمات):
ما يصل إلى املساكني يعتبر توزيعاً أو إعادة توزيع ،الذي هو متعدد من جهة
احلاجات ،فاشتملت الكفارة على سلع تتضمن الغذاء والكساء ،كما اشتملت على
خدمات أو سلع خدمية كالعبد والدابة على رأي احلنفية القائلني بالبدلية ،حسبما
تقدم ،فالكفارة إذاً تضمن عدالة التوزيع بني األغنياء والفقراء هذا من جانب،
كما أنها تعمل على حتقيق عدالة التوزيع بعدم تكرار الكفارة الواحدة على مسكني
واحد ،على قول اجلمهور ،وهذا من اجلانب اآلخر.
 .4حتريك الطلب والعرض:
وذلك عن طريق صرف الكفارة من األقوات الغالبة والسلع الضرورية التي تشتد
إليها حاجة املساكني ،ألن امليل احلدي لالستهالك عندهم كبير ،خاصة إذا جاءت
الكفارة يف قالب القيمة ،بل يتح ّرك الطلب والعرض عن طريق املكفرين أنفسهم من
( ((9انظر :عبد الوهاب ،مرجع �سابق.346/1 ،
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 .2حتويل الفائض:
وذلك أن الكفارة تعمل على إخراج ما فاض عن حاجة املكفر من مال أو طعام أو
كسوة ،حسبما تقدم ،وتنقله إلى محل العجز ،وهم املساكني ،وذلك من غير أن يتأثر
املُخرج بذلك ،فهي تراعي ضمان أصول احلاجات للمكفر أوالً ،ثم ما زاد على ذلك
يتحول إلى أهله املستحقني ،وهذا يؤدي إلى التوازن يف اإلنفاق ألن الكفارة تأخذ
الزائد غير املستحق اإلنفاق لصاحبه ،فتجعله للمستحقني من أهله ،فتأخذ من
مكان الفائض إلى مكان العجز.
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خالل شرائهم الطعام أو الكسوة إلعطائها للفقراء ،فهو على ذلك طلب مدفوع أو
متأثر ،أو طلب تابع أو ناشئ ،جميع هذه األسماء ملعنى واحد ،واملقصود أن طلب
األغنياء أو املكفرين نتج من الطلب األصلي للمساكني ،وإن كان األخير يوصف بأنه
طلب فرعي ،واألول طلب أصلي ألنهم باشروا الشراء حلاجتهم لتكفير سيئاتهم،
والطلب بال شك يدفع إلى زيادة العرض ،وهذا ألن زيادة الطلب مؤشر للمنتجني
لزيادة العرض.
 .5تعزيز القوة الشرائية:
مبا تقدم تتعزز القوة الشرائية ألصحاب الدخول املنخفضة وهم املساكني ،ويتأكد
ذلك بأمور:
 جواز دفع القيمة ،أي دفع الكفارة نقداً ،كما يف مذهب األحناف. جواز دفع كفارتني أو أكثر ملسكني واحد(.((9 جواز تقدمي الكفارة على احلنث ،عند اجلمهور( ،((9ألنه رمبا أخر حنثه ورغب يفتقدمي الكفارة ،فيكون ذلك عوناً عاج ً
ال للمساكني.
ويف جتويز الفقهاء يف ما تقدم من أمر الكفارات ،تعظيم ملنفعة املسكني وتوسيع
ملقدار املعطي من الطعام وتأكيد لسد احلاجة ،ألن بتعدد الكفارات وتعدد املكفرين
تزداد منفعة املساكني لكثرة الواصل إليهم.

( ((9انظر :الرافعي ،م�صدر �سابق ،331/9 ،الد�سوقي ،مرجع �سابق .410/2 ،ابن قدامة ،مرجع �سابق.98/11 ،
( ((9انظر :ابن العربي ،مرجع �سابق .52/1 ،الكا�ساين ،مرجع �سابق .396 /6 ،ابن عبدالرب ،مرجع �سابق.522/1 ،
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اخلامتة
ارتكز البحث حول وظيفة الكفارات ودورها يف معاجلة الفقر مبتدئاً مبقدمة عامة
تالها تعريف الكفارات والفقر وما يتعلق بذلك من مصطلحات ،وانقسم البحث إلى
ثالثة مباحث ،ناقش األول أنواع الكفارات وأحكامها وعالج الثانى تأثير الكفارات
يف دفع الفقر بينما تناول الثالث اآلثار االقتصادية للكفارات ،ومن خالل ما تقدم،
توصل البحث إلى نتائج ،على ضوئها تبرز توصيات.
النتائج

التوصيات
1 .1العمل على توحيد معايير حتديد الفقر و الفقراء من قبل املؤسسات العامة
واخلاصة ،ألن ذلك يساعد على حسن التوزيع والتخصيص ،مما يدرأ املشكلة
أو يخفف منها.
2 .2بات من الضروري يف وقت اشتدت فيه األزمات االقتصادية وازدادت فيه
حدة الفقر ،النظر إلى الكفارات كوسيلة أو أداةتعمل على معونة الفقراء،
مثلها مثل الزكاة ،وإن لم تكن يف درجتها.
3 .3من املمكن استعمال الكفارات لقياس األداء االقتصادي أو لتحليل السلوك
االقتصادي لألفراد وانعكاسه على النشاط االقتصادي ،إذ أن ذلك يعني على
وضع السياسات االقتصادية املالئمة ملثل هذه احلاالت.
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 1 .1هناك حتديد واضح ملفهوم الفقر عند الفقهاء ،حيث بينوا بصورة قاطعة
أهل االستحقاق من الفقراء و املساكني وميزوهم من غيرهم ،وقد ساعد هذا
يف بيان وجه االختصاص بدفع الكفارات لهم سداً خللتهم.
2 .2اتضح جلياً قدرة الكفارات على احلد من مشكلة الفقر أو معاجلته ،إذ أن
تنوعها يخدم مصلحة الفقراء من جهة العدد ونوع املعونة املقدمة لهم.
3 .3لقد تعددت اآلثار االقتصادية التي حتدثها الكفارات و ذلك على املستوى
اجلزئي والكلي على السواء ،وهو ما ينبغي أن يلفت نظر واضعي السياسات
االقتصادية للتنبه للكفارات على أنها من املوارد.
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املصادر واملراجع
1 .1ابن حجر :أحمد بن علي العسقالني (ت :)852:فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،حتقيق :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،وترقيم :محمد فؤاد عبدالباقي،
كتاب االميان ،باب اطعام الطعام من االسالم ،حديث رقم ،12مكتبة دار السالم،
الرياض ،دار الفيحاء ،دمشق ،ط1421 ،3/هـ 2000م.
2 .2ابن عبدالبر :أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد (ت  463هـ) الكايف يف فقه
أهل املدينة املالكي ،صححه وضبطه وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه سليم بن
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يطي (ت981هـ)
أحمد بن َعلي َ
َلنجم الدِ ين ُمحمد بن َ
تعليق وتحقيق

د .عمر عبد عباس ُ
اجلميلي
(سلّم البحث للنشر يف 2017 /4 / 21م ،واعتمد للنشر يف 2017 / 5/28م)

يعالج البحث مشكلة تاريخية تتكرر على مر األزمان ،أال وهي االعتداء املتكرر على
األموال الوقفية ،حيث مت االعتداء على األموال الوقفية يف القاهرة ،فجاءت هذه
الرسالة لإلمام َنم الدِ ين ُمحمد بن أح َمد بن َعلي ال َغ ِ
يطي (ت981هـ) ،لرد تلك
الشبهات وإحقاق احلق ،وكان هدف الباحث وراء إخراج هذه الرسالة الهامة التي
عاجلت أمراً مشك ً
ال تَ َعل َ َق بإهدار املال العام ،هو إلفات نظر الباحثني إلى ضرورة
إخراج ذلكم التراث النافع ،وهي من ناحية أخرى تدعو الى صيانة األموال الوقفية
وعدم املساس بها ،وقد خلص البحث إلى أن املال الوقفي هو محتاج اآلن أكثر من
أي وقت مضى إلى مزيد من الرعاية والصيانة واالستثمار ،كما يوصي الباحث
باالهتمام بتراث األمة الذي ميس حاجاتها اآلنية.
الكلمات املفتاحية:
أوقاف ،األراضي الوقفية ،أوقاف مصر.
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امللخص:

 م2017  أكتوبر- ) ــ دولة قطر7( العدد

Abstract:
The research deals with a chronic problem which repeats after every awhile,
i.e., repetitive transgression over the endowment wealth. The transgression
over the endowment wealth had happen in Cairo, so the dissertation of Imam
Najmuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Ghayti (D:981 A.H) emerged
for refuting the suspicions and establishing the truth. The aim of the researcher
by revisiting this dissertation is to treat the issue related to wasting of public
wealth, similarly to reap the attention of researcher towards reproducing that
useful heritage. It is also, from another edge, calling for the protection of
endowment wealth and preserving it intact. The research concluded that the
endowment wealth is much needed now than at any point of time in the past
in terms of its overseeing, prevention and investment; the researcher also
suggests for paying a special attention to the heritage of nation which is in
need of the same.
Key Words: Endowment, Endowment properties, Egyptian endowments.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين ،سيدنا محمد
وآله الطيبني ،وصحابته أجمعني ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاإلسالم دين متيز برعايته للفرد واملجتمع ،وحتقيق التوازن يف املصالح والعالقات،
مبا يؤدي إلى إيجاد املجتمع الفاعل ،املتماسك ،املتكافل ،وإقامة ذلك على تصور
محكم ،وشامل لإلنسان ،والكون ،واحلياة ،ذلك التصور الذي أبان عن تكرمي اهلل
عز وجل لإلنسان ،ولتأتي فكرة حبس املال  -الذي هو أحد صور التكرمي لإلنسان
 والدعوة إلى اإلفادة من ريعه خلدمة املجتمع ،وهو أمر عرفه املجتمع اإلنسانيقدمياً ،واألمم على اختالف معتقداتها عرفت أنواعاً من هذا النظام ،ووظفته
لصالح مجتمعاتها ،وإن لم يكن باملعنى املعروف عند أمة اإلسالم.
واملتأمل يف الدور الذي قامت به األموال الوقفية عبر التاريخ اإلسالمي ،يجد أن
إسهاماته التنموية ،لم تقتصر على جانب واحد فحسب ،بل شملت أوجه نشاط
احلياة املختلفة ،سوا ًء كانت تعبدية ،أم اجتماعية ،أم تعليمية ،أم اقتصادية ،وكان
تنوعها ،بحسب احلوائج الناشئة يف املجتمعات ،وأدى دوراً رئيساً يف نشر التربية
والتعليم ،والتقدم العلمي ،وكان للمؤسسات التي اضطلع بها الوقف أثرها الفعال يف
عملية التطور ،والنمو االقتصادي يف مختلف عصور اإلسالم ،فكان بذلك سبباً من
أسباب تقدم املجتمع اإلسالمي ورقيه.
ولقد ازدهرت األوقاف يف العصر األموي ازدهاراً عظيماً ،وذلك يف مصر والشام
حتصل عليها
وغيرهما من البالد املفتوحة ،وذلك بسبب كثرة األموال ،التي
ّ
املجاهدون من الفتوحات اإلسالمية ،فاتسعت بذلك مجاالت الوقف يف ذلك
العصر ،ونشأت من أجله الهيئات التي تولت اإلشراف عليه ،وتعاهد مصاحله ،وقد
كان القضاة يف بغداد وغيرها ،من حواضر العالم اإلسالمي يتولون اإلشراف على
األوقاف بأنفسهم.
وقد ولي القضاء يف مصر لهشام بن عبد امللك ،القاضي توبة بن منر بن حومل
احلضرمي((( (ت 120هـ) ،فقال« :ما أرى موضع هذه الصدقات إال إلى الفقراء
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واملساكني ،فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً لها من الثواء والتوارث»(((.
ولم ميت ذلك القاضي الصالح حتى صار لألحباس ديوان مستقل عن بقية الدواوين،
يناط باإلشراف عليه القاضي.
ويُع ُد هذا الديوان أول تنظيم لألوقاف ،ليس يف مصر فحسب ،بل يف الدولة
اإلسالمية كافة ،وصار من املتعارف عليه يف ذلك العصر ،أن يتولى القضاة النظر
على األوقاف.
ومما سجله التاريخ من عناية القضاة باألوقاف وتقفدها ،أن القاضي أبا الطاهر
عبد امللك بن محمد احلزمي األنصاري((( ،كان يتفقد األحباس بنفسه كل ثالثة
أيام من كل شهر ،فإن رأى خل ً
ال يف شيء منها ضرب املتولي عليها عشر جلدات(((.
وتوسع الوقف يف العصر العباسي ،ليشمل تأسيس املكتبات واإلنفاق عليها ،وإنشاء
املصحات ،التي خصصت لعالج املرضى بال مقابل ،وإنشاء الدور لسكن الفقراء
واملساكني.
وعني إلدارة الوقف يف ذلك العهد رئيساً يسمى (صدر الوقوف) أنيط به اإلشراف
على إدارتها(((.
(((
وكانت األحباس واألوقاف تلقى دعماً من خلفاء بني العباس ،جاء يف البداية والنهاية
يف حوادث سنة (631هـ) أنها السنة التي كمل فيها بناء املدرسة املستنصرية ببغداد،
والتي بناها املستنصر باهلل العباسي ،ووقفها على املذاهب األربعة ،من كل طائفة
اثنان وستون فقيهاً ،وأربعة معيدين ،ومدرس لكل مذهب ،وشيخ حديث ،وقارئان،
وعشرة مستمعني ،وشيخ طب ،وعشرة من املسلمني يشتغلون بعلم الطب ،ومكتب
لأليتام ،وقدر للجميع من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة مافيه كفاية لكل واحد.
وتطورت األوقاف يف الدولة الفاطمية الباطنية يف مصر ،فقد جعل للوقف ديوان
مستقل ،وظهر اهتمام احلاكم بأمر اهلل الفاطمي باألوقاف ،وخصوصاً فيما يتعلق
باملساجد ،واملؤسسات اخليرية.
((( ينظر� :أحكام الوقف لإ�ستاذنا الدكتور حممد عبيد الكبي�سي .38/1
((( هو عبد امللك بن حممد بن �أبى بكر ابن عمرو بن حزم روى عن ابيه وعبد الله بن ابى بكر روى عنه ابن وهب ،روى عنه عبد الله بن �صالح بن م�سلم
العجلى ،ن�سب �إىل جده حزم ،وىل الق�ضاء من قبل الهادى «مو�سى بن حممد» ،وقدم م�صر فى �أول �سنة �سبعني ومائة ،وكانت �أحكامه على مذهب �أهل
املدينة :القا�سم ،و�سامل ،والزهرى ،وكان مت�ضلعا ب�أحكام مذهب �أهل املدينة ،حافظا لها ،وكان �شديد التفقد للأيتام والأحبا�س ،منكرا على من يرى فيه
خلال بال�ضرب ،مات ببغداد �سنة مائة و�ست و�سبعني.
ينظر :اجلرح والتعديل  ،369 /5تاريخ ابن يون�س امل�صري .136 /2
((( ينظر :الوالة وكتاب الق�ضاة للكندي.383:
((( ينظر :الوالة وكتاب الق�ضاة للكندي.444:
((( ينظر :البداية والنهاية.163 /13،
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ديني �أُقيم على نظام
((( اخلانقاه ،بالقاف والكاف ،جمعها خوانق وخانقوات ،واخلانقاه كلمة مركبة من �أ�صل فار�سي ،ومعناها دار التعبد ،وهي بناء ّ
ال�صحن املُحاط ب�أواوين �أربعةٍ ،بِال مئذن ٍة وال منربٍ ،ي�ض ّم م�سج ًدا ال تُقام فيه �صالة اجلمعة ،و ُي َلحق به مدر�سة و�سبيل ،وتُد ّر�س فيه العلوم الدينية ،وعادة
ّ
ما يلزم اخلانقاه نفر من امل�سلمني ،فيحب�سون �أنف�سهم من �أجل التعبد ،من دون �أن يزاولوا �أي عمل �آخر ،معتمدين على ما يوقفه عليهم الأغنياء من م�أكل
وملب�س ،ويعود تاريخ اخلانقاه يف الإ�سالم �إىل القرن االول الهجري ،حيث �أقام زيد بن �صربة يف الب�صرة بالعراق يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان
ر�ضي الله عنه� ،أول م�سكن لإقامة بع�ض امل�سلمني حتى يتفرغوا للعبادة طوال اليوم ،وكان �أول من �أ�س�سها بكرثة اخلانقاه ال�سالجقة ،ونالت اهتم ًام
ًخا�صا يف العهد الأيوبي من قبل �صالح الدين وا�ستمرت ُت�ؤدي دورها يف العهد اململوكيُ ،عرِ فَت اخلانقاه مع العثمانيني بـ»التكية» ،ويف بالد املغرب
ً
بالرباط ،ينظر :منادمة الأطالل وم�سامرة اخليال ،282:والت�أريخ ال�سيا�سي والفكري للمذهب ال�سني يف امل�شرق الإ�سالمي ،212:والقائد املجاهد نور
الدين حممود زنكي �شخ�صيته وع�صره.67:
((( �سنا الربق ال�شامي ،وهو خمت�صر الربق ال�شامي للعماد الأ�صفهاين.144:
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وبلغت األوقاف من الكثرة واملكانة عظمتها يف عهد الدولة األيوبية ،حيث سارع
امللك العادل نور الدين محمود بن زنكي (ت 569هـ) الذي اشتهرت الدولة يف عهده،
باملسارعة يف إقامة املنشآت ،واملرافق العامة ،ومتوينها عن طريق األوقاف الدا ّرة
عليها ،وأمر بإنشاء املدارس واخلانقاهات((( ،وأكثر منها يف كل بلد.
حتى قال األصفهاني عن ذلك« :ولو شغلت بإحصاء وقوفه وصدقاته يف كل بلد
لطال الكتاب ولم أبلغ أمده»(((.
كذلك كان للسلطان صالح الدين األيوبي اهتمام باألوقاف ،فقد شملت أوقافه
جميع النواحي اخليرية يف البالد ،وقد أوقف ثلث ناحية سندبيس من أعمال
القليوبية ،وبلدة نقادة من عمل قوص ،على أربعة وعشرين خادماً خلدمة املسجد
النبوي الشريف.
يف الدولة اململوكية انتشرت األوقاف انتشاراً عظيماً ،وأصبحت األوقاف رافداً
ميد بيت املال يف الدولة اململوكية عند احلاجة إليه ،حتى أن الدولة أخذت أموال
األوقاف على سبيل القرض يف عام ( 649هـ) نظراً للحاجة اليها.
وملا آل األمر لبني عثمان فيما بعد ،اتسع نطاق الوقف ،إلقبال السالطني ووالة
األمر يف الدولة العثمانية عليه ،وصارت له تشكيالت إدارية تعنى باإلشراف عليه،
وصدرت قوانني وأنظمة متعددة لتنظيم شؤونه وبيان أنواعه ،وال زال الكثير من هذه
األنظمة معموالً بها يف بعض الدول العربية.
ويف صفحات التاريخ من األخبار املرة ،التي تخبر عن طمع السالطني واحلكام يف
األوقاف ،واستيالئهم عليها ،وساعدهم على ذلك بعض من تولوا القضاء ،بال تقوى
وال ورع ،حيث أفتوا احلكام بحل أوقاف السابقني ،وأحياناً كان احلكام ينف ّذون
رغباتهم بدون الرجوع إلى الفقهاء والقضاة.
وقد ذكر املقريزي يف خططه :أن الناصر محمد بن قالوون حاول أن يستولي على
النصف من أحباس املساجد التي بلغت ( )130ألف فدان ،ولكنه ُقبض قبل أن يتم
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له شيء مما أراد(((.
وكان هذا األمر يجري بشدة يف القرنني السابع والثامن وما يليهما ،ومع ذلك فقد
وجد يف األمة من العلماء الربانيني الذين أنكروا هذا الصنيع ،وكانت لهم مواقف
مشهورة ،ومن هؤالء شيخ اإلسالم العز ابن عبدالسالم ،واإلمام النووي رحمهما
اهلل(.((1
ِصريَة» الذي نحن بصدد
وتأتي أهمية مخطوط «التَأيي َدات ال َعلِي ُة ،لألو َقاف امل ْ
التقدمي له من خالل ما حمله يف أصله وبني طياته ويف ثناياه ،من البيان التام الذي
ميثل موقف العالم الرباني ،حيث جاءت الرسالة هذه رداً وجواباً يف الوقف نفسه،
للسلطان سليمان القانوني ،ملا أراد معرفة احلكم الشرعي يف أوقاف مصر ،فكتب
اإلمام جنم الدين الغيطي هذا اجلواب ،الذي أفصح فيه وأبان عن وجه احلق،
الذي أمر العلماء بنشره وإذاعته ،فوجد اجلواب من السلطان تأييداً وقبوالً ،فعادت
األوقاف إلى سابق عهدها ورد اهلل الذين كادوا بكيدهم لم ينالوا خيراً ،ولعل ما
يشير ألهميتها أن لها عدداً من النسخ اخلطية يف أغلب املكتبات ويف كثرة النسخ
ما ال يخفى من األهمية.
والهدف من حتقيق هذه الرسالة هو إخراج كنز من كنوز التراث اإلسالمي التي
تتحدث عن موضوع غاية يف األهمية ،أال وهو موضوع األوقاف ،وما آلت اليه يف
ذلك الزمن من السعي إلى إبطالها ،فأظهرت الرسالة هذه تأصيل تلك األوقاف
وصحتها مبا ال يحتمله شك ،فهي متثل شهادة وحجة يف الوقت ذاته.
ولم أجد رغم تفتيشي الطويل دراسة ترجمت حلياة جنم الدين الغيطي ،إذ لم
يكتب عنه إال نتف يف بعض كتب التراجم ،لذلك جاءت هذه الدراسة حاملة شيئا
من االستفاضة؛ ملا لهذا العلم من أعالم األمة ،من املكانة واملزية ،كيف ال وهو مدار
أسانيد الدنيا يف مشرقها ومغربها.
وقد اتبعت يف التحقيق منهجا متثل يف قسم دراسي شمل احلديث عن اإلمام
الغيطي من حيث ترجمته والعصر الذي كان فيه ،مع تقدمي للدولة اململوكية والتي
تعد امتداد للعصر الذي ولد فيه املؤلف ،وكذا ضمن هذا القسم حديث عن الرسالة
من حيث أهميتها ونسبتها للمؤلف ونسخها اخلطية واملنهج التحقيقي املتبع فيها.
ثم جاء القسم الثاني متضمنا الرسالة محققة حتقيقاً علمياً على أربع نسخ خطية،
((( ينظر :اخلطط املقريزية .476/2
( ((1ينظر :تاريخ الوقف عند امل�سلمني وغريهم للدكتور �أحمد بن �صالح العبد ال�سالم.602:
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ثم أعقبت ذلك باملصادر واملراجع.
واهلل املسؤول أن يبلغنا الصواب يف القول والعمل ،وأن يحفظ على املسلمني أوقافهم
ويحميها من يد الكائدين إنه نعم املولى ونعم النصير.
املبحث األول :جنم الدين الغيطي عصره وحياته

نشأة دولة املماليك
املمالك عبيد معظمهم أتراك ،جلبهم جتار تخصصوا يف جتارة الرقيق ،ابتاعهم
وامتلكتهم سالطني مصر وأبناؤهم؛ إلنشاء اجليوش الكافية حلروبهم ،وأصبح منهم
رجال أقوياء قبضوا على ناصية احلكم ،وصاروا بعد ذلك هم السالطني(.((1
ومن اجلدير بالذكر أن املماليك قاموا بإحياء اخلالفة العباسية سنة  ٦٥٩هـ ،إثر
مبايعتهم ألحد أبناء بني العباس ،الذي لقّب باملستنصر باهلل ،وذلك محاولة منهم،
إلضفاء الصبغة الشرعية على حكمهم(،((1
واملماليك البحرية الذين امتد حكمهم لسنوات ليست بالقليلة ،كان معظمهم يرابطون
( ((1ينظر :املماليك ،ال�سيد الباز العريني� ،ص55.:
( ((1يراجع :تاريخ الأدب العربي ،عمر فروخ .603 /3
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املطلب األول  :العصر السياسي واالجتماعي لنجم الدين الغيطي
ولد جنم الدين الغيطي يف أواخر عهد دولة املماليك البرجية ،فشهدت أيامه
األولى ،آخر سالطني الدولة اململوكية وبداية انضمام مصر للدولة العثمانية فقد
ولد يف أوائل القرن العاشر الهجري ،فأدرك:
1 .1السلطان الغوري وقد امتد حكمه من (906هـ 923 -هـ).
2 .2السلطان سليم األول وامتد حكمه من (916هـ 926 -هـ).
3 .3السلطان سليمان القانوني وامتد حكمه من (926هـ 974 -هـ).
4 .4السلطان سليم الثاني وامتد حكمه من (974هـ 982 -هـ).
وهنا البد من معرفة بدايات ظهور الدولة اململوكية والعوامل التي أدت إلى
اضمحاللها وأسباب سقوطها ،كي يكون القارئ على إحاطة بعصر مترجمنا الذي
نشأ فيه.
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على ضفة نهر النيل ،لذلك أطلق عليهم اسم «املماليك البحرية(.((1
ب  -املماليك البرجية :امتد حكمهم من ( 784هـ إلى923هـ) ،وكانوا أول أمرهم
حرساً لقالوون ،واملماليك البرجية معظمهم من أصل جركسي( ((1وعرفوا بهذا
االسم ألنهم سكنوا أبراجا بقلعة القاهرة(.((1
متيزت الدولة األولى البحرية بطول حكم كثير من سالطينها ،مما وفر لها
االستقرار(.((1
أما الدولة الثانية (البرجية) فقصر فيها حكم سالطينها ،ولم يكن فيها من العظام
البارزين إال قليال ،وفيها « ُعدل عن نظام الوراثة ،وصار املماليك ينتخبون أوفرهم
حظاً(.((1
ويظهر مما سبق أن احلالة السياسية يف الدولتني ( البحرية والبرجية) كانت متفاوتة
يف الدرجة واملقدار ،وكانت أضعف وأكثر فوضى يف عصر املماليك البرجية(.((1
األوضاع الداخلية:
عندما يبدأ عادة بتناول الناحية الداخلية بالدراسة والتحليل يكون االهتمام منصباً
نحو رأس الهرم اإلداري اململوكي ،وهو السلطان ،فقد استلم السلطنة مماليك يف
أواخر عهدها سالطني ليس لهم دراية مبدخالت السياسة ومخرجاتها( ،((1كما
كثرت ظاهرة االنقالبات ،التي أكسبت الدولة فرقة وشتاتا( ،((2من جهة أخرى،
استخف األمراء القرانص( ،((2وأرباب السيوف( ((2باملراسيم الصادرة عن الدواوين
( ((1ينظر :ابن طولون ،مفاكهة 137،167 :ابن العماد 8/23 ،؛ الكرمي ،نزهة� ،224:شوقي �ضيف ،تاريخ الأدب العربي.7/37 ،
( ((1وهم عن�صر قوقازي اجلن�س ،ويطلق عليهم ا�سم اجلرك�س وال�شرك�س واجلهارك�س ،وموطنهم املرتفعات اجلنوبية من بالد قبجاق ،بني البحر
الأ�سود وبحر قزوين ،عا�شوا يف فقر ،معظمهم م�سيحيون� ،أغ��ارت عليهم الدولة اخلوارزمية ،ف�أ�سرت رجالهم و�سبت ن�سائهم و�أوالده��م ،وجلبتهم
التجارة رقيق ًا �إىل الأقطار .ينظر :اخلطط  .241/2واملماليك.63 :
( ((1ينظر :تاريخ الأدب العربي .34/7
( ((1ينظر:الأدب يف الع�صر اململوكي .19/1
( ((1ينظر :تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية.369:
( ((1ينظر :الإعالم ب�أعالم بيت الله احلرام ،242:الكرمي ،نزهة� ،228:شذرات الذهب � ،114/8سمط النجوم .5/4
( ((1ينظر :النجوم الزاهرة  ،831/7دم�شق يف ع�صر املماليك� ،143:أعالم الورى مبن ويل من الأتراك بدم�شق ال�شام ،277:ال�سلوك ملعرفة دول امللوك
 ،394/4مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان� ،167:سمط النجوم العوايل .48/4
( ((2ينظر :النجوم الزاهرة  ،235/14ال�سلوك  ،101/4العرب يف خرب من عرب  ،431/2الكرمي ،نزهة ،219:مفاكهة� ،137،167 :شذرات الذهب
.22/8
( ((2القراني�ص :هم الأمراء الكبار من املماليك ،ولهم خربة يف فنون القتال ،ابن زنبل� ،أحمد الرمال(  960هـ 1555 /م) ،ينظر� :آخر املماليك �أو وقعة
ال�سلطان الغوري مع �سليم العثماين.100:
(� ((2أرباب ال�سيوف :هم �أ�صحاب الوظائف العليا يف ال�سلطنة كالنواب والوالة وكبار الأمراء من حول ال�سلطان ،ينظر :التعريف بامل�صطلح ال�شريف
للعمري.102 :
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السلطانية ،وقام هؤالء بالتصرف بأموال الدولة دون رقيب(.((2
عالقة الدولة اململوكية بالدولة العثمانية
اتسمت العالقة بني الدولتني بطابع احلذر والهدوء؛ ألنها حوت مجموعة من
املنغصات هنا وهناك بفعل االحتكاك الناجت عن اجلوار ،أو بفعل العوامل اإلقليمية
الناجتة عن التنافس املستمر بني الدول الكبرى يف ذلك العصر(.((2
ولعل أهم األمور التي عكرت صفو العالقات بني الدولتني ،ولرمبا كانت الدسر التي
دكت يف نعش الدولة اململوكية ،هي إيوائها اخلارجني عن النظام العثماني ،كما كان
املوقف السلبي للدولة اململوكية يف وقوفها املعنوي مع الشاه إسماعيل الصفوي(.((2
وما أن تسلم السلطان سليمان القانوني احلكم حتى أبتلي يف السنوات األولى من
عهده بحمالت التمرد(.((2

املطلب الثاني  :ترجمة جنم الدين الغيطي
اسمه وكنيته ولقبه
هو محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر ،لقب بشيخ اإلسالم ،وجنم الدين(.((2
( ((2ينظر :منتخبات من حوادث الدهور يف مدى الأيام وال�شهور  ،124/3الأن�س اجلليل يف تاريخ القد�س واخلليل .405/2
( ((2ينظر� :سمط النجوم ،55 /4 ،تاريخ الأدب.443:
( ((2ابن طولون ،مفاكهة 42 :؛ الكرمي ،نزهة 242:؛ ابن العماد� ،شذرات الذهب  ،3447/7الدولة العثمانية تاريخ وح�ضارة  ،29 /2العثمانيون يف
التاريخ واحل�ضارة.170:
( ((2انظر :العثمانيون يف التاريخ واحل�ضارة ،د .حممد حرب.91:
( ((2تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،372:وبدائع الزور .26/5
( ((2تنظر ترجمته يف امل�صادر التالية:الكواكب ال�سائرة � ،46/3شذرات الذهب  ،403/8دي��وان الإ�سالم  ،396 /3ك�شف الظنون  ،1067/2ودرة
احلجال ،752 :وبروكلمان ،التاريخ  38 /2وتكملته  ،467/2والر�سالة امل�ستطرفة ،200 :معجم امل�ؤلفني  ،293/8فهر�س الفهار�س  ،888/2معجم
املطبوعات العربية واملعربة �سركي�س  ،1422/2االعالم � ،7/6إي�ضاح املكنون  ،29 /3هدية العارفني .252/2
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احلالة االجتماعية
إن املتتبع للحالة االجتماعية يف حياة جنم الدين الغيطي يجد التفاوت الواضح
ّ
يف حياة الناس ،فاألمراء والسالطني أكثرهم قد عاشوا عيشة الثراء واإلسراف
والترف إال من رحم اهلل فهم يتحصلون على أَكثر األموال وال يبالون بصرفها يف
أَي وجه كان ،وعاش األمراء من املماليك متمتعني بالنفقات املتتالية من السلطان
زيادة عن األراضي التي صارت لهم ملكاً خاصاً ،وسارعوا إلى املصادرة واالحتكار،
على الرغم من احتجاج العلماء والفقهاء يف ذلك الزمن ،وتنافسوا يف جمع األموال
ومنعها(.((2
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وقد نسب اإلمام محمد بن أحمد إلى نسبتني:
الغيطي نسبة إلى (غيط العدة) أو (أبي الغيط) وهي من أحياء القاهرة مبصر .
اإلسكندري نسبة إلى البلدة التي كان يقطنها(.((3
ذكر النجم الغزي خبر والدته ،وأنها كانت يف أثناء العشر األولى من القرن العاشر(،((3
أي ما بني 901هـ إلى 909هـ.
رغم حديث املصادر املطول  -التي ترجمة له  -عن عدد من شيوخه وذكر جملة من
مؤلفاته ،إال أنها لم تسعفنا بذكر أسرته وحياته الشخصية.
(((2

مشايخه
لقد كان اإلمام محمد بن أحمد الغيطي محبا للعلم والعلماء ،واملتتبع لسيرته يجد
أنه قد أخذ عن ثلة من أعالم األمة وعلمائها ،الذين يشار إليهم بالبنان ،وإننا إذ
نقتصر على ذكر سير وأخبار أبرز شيوخه ،فإمنا نعتمد بذلك على املصادر التي
ترجمة له ،وإال فإن اإلمام الغيطي كان له مشائخ من كافة األقطار ،بدليل تنقله
فيها ،كيف ال وهو مسند العصر وإمامه الذي إليه تنتهي األسانيد ،فمن أبرز شيوخه
الذين ذكروا يف ترجمته رحمه اهلل:
1 .1زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،أبو يحيى ،فقيه شافعي محدث مفسر
قاض .من أهل مصر ،لقب بشيخ اإلسالم ،كان فقيرا معدما ،ثم طلب العلم
فنبغ ،ولي قضاء قضاة مصر ،مكثر من التصنيف ،من مؤلفاته :الغرر البهية
يف شرح البهجة الوردية ومنهج الطالب وأسنى املطالب شرح روض الطالب،
غاية الوصول شرح لب األصول ،وغيرها ،تويف( 926هـ)(.((3
السنباطي املصري ،الشافعي
2 .2شهاب ال ّدين أبو السعود أحمد بن عبد العزيز ّ
ّ
العلمة احمل ّدث ،وكان أحد العدول بالقاهرة .وسمع «صحيح البخاري» على
املشايخ املجتمعني باملدرسة الظاهرية القدمية بني القصرين بالقاهرة ،وكانوا
نحو أربعني شيخا ،منهم ّ
العلمة عالء ال ّدين القلقشندي ،وابن أبي املجد،
ّ
والشهاب األبدي صاحب «احلدود» يف
والتّنوخي ،وأبو السعادات البلقيني،
(((3
ّ
والعلمة ناصر ال ّدين بن قرقماس احلنفي ،تويف سنة(928هـ) .
النحو،
( ((2ينظر :الكواكب ال�سائرة  ،46/3االعالم  ،6/6تاج العرو�س من جواهر القامو�س .524/19
( ((3ينظر� :شذرات الذهب  ،403/8ديوان الإ�سالم  ،396 /3والر�سالة امل�ستطرفة.200 :
( ((3ينظر :الكواكب ال�سائرة � ،46/3شذرات الذهب .403/8
( ((3ينظر :الكواكب ال�سائرة  ،196 / 1الأعالم للزركلي .80 / 3
( ((3ينظر� :شذرات الذهب .219/10
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تالمذته
مما ال شك فيه أن اإلمام جنم الدين الغيطي رحمه اهلل كان على منزلة رفيعة
يف العلم وعلو اإلسناد ،مما جعله موئال ومقصدا ،يقصده طلبة العلم لإلفادة من
علومه ،وطلب اإلجازة منه ،وقد ذكرت كتب التراجم أبرز تالمذته واآلخذين عنه
ولعلنا نقتصر على إيراد بعض من تالمذته الذين ذكر يف ترجمتهم أنهم أخذوا عن
الغيطي ،واال فكتب املشيخات حافلة بذكر اسمه ومن أخذ عنه يف املشرق واملغرب.
ّاني وأخذ
1 .1سالم بن مح ّمد السنهوري املالكي
ّ
املصري أدرك ناصراً اللّق ّ
حتى صار
احلديث عن النّجم الغيطي وغيره وتفنن يف العلوم ومهر يف الفقه ّ
( ((3ينظر :الكواكب ال�سائرة � ،35 33- /1شذرات الذهب .230/10
( ((3ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع  ،201 /9الكواكب ال�سائرة � ،7-6/2شذرات الذهب .386/10
( ((3ينظر :ح�سن املحا�ضرة  ،271/1بغية الوعاة.167 - 163 :
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3 .3أمني ال ّدين أبو اجلود محمد بن أحمد بن عيسى بن النّجار الشافعي
الدمياطي ثم املصري ،اإلمام األوحد ّ
احلجة ،أخذ العلم عن صالح
العلمة
ّ
البلقيني ،والتّقي ّ
الشمنّي ،وزينب بنت عبد الرحيم العراقي ،وغيرهم ،وكان
ممن جمع بني العلم والعمل ،إماما يف علوم الشرع ،وقدوة يف علوم احلقيقة،
متواضعا ،تويف سنة(928هـ)(.((3
4 .4شمس ال ّدين محمد بن محمد الدجلي العثماني الشافعي ،اإلمام ّ
العلمة،
أخذ عن البرهان البقاعي ،واحلافظ برهان ال ّدين النّاجي ،والقطب
السخاوي ،وسافر إلى بالد ال ّروم،
اخلضيري ،واإلمام احمل ّدث شمس ال ّدين ّ
وحج من بالد الشام ،ثم عاد إلى القاهرة ،وكتب
واجتمع بسلطانها أبي يزيدّ ،
شرحا على «اخلزرجية» وشرحا على «األربعني النووية» وشرحا على «الشفا»
للقاضي عياض ،وشرحا على «املنفرجة» واختصر «املنهاج» و«املقاصد»
وس ّماه «مقاصد املقاصد» وشرحه ،وأخذ عنه جماعة ،قال الغيطي :سمعت
عليه كثيرا وأجاز لنا ،وتويف بالقاهرة ،سنة(947هـ) رحمه اهلل تعالى(.((3
5 .5أحمد بن محمد بن محمد بن احلسن تقي الدين ُّ
ني ،أخذ عن جماعة
الش ُم ّ
من أعيان علماء عصره منهم العراقي والبلقيني ،ثم استحصدت قوته فتعرض
للنفع العام بعلمه فأقرأ التفسير واحلديث والفقه والعربية واملعاني والبيان
وغيرها ،وتزاحم الناس عليه ،وافتخروا باألخذ عنه ،وقد تولى مشيخة عديد
من املدارس ،وطلب لقضاء احلنفية فامتنع872( ،هـ)(.((3
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معتمد املالك ّية يف عصره له تعليق على مختصر خليل تويف 1023هـ(.((3
عدي ّ
احلموي املعروف
الشافعي
ّ
الس ّ
علي ّ
علي بن أحمد بن ّ
2 .2إبراهيم بن ّ
الصاحلني عليه سيما العبادة
بابن كاسوحة نزيل دمشق ،كان من املعمرين ّ
والصالح وكان يأكل من كسب ميينه ويتردد إلى القاهرة للتّجارة ولقي بها
ّ
البكري
اجللة من العلماء مثل النّجم الغيطي صاحب املعراج واالستاذ مح ّمد
ّ
ّ
ملي والبنوفري وأخذ عنهم وحضر دروس البدر الغزّي بدمشق،
والشمس ال ّر ّ
وكانت وفاته (1011هـ) وقد قارب ال ّثمانني رحمه اهلل تعالى(.((3
ّ 3 .3
الكلبي
الشيخ أحمد بن عيسى بن عالب بن جميل املنعوت شهاب ال ّدين
ّ
ّبوي باجلامع األزهر ،اإلمام العالمة خامتة الفقهاء
املالكي شيخ احمليا الن ّ
واحملدثني ،ومربي املريدين ،وقطب العارفني ،وهو منفلوطي املولد ،ولد بها
ونشأ ،ث ّم حتول مع أبيه إلى مصر ،فحفظ القرآن ،وعدة متون ،وأخذ عن
علي بن أبي بكر القرا ّ
يف املالكي،
والده ،والزم العلماء األعيان ،كالقاضي ّ
ّ
ملي وغيرهما ،وتفقه على مذهب اإلمام مالك باإلمام
والشمس مح ّمد ال ّر ّ
البنوفري ،ولزمه وانتفع به ،وأذن له باجللوس يف محله باجلامع األزهر،
وصار يلقي دروساً مفيدة وأخذ احلديث عن جماعة منهم النّجم الغيطي
ّ
والشمس العلقمي والشريف الرميوني ،وجلس باحمليا الشريف بعد والده،
ووالده جلس بعد ّ
البلقيني ،ومن محاسنه أنه كان محافظاً على
الشيخ مح ّمد
ّ
التّص ّدق سرا بحيث ال تعلم شماله ما أنفقت ميينه ،وكانت وفاته يف سنة
(1027هـ) مبصر ودفن بالقرافة الكبرى رحمه اهلل تعالى(.((3
وظائفه وصفاته وثناء العلماء عليه
حبى اهلل تعالى الشيخ جنم الدين الغيطي مكانة عظيمة يف نفوس العامة والعلماء
والصلحاء وكذا األمراء ،فكان رحمه اهلل محببا للخلق أجمعني ،ال يقابل السيئة
بالسيئة ،بل يعفو ويسامح اقتداء منه بسيد اخللق صلى اهلل عليه وسلم ،وكان له
من املناصب التى تبوءها ما يدل املتأمل على رفعة الشيخ وعلو منزلته ،كيف ال وهو
حينها مسند الدنيا وإمامها ،فقد ولى مشيخة املدرسة الصالحية( ((4بجوار اإلمام
( ((3ينظر� :سمط النجوم العوايل يف �أنباء الأوائل والتوايل .406/4
( ((3ينظر :خال�صة الأثر .31/1
( ((3ينظر :خال�صة الأثر .266/1
(� ((4أن�ش�أها ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي �سنة 582هـ ،وكان يقول لنجم الدين امل�شرف على البناء زد احتفاال وت�ألقا ،وعلينا القيام مبئونة ذلك كله،
فكانت تدعى :تاج املدار�س .ينظر :ح�سن املحا�ضرة يف تاريخ م�صر والقاهرة  ،227/2مو�سوعة مدينة القاهرة يف �ألف عام ،القاهرة.272 :
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( ((4تقدم التعريف به يف �ص.5 :
( ((4ينظر :الكواكب ال�سائرة � ،47/3شذرات الذهب .404/8
(� ((4شذرات الذهب .595/10
( ((4خال�صة الأثر .221/2
( ((4ينظر :الكواكب ال�سائرة .47/3
( ((4ينظر :الكواكب ال�سائرة .47/3
( ((4ينظر� :شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب .596/10
( ((4فهر�س الفهار�س .890/2
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الشافعي ،ومشيخة اخلانقاه( ،((4وهما من أجل وظائف مشايخ اإلسالم من غير
سؤال منه(.((4
قال ابن العماد يف ترجمته (اإلمام ّ
العلمة احمل ّدث املسند ،شيخ اإلسالم)(.((4
ووصفه احملبي بقوله (خامتة ْ ُ
الدثني)(.((4
ذكر الشعراوي أنه أفتى ودرس يف حياة مشايخه بإذنهم ،وألقى اهلل محبته يف قلوب
اخلالئق ،فال يكرهه إال مجرم أو منافق ،وانتهت إليه الرئاسة يف علم احلديث،
والتفسير ،والتصوف ،ولم يزل آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر ،يواجه بذلك األمراء،
واألكابر ،ال يخاف يف اهلل لومة الئم(.((4
من أجل صفاته أنه لم يعرف عنه ذكر أحد من اخللق بسوء ،وقد آذاه بعض الناس
أشد األذى ،فلم يقابل ذلك بكلمة واحدة ،فازداد بذلك هيبة ،ومحبة يف قلوب
الناس ،وأجمع الصلحاء يف مصر وغيرها على حبه وحفظ املكانة له(.((4
وذكر القاضي محب الدين احلنفي يف رحلته إلى مصر وصفاً ينب ما كان عليه الشيخ
من عظيم املآثر واخلصال ،فقال« :وإما حافظ العصر وحيد دهره ،ومحدث مصره
الرحلة اإلمام ،والعمدة الهمام ،الشيخ جنم الدين الغيطي فإنه محدث هذه الديار
على اإلطالق ،جامع للكماالت اجلميلة ،ومحاسن األخالق ،حاز أنواع الفضائل
والعلوم ،واحتوى على بدائع املنثور ،واملنظوم ،إذا تكلم يف احلديث بلفظه اجلاري،
أقر كل مسلم بأنه البخاري ،أجمعت على صدارته يف علم احلديث علماء البالد،
واتفقت على ترجيحه بعلو اإلسناد»(.((4
قال عبد احلي الكتاني (وصف الشيخ عبد اهلل الشرقاوي يف «شرح التجريد
«املترجم :بـ «خامتة احلفاظ واحملدثيني بالديار املصرية» وقال عنه احلافظ ابو
الفيض الزبيدي يف مستخرجه على مسلسالت ابن عقيلة« :كان يوصف باحلفظ
واملعرفة وكثرة الشيوخ»)(.((4
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مؤلفاته
لقد كان اإلمام الغيطي كاتباً فذاً ومؤلفاً عظيماً ،يكتب يف دقائق العلوم ،واملتتبع
لكتب التراجم واملشيخات وفهارس املخطوطات ،تصادفه العناويني الكثيرة للكتب
والرسائل التي أمالها جنم الدين الغيطي ،والتي تنوعت يف شتى العلوم واملعارف،
وجاءت نافعة يف بابها ،فهو احملدث واملسند والفقيه واألصولي ،وقد طبع من
رسائله رسالة اإلسراء واملعراج ،واألحاديث األربعون ،وال زال اجلم الغفير من تلك
الرسائل ،محتاجاً إلى التحقيق والنشر؛ ملا لها من أهمية ونفاسة ،ويف النية تتابع
إخراج جميع رسائله ومؤلفاته ،إن كان يف العمر بقية ،ومن املؤلفات( ((4التي خلفها:
1 .1املنهاج يف شرح اإلسراء واملعراج.
(((5
2 .2األجوبة املفيدة َعن االسئلة العديدة .
3 .3أسباب النجاح ِف آ َداب ال ِّن َكاح.
4 .4بهجة السامعني والناظرين مبولد سيد األولني واآلخرين.
5 .5التثنيب على ابْن النَّقِ يب.
6 .6تَل ْ ِخيص ش َهاب األخبار للقضاعى.
الص ُدور بشرح الشذور.
7 .7شرح ُّ
8 .8القعد ْ َ
الامِ ع ِف شرح ُد َرر اللوامع نظم جمع ْ َ
ال َوامِ ع لوالده.
ضة من ْ
َص ِحيح َما ِف ال َّر ْو َ
الالف ْالُطلق.
9 .9فتح املغلق ِف ت ْ
1010الفرائد املنظمة والفوائد احملكمة فِ ي َما يُ َقال ِف ابْ ِت َداء تدريس ا َ
حلدِ يث
الشريف ،تتَ َعلَّق بالبخارى وبأول َماله من تَ ْر َج َمة(.((5
1111ال َق ْول القومي ِف إقطاع َ ِ
تيم.
ِصار امللحة.
1212اللمحة ِف اخْ ت َ
ّصف من ش ْع َبان وفاحتة ُسو َرة
1313مواهب الْ َك ِرمي املنان ِف الْ َك َلم على لَيْلَة الن ْ
ال ُّدخان َوغير َذلِك.
1414نظم ْ َ
اهر واليواقيت ِف َ ْ
ال َو ِ
ت ِرير أعمال ْال َ َواقِ يت فرغ مِ نْ َها سنة (981هـ)
ِف جمادى ال َّثا ِنيَة.
( ((4ينظر يف جميع م�ؤلفاته :ك�شف الظنون  ،1067/2اي�ضاح املكنون  ،29/3الر�سالة امل�ستطرفة لبيان م�شهور كتب ال�سنة امل�شرفة  ،200/1هدية
العارفني  ،252/2االعالم  ،7/6معجم امل�ؤلفني  ،293/8فهر�س الفهار�س  ،888/2معجم املطبوعات العربية  ،1422/2ويحفل مركز جمعة املاجد بجملة
طيبة من �صور هذه الر�سائل .www.almajidcenter.org
( ((5حتت التحقيق من قبل كاتب ال�سطور.
( ((5حتت التحقيق من قبل كاتب ال�سطور.
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وفاته
اختلف املؤرخون يف السنة التي تويف فيها اإلمام جنم الدين الغيطي ،فأرخ وفاته
جنم الدين الغزي مترددا بني سنة(983هـ) وسنة (984هـ)(.((5
وذكره ابن العماد ضمن وفيات سنة 984هـ( ،((5ووافقه على ذلك عمر رضا كحالة(.((5
وذكر الشيخ عبد احلي الكتاني أن وفاته كانت سنة(982هـ)( ،((5وتبعه على ذلك
يوسف سركيس(.((5
واستدل الكتاني على ذلك مبا أورده من تأبني بعضهم له شعراً:
ضى َحافِ ُ
ص ِر َ ْ
َق َ
ن ُم ال ُه َدى
ظ ال َّع ْ

َونَا َل ال ِّر َ
ضى مِ ْن َغف ٍُور َر ِحيم

َو َق ْد َسا َء ُك َّل ال َو َرى َف ْق َدهُ

ص َر َف َق ْد َع ِظيم
َو َق ْد َح َّل َف َم ْ

َو َم ْن ُس ْعدِ ِه َجا َء ت َِار َ
يخ ُه

إ َما ُم ا َ
حلدِ ِ
أهلِ النَّعِ يم
يث مع ْ

( ((5الكواكب ال�سائرة .46/3
(� ((5شذرات الذهب .403/8
( ((5معجم امل�ؤلفني .293 /8
( ((5فهر�س الفهار�س .888/2
( ((5معجم املطبوعات العربية واملعربة .1422/2
( ((5الر�سالة امل�ستطرفة.200 :
( ((5الأعالم .7/6
( ((5هدية العارفني .252/2
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وذهب أبو الفيض الكتاني إلى أن وفاته كانت سنة (981هـ)( ((5قال خير الدين
الزركلي أرخوا وفاته بقولهم( :إ َما ُم ا َ
حلدِ ِ
أهلِ النَّعِ يم) قلت :يظهر أن ناظم
يث مع ْ
(أهلِ ) همزة وصل ال تلفظ فأهمل حسابها ،وإال
هذه الشطرة اعتبر األلف من ْ
فيكون التاريخ 982هـ ويف شذرات الذهب أ َّرخ وفاته سنة 984هـ خطأ وأرخه
صديقه املعاصر له عبد الوهاب الشعراوي يف رسالته الذيل بقوله( :وفاته نهار
االربعاء  17صفر سنة 981هـ)(.((5
ووافقه على ذلك إسماعيل باشا البغدادي(.((5
والذي يرجح من ذلك ما ذكره معاصره عبد الوهاب الشعراوي ،وتبعه عليه أبو
الفيض الكتاني ،وخير الدين الزركلي.
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املبحث الثاني  :بيان نسبة املخطوط وأهميته ووصف النسخ ومنهج التحقيق
املطلب األول :نسبة الرسالة وأهميتها
ً
أوال :نسبة الرسالة لنجم الدين الغيطي وبيان اسمها.

نسب هذه الرسالة للغيطي حاجي خليفة يف كشف الظنون ،وسماه «التأييدات
العلية ،لألوقاف املصرية»( ((6ووافقه إسماعيل باشا البغدادي يف هدية العارفني،
يف النسبة والتسمية(.((6
وكذلك جاء مرقوما على طرة الرسالة ما يبني وجه نسبتها واسمها ،مع تفاوت يسير
يف عنوانها.
ثاني ًا :أهمية الرسالة وسبب تأليفها.

أكتسبت هذه الرسالة أهميتها؛ كونها جاءت يف معرض اجلواب الذي وجه للسلطان
سليمان القانوني؛ ذلك أن بعض الوالة أراد السيطرة على أوقاف القاهرة ،بحجة
أنها لم تكن وقفاً صحيحاً ،وطلب أن يزاد يف خراجها ،فندب السلطان سليمان -
الذي عرف بتدينه ووقوفه عند حدود اهلل  -أهل العلم أن يكتبوا إليه يف ذلك ،فكان
ممن كتب مترجمنا جنم الدين الغيطي ،وقد سبقه يف الكتابة يف ذات املوضوع ابن
جنيم احلنفي( ((6يف رسالته» التحفة املرضية يف األراضي املصرية(« ((6وكان ذلك
سنة 958هـ ،وقد صرح الغيطي يف مقدمة رسالته مبا حمله على الكتابة فقال:
(وقد أشيع اآلن بالقاهرة املعزية ،خب ٌر انقبضت له القلوب ،وماجت الناس منه،
وحصل لهم كرب بل كروب ،وتقاصرت الهمم عن اإلشتغال ،ملا سمعت العلماء
بأن مالها من األوقاف واملرتبات يف خبر اإلبطال ،وبأن ما فعله
والطلب ُة والقراءَّ ،
امللوك واألمراء املاضون ،من األوقاف من بيت املال ،أو مما اشتري منه غير صحيح،
وبأن يجعل على األراضي على تقدير صحة وقفيتها خرا ٌج ،زيادة على ما عليها من
أي ترجيح ،وبأنه جاء بذلك مرسو ٌم
ترج ُح على اإلخراج َّ
اجلبايات واملغارم ،التي َ
شريف ،وفتوى من موالنا املفتي ذي القدر املنيف؛ لكن حصل طمأنينة مبا أشيع
( ((6ك�شف الظنون .336 /1

( ((6هدية العارفني ،253 /2وينظر :معجم امل�ؤلفني ،253/8الر�سالة امل�ستطرفة.200 :

( ((6هو زين الدين بن �إبراهيم ،ال�شهري بابن جنيم ،من �أهل م�صر فقيه و�أ�صويل حنفي ،كان عاملًا حمققًا ومك ًرثا من الت�صنيف� ،أخذ عن �شرف الدين
البلقيني و�شهاب الدين ال�شلبي وغريهما� .أجيز بالإفتاء والتدري�س وانتفع به خالئق .من ت�صانيفه( :البحر الرائق يف �شرح كنز الدقائق) �( ،شرح املنار)
يف الأ�صول ،تويف ( 970هـ) ينظر :و�شذرات الذهب  ،358/8والأعالم للزركلي 104/3؛ ومعجم امل�ؤلفني .192/4
( ((6طبعت �ضمن الر�سائل الزينة ،وهي حمتاجة اىل �إعادة �إخراج.
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( ((6ينظر :مقاالت الإ�سالميني للأ�شعري� ،250 :شرح النووي على �صجيح م�سلم.177/12
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أن موالنا اخلنكار األعظم ،واخلاقان املكرم ،ع َّول يف املرسوم على أنه ،إذا قال
من َّ
أحد من األئمة الثالثةِ بصحة األوقاف املذكورة ،وعدم اخلراج ،يتبع ويعول على
حكم حاكم مذهبه ،وبه ينتفع ،فطلب من العلماء بيان ذلك ،وماهو األرجح من قول
أئمتهم يف تلك املسالك ،فكتب الفقير يف ذلك وإن لم يكن يف تلك احللبة مجلياً،
فعسى أن يكون مصلياً).
فبني يف رسالته أهمية األوقاف واإلرصادات على العلماء وطلبة العلم ،وذكر ما
كانت عليه األوقاف يف زمن نور الدين الشهيد ومن تبعه من الوالة ،ثم بني حكم
األراضي يف مصر من حيث القول يف وقفيتها وخراجها ،وجاءت حاملة يف طياتها
بيان الواجب الشرعي فيما يجب على أهل العلم بيانه ،وقد أودع الشيخ يف ثنايا
رسالته ،بيانا عن نشأة األوقاف وخاصة األوقاف املصرية ،ونوه إلى شروط الواقفني
وهي ما يقيد به الواقفون التصرف يف أوقافهم ،من حيث إبقاؤها واستبدالها،
وحفظها واإلنفاق عليها ،وجهات صرفها ،وكل ما يتعلق بها ،وأشار إلى أن الفقهاء
متفقون على قاعدة عامة يف أحكام شروط الواقفني ،وهي أن ما لم يناف مقتضى
الوقف منها ،ولم يكن منهياً عنه ،أو مخالفاً لقاعدة من قواعد الشرع ،وفيه مصلحة
للوقف أو للمستحقني فإنه يكون جائزاً وصحيحاً يلزم األخذ به ،وال جتوز مخالفته
إال لضرورة أو مصلحة راجحة ،مستدال بفعل أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي
اهلل عنه يف أرض السواد ،خامتاً رسالته بالثناء على دولة السلطان سليمان وداعياً
بدوامها ،مما يبني منهج أهل السنة واجلماعة يف وجوب الطاعة والدعاء لوالة
االمور(.((6
ومما جتدر اإلشارة إليه ذكر منوذج مما اشتمل عليه القرن التاسع الهحري من
أوقاف سالطني املماليك ،حيث حتتفظ وزارة األوقاف املصرية بحجة وقفية كبيرة
عدد أوراقها ( )229ورقة ،وهناك ملخص لهذه احلجة بدار الكتب املصرية ،يحتوي
على  24حجة خاصة باألوقاف التي أوقفها السلطان اململوكي األشـرف برسباي
أثناء سنوات حكمه ،على مدى أربع عشرة سنة منذ 828هـ إلى 841هـ.
ومن الطريف والعجيب ،أن السلطان برسباي نقش حجج أوقافه هذه على جدار
اإليوان الغربي ملدرسته األشرفية ،التي أوقف عليها الكثير من األوقاف كما سيأتي
ذكره ،وهي تفوق لذلك أية حجة أخرى مخطوطة ،وهي كذلك الوحيدة املوجودة
نقشاً يف مصر.
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وقد احتوت احلجج األربعة والعشرون على جميع أغراض وأنواع الوقف ،فبعضها
كان وقفاً خيرياً (ثماني عشرة حجة) (الوقف على اجلامع األشريف ،إحدى عشرة
حجة ،والوقف على الزاوية والصوفية وشيخهم ،ثالث حجج ،والوقف على جامع
سرياقوس ،حجة واحدة ،والوقف على املسجد داخل باب النصر ،حجة واحدة،
والوقف على حوض السبيل ،حجتان) ويف األربع والعشرين حجة حجتان متثالن
وقفاً على الذرية ،واألربع احلجج الباقية حجج مشتركة بني اخليري والذري.
ومن خالل دراسة نص الوقف اخليري يف احلجة األولى اخلاصة باجلامع األشريف،
جند ما يلي:
نص الواقف على أن الغلة أو الريع املتحصل من جميع ما وقف وذكر ،يصرف بعد
العمارة (أي عمارة املسجد وصيانته) ،على:
1.1ثالثة مؤذنني حسني الصوت (1100درهم) لكل منهم.
2.2رجل من أهل اخلير والدين حافظ لكتاب اهلل العزيز ،يؤم الناس ويصلى بهم
وأن يكون حنيفاً عاملاً بأحكام الصالة محسناً للقراءة (1000درهم).
3.3رجل من أهل العلم والدين واخلير عارف بطريق الوعظ يخطب بالناس أيام
اجلمع والعيدين ويؤم بهم بعد اخلطبة ( 500درهم).
4.4رجل عالم باألوقات يتولى مباشرة األوقات على العادة ( 300درهم).
5.5رجل يخرج أمام اخلطيب يوم اجلمعة ويؤذن أمام املؤذنني ( 100درهم).
6.6رجل من أهل العلم حنفي املذهب موصوف بالديـانة يكـون شيخاً للصوفية
( 3000درهم).
7.7يصرف لـ( )25رج ً
ال من طلبة العلم احلنفية املوصوفني باخلير والدين والفقر،
لكل 300درهم يف كل شهر على أن يجتمعون هم
بالسوية بينهم (7500درهم) ٍ
وشيخهم املذكور يف كل يوم بعد صالة العصر.
8.8يصرف لرجل من أهل الدين واألمانة يضبط غيبة أرباب الوظائف مبلغ (100
درهم).
9.9يصرف لرجل من حفاظ القرآن الكرمي يقرأ يف املصحف الشريف يف كل يوم
جمعة حزباً واحداً مبلغ ( 100درهم ).
1010يصرف لرجل عارف بقراءة حديث سيدنا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم  -يقرأ البخاري من أول شهر رجب من كل سنة ويختمه يف العشر
األخير من شهر رمضان يف كل شهر مبلغ ( 200درهم).
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1111يصرف لعشرين يتيماً يف كل شهر مبلغ ( 2000درهم) ويف كل سنة كسوة
الشتاء والصيف ( 9000درهم) من الفلوس املوصوفة.
1212يصرف ملؤدبهم يف كل شهر ( 300درهم) ويكون حافظاً للقرآن ومن أهل
العفة والصيانة والدين مشهور بذلك يتولى تعليمهم على العادة .على أن من
بلغ منهم وحفظ القرآن الكرمي استبدل به .وإن بلغ وقد بقى عليه اليسير
فيستمر يف املكتب إلى أن يكمل حفظ القرآن إذا رجى فالحه وخيره ثم
يستبدل به غيره.
1313يصرف لرجل من أهل األمانة يتولى خزانة كتب العلم على العادة
(300درهم).
1414ويصرف لرجلني من أهل اخلير واألمانة وطلبة العلم الشريف يكونان
شاهدين بالوقف على العادة مبلغ(600درهم) بالسوية.
1515يصرف لرجل عارف بنظم احلسابات ووضعها يكون عامال بالوقف على
العادة يف كل شهر ( 400درهم).
1616يصرف لرجل من أهل األمانة واحلراسة يقيمه الناظر بواباً باجلامع
املذكور على العادة يف كل شهر (400درهم).
1717يصرف لرجل يسقي املسلمني بالسبيل على العادة يف رمضان بعد املغرب
إلى بعد عشاء اآلخرة مبلغ ( 500درهم).
1818يصرف ألربعة نفر فراشني على العادة مبلغ ( 800درهم) بالسوية.
1919يصرف من ذلك يف كل شهر لرجلني وقادين على العادة مبلغ ( 400درهم)
بالسوية.
2020يصرف لرجل يكون سواقاً بساقية اجلامع املذكور على العادة مبلغ (400
درهم).
2121يصرف يف ثمن الزيت برسم الوقود مبلغ ( 2000درهم) يف كل شهر،
وبرسم التوسعة يف شهر رمضان من كل سنة على العادة مبلغ ( 250درهم).
2222يصرف ملن يتولى الكنس والرش أمام اجلامع املذكور على العادة مبلغ
( 300درهم).
2323يصرف لرجل من أهل الدين واألمانة يتولى استخراج ريع الوقف وقبضه
وصرفه مبلغ ( 600درهم).
2424عند تعذر الصرف إلى اجلامع يصرف إلى فقراء احلرمني الشريفني
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بالسوية ،وعند تعذره عليهما  -والعياذ باهلل تعالى  -صرف إلى اآلخر .فإن
عاد إمكان الصرف إلى اجلهة املتعذر إليها صرف إليها ،فإن تعذر الصرف
إلى احلرمني وأمكن الصرف إلى اجلامع صرف إليه ،فإن تعذر ذلك كله
صرف للفقراء واملساكني أينما كانوا(.((6
ويتضح الشمول يف األغراض واالستيعاب للمتغيرات املستقبلية ،مما يظهر صفة
الدميومة واألبدية يف الوقف وأغراضه(.((6
وأوضح هذا النموذج ببيان تام ما عليه احلكم يف شروط الواقفني ،وهي ما تفيده
وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي يضعها الواقف للعمل بها يف وقفه من
بيان مصارفه ،وطريقة استغالله ،وتعيني جهات االستحقاق ،وكيفية توزيع الغلة على
املستحقني ،وبيان الوالية على الوقف ،واإلنفاق عليه ،ونحو ذلك(.((6
وأجد نفسي هنا مضطراً إلى بيان معنى قول الفقهاء يف القاعدة الفقهية« :شرط
الواقف كنص الشارع» ،حيث اعتاد الفقهاء يف كتبهم إبان حديثهم عن الكالم على
شروط الواقفني أن يبدءوا بهذه القاعدة «شرط الواقف كنص الشارع».
وقد أثار هذا التشبيه لشرط الواقف بنص الشارع خالفاً بينهم ،يف معنى هذا
القول ،ويف املراد به ،فافترقت أقوالهم إلى ثالثة:
القول األول :أن شرط الواقف كنص الشارع يف وجوب اتباعه والعمل به.
وممن نص على ذلك اخلرشي من املالكية يف شرحه على مختصر خليل ،وصاحب
مطالب أولي النهى من احلنابلة(.((6
القول الثاني :أن شرط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة ،ال يف وجوب العمل
به واتباعه ،وهذا ما ذهب اليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم.
قال ابن تيمية« :واملقصود إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف ،ولهذا
قال الفقهاء :إن نصوصه كنصوص الشارع .يعني يف الفهم والداللة ،فيفهم مقصود
ذلك من وجوه متعددة ،كما يفهم مقصود الشارع»(.((6
ويوضح رأيه أكثر عندما يقول« :ومن قال من الفقهاء :إن شروط الواقف نصوص
( ((6ينظر :مناذج وقفية من القرن التا�سع الهجري ،للدكتور عمر زهري حافظ � ،ص ،798-791ن�شر على هذا الرابط. /http://iefpedia.com/arab :

( ((6ينظر :امل�صدر ال�سابق �ص.798

( ((6ينظر :تي�سري الوقوف للمناوي ،95/1و�شرح منتهى الإرادات  ،501/2حما�ضرات يف الوقف لأبي زهرة ،136:والوقـف يف ال�شريعة والقانون
لزهدي يكن.50:
( ((6ينظر� :شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل  ،92/7مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى .312/4
( ((6ينظر :جمموع الفتاوى .98/31
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املطلب الثاني :وصف النسخ ومنهج التحقيق فيها
ً
أوال :النسخ اخلطية وصفها وصور منها
النسخة األولى :وقد رمزت لها بالرمز (أ):
( ((7ينظر :املرجع ال�سابق .48 - 47/31
(� ((7إعالم املوقعني .187 - 186/4

( ((7ينظر :الدر املختار مع حا�شية ابن عابدين .575/3

( ((7ينظر� :شروط الواقفني و�أحكامها للدكتور علي عبا�س احلكمي 183:وما بعدها .
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كألفاظ الشارع فمراده أنها كالنصوص يف الداللة على مراد الواقف ،ال يف وجوب
العمل ،أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه املشروطة ،كما يستفاد مراد الشارع
من ألفاظه ،فكما يعرف العموم واخلصوص واإلطالق والتقييد والتشريك والترتيب
يف الشرع من ألفاظ الشارع ،فكذلك تعرف يف الوقف من ألفاظ الواقف… وأما أن
جتعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع يف وجوب
العلم بها ،فهذا كفر باتفاق املسلمني»(.((7
وقال ابن القيم« :وأما ما قد لهج به بعضهم من قوله .شروط الواقف كنصوص
الشارع .فهذا قد يراد به معنى صحيح ومعنى باطل ،فإن أريد أنها كنصوص
الشارع يف الفهم والداللة ،وتقييد مطلقها مبقيدها ،وتقدمي خاصها على عامها
واألخذ فيها بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،فهذا حق من حيث اجلملة .وإن
أريد أنها كنصوص الشارع يف وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها ،فهذا من أبطل
الباطل»(.((7
القول الثالث :أن شرط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة ويف وجوب إتباعه
والعمل به(.((7
وقد يبدو ألول وهلة وجود تباين يف فهم هذه القاعدة بني الفقهاء ،وأنهم حملوها
على معنيني مختلفني ،ولكن إذا علمنا أن الفقهاء متفقون على أن شروط الواقفني
منها ما هو صحيح ،ومنها ما هو باطل ،وال يتصور من أحد من أهل العلم القول
بوجوب العلم بالشرط الباطل مع علمه ببطالنه.
وعلى هذا فالقول بأن شرط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل به محمول على
ما إذا استوفى شروط صحته ،وعدم املوانع عند القائلني به وهذا املعنى ال يخالفهم
فيه أحد(.((7
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ـ مكان وجودها :مكتبة ملت استانبول.
ـ رقمها.1152 :
ـ عدد أوراقها.8 :
ـ قياسها.17×21:
ـ عدد األسطر يف الصفحة 21:سطراً.
ـ عدد كلمات السطر الواحد.9:
ـ الناسخ :اليوجد.
ـ تاريخ النسخ :اليوجد.
ـ نوع اخلط وصفته :نسخ حديث.
ـ املالحظات :تقع ضمن مجموع تبدأ من .197 - 190
النسخة الثانية :وقد رمزت لها بالرمز (ز):
ـ مكان وجودها :مكتبة األزهر.
ـ رقمها.119496 :
ـ عدد أوراقها.4:
ـ قياسها.19×21:
ـ عدد األسطر يف الصفحة 26 :سطراً.
ـ عدد كلمات السطر الواحد.14 :
ـ الناسخ :اليوجد.
ـ تاريخ النسخ :اليوجد.
ـ نوع اخلط وصفته :نسخ حديث.
ـ املالحظات :تقع ضمن مجموع وتبدأ من .17 - 13
النسخة الثالثة :وقد رمزت لها بالرمز (ب):
ـ مكان وجودها :مكتبة احلرم املكي
ـ رقمها 7 / 3799 :فقه.
ـ عدد أوراقها.11:
ـ قياسها.18 × 26 :
ـ عدد األسطر يف الصفحة 21 :سطراً.
ـ عدد كلمات السطر الواحد.13 :
ـ الناسخ :اليوجد.
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ـ تاريخ النسخ :اليوجد.
ـ نوع اخلط وصفته :تعليق.
ـ املالحظات :تقع ضمن مجموع وتبدأ من .536-545
النسخة الرابعة :وقد رمزت لها بالرمز (ح):
ـ مكان وجودها :مكتبة احلرم املكي
ـ رقمها 44 / 3905 :فقه.
ـ عدد أوراقها.2:
ـ قياسها.18 × 26 :
ـ عدد األسطر يف الصفحة 41 :سطراً.
ـ عدد كلمات السطر الواحد.21 :
ـ الناسخ :اليوجد.
ـ تاريخ النسخ :اليوجد.
ـ نوع اخلط وصفته :نسخ ضعيف.
ـ املالحظات :تقع ضمن مجموع وتبدأ من.171 - 170
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ثاني ًا :عملي يف حتقيق الرسالة
1 .1نسخت النص معتمداً النسخة التركية أصال ،واملوجودة يف مكتبة ملت
باستانبول ،ورقمها ،1152 :ورمزت لها بـ (أ) وأحيانا أسميها األصل ،وقابلت
عليها النسخ األخرى ،معتمداً ما جاء فيها.
2 .2ترجمت ما استطعت لألعالم الواردين يف الرسالة ،ممن ظننت حاجتهم الى
بيان ،وضربت صفحاً عن آخرين.
3 .3أوضحت الكلمات الغريبة التي ذكرها الغيطي.
4 .4أوضحت بعض املسائل التي كانت بحاجة إلى مزيد بيان.
5 .5أشرت إلى مضان النقوالت التي أوردها جنم الدين الغيطي ،بقدر الطاقة.
6 .6وثقت ما استطعت من نصوص الرسالة.
7 .7وضعت أرقاما بني حاصرتني هكذا [أ ،]191:مشيراً بها الى إنتهاء اللوحة من
النسخة التركية التي جعلتها أصال ،ويالحظ ابتداء الترقيم من ( )191ذلك أنها
تقع ضمن مجموع خطي.
كان جل الهم منصباً حول ضبط النص ،وإخراجه بالوجه الذي أراده مؤلفه ،سائ ً
ال
اهلل التوفيق والسداد.

168

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

النــص الـمحـقــق

(( ((7وهو ح�سبي ونعم الوكيل) �سقط من :ز.
(( ((7وبه ثقتي وهو ح�سبي ونعم الوكيل قال ال�شيخ االمام العامل العالمة العمدة املحقق الفهامة ابو الإ�شراق جنم الدين حممد الغيطي ال�شافعي تغمده
الله تعاىل برحته ور�ضوانه) �سقط من :ب.
(� ((7سقطت من :ب.
( ((7يف :ب (ودفع).
( ((7هو ال�سلطان العثماين �سليمان بن �سليم الأول ،عا�شر ال�سالطني العثمانيني ،بلغت الدولة الإ�سالمية يف عهده �أق�صى ات�ساع لها حتى �أ�صبحت �أقوى
دولة يف العامل يف ذلك الوقت ،ويعد �صاحب �أطول ت�أريخ يف احلكم ،عرف عند الغرب با�سم �سليمان العظيم ،ويف ال�شرق با�سم �سليمان القانوين ملا
قام به من �إ�صالح يف النظام الق�ضائي العثماين ،وقد �أدخل �سليمان �إ�صالحات ق�ضائية ،قاد بنف�سه اجليو�ش العثمانية ،وكان مع �شجاعته وب�أ�سه راعيا
كبري ًا للثقافة ،وم�شرف ًا على تطور الفنون والأدب والعمارة يف الع�صر الذهبي للإمرباطورية العثمانية ،وكان �شاعرا يجيد احلديث ب�أربع لغات :العربية
والفار�سية وال�صربية ،واجلغائية ،وتويف �سنة (974هـ).ينظر� :شذرات الذهب  ،549/10النور ال�سافر ،292:العقد املنظوم.375:
( ((7يف :ز(ومالهم).
( ((8يف :ب ،ز�( ،سلطة).
() ((8وثنى مبالئكته وثلث ب�أهل العلم فما ابها ذلك من ت�شريف �سقط من :ز.
( ((8يف :ب(ملرتبة).
(� ((8أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،354/3برقم ( ،)3643والرتمذي يف جامعة  ،48/5برقم ( ،)2682وابن ماجه يف �سننه  /81/1برقم ( ،)223علقه
البخاري يف �صحيحه من غري ا�سناد ،يف كتاب العلم  ،37 /1وقال عنه ابن املنري يف البدر (َ 587 /7هذَا احلَدِيث َ�صحِ يح).
( ((8ي�شري �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه.
( ((8يف :ز ،ب(،بالأوقاف).
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وبه ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل(.((7
قال الشيخ اإلمام العالم العالمة العمدة احملقق الفهامة أبو اإلشراق جنم الدين
محمد الغيطي الشافعي تغمده اهلل تعالى برحمته ورضوانه(.((7
احلمد هلل الذي حمى حما( ((7حملة الشرع الشريف ،ورفع منار قدرهم املنيف،
ومنع( ((7مالهم من األوقاف واإلرصادات ،عن اإلبطال والتزييف ،وشد عضدهم،
وآزرهم بدوام دولة سليمان( ((7الزمان ،ذي الظل الوريف ،ومنع عنهم كيد من قصد
لهم ضرراً ،بالدولة العلية العلوية ،ومالها( ((7من سطوة( ((8وتخويف ،وأشهد أن ال
اله اال اهلل وحده ال شريك له ،شهادة شهدها لنفسه ،وثنى مبالئكته ،وثلث بأهل
العلم ،فما أبهى ذلك من تشريف( ،((8وأشهد أن سيدنا محمداً صلى اهلل عليه
املبي لرتبة( ((8أهل العلم بقوله (العلماء ورثة
وسلم عبده ورسوله سيد األصفياء ِّ
(((8
اإلنبياء)( ((8صلى اهلل عليه وسلم ،خصوصاً فاروقه  ،الذي رتب العطاء يف بيت
وع َّوض عن ذلك ملا قطع ،من جاء بعده من
مال املسلمني ،ألهل الفضل واحملتاجنيَ ،
امللوك األوقاف(((8على العلماء وجهة القربات ،وكانت سنة حسنة إلى أن يرث اهلل

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

األرض ومن عليها( ،((8وهو خير الوارثني.
وبعد .فاهلل تعالى( ((8جعل شريعة محمد صلى اهلل عليه وسلم [باقية ببقاء العلماء
إلى يوم الدين خصوصية له صلى اهلل عليه وسلم من بني سائر اإلنبياء واملرسلني
وقد أخبر صلى اهلل عليه وسلم]( ((8عن بقائهم وظهورهم على احلق ،يف تلك
املسالك( ،ال يضرهم من خذلهم ،ومن خالفهم حتى يأتي أمر اهلل)( ،((8ويف رواية
(حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك)([ ((9أ ،]191:وقد ا َّمنهم صلى اهلل عليه وسلم
بعدم سلب ما وهبوه من العلم بقوله( :إ َِّن َّ َ
َاعا يَنْت َِز ُع ُه مِ َن
الل الَ يَ ْقب ُ
ِض الْعِ ل ْ َم انْ ِتز ً
وسا
العِ َبادِ َ ،ولَكِ ْن يَ ْقب ُ
ِض الْعِ ل ْ َم ِب َقبْ ِ
َّاس ُر ُؤ ً
ض الْ ُعل َ َماءِ َ ،حتَّى ِإ َذا لَ ْم يَبْ َق َع ِالًا ،ات ََّخ َذ الن ُ
ضلُّوا َوأَ َ
ُج َّهاالًَ ،ف ُس ِئلُوا َف َأ ْفتَ ْوا ِب َغيْ ِر ِعل ْ ٍمَ ،ف َ
ضلُّوا)(.((9
(((9
فلذلك لم تزل مرتبتهم فاخرة يف الدنيا واآلخرة ،يرجع الناس فيها إليهم ،ويعول
(((9
فيها عليهم ،وما برحوا مكرمني يف جميع الدول ،والقرون األُ َول ،خصوصاً يف
دولة موالنا اإلمام األعظم ،واخلاقان األكرم( ((9األفخم ،القائم بنصر الدين(،((9
واملجاهد إلعزاز االسالم واملسلمني ،قامع الطغاة واملتمردين ،حامي ثغور املوحدين،
واضع العدل يف مستحقه ،واآلخذ للمظلوم بحقه،
والقائم من( ((9اجلهاد بفرضه،
ِ
َّ
(السل ْ َطا ُن ِظ ُّل ِ
الل ِف أَ ْر ِضهِ )(.((9
الذي صدق عليه قوله صلى اهلل عليه وسلمُّ :
من فتح اهلل تعالى على يديه ،مالم يفتح إال على يد الصحابة األعالم ،وطار اسمه
يف اخلافقني ،ونكست من هيبته األعالم ،من أمن الناس بوجوده على معتقداتهم،
(( ((8ومن عليها) �سقط من :ز.
(( ((8ف�إن الله تعاىل) يف :ز.
( ((8الزيادة من :ز.
ّبي �صلّى الله عليه و�سلّم« :ال تزال طائفة من �أ ّمتي ظاهرين على احلقّ » يقاتلون وهم �أهل العلم «] ،101 /9برقم
(� ((8أخرجه البخاري [باب قول الن ّ
ي�ضرهم من خالفهم» ] 1523/3برقم (.)1920
( ،)7311وم�سلم[باب قوله �صلّى الله عليه و�سلّم« :ال تزال طائفة من �أ ّمتي ظاهرين على احلقّ ال ّ
ي�ضرهم من خالفهم» ] 1524/3برقم (.)1924
(� ((9أخرجه م�سلم[باب قوله �صلّى الله عليه و�سلّم« :ال تزال طائفة من �أ ّمتي ظاهرين على احلقّ ال ّ
(� ((9أخرجه البخاري [باب كيف يقب�ض العلم ] 50/1برقم (� ،)100أخرجه م�سلم [باب رفع العلم وقب�ضه ] ،60 /8رقم ()2673
( ((9يف :ز ،ب(،ويعولون).
(� ((9سقطت من :ز.
( ((9يف :ز(املكرم).
(( ((9بن�صر الدين) �سقط من :ب.
( ((9يف :ز( يف).
ولفظه(ال�سلطان ظلّ اللّه يف �أر�ضه من ن�صحه هدي ،ومن غ�شّ ه �ضلّ ) و�أخرجه
)،
31
(
برقم
،
140
الوالة:
من
العادلني
ف�ضيلة
يف
نعيم
(� ((9أخرجه �أبو
ّ
البيهقي يف ال�شعب  15/6بلفظ(�إن ال�سلطان ظل الله يف الأر�ض ي�أوي �إليه كل مظلوم من عباده ف�إذا عدل كان له الأجر و على الرعية ال�شكر )...وقال
فيه (�أبو املهدي �سعيد بن �سنان �ضعيف عند �أهل العلم باحلديث) ،وللحديث طرق �أخرى عن �أن�س ،منها ما رواه ُع ْق َب ُة ْب ُن َع ْبدِ ال َّل ِه ا ْل َعنَزِ ُّي َع ْن َقتَا َدةَ ،قال
ِيف) ،ومنها َع ْن �أَبِي َع ْون ْبنِ �أَبِي
ال�ضع ِ
مفُوظٍ َ ،ولَ ُي ْع َر ُف ِ�إ َّل ِبهَِ ،ولَ ُيتَا ِب ُع ُه ِ�إ َّل ن َْح َو ُه ِف َّ
(م ُهولٌ بِال َّنقْلِ َ ،و َحدِي ُث ُه ُم ْن َك ٌر غ ْ ُ
َي َ ْ
العقيلي يف ال�ضعفاء ْ َ 354/3
ُركبة،قَالَ ابن �أبي حامت يف العلل َ (538/6هذَا حديثٌ ُمن َك ٌر ،وابن �أبي ُركبة جمهولٌ ).
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(� ((9ساقطة من :ز.
( ((9يف :ز(ومل).
(� ((10سقطت من :ز.
( ((10يف :ز(فعله).
( ((10يف :ز( ،يف) بغري الواو.
(� ((10سقطت من :ز ،ب.
( ((10يف :ز( ،ال�صلحاء).
( ((10يف :ز(،و�أهدوه).
( ((10يف :ز( ،دولهم يف الأمان والأمن �إىل الآن).
( ((10يف :ز�(،صدور).
( ((10يف :ب(�أم ما).
املاوردي و�أبي يعلى ب�أنّه (ما و�ضع على رقاب الأر�ض من حقوق ت�ؤ ّدى عنه) املاوردي :الأحكام ال�سلطانية - 146 :مطبعة م�صطفى
وعرفه كلّ من
ّ
(ّ ((10
احللبي بالقاهرة ط  1393 / 3هـ  1973 -م� ،أبو يعلى الفراء :الأحكام ال�سلطانية - 162 :مطبعة م�صطفى احللبي بالقاهرة ط  1966 - 1386 ،2م.
( ((11يف :ح (احلمايات).
( ((11يف :ز( ،اخلراج).
(((11يف :ز ،و(�أنه).
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وأديانهم ،وأوقافهم ،وأرزاقهمِ ،
وصالتهم ،من ورث امللك ال عن كالله ،وأتاه يجر
أذياله ،خادم احلرمني الشريفني ،والساعي بكلتا يديه يف حماية البلدين املنيفني،
ناشر العدل واألمان ،موالنا السلطان امللك( ((9املظفر سليمان ،الزال منصوراً على
العدا ،محفوظاً عن مواقعة الردا ،فلم( ((9يزل  -نصره اهلل  -من حني واليته
يُجري على العلماء األعالم ،وطلبة العلم ،وحفاظ القرآن [ب ]191:من األنام،
املبرات والصدقات ويجعل عليهم األوقاف( ،((10واملدارس ،والتكيات ،على الدوام،
كما فعل( ((10آباؤه الكرام ،وأسالفه العظام ،بل زاد عليهم يف ذلك ،ويف( ((10سلوك
هذه املسالك ،يف البالد الرومية ،واألقطار احلجازية ،واملصرية والقاهرة املعزية،
فزاد بذلك الدعاء له( ((10ممن بها من العلماء ،والطلبة والفقراء والصاحلني(،((10
وأَهدوا( ((10ذلك يف صحائفه الزكية ،ولم تزل الناس من أول دولتهم إلى اآلن ،يف أمن
وأمان( ،((10وانشراح صدر( ((10واطمئنان ،وزاد بذلك طلب العلوم ،ونشر ما لها من
منطوق ومفهوم ،وقد أشيع اآلن بالقاهرة املعزية ،خب ٌر انقبضت له القلوب ،وماجت
ٍ
الناس منه ،وحصل لهم كرب بل كروب ،وتقاصرت الهمم عن اإلشتغال ،ملا سمعت
بأن ما لها من األوقاف واملرتبات يف خبر اإلبطال ،وبأن
العلماء والطلب ُة والقراءَّ ،
ما فعله امللوك واألمراء املاضون ،من األوقاف من بيت املال ،أو مما( ((10اشتري منه
غير صحيح ،وبأن يجعل على األراضي على تقدير صحة وقفيتها خرا ٌج( ،((10زيادة
اي ترجيح،
ترج ُح على اإلخراج(َّ ((11
على ما عليها من اجلبايات( ((11واملغارم ،التي َ
وبأنه( ((11جاء بذلك مرسو ٌم شريف ،وفتوى من موالنا املفتي ذي القدر املنيف؛
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أن( ((11موالنا اخلنكار( ((11األعظم ،واخلاقان
لكن حصل طمأنينة مبا أشيع من َّ
(((11
املكرم( ،((11ع َّول يف املرسوم على أنه ،إذا قال أحد من األئمة الثالثةِ بصحة
األوقاف املذكورة ،وعدم اخلراج ،يتبع ،ويعول على حكم حاكم [أ ]192:مذهبه وبه
ينتفع( ،((11فطلب من العلماء بيان ذلك ،وماهو األرجح من( ((11قول أئمتهم( ((11يف
تلك املسالك( ،((12فكتب الفقير يف ذلك وإن لم يكن يف( ((12تلك احللبة مجلياً ،فعسى
أن يكون مصلياً.
فقال :ليعلم أن منشأ( ((12أوقاف أراضي بيت املال ،على جهات اخلير من املدارس،
واملا َرستان( ،((12واألشخاص املعينني ،يف زمن امللك العادل نور الدين الشهيد(،((12
فهو أو ُل من أحدث ذلك ،إعانة للمستحقني على وصول حقهم( ((12إليهم ،من بيت
مال املسلمني بسهولة ،ملا كان وصول الفقراء والضعفاء( ((12إلى اخللفاء وامللوك،
وأخذ( ((12حقهم منهم متعذراً ،أو متعسراً ،ولم( ((12يقع ذلك قبل( ،((12وقد أكثر
من ذلك جداً حتى قيل له( ((13إن يف بالدك( ((13إدرارات عظيمة ،وخيرات كثيرة،
( ((11يف :ز�(،أ�شيع عن موالنا) ،ويف :الأ�صل،و ب(�إنهاء) هو ت�صحيف.
( ((11مبعنى� :سلطان العثمانيني ،ينظر :تكملة املعاجم العربية .227/4
( ((11يف :ز( ،الأكرم) ،والن�ص هذا (�أ�شيع من � ّأن موالنا اخلنكار الأعظم ،واخلاقان املكرم) �ساقط من :ح.
( ((11يف :ز( ،ل�صحة).
(( ((11وبه ينتفع) �سقط من :ح.
( ((11يف :ز(،يف).
( ((11يف :ب(املهم) وهو ت�صحيف.
(( ((12وماهو الأرجح من قول �أئمتهم يف تلك امل�سالك)�سقط من :ح.
( ((12يف :ز( ،من).
(� ((12سقطت من :ب.
( ((12املا َر�ستان ،بفتح ال��راء ،والعامة تك�سرها ،وبع�ضهم يتفا�صح فيقول البيمار�ستان ،وهو �أعجمي ُع� ِّر َب فقيل املا َر�ستان ،وهو يعني م�ست�شفى
�أ�صلها فار�سي ومعناها «حمل املري�ض» كانت ُدورا للعالج ،ومعاهد لتدري�س الطب ،وا�ستعمل العثمانيون كلمة دار ال�شفاء مكانها ،ينظر :ت�صحيح
الت�صحيف وحترير التحريف.461:
( ((12العادل �أبو القا�سم نور الدين حممود بن عماد الدين زنكي  ،لقب بامللك العادل ،وبنور الدين ال�شهيد ،وهو االبن الثاين لعماد الدين زنكي.
حكم حلب بعد وفاة والده ،وقام بتو�سيع �إمارته ب�شكل تدريجي ،متيز عهده بالعدل وتثبيت املذهب ال�سني يف بالد ال�شام وم�صر ،كما قام بن�شر التعليم
وال�صحة يف �إماراته ،ويعده البع�ض �ساد�س اخللفاء الرا�شدين تويف ( 569هـ).ينظر :البداية والنهاية  ،350/12النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر
والقاهرة .71/6
( ((12يف :ز(،حقوقهم)..
( ((12يف :ز( ،ال�ضعفاء والفقراء).
( ((12يف :ز( ،متعذر ًا يف �أخذ حقهم منهم �أو متع�سرا).
( ((12يف :ز�( ،أومل).
( ( ((12ومل يقع ذلك قبل) �سقط من :ح.
( ((13يف :ز( ،لنا).
( ((13يف :ب(بالدنا �أرزاق).
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( ((13يف :ز�( ،إدرارات كثرية ،و�صالت عظيمة ،للفقهاء).
( ((13يف :ز( ،على).
( ((13يف :ز�( ،إمنا).
( ((13الزياد من :ب.
( ((13يف :ب( ،عليهم).
( ((13ينظر :الكامل يف التاريخ  ،303/9زبدة احللب يف تاريخ حلب ،344 :عيون الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني النورية وال�صالحية ،399/1وفيات
االعيان.188/5
( ((13مل �أهتد ملعرفته.
( ((13امللك النا�صر �أبو املظفر �صالح الدين والدنيا يو�سف بن �أيوب التكريتي الأيوبي توىل احلكم �سنة ( 532هـ)�،أ�س�س الدولة الأيوبية التي وحدت
م�صر وال�شام واحلجاز وتهامة واليمن يف ظل الراية العبا�سية ،بعد �أن ق�ضى على اخلالفة الفاطمية التي ا�ستمرت � 262سنة ،ا�ستعاد مدينة القد�س
وغريها ،يف حطني ،تويف �سنة( 689هـ).ينظر :الكامل يف التاريخ � ،118/10سمط النجوم العوايل يف �أنباء الأوائل والتوايل  8/4وما بعدها.
( ((14يف :ب ،ز(يفرز)
( ((14الزيادة من :ب.
(( ((14من �أرا�ضي بيت املال)�سقط من:ب.
( ((14ينظر :النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة .55/6
( ((14كانت دار ( �سعيد ال�سعداء قنرب ) عتيق اخلليفة امل�ستن�صر ،فوقفها ال�سلطان �صالح الدين على الفقراء ال�صوفية الوافدين على م�صر ،ورتب لهم
يف كل يوم طعام ًا ي�شتمل على حلم وجنب وحلوى ف�ض ًال عن الزيت وال�صابون ،ووىل عليهم �شيخ ًا نعت ب�شيخ ال�شيوخ ،وكان �سكانها من ال�صوفية
يعرفون بالعلم بال�صالح وترجى بركتهم ،وممن ويل م�شيختها بدر الدين بن جماعة ينظر :ح�سن املحا�ضرة يف �أخبار م�صر والقاهرة  ،260 /2مر�آة
اجلنان وعربة اليقظان .351/3
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وص ٍ
ِ
الت عظيمة للفقهاء( ،((13والفقراءِ  ،والصوفية ،والقراء ،فلو استعنت بها اآلن
(((13
يف اجلهاد ،وعطايا اجلند لكان أمثل ،فغضب رحمه اهلل تعالى ،وقال( :واهلل
إني( ((13ألرجو النصر بأولئك ،فإمنا ترزقون [وتنصرون]( ((13بضعفائكم ،كيف أقطع
ِص ِ
بسهام ال تخطي ،وأصرفها إلى من ال
الت قوم يقاتلون عني ،وأنا نائ ٌم يف فراشي
ٍ
بسهام قد تخطي وقد تصيب ،ثم إن هؤالء القوم لهم نصيب
يقاتل عني إال إذا رآني
ٍ
(((13(((13
فرحمه اهلل تعالى ورضي
يف بيت املال أصرفه عليهم كيف أقطعه عنهم
امللك العاد َل على َ
َ
ذلك ،السلطا ُن
عنه ،ذكر ذلك صاحب تاريخ حماه( ،((13ثم تبع
صالح الدين يوسف بن أيوب( ،((13ورأى أن يفرد( ((14من أراضي بيت املال طائفة
للعلماء والصوفية[،ب ]192:والفقراء والضعفاء وذوي األنساب [من احلسينيني
والعلويني]( ((14ومن البكرية والعمرية وغيرهم ،فوقف نور الدين الشهيد ،كثيراً
من أراضي بيت املال( ((14على عدة جهات من اخلير بالشام ،ووقف( ((14صالح
الدين كثيراً على الفقهاء مبدارسه بالقدس ومصر ،وعلى الصوفية بخانقته املعروفة
بسعيد السعداء( ،((14وتابعهم على ذلك بقية امللوك ،من ذريتهما بالشام ومصر ،إلى
أن جاء امللك الصالح فوقف على مدرسته التي مبصر بني القصرين ،وملا لم يكن
أحد سبق امللك العادل والسلطان صالح الدين يوسف بن أيوب إلى ذلك ،استفتيا
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اإلمام ابن أبي عصرون من علماء الشافعية ،فأفتاهما بجواز ذلك مع أن( ((14امللك
العادل نور الدين كان حنفياً عارفاً بالفقه على مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة
رضي اهلل عنه ،كما ذكره صاحب مجمع( ((14األحباب( ،((14وغيره( ،((14وقد استفتى
الشافعية يف ذلك وعمل بفتواهم ،ملا رآه خيراً ،وظاهر هذا الكالم من الشيخ رحمه
اهلل تعالى يشعر( ((14بأن احلنفية ال يجيزون شيئا من ذلك ،مع أنه قد نَ َق َل عن احملقق
(((15
ابن الهمام( ((15رحمه اهلل تعالى أنه ُسئل عن ذلك فأجاب بأن لإلمام [ذلك]
إذا كان باملسلمني حاجة ،والعياذ باهلل تعالى( ،((15ونُقِ ل أيضاً يف فتح القدير أنه
سئل عن امللك(ْ ((15الَ ْش َر ِف بَ ْر َسبَاي( ((15رحمه اهلل تعالى ،إذا اشترى من وكيل بيت
املال أرضاً ملصلحة العامة ،فأجاب باجلواز( ،((15ونُقل عن فتاوى قاضي خان ،وهذا
غير ما سمعناه عن( ((15موالنا اخلنكار نصره اهلل تعالى وأيده([ ((15أ ،]193:ورحم
سلفه وأبقاه ،وأبقى دولته ،وقد وافق ابن أبي عصرون( ((15على ذلك ،فأفتى مبثل
(( ((14وال�سلطان �صالح الدين يو�سف بن �أيوب �إىل ذلك ،وا�ستفتيا الإمام ابن �أبي ع�صرون من علماء ال�شافعية ،ف�أفتاهما بجواز ذلك مع �أن) �سقط
من :ب.
( ((14يف :ز(جمامع).
( ((14مل �أهتد ملعرفة الكتاب.
(( ((14كما ذكره �صاحب جممع الأحباب وغريه) �سقط من :ح.
( ((14يف :ب(ي�شري).
( ((15هو حممد عبد الواحد بن عبد احلميد ،كمال الدين ،ال�شهري بابن الهمام� ،إمام من فقهاء احلنفية ،مف�سر حافظ متكلم ،كان �أبوه قا�ض ًيا ب�سيوا�س
يف تركيا ،ثم ويل الق�ضاء بالإ�سكندرية فولد ابنه حممد ون�ش�أ فيها .و�أقام بالقاهرة .كان معظ ًما عند �أرباب الدولة .ا�شتهر بكتابه القيم فتح القدير وهو
�شرح على الهداية ،والتحرير يف �أ�صول الفقه ،تويف �سنه ( 861هـ) ،ينظر :اجلواهر امل�ضية  ،86/2والأعالم للزركلي  ،135/7والفوائد البهية.180:
( ((15الزيادة من :ب ،ويف :ح (البيع).
( ((15ينظر :فتح القدير  ،37/6ومنه ا�ستفيد الت�صحيح ،ويف :ب ،بيا�ض ،مبقدار كلمتني.
(� ((15سقطت من :ب.
( ((15هو ال�سلطان الثاين والثالثون يف ترتيب �سالطني دولة املماليك .تويل ال�سلطان «بر�سباي» عر�ش دولة املماليك�،سنة  825هـ .ويع ّد من عظام
�سالطني الدولة اململوكية ،وعلى يديه فتحت قرب�ص ،وتتميز احلقبة التي ق�ضاها يف احلكم -وهي نحو �سبعة ع�شر عاما -يف �إ�شاعة الأمن واال�ستقرار،
والق�ضاء على الثورات والفنت ،التي �شبت يف البالد ،تويف �سنة( 841هـ).
ينظر� :إنباء الغمر ب�أبناء العمر  ،78/4النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة .242/14
ي�صح بيع الإمام وال �شرا�ؤه من وكيل بيت املال ل�شيء منها؛ ل ّأن نظره يف مال امل�سلمني
( ((15فتح القدير  ،37/6ون�ص الفتوى (وينبغي على هذا �أن ال ّ
ال�سلطان الأ�شرف بر�سباي -
كنظر و ّيل اليتيم فال يجوز له بيع عقاره � ّإل ل�ضرورة عدم وجود ما ينفقه �سواه ،فلذا كتبت يف فتوى رفعت �إ ّيل يف �شراء ّ
رحمه اللّه  -لأر�ض ّممن ّوله نظر بيت املال هل يجوز �شرا�ؤه منه وهو الّذي ّوله؟ فكتبت� :إذا كان بامل�سلمني حاجة والعياذ باللّه جاز ذلك).
( ((15يف :ز( ،من).
( ((15يف :ب ( ،واليه و�أبيه).
( ((15هو عبد الله بن حممد بن هبة الله بن علي بن املطهر بن �أبي ع�صرون� ،أبو �سعد �شرف الدين ،التميمي ،املعروف بابن �أبي ع�صرون ،نزيل دم�شق،
وقا�ضي الق�ضاة بها وعاملها ورئي�سها ،فقيه �شافعي ،و�إليه تن�سب املدر�سة الع�صرونية يف دم�شق وتفقه على القا�ضي املرت�ضى بن ال�شهرزوري و�أبي عبد
الله احل�سني بن خمي�س املو�صلي و�أبي علي الفارقي و�أبي الفتح بن برهان وغريهم ،روى عنه �أبو ن�صر بن ال�شريازي و�أبو حممد بن قدامة وغريهما.
من ت�صانيفه�« :صفوة املذهب على نهاية املطلب» ،و«االنت�صار» ،و«املر�شد» ،و«الذريعة يف معرفة ال�شريعة» ،و«التي�سري» يف اخلالف ،و«فوائد املهذب»،
و«التنبيه يف معرفة الأحكام» ،و«املوافق واملخالف» تويف �سنة (585هـ) ،ينظر :طبقات ال�شافعية الكربى  ،238 - 237/ 4والأعالم .268/4
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ما أفتى به جماعة( ((15من املتقدمني واملتأخرين( ،((16كأبي بكر الشاشي( ،((16وابن
برهان( ((16تلميذ الغزالي( ،((16وأسعد املهيني( ،((16ومن الطبقة بعدهم( ((16الكمال
ابن يونس( ،((16وهو من طبقة ابن أبي عصرون ،والقطب النيسابوري صاحب كتاب
الهادي( ((16ووافقهم ابن الصالح( ،((16وأفتى به أيضاً سلطان العلماء الشيخ عز
الدين بن عبد السالم( ((16وأفتى به أيضاً محرر مذهب الشافعي ومنقحه واملعول
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ِل�سلْطَ انِ نُورِ ال ِّدينِ ال�شَّ هِي ِد ُم َت َم ِّ�س ًكا ِب َوق ِْف ُع َم َر َ -ر ِ�ض َي ال َّل ُه َت َع َال
( ((15قال اخلطيب ال�شربيني يف املغنيَ ( 524 /3و�أَ ْفتَى ِب ِه �أَ ُبو َ�سعِيدِ ْب ُن �أَبِي َع ْ�ص ُر َ
ون ل ُّ
ون ُث َّم َوا َف َق ُه ْم َعلَى ِ�ص َّح ِتهِ).
ال�ص َل ِح ِف َف َوائِدِ رِ ْح َل ِت ِه َع ْن َع�شَ َر ٍة �أَ ْو َيزِ ي ُد َ
َع ْن ُه �َ -س َوا َد ا ْل ِع َراقِ َ ،و َن َق َل ُه ا ْب ُن َّ
(( ((16جماعة من املتقدمني واملت�أخرين) �سقط من:ح ،وجاء فيها (جمع غفري).
( ((16هو حممد بن علي ال�شا�شي القفال� ،أبو بكر .ن�سبته �إىل (ال�شا�ش) وهي مدينة ببالد ما وراء النهر .من �أكابر علماء ع�صره بالفقه واحلديث والأدب
واللغة .وعنه انت�شر مذهب ال�شافعي يف بالده .مولده ووفاته يف ال�شا�ش (وراء نهر �سيحون) رحل �إىل خرا�سان والعراق وال�شام واحلجاز ،من كتبه
�أ�صول الفقه ،وحما�سن ال�شريعة ،و�شرح ر�سالة ال�شافعي ،تويف �سنة ( 365هـ).
ينظر :وطبقات ال�سبكي  ،176 / 2ووفيات الأعيان  ،458 / 1الأعالم للزركلي 159 / 7
( ((16هو �أحمد بن علي بن برهان� ،أبو الفتح ،ال�شافعي ،فقيه بغدادي :تفقه على الغزايل وال�شا�شي ،و�إلكيا الهرا�س ،وبرع يف املذهب ويف الأ�صول
وكان هو الغالب عليه .قال املبارك بن كامل :كان خارق الذكاء ال يكاد ي�سمع �شيئا �إال حفظه .من ت�صانيفه« :الب�سيط» ،و«الو�سيط» ،و«الوجيز» ،تويف
�سنة ( 518هـ) .ينظر :وفيات االعيان � ،29/1شذرات الذهب  ،61/4والأعالم .167/1
(( ((16تلميذ الغزايل)�سقط من :ح.
(� ((16أبو الفتح �أ�سعد بن �أبي ن�صر املهيني ،،كان �إمام ًا مربز ًا يف الفقه واخلالف ،وله فيه تعليقات م�شهورة ،تفقه على �أبي املظفر ال�سمعاين وغريه ،وبرع
يف الفقه ،وفاق يف النظر ،وتقدم عند العوام وال�سالطني ،دخل بغداد ،وفو�ض �إليه التدري�س يف النظامية ،و�أدركه املوت بهمذان ،تويف �سنة(527هـ)،
ينظر :املنتظم يف تاريخ الأمم وامللوك ،255/17البداية والنهاية  ،700/12وتذكرة احلفاظ  ،1288والكامل .523 /9
(( ((16وابن برهان تلميذ الغزايل ،و�أ�سعد املهيني ،ومن الطبقة بعدهم) �سقط من :ح.
(� ((16أبو الفتح مو�سى بن يون�س بن حممد بن منعة بن مالك املو�صلي ال�شافعي� ،أحد الأع�لام ،تفقه على والده وببغداد على معيد النظامية ال�سديد
ال�سلما�سي وبرع عليه يف الأ�صول واخلالف ،وقر�أ النحو على ابن �سعدون القرطبي والكمال الأنباري ،و�أكب على الإ�شتغال بالعقليات حتى بلغ فيها
الغاية ،وكان يتوقد ذكاء وميوج باملعارف حتى قيل �إنه كان يتقن �أربعة ع�شر فنًا ،ا�شتهر ذكره وطار خربه ورحلت الطلبة �إليه من الأقطار وتفرد ب�إتقان
علم الريا�ضيات ومل يكن له يف وقته نظري ،تويف �سنة ( 639هـ)وله عدة ت�صانيف .ينظر :العرب يف خرب من غرب  ،237/3ت�أريخ الإ�سالم  ،457/46البداية
والنهاية .131/13
( ((16هو الفقيه ّ
العلمة� ،أبو املعايل م�سعود بن حممد بن م�سعود الطّ ريثيثي -ب�ضم الطاء املهملة ،وفتح الراء ،و�سكون التحتية ،ومثلثة ،ن�سبة �إىل
طريثيث ،ناحية بني�سابور -ال�شافعي ،ولد �سنة خم�س وخم�سمائة ،وتفقّه على حممد بن يحيى �صاحب الغزايل ،وت�أ ّدب على �أبيه ،و�سمع من هبة الله
ال�سيدي وجماعة ،وبرع يف الوعظ ،وح�صل له القبول ببغداد ،ثم قدم دم�شق �سنة �أربعني ،و�أقبلوا عليه ،ود ّر�س باملجاهدية والغزالية ،ثم خرج �إىل حلب،
ّ
ود ّر�س باملدر�ستني اللتني بناهما نور ال ّدين ،و�أ�سد ال ّدين ،ثم ذهب �إىل همذان فد ّر�س بها ،ثم عاد بعد مدة �إىل دم�شق ،ود ّر�س بالغزالية ،وانتهت �إليه
رئا�سة املذهب بدم�شق ،وكان ح�سن الأخالق ،قليل الت�صنّع ،مطّ رحا للتكلّف� ،صنّف خمت�صرا يف الفقه �س ّماه «الهادي» وتويف �سنة( 578هـ) ،ودفن
مبقابر ال�صوفية ،ينظر� :شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،431/6
( ((16هو عثمان بن عبد الرحمن بن مو�سى تقي الدين� ،أبو عمرو املعروف بابن ال�صالح .كردي الأ�صل من �أهل �شهرزور  -كورة وا�سعة يف اجلبال
بني �إربل وهمذان� ،أهلها كلهم �أكراد  -من علماء ال�شافعية� .إمام ع�صره يف الفقه واحلديث وعلومه .و�إذا �أطلق ال�شيخ يف (علم احلديث) فاملراد هو .كان
عارفا بالتف�سري والأ�صول والنحو .نفقه �أوال على والده ،ثم رحل �إىل املو�صل ثم رجع �إىل ال�شام ودر�س يف عدة مدار�س ،من ت�صانيفه ،م�شكل الو�سيط،
والفتاوى ،وعلم احلديث ،املعروف مبقدمة ابن ال�صالح 643( ،هـ).
ينظر� :شذرات الذهب  ،221 / 5وطبقات ال�شافعية البن هداية ،84:ومعجم امل�ؤلفني .257 / 6
ال�سلمي ،يلقب
(( ((16و�أفتى �أي�ض ًا �سلطان العلماء عز الدين بن عبد ال�سالم) �سقط من :ب ،وهو عبد العزيز بن عبد ال�سالم �أبي القا�سم بن احل�سن ّ
ب�سلطان العلماء ،فقيه �شافعي جمتهد ،ولد بدم�شق وتوىل التدري�س واخلطابة باجلامع الأموي ،انتقل �إىل م�صر فويل الق�ضاء واخلطابة.
من ت�صانيفه« :قواعد الأحكام يف م�صالح الأن��ام « .و «الفتاوى» ،و «التف�سري الكبري» تويف �سنة ( 660هـ) .ينظر :طبقات ال�سبكي  ،80/5الأعالم
للزركلي .145 / 4
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عليه فيما به الفتوى ،الشيخ اإلمام محي الدين النووي( ((17تغمده اهلل تعالى برحمته
ونفعنا ببركاته ،ولَف ُْظه فيما جمع يف فتاواه مسألة :إذا اشترى السلطان من بيت
املال أرضاً أو غيرها ،ووقف على شيء من مصالح املسلمني ،كمدرسة أو ما َرستان
أو رباط أو خانقاه ،أو زاوية أو سبيل [أو على العلماء والفقهاء]( ((17أو رجل صالح
وذريته أو على الفقراء هل يصح ذلك ،فأجاب بقوله نعم يصح وقفه من بيت املال،
إذا رأى يف ذلك مصلحة؛ ألن بيت املال( ((17ملصالح املسلمني وهذا منها(.((17
وذكر ابن الرفعة( ((17يف باب قسم الفيء من املطلب أن الذي يحكى عن املذهب
صحته ،يعني وقف اإلمام من بيت املال؛ ألنه لو رأى متليك ذلك للمذكورين( ((17ملكاً
مطلقاً كان له ذلك(.((17
وقال اإلمـــام العـــالمــة البالطنـــسي( :((17املـــرجح فـــي املـــذهب الصحــــة(،((17
(((18
وكـــــذا هو عند املالكية كما ذكره القرايف( ((17يف قواعده( ،((18وقد نقل
( ((17هو يحيى بن �شرف بن مري بن ح�سن ،النووي (�أو النواوي) �أبو زكريا ،حميي الدين .من �أهل نوى من قرى حوران جنوبي دم�شق .عالمة يف
الفقه ال�شافعي واحلديث واللغة ،تعلم يف دم�شق و�أقام بها زمنا ،من ت�صانيفه املجموع �شرح املهذب ،مل يكمله و رو�ضة الطالبني ،املنهاج �شرح �صحيح
م�سلم بن احلجاج ،تويف �سنة ( 676هـ) ،ينظر :طبقات ال�شافعية لل�سبكي  ،165/5والنجوم الزاهرة  ،278/7والأعالم للزركلي .185/9
( ((17الزيادة من :ز.
(�( ((17إذا راى يف ذلك م�صلحة ،لأن بيت املال) �سقط من :ب.
( ((17ينظر :الفتاوى النووية كتاب الوقف.86 :
( ((17هو �أحمد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم� ،أبو العبا�س ،الأن�صاري ،امل�صري ،املعروف بابن الرفعة .فقيه �شافعي ،من ف�ضالء م�صر :تفقه
على الظهري الرتمنتي ،وال�شريف العبا�سي ،ولقب بالفقيه ،و�سمع احلديث من حميى الدين الدمريي ودر�س باملدر�سة املعزية ،من ت�صانيفه« :املطلب يف
�شرح الو�سيط» و«الكفاية يف �شرح التنبيه» و«الرتبة يف احل�سبة» تويف �سنة ( 710هـ) ،ينظر� :شذرات الذهب  ،22/6والبدر الطالع  ،115/1وطبقات
ال�شافعية  ،177/5ومعجم امل�ؤلفني.135/2
( ((17يف :ب(للمذكور).
ال�س ْبكِ ُّي :لَ �أُ ْفتِي
(� ((17أَ ْفتَى بذلك ا ْب ُن �أَبِي َع ْ�ص ُرونٍ َوال َّن َووِ ُّي َوغ ْ ُ
َي ُه َما ؛ ِ ألَ َّن َل ُه َ ْتلِي َك ُه َو َك َما َف َعلَ ُع َم ُر َ -ر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْن ُه ِ -ف �أَ ْر ِ�ض َ�س َوادِ ا ْل ِع َراقِ َ ،وقَالَ ُّ
ِب ِه َولَ ِ َب ْن ِع ِه َولَ �أَ ْع َت ِق ُد ُه ،ينظر :فتح الوهاب ب�شرح منهج الطالب ،306/1حا�شيتا قليوبي وعمرية .98/3
(� ((17شم�س ال ّدين حممد بن عبد الله بن خليل بن �أحمد البالطن�سي ثم الدم�شقي ،ال�شافعي ،ن�سبة �إىل «بالطن�س» ب�ضم الطاء والنون وال�سني املهملة:
ح�صن منيع ب�سواحل ال�شام مقابل الالذقية من �أعمال حلب ،الزم ال�شيخ حممد بن زهرة وبه تفقّه ،و�أخذ الأ�صول عن ال�شيخ �سراج الدين ،وقر�أ احلديث
على ابن البدر ،ثم رحل �إىل دم�شق وا�شتغل بها على العلماء ،ثم قدم �إىل دم�شق ثانيا والزم ّعلمة زمانه عالء الدين حممد البخارى احلنفى ،وجل�س
للإفادة والتدري�س والأ�شغال �إىل �أن مات ،وكان ق ّواال باحلق ،قائما يف �أمر امللهوفني ،ال ت�أخذه يف الله لومة الئم ،تويف �سنة ( 863هـ).
ينظر :معجم البلدان  ،478 /1الذيل التام على دول الإ�سالم  ،76/2نظم العقيان ،150:الكواكب ال�سائرة .87/2
(( ((17وقال الإمام ال�شيخ البالطن�سي :املرجح يف املذهب ال�صحة)�ساقط من :ح.
( ((17هو �أحمد بن �إدري�س بن عبد الرحمن� ،أبو العبا�س� ،شهاب الدين القرايف� .أ�صله من �صنهاجة ،قبيلة من بربر املغرب .ن�سبته �إىل القرافة وهي املحلة
املجاورة لقرب الإمام ال�شافعي بالقاهرة .فقيه مالكي .م�صري املولد واملن�ش�أ والوفاة .انتهت �إليه ريا�سة الفقه على مذهب مالك،من ت�صانيفه :الفروق يف
القواعد الفقهية؛ والذخرية يف الفقه� ،شرح تنقيح الف�صول يف الأ�صول ،والأحكام يف متييز الفتاوى من الأحكام تويف �سنة ( 684هـ) ،ينظر� :شجرة
النور ،188 :الأعالم للزركلي؛ الديباج.67 - 62 :
( ((18الفروق للقرايف .8 /3
( ((18يف :ز(،ذكر).
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الزركشي( ((18يف اخلادم( ((18عن صاحب أحكام معرفة أراضي اإلسالم( ،((18إذا رأى
اإلمام أن يقف قطعة أرض من بيت املال ،على طائفة من أنواع املصالح كاملجاهدين
الذين [ب ]193:ال حق لهم يف الديوان ،وال مال لهم يستعينون به على اجلهاد ،أو
على(((18علماء الشريعة ،املرصدين للتعليم والدراية والفتوى ،فهذا الوقف يصح بال
ٍ
خالف ،وإمنا قلنا ذلك؛ ألنه ما ٌل لعامة املسلمني ،وفيه مصلحة ترجع اليهم ،فوجب
(((18
أن يجوز ،لكنه منع الوقف على املعني .
وقال الرافعي( ((18والنووي :يف باب السيَر عند الكالم يف سواد العراق( ،((18إذا أراد
اإلما ُم اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعله( ((18عمر رضي اهلل تعالى عنه جاز إذا
قلوب الغامنني عليها
استطاب
بعوض أو بغير عوض(.((19
ٍ
َ
ومرادهما ما ُغنم اليوم ،ال ما كان غنيم ًة ،وأفهم قولهما كما فعله عمر ،أن
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العلِ ُ
ية
أييدات َ
التَ َ
لألوقاف ِ
الم ْص َرية
َ

( ((18هو حممد بن بهادر بن عبد الله� ،أبو عبد الله ،بدر الدين ،الزرك�شي .فقيه �شافعي �أ�صويل .تركي الأ�صل ،م�صري املولد والوفاة .له ت�صانيف كثرية
يف عدة فنون ،من ت�صانيفه« :البحر املحيط» يف �أ�صول الفقه ،و» �إعالم ال�ساجد ب�أحكام امل�ساجد «؛ و» الديباج يف تو�ضيح املنهاج ،تويف �سنة( 794هـ)
ينظر :والدرر الكامنة  ،397/3الأعالم .286/6
( ((18خادم الرافعي والرو�ضة يف الفروع للزرك�شي،حقق يف جامعة �أم القرى يف ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ،ولكنه للأ�سف مل يطبع.
( ((18مل �أهتد ملعرفته
(( ((18وعلى) يف :ز ،ب.
( ((18ينظر� :أ�سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب .464 /2
( ((18هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي ،الرافعي� ،أب��و القا�سم ،من �أه��ل قزوين من كبار فقهاء ال�شافعية ،ترجع ن�سبته �إىل راف��ع بن خديج
ال�صحابي ،من م�صنفاته :ال�شرح الكبري الذي �سماه العزيز �شرح الوجيز للغزايل ،وقد تورع بع�ضهم عن �إطالق لفظ العزيز جمردا على غري كتاب الله
فقال ،فتح العزيز يف �شرح الوجيز ،و�شرح م�سند ال�شافعي،تويف �سنة( 623هـ) ،ينظر:طبقات ال�شافعية لل�سبكي  ،119/5وفوات الوفيات  ،3/2الأعالم
للزركلي .179/4
( ((18وهو �سواد ك�سرى ملك الفر�س الّذي فتحه امل�سلمون ،وملكوه عنو ًة يف �أ ّيام عمر بن اخلطّ اب ر�ضي اللّه عنه بعد �أن فتحت �أطرافه يف �أ ّيام �أبي بكر
ر�ضي اللّه عنه ،يف ت�سميته �سوا ًدا ثالثة �أقاويل:
أ�صمعي.
ل
ا
قول
وهذا
كرثوا،
�أحدها :لكرثته م�أخوذ من �سواد القوم �إذا
ّ
والثّاين :ل�سواده بال ّزروع والأ�شجار؛ ل ّأن اخل�ضرة ترى من البعد �سوا ًدا ،ث ّم تظهر اخل�ضرة بال ّدن ّو منها فقالوا امل�سلمون حني اقبلوا من بيا�ض الفالت:
ال�سواد ،ف�س ّموه� :سوا ًدا.
ما هذا ّ
وال�سواد يف اال�سم.
اخل�ضرة
بني
جتمع
العرب
أن
ل
والثّالث:
ّ
ّ
و�س ّمي عراقًا ال�ستواء �أر�ضه حني خلت من جبال تعلو ،و�أودية تنخف�ض ،والعراق يف كالم العرب :اال�ستواء ،ينظر :تاريخ بغداد .41/1
أ�صح حديث يرويه
ال�سواد � ّإل ظنًّا مقرونًا �إىل علم وذلك � ّأن وجدت � ّ
افعي يف الأم  ( 298 _ 297 / 4ل�ست �أعرف ما �أقول يف �أر�ض ّ
( ((18قال ال�شّ ّ
ال�سواد عنوة ويقولون
ويقولون
�صلح
واد
ال�س
يقولون:
ّهم
ن
�
أ
منها
تخالفه
أحاديثهم
�
من
أحاديث
�
ووجدت
بيان
فيه
لي�س
واد
ال�س
يف
الكوف ّيون عندهم
ّ
ّ
ّ
البجلي وهذا �أثبت حديث عندهم فيه� ،أخربنا الثّقة عن ابن �أبي خالد عن قي�س بن
ّه
ل
ال
عبد
بن
جرير
إن
�
ويقولون:
عنوة
وبع�ضه
�صلح
ال�سواد
ّ
بع�ض ّ
ّ
ال�سواد ،فا�ستغلّوه ثالث �أو �أربع �سنني� ،أنا �شككت ث ّم قدمت على عمر بن
ربع،
لهم
فق�سم
ّا�س
ن
ال
ربع
بجيلة
كانت
قال:
ّه
ل
ال
عبد
بن
جرير
عن
حازم
�أبي
ّ
اخلطّ اب  -ر�ضي اللّه تعاىل عنه  -ومعي فالنة ابنة فالن امر�أة منهم ال يح�ضرين ذكر ا�سمها فقال عمر بن اخلطّ اب  -ر�ضي اللّه تعاىل عنه  :-لوال � ّأن
افعي  -رحمه اللّه تعاىل  :)-وكان يف حديثه «وعا�ضني من حقّي
قا�سم م�سئول لرتكتكم على ما ق�سم لكم ولكنّي �أرى �أن تر ّدوا على النّا�س (قال ال�شّ ّ
فيه ن ّيفًا وثمانني دينا ًرا «وكان يف حديثه فقالت فالنة :قد �شهد �أبي القاد�س ّية وثبت �سهمه وال �أ�سلّمه حتّى تعطيني كذا �أو تعطيني كذا ف�أعطاها �إ ّياه قال
عو�ضا من �سهم �أبيها �أنّه ا�ستطاب �أنف�س الّذين �أوجفوا عليه فرتكوا حقوقهم منه
ويف هذا احلديث داللة �إذ �أعطى جري ًرا
عو�ضا من �سهمه واملر�أة ً
البجلي ً
ّ
فجعله وقفًا للم�سلمني وهذا حالل للإمام).
( ((19ينظر :فتح العزيز ،567/5رو�ضة الطالبني  ،277/10وعليه ن�ص ال�شافعي يف الأم .298/4
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محل اجلواز إذا وقف على جميع املسلمني ،كما فعل عمر ،لكن قال ابن الرفعة
والقمولي( ((19إن ظاهر نص( ((19الشافعي رضي اهلل تعالى عنه يقتضي اجلواز
مطلقاً ،يعني يف املعني وغيره ،وهو الذي ذهب إليه ابن أبي عصرون ،ومن تبعه
ممن تقدم ذكرهم( ،((19وقال :أئمتنا إذا كانت األراضي فتحت عنوة كأرض( ((19مصر
على القول األشهر ،فهي غنيمة( ،((19ملكها الغامنون وتصرفوا فيها ،وانتقلت إلى
من وصلت إليه ،ويده دالة على امللك ،وال يلزم بيان سبب انتقالها إليه ،بل اليد
أن الغامنني ماتوا ،وماتت ورثتهم،
دليل
شرعي يف دعوى امللك والوقف ،ولو ُفرض َّ
ٌ
وانتقلت إلى بيت املال بامليراث مثال ،فرأى اإلما ُم أن يقفها على املسلمني ،حتى
ميتنع عليه ،وعلى غيره من األئمة بيعها( ،((19كان له أن يستدل( ((19بفعل عمر يف
(((19
السواد([ ،((19عند من يرى أنه مينع فيها ذكر ذلك ،وهو ظاهر مذهب الشافعي]
( ((19هو �أحمد بن حممد بن �أبي احلزم بن مكي بن يا�سني� ،أبو العبا�س ،القر�شي املخزومي القمويل ال�شافعي ،ن�سبة �إىل «قموال» ب�صعيد م�صر .فقيه،
عارف بالأ�صول والعربية .وويل نيابة الأحكام والتدري�س يف مدن عدة ،واحلكم واحل�سبة بالقاهرة قال الكمال جعفر :قال يل :يل �أربعون �سنة �أحكم ما
وقع يل حكم خط�أ وال مكتوب فيه خلل مني ،من ت�صانيفه« :البحر املحيط يف �شرح الو�سيط للغزايل» ،و «جواهر البحر» ،و «الرو�ض الزاهر فيما يحتاج
�إليه امل�سافر» ،و «مو�ضح الطريق» �شرح الأ�سماء احل�سنى ،و «�شرح الكافية البن احلاجب» ،و «تف�سري ابن اخلطيب « ،وله �شرح الو�سيط يف نحو �أربعني
جملدة ،تويف �سنة( 727هـ) ينظر :البداية والنهاية  ،161/14الأعالم  ،214/1ومعجم امل�ؤلفني .160/2
( ((19قال ال�شافعي (ف�إن ظهر الإمام على بالد عنو ًة فخ ّم�سها ث ّم �س�أل �أهل الأربعة الأخما�س ترك حقوقهم منها ف�أعطوه ذلك ط ّيب ًة به �أنف�سهم فله قبوله �إن
�أعطوه �إ ّياه ي�ضعه حيث يرى ف�إن تركوه كالوقف على امل�سلمني)ينظر :الأم .191 /4
(( ((19و�أفهم قولهما كما فعله عمر� ،أن حمل اجلواز �إذا وقف على جميع امل�سلمني ،كما فعل عمر ،لكن قال ابن الرفعة والقمويل �إن ظاهر ن�ص ال�شافعي
ر�ضي الله تعاىل عنه يقت�ضي اجلواز مطلق ًا ،يعني يف املعني وغريه ،وهو الذي ذهب اليه ابن �أبي ع�صرون ،ومن تبعه ممن تقدم ذكرهم) �سقط من :ح.
( ((19يف:ب (ك�أرا�ضي).
( ((19قال القفال يف حما�سن ال�شريعة( 203 :الفيء ما �أخذ بغري قتال ،والغنيمة ما �أخذ بقتال عنوة).
( ((19ولعل لهذا �شبها مبا قاله املاوردي يف احلاوي الكبري � ( 272 /14إذا افتدى الإمام �أ�سرى يف دار احلرب مبال �ساقه �إليهم من بيت املال ،ث ّم غنم
ذلك املال منهم ،مل ميلكه الغامنون عنهم ،لأنّه مال امل�سلمني �صار �إليهم بغري حقّ  ،فوجب �أن يعود �إىل حقّه يف بيت املال).
( ((19يف :ب(و كان له �أن ي�ستند).
ن�ص عليه يف هذا املو�ضع املنقول عنه يف
ال�سواد عنوة ،وهو الّذي ّ
افعي �إىل � ّأن فتح ّ
( ((19قال املاوردي يف احلاوي الكبري ( 259_258/14وذهب ال�شّ ّ
�أكرث كتبه ،وال ّدليل عليه من هذا احلديث خم�سة �أوجه:
ال�سواد يف �أيدي الغامنني ثالث �سنني� ،أو �أربع ي�ستغلّونه ،ومل ينتزعه منهم ،ولو مل يكن لهم فيه حقّ الغنيمة مل ي�ستجز تركه عليهم هذه
�أحدها� :أنّه � ّأقر ّ
امل ّدة.
ال�سواد ،وما اقت�سموه � ّإل ب�أمر عمر ،وعن علمه؛ لأنّه من الأمور العا ّمة،
والثّاين� :أنّهم اقت�سموه ق�سمة الغنائم حتّى �صار لبجيلة ،وهم ربع النّا�س ربع ّ
والفتوح العظيمة الّتي ال ي�ستب ّد اجلي�ش فيها ب�آرائهم �إال مبطالعته ،و�أمره.
ت�صرفوا فيه بغري حقّ ال�سرت ّد منهم ما ا�ستغلّوه؛ لأنّه يكون لكافّة امل�سلمني دونهم.
والثاين؟� :أنّهم لو ّ
نف�سا بالنّزول عن �سهمه بعو�ض دفعه �إليهم ،جرى عليه حكم الثّمن حتّى �أعطى جري ًرا ،و�أ ّم كرز ما �أعطى ،وهو ال يبذل
والرابع� :أنّه عاو�ض من مل يطب ً
ّ
من مال امل�سلمني � ّإل يف حقّ واخلام�س� :أنّه ا�ستطاب نفو�سهم عنه ،ولو كانت �أيديهم فيه بغري حقّ لأخذه منهم ج ًربا.
فدلّت هذه الوجوه على �أنّه كان عنو ًة مغنو ًما اقتدا ًء يف ا�ستطابة نفو�سهم عنه بر�سول الله � -صلّى اللّه عليه و�سلّم  -يف �سبي هوازن).
( ((19الزيادة من ،ز.
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قال( ((20الزركشي يف اخلادم بعد نقل ما تقدم :ونحن نقول به[أ ،]194:ونعتذر عن
متصر ٌ
ف على غيره كالوكيل ،وعن أهلية التبرع بأنه لم يخرجها
اشتراط امللك بأنه
ِ
عنهم بل بقائها( ((20عليهم شيءٌ ال(((20ضرر فيه انتهى(.((20
وملا جاءت الدولة القالوونية( ((20أكث َر ملوكها وأمراؤها من [وقف]( ((20أراضي
(((20
بيت املال ،على مدارس ونحوها ،فأفتى علماء جميع ذلك العصر كالســــبكي
(((21
وولديه( ،((20والزملكاني( ((20وابن عدالن( ((20وابن املرحل( ((21وابن جماعـــــة
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أييدات َ
التَ َ
لألوقاف ِ
الم ْص َرية
َ

( ((20يف :ز (قاله).
( ((20يف :ز�( ،إبقائها).
(� ((20سقطت من :ز.
ال�سلْطان �إىل كلّ
ال�سالم منْع ذلك وهو موافق ملا �سبق عنْه ْ
ك�شي ْ
من منْع الْ أخْ ذ ح ْيث ْمل ي ْدف ْع ّ
عن ا ْبن ع ْبد ّ
( ((20قال �شهاب الدين الرملي (ونقل ال ّز ْر ّ
ال�سلْطان �إذا �أ ْعطى ً
ق�سم ًة
من الْ غْنم �ش ْيئًا ف� ْإن ْمل ْ
من ْالنْد ْ
رجل ْ
ال�سلْطان خ ّم�سه و ْمل يقْ�س ْم الْباقي ْ
يكن ّ
الْ ْ�ستحقّني حقوقه ْم ويف فتاوى الْ �صنّف � ّأن ّ
ٍّ
يحلّ
من هذا ف� ْإن تعذّر عل ْيه �ص ْرف
ر
د
ق
ْغامنني
ل
ا
من
لكل
ح�صل
ّه
ن
�
أ
لم
ع
ي
ّى
ت
ح
ْباقي
ل
با
ْتفاع
ن
اال
له
�ش ْرع ّي ًة وجب ْالم�س يف الّذي �صار �إىل هذا وال
ح�صته ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ال�ضائعة) .ينظر :نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج  ،444/8فتوحات الوهاب بتو�ضيح
م�ستحقّه لزمه دفْعه �إىل الْقا�ضي ك�سائر الْ أ ْموال ّ
ما �صار �إل ْيه �إىل ْ
�شرح منهج الطالب .492/5
( ((20ن�سبة �إىل امللك املن�صور �سيف الدين قالوون الألفي ال�صاحلي� أحد �أ�شهر �سالطني املماليك البحرية ،ور�أ�س �أ�سرة حكمت م�صر وامل�شرق العربي
مايزيد على قرن من الزمان ،كان من رجال امللك ال�صالح �أي��وب زوج �شجرة ال��در ،لي�س والد �صالح الدين الأيوبي ،تويف ال�سلطان قالوون بقلعة
اجلبل بالقاهرة �سنة( )689ينظر :املخت�صر يف �أخبار الب�شر  ،49/4العرب يف خرب من غرب .145/4
( ((20الزيادة من :ب ،ويف :ز(�إيقاف).
( ((20هو علي بن عبد الكايف بن علي ال�سبكي ،تقي الدين �أن�صاري خزرجي ،ن�سبته �إىل (�سبك العبيد) باملنوفية مب�صر ،والتي ولد بها ،ثم انتقل �إىل
القاهرة وال�شام ،ويل ق�ضاء ال�شام �سنة  739هـ واعتل ،فعاد �إىل القاهرة وتويف بها ،من ت�صانيفه االبتهاج �شرح املنهاج ،وامل�سائل احللبية و�أجوبتها،
وجمموعة فتاوى ،تويف �سنة ( 756هـ) .ينظر:طبقات ال�شافعية  ،226 - 146/6و�شذرات الذهب  ،180/6ومعجم امل�ؤلفني .127/7
( ((20وهما تاج الدين عبد الوهاب بن علي املتوفى �سنة( 771هـ) ،وبهاء ال ّدين �أَ ْحمد بن َع ّلي �أَ ُبو َحامِ د املتوفى �سنة( 773هـ).
( ((20هو عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف الأن�صاري ،الزملكاين بفتح الزاء والالم وامليم ال�ساكنة ن�سبته �إىل زملكان قرية بغوطة دم�شق  -ال�سماكي
 ن�سبة �إىل بيع ال�سمك  -ال�شافعي� ،أبو حممد كمال الدين �أبو املكارم ،عامل �أديب ،متميز يف علوم عدة ،ويل الق�ضاء ب�صرخد ،ودر�س ببعلبك ،منت�صانيفه« :التبيان يف علم البيان» ،و «املنهج املفيد يف �أحكام التوكيد « ،و «نهاية الت�أميل يف �أ�سرار التنزيل «يف التف�سري ،تويف �سنة ( 690هـ).
ينظر :طبقات ال�شافعية الكربى  ،133/ 5ومعجم امل�ؤلفني  ،209/ 6والأعالم  ،325/ 4و�شذرات الذهب .254/ 5
( ((20هو حممد بن �أحمد بن عثمان بن �إبراهيم بن عدالن ،ال�شافعي امل�صري ،املعروف بابن عدالن ،فقيه� ،أ�صويل ،نحوي� .أخذ عن ابن ال�سكري،
والقرايف ،وابن النحا�س وغريهم وبرع يف العلوم ،وحدث ،و�أفتى ،وناظر ودر�س بعدة �أماكن .قال الأ�سنوي كان فقيها �إماما ي�ضرب به املثل يف
الفقه .من ت�صانيفه�« :شرح مطول على خمت�صر املزين «مل يكمله ،تويف �سنة(749هـ) ينظر� :شذرات الذهب  ،164/6والدرر الكامنة  ،295/3ومعجم
امل�ؤلفني.288/8
( ((21يف :ب(امل��رج��ل) وهو ت�صحيف ،وهو حممد بن عمر بن مكي بن عبد ال�صمد ،ال�شيخ الإم��ام العامل العالمة ذو الفنون ،البارع �صدر الدين
ابن املرحل ،ويعرف يف ال�شام بابن الوكيل ،امل�صري ال�شافعي� ،أحد الأعالم وفريد �أعاجيب الزمان يف الذكاء واحلافظة والذاكرة؛ وتويف بالقاهرة
�سنة( 716هـ) .يننظر :فوات الوفيات .13/4
( ((21هو عبد العزيز بن حممد بن �إبراهيم بن �سعد الله بن جماعة ،عز الدين� ،أبو عمر ،من �أهل دم�شق ،الإمام املفتي الفقيه املدر�س ،املحدث احلافظ.
ح�ضر على عمر بن القوا�س و�أبي الف�ضل بن ع�ساكر والعز الفراء بدم�شق ،و�أجاز له �أحمد بن �أبي ع�صرون وغريه .وويل ق�ضاء الديار امل�صرية مدة طويلة
وجعل النا�صر �إليه تعيني ق�ضاة ال�شام .من ت�صانيفه« :هداية ال�سالك �إىل مذاهب الأربعة يف املنا�سك» ،و«املنا�سك ال�صغرى» ،و«نزهة الألباب فيما ال يوجد
يف كتاب» ،تويف �سنة( 767هـ) ينظر� :شذرات الذهب  ،208 / 6والدرر الكامنة  ،378 / 2والأعالم  ،151 / 4ومعجم امل�ؤلفني .257 / 5
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والبلقيني( ((21واألذرعي( ((21والزركشي ،بصحتها وأنها من باب األرصاد ،وللعلماء
والطلبة املنزلني بها( ،((21أن يأكلوا منها ،فلما كانت سنة(ٍ ((21
نيف( ((21وثمانني
وسبعمائة( ،((21أراد برقوق( ((21وهو نظام اململكة أن ينقض هذه األوقاف كلها ،وقال
إنها أخذت من بيت املال باحليلة ،وقد استغرقت نصف أراضي بيت املال ،وعقد
لذلك مجلساً حضره القضاة األربعة ،واملشائخ املعتبرون ،كالشيخ سراج الدين
البلقيني ،والشيخ أكمل الدين احلنفي( ،((21والشيخ ضياء الدين القرشي ،فقال
البلقيني :أما ما وقف على املدارس والعلماء وطلبة العلم فال سبيل إلى نقضه؛ ألن
لهم يف اخلمس أكث َر من ذلك ،وإمنا يأكلون من هذه األوقاف بسبب استحقاقهم يف
بيت املال(.((22
وأجاب أكثر احلاضرين كما قاله الولي العراقي( ،((22مبنع النقض إذا حكم حاك ٌم
( ((21هو عمر بن ر�سالن بن ن�صري ،البلقيني� ،أبو حف�ص� ،سراج الدين� .شيخ الإ�سالم .ع�سقالين الأ�صل .ولد يف (بلقينة) بغربية م�صر� .أقدمه �أبوه
�إىل القاهرة وهو ابن اثنتي ع�شرة �سنة فا�ستوطنها ،وا�شتغل على علماء ع�صره ،نال يف الفقه و�أ�صوله الرتبة العليا ،حتى انتهت �إليه الرئا�سة يف فقه
ال�شافعية ،وامل�شاركة يف غريه .كان جمتهدا حافظا للحديث .وت�أهل للتدري�س والق�ضاء والفتيا ،وويل �إفتاء دار العدل وق�ضاء دم�شق ،من ت�صانيفه:
(ت�صحيح املنهاج) و(حوا�ش على الرو�ضة) و�شرحان على الرتمذي ،تويف ( 805هـ) ،ينظر :ال�ضوء الالمع 85/6؛ و�شذرات الذهب 511/7؛ ومعجم
امل�ؤلفني .205/5
( ((21يف :ب (الأزرقي) وهو ت�صحيف ،والأذرعي هو �أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني ،فقيه �شافعي من تالميذ الذهبي ،ولد ب�أذرعات
بال�شام ،وتوىل الق�ضاء بحلب ،من ت�صانيفه :التو�سط والفتح بني الرو�ضة وال�شرح ،وغنية املحتاج يف �شرح املنهاج ،وقوت املحتاج ،تويف �سنة (783
هـ) ،ينظر :البدر الطالع  ،35 / 1معجم امل�ؤلفني .151 / 1
( ((21يف :ز( ،املتولني لها).
(� ((21سقطت من :ب.
( ((21يف :ز(�ست).
( ((21يف :ز ) �ست و�سبعمائة) وهو ت�صحيف.
( ((21ال�سلطان امللك الظاهر �أبو �سعيد �سيف الدين برقوق ،القائم بدولة اجلراك�سة بالديار امل�صرية ،وهو ال�سلطان اخلام�س والع�شرون من ملوك الرتك
بالديار امل�صرية والثانى من اجلراك�سة� ،إن كان امللك املظفر بيرب�س اجل�شنكري چارك�سيا ،و�إن كان بيرب�س تركى اجلن�س فربقوق هذا هو ال ّأول من ملوك
ال�سراج البلقينى �أن يكون لقبه «امللك الظاهر» ،قال ابن تغري بردي(واحلق املح�ض فيه �أنّه
الچراك�سة ،ت�سلم امللك �سنة �أربع وثمانني و�سبعمائة ،و�أ�شار ّ
كان له حما�سن وم�ساوئ) وقد تويف ( 801هـ ) ،ينظر� :إنباء الغمر ب�أبناء العمر  ،257/1النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة  221/11وما بعدها،
الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل .94/2
( ((21هو حممد بن حممود �أكمل الدين ،الرومي البابرتي ،ن�سبته �إىل (بابرتا) قرية بنواحي بغداد .فقيه حنفي ،كان �إماما حمققا مدققا بارعا يف
احلديث ،ح�سن املعرفة بالعربية والأ�صول ،رحل �إىل حلب ثم �إىل القاهرة ،و�أخذ عن علمائها ،عر�ض عليه الق�ضاء مرارا فامتنع .وويل م�شيخة ال�شيخونية
�أول ما فتحت ،من ت�صانيفه :العناية يف �شرح الهداية ،و�شرح املنار ،و�شرح �أ�صول البزدوي ،تويف �سنة ( 786هـ) .ينظر :والدرر الكامنة ،250/4
الفوائد البهية ،195:ومعجم امل�ؤلفني .298/11
( ((22ينظر :حا�شية ابن عابدين  ،184/4وح�سن املحا�ضرة .350/2
( ((22هو �أحمد بن عبد الرحيم بن احل�سني� ،أبو زرعة ويل الدين ،املعروف بابن العراقي ،كردي الأ�صل ،من �أئمة ال�شافعية بالديار امل�صرية،كان عاملًا
فا�ض ًال ،تفقه بالأبنا�سي ،و�أخذ عن ال�ضياء عبيد الله العفيفي القزويني ،ويل ق�ضاء الديار امل�صرية بعد اجلالل البلقيني ،من ت�صانيفه« :البيان والتو�ضيح
م�س ب�ضرب من التجريح» ،و«�أخبار املدل�سني» تويف �سنة ( 826هـ) ،ينظر :ال�ضوء الالمع  ،336/1والبدر الطالع ،72/1
ملن �أخرج له يف ال�صحيح وقد ّ
والأعالم للزركلي .144/1
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( ((22وذلك �أن اجتهاد املجتهد يف امل�سائل الظنية ،التي مل يرد فيها دليل قاطع ،ال ينق�ض باجتهاد مثله ،وعلى هذا قام الإجماع ،منذ ع�صر ال�صحابة
الكرام  -ر�ضي الله عنهم  -ولهم يف ذلك وقائع كثرية ،وذلك �أن املجتهد لو �إجتهد ف�أداه اجتهاده حلكم ،ثم اجتهد مرة �أخرى ،فتبدل اجتهاده �إىل حكم
خمالف ،فال تنق�ض فتواه� ،أو ق�ضا�ؤه ال�سابقان ،ينظر :امل�ست�صفى  ،382/2الإحكام للآمدي  ،203/4منتهى الو�صول ،216 :نهاية الو�صول يف دراية
الأ�صول  ،3879/8جمع اجلوامع  ،391/2الأبهاج .265/3
( ((22يف :ز( ،وذكر).
( ((22يف :ز( ،ب�إبطال).
( ((22ينظر :العناية �شرح الهداية .207/6
(� ((22سقطت من :ز.
( ((22الزيادة من :ز.
( ((22يف :ب�( ،أو نفقه).
( ((22مل �أهتد ملوطن هذا القول.
( ((23يف :ب ( ،ونظري) وهو ت�صحيف.
( ((23الأ�صل �أن احلاكم ال يلزم النا�س بقول من الأقوال �إال �إذا رفعت �إليه دعوى يف ق�ضية خا�صة ليحكم فيها ؛ فالق�ضاء مبا يرتجح عنده ملزم حينئذ،
و�أما امل�سائل ال�شرعية التي جاءت فيها ن�صو�ص؛ وكان اخلالف فيها قو ًّيا؛ فهذه لي�س لويل الأمر �أن يلزم النا�س فيها بقول من الأقوال �إال ب�شروط ،منها
�أن تكون امل�صلحة ال�شرعية ظاهرة ،و�أال يكون هذا القول موقع القائلني بالقول الآخر يف حرج �شرعي ،وحيث حكم احلاكم يف م�سائل الإجتهاد ،ف�إن
حكمه رافع للخالف ،وهذا على القول ال�صحيح من مذاهب العلماء ،ينظر :الفروق للقرايف  ،103/2جمموع الفتاوى  ،372/35املنثور يف القواعد الفقهية
 ،69/2غمز عيون الب�صائر يف �شرح الأ�شباه والنظائر .113/3
َا�ضي
ا�س َت ْثنَى مِ ْن ا ْع ِت َبارِ ْ ِال ْلكِ َوق َْف الْ ِإ َم ِام �شَ ْيئًا مِ ْن �أَ ْر ِ�ض َب ْيتِ الْ َالِ ؛ َف ِ�إ َّن ُه َي ِ�ص ُّح َك َما َ�ص َّر َح ِب ِه ا ْلق ِ
( ((23قال اخلطيب ال�شربيني يف املغني َ ( 524 /3و ْ
َان َعلَى ُم َع َّ ٍي �أَ ْم جِ َه ٍة َعا َّمةٍ) ،وقال �شهاب الدين �أحمد الرل�سي امللقب بعمرية يف حا�شيته ( 98 /3وقال ال�سبكي:
ال�س ْبكِ ُّي َ�س َوا ٌء �أَك َ
ُح َ�س ْ ٌيَ ،و ِ�إ ْن َت َوق ََّف فِي ِه ُّ
ال �أفتي به وال مبنعه وال �أعتقده).
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فإن نقض احلكم يف محل اإلجتهاد ممتن ٌع( ،((22وجمي ُع األوقاف املذكورة
بصحتهّ ،
محكو ٌم بصحتها.
وأنكر( ((22الشيخ أكمل الدين ذلك ،وبالغ يف الرد على من أراد إبطال( ((22شيءٍ من
األوقاف وقبح فعل ذلك( ،((22وساعده الشيخ ضياء الدين القرشي ،إلى أن سكن
احلال.
(((22
وقد نقل أن الشيخ أكمل الدين قال [ب ]194:لألمراء[ ،إن كنتم تريدون الشرع
فهؤالء علماء الشرع أ ْفتَوكم بعدم اجلواز]( ،((22وإن كنتم تريدون قطع أرزاق العلماء،
فرتبوا لهم كما رتب فرعون خلدام األصنام أو نصفه( ((22انتهى(.((22
فهذا صريح يف االتفاق على صحة األوقاف املذكورة ،خصوصا حيث حكم بها
ومبوجها حاكم يرى صحتها ،فال يجوز نقضه؛ ألن حكم احلاكم يرفع اخلالف
وتصير( ((23املسألة مجمعا عليها( ،((23على أن من فهم من كالمه التوقف يف األوقاف
املذكورة كالسبكي وغيره( ،((23ليس مراده أنها باطلة ،ال يجوز تناولها وال صرفها
ملستحقها ،بل أراد أنها من باب اإلرصادات واالفرازات ،وهو جائز باالتفاق ،وال يضر
أن يستعمل لفظ الوقف مبعنى اإلفراز واإلرصاد ،لإلشتراك يف معنى اإلمساك،
على أن السبكي قال أنا ال أغير ،وال أفتي ،وال أتكلم ،بتغيره ،ثم قال أيضا :فاذا
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رأينا بيد أحد ملكا أو وقفا ال نغيره انتهى(.((23
فإن قلت اإلمام األعظم( ((23إمنا هو( ((23وكيل من جهة الشرع عن املسلمني ،ونظره
(((23
يف بيت املال ،كنظر ولي اليتيم يف مال اليتيم ،وقد علم أن تصرف الولي( ((23لغير
املصلحة ،بل لغير( ((23األصلح ال يجوز( ،((23فكيف جاز له التصرف يف االراضي
املذكورة ،قلت األصل يف بيع االراضى ووقفها أن ذلك مضى على الصحة ،واستوفى
فيه املسوغات الشرعية ،كما يذكر ذلك املوثقون عند وصف البيع بأنه بيع صحيح
(((24
شرعي مستوفى بشرائطه الشرعية ،وكذا يف الوقف وحكم احلاكم بذلك فإنهما
يوصفان مبا ذكر(.((24
وأما وضع اخلراج على األراضي املصرية فمذهب الشافعي أنه ال يوضع عليها؛
ألن الصحيح كما حكاه النقلة الذين يرجع إليهم يف نقل املذهب( ،((24أن مصر فتحت
عنوة ،كما قال ابن الرفعه[ ،أ]195:ونقله الزكشي ،وقيل فتحت مرتني :مرة صلحا،
ثم نكثوا ففتحت مرة ثانية عنوة( ،((24وما يف وصية الشافعي رضي اهلل عنه من
أن له أرضا مبصر( ،((24مما يقتضي أنه يرى ملكها ،وأنها فتحت صلحا( ،((24فقال
بعضهم :يحتمل أنه أحيا األرض املذكورة بعد أن كانت مواتا ،فال داللة فيه على
ذلك ،وحيث فتحت عنوة كما هو القول األشهر ،وقسمت بني الغامنني ،وثبتت يف
أيديهم فهي عشرية ال خراجية.
واألرض تكون( ((24خراجية كما نقله أصحابنا ،ونقل يف الشرح والروضة يف صورتني
أحدها :إذا فتحها اإلمام قهرا وقسمها بني الغامنني ،ثم تعوضها ،ووقفها علينا،
( ((23ينظر :نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج  ،444/8فتوحات الوهاب بتو�ضيح �شرح منهج الطالب .492/5
( ((23يف :ب( ،االمام الأعظم الظاهر)
( ((23يف :ب�( ،أنه).
( ((23يف :ب(الإمام).
( ((23يف :ز ،ح (بغري).
( ((23يف :ز ،ح (بغري).
( ((23ينظر :فتح القدير .37/6
(� ((24سقطت من :ز.
( ((24ينظر :املهذب 198/3
( ((24يف :ز ،ح (املذاهب).
( ((24ينظر :الذخرية .417/3
( ((24ينظر :الأم .128 /4
( ((24ينظر� :أ�سنى املطالب ،202/4حتفة املحتاج .265/9
( ((24يف :ز(و�إال فتكون).
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( ((24يف :ز(عن).
(� ((24أي فان فتحت �صلحا ومل ت�شرتط للم�سلمني ،ب�أن �أبقيت يف �أيد �أهلها الكفار ،فاخلراج عليها جزية ،واجلزية �ساقطة عنهم با�سالمهم ،وم�آلها �أي
اجلزية �أن تكون فيئا ملن وقفت عليهم الأر�ض ،ال ي�شاركهم فيها �أهل ال�صدقات ،ينظر :احلاوي الكبري  ،592/14رو�ضة الطالبني .234/2
( ((24ينظر� :أ�سنى املطالب  ،369/1الغرر البهية يف �شرح البهجة الوردية .146/2
( ((25ينظر :فتح العزيز  ،567/5رو�ضة الطالبني .324/2
( ((25يف :ز(كال منهما).
( ((25يف :ز(غري).
( ((25نقل الكمال ابن الهمام يف فتح القدير  ،37/6عن مالك �أن ما ي�أخذ عن �أر�ض م�صر هو �أجرة ولي�س خراجا ( َو َمالِكٌ َي ْعت ِ َُب � َإجا َر َة الْ إِ َم ِام؛ ِ أَل َّن َها َوق ٌْف
م ُلو َك ًة
ا�ضي مِ ْ�ص َرَ ،ف�إِ َّن الْ َ�أْخُ و َذ الْ َآن َب َد ُل � َإجا َر ٍة لَ خَ َر ٍاج؛ �أَلَ َت َرى �أَ َّن الْ أَ َر ِ
َعلَى الْ ُْ�س ِل ِم َني عِ ْن َد ُه َف ُت َف َّو ُ�ض �إىل � َإجا َر ِت ِه َك َما ُه َو ال َّر ْ�س ُم الْ َآن ِف �أَ َر ِ
ا�ض َي َل ْي َ�س ْت َ ْ
لِل ُّز َّر ِاعَ ،و َهذَا َب ْع َد َما ُق ْلنَا � َّإن �أَ ْر َ�ض مِ ْ�ص َر خَ َراجِ َّيةٌ)،وينظر :نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج .71/3
( ((25ينظر :تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق  ،271/3البناية �شرح الهداية ،223/7فتح القدير.32/6
( ((25يف :ز(احلكم).
(( ((25ارتفع اخلالف ،وغالب الأوقاف احلاكم منها �شافعي ،ومن موجب حكمه عدم اخلراج) �سقط من :ب.
(� ((25سقطت من :ز.
( ((25يف :ز(احلمايات).
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وضرب عليها خراجا ،والثانية :إذا فتحت صلحا على( ((24أن تكون لنا ،ويسكنها
(((24
الكفار بخراج معلوم ،فهي لنا واخلراج عليها أجرة ،ال يسقط بإسالمهم ،فإن
لم تشرط لنا لكن سكنها الكفار بخراج ،فهي جزية تسقط بإسالمهم( ،((24وأما
البالد التي فتحت قهرا وقسمت بني الغامنني ،وثبتت يف أيديهم ،وكذا التي أسلم
أهلها عليها ،واألرض التي أحياها املسلمون ،فكلها عشرية وأخذ اخلراج منهم ظلم
انتهى(.((25
وقال الزركشي يف خادم الشرح والروضة بعد أن ساق كالمهما( ((25يف صورتي
األرض اخلراجية إلى آخره ،مقتصرا إلى عزو( ((25ذلك الشرح ،يريد أن هذه املسألة
مفروضة يف أرض العراق ،أو يف أرض صالح الكفار املسلمون عليها بخراج يعطونه
كل سنة ،وعلى هذا فأراضي مصر ليست خراجية انتهى(.((25
إذا تقرر ذلك فقد علمت أن مذهب اإلمام الشافعي رضي اهلل تعالى عنه[ب،]195:
أن أراضي مصر ال خراج عليها ،وعلى تقدير أن يكون عليها خراج ،كما هو مذهب
اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل تعالى عنه( ،((25فإذا حكم يف األوقاف من يرى بعدم
اخلراج ،ارتفع اخلالف ،وغالب األوقاف احلاكم( ((25فيها شافعي ،ومن موجب
حكمه عدم اخلراج( ،((25فال يجوز نقضه ،وال مخالفته بوضع اخلراج ،وعلى تقدير
عدم احلكم فما على أهل( ((25األراضي من اجلبايات( ((25واملغارم ،زائد على
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اخلراج بكثير بال شبهة ،فأخذ زائد عليه ممتنع( ((25ال يجوز[،ألنه]( ((26يحصل منه
(((26
الضرر للبالد والعباد ،ويتولد منه غاية الفساد ،فالعلماء خدام الشريعة الشريفة
واحلافظون لشرائعها املنيفة ،من املفسرين والفقهاء واحملدثني وحفاظ القرآن
املبني ،والصاحلون والصوفية ،والذاكرون من سكان الديار املصرية( ،((26داعون
بدوام دولة موالنا السلطان يف أمان امللك األعظم ،واخلاقان األكرم سائلون من
تفضالته العميمة وعواطفه الرحيمة ،بقاء األوقاف على ما كانت عليه ،وعدم
نقضها ،ووضع خراج عليها ،وعدم تغييرها ،وجباية خراج أراضيها ،وحبس ذلك
عن مستحقه ،وخلط بعضه( ((26ببعض أخر( ،((26فإن موالنا السلطان أيده اهلل
تعالى متبع للشرع( ((26الشريف ،ماش على قانون العلماء وقولهم املنيف ،خصوصا
وموالنا والد( ((26اخلنكار األعظم وامللك املكرم املرحوم موالنا السلطان سليم تغمده
اهلل تعالى برحمته ،وأسكنه فسيح جنته ،ملا دخل إلى الديار املصرية وأخذها أقر
أوقافها على ما هى عليه[،أ ]196:وكتب بذلك أحكاما موجودة( ((26إلى اآلن ،وعامل
أهل مصر بالفضل واإلحسان؛ ألنهم ضعفاء احلال مستحقون للجود واإلمتنان،
وقد قال صلى اهلل عليه وسلم (أهل مصر اجلند الضعيف ما كادهم أحد إال
كفاهم اهلل تعالى مؤونته)( ((26والذي يعرضونه ملسامعه( ((26الزكية وحضرته العلية،
أن قاهرة مصر يف زمنه ،عامرة بالعلم والعلماء ،واحلفاظ والفقهاء ،خصوصا أهل
اجلامع األزهر( ،((27واملوطن املنور ،فهم قائمون بفريضة ذلك ،وسلوك هذه املسالك،
مداومون على اإلشتغال بالليل والنهار والغدو واآلصال ،يدميون الدعاء بدوام دولة
موالنا السلطان ،واهلل تعالى يحفظه من أهل الكيد والطغيان ،مقتنعون مبا يصل
( ((25يف :ز(ممتنع منه).
( ((26الزيادة من :ز.
(� ((26سقطت من :ب.
( ((26يف :ز ،ب،زيادة (والقاهرة املعزية).
( ((26يف :ب (بع�ض).
(( ((26وخلط بع�ضه ببع�ض �أخر) �سقط من :ح.
( ((26يف :ز(ال�شرع).
(� ((26سقطت من :ز.
(� ((26سقطت من :ب.
( ((26يروى عن �أبي مو�سى الأ�شعري موقوفا عليه ،ينظر :املقا�صد احل�سنة ،609 :الدرر املنترثة ،178:ك�شف اخلفا  ،211/2اجلد احلثيث.210:
( ((26يف :ز(على م�سامعه).
( ((27هو من �أهم امل�ساجد يف م�صر و�أ�شهرها يف العامل الإ�سالمي ،وهو جامع وجامعة منذ �أكرث من �ألف �سنة ،وقد �أن�شئ على يد جوهر ال�صقلي عندما
مت فتح القاهرة( 359هـ 970 - م)  ب�أمر من املعز لدين الله� أول اخللفاء الفاطميني مب�صر ،وبعدما �أ�س�س مدينة القاهرة �شرع يف �إن�شاء اجلامع الأزهر،
ينظر :ح�سن املحا�ضرة ،183/2رحلة ال�شتاء وال�صيف.27:
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( ((27يف :ب(يف �أيديهم) ،ويف :ز(يف بقائه ب�أيديهم).
( ((27يف ب(الأقاليم العظيمة).
( ((27يف :ب(يفعل).
(� ((27سقطت من :ز.
( ((27يف :ب (منته).
( ((27يف :ز(الأن�س).
( ((27يف :ب( ،املوىل).
( ((27هو حامد بن حممد ،ال�شهري بابن �شيخ دوروز ،ولد بقونية وطلب العلم يف كربه ،بعد �أن ذهب �شبابه ،لكنه �أكب على الطلب والزم الأفا�ضل وح�صل
له منهم قبول زائد ،منهم املوىل �سعدى حم�شى تف�سري البي�ضاوي ،ثم تنقل يف املدار�س من �سنة �أربعني وت�سعمائة �إىل �أن قلد ق�ضاء دم�شق وغريها من
الواليات ،له «كتاب الفتاوي الفقهية ،نحو خم�سة ع�شر جملد ًا ،قال الغزي (وكان �صاحب الرتجمة يف والياته كلها حممود ال�سرية ،م�شكور الطريقة ،يقول
احلق ويعمل به ،وكان من �أعف الق�ضاة عن حمارم الله تعاىل) وملا مات املوىل �أبو ال�سعود �أفندي �شيخ الإ�سالم واملفتي -العام � -أقيم مقامه و�سلم �إليه
املجد زمامه ،فدام يف الفتوى �إىل �أن تويف وذلك يف �أوائل �شعبان �سنة ( 985هـ) ودفن بجوار �أبي �أيوب الأن�صاري ر�ضي الله عنه.
ينظر :الطبقات ال�سنية � ،216 /1شذرات الذهب .404-403/8
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إليهم من األوقاف ،وإن كان ال يكفيهم ،فهم شاكرون اهلل تعالى على ذلك ،ومثنون
على موالنا اخلنكار ببقائه بأيديهم( ،((27ومتى والعياذ باهلل تعالى قطعت هذه
األوقاف وأبطلت ،أو حصل فيها خلل وتعطلت بطل اإلشتغال بالعلوم ،وتعلم القرآن
وحفظه ،وحصل خلل يف تلك الرسوم ،وآل ذلك إلى خراب ذلك األقليم العظيم(((27؛
وبطالن ما فيه من اخلير اجلسيم ،لكن نحن مؤملون من موالنا اخلنكار ،غاية
اجلميل ملا نراه يفعل( ((27بأهل الديار املصرية من اخلير والتبجيل،خصوصا توليته
عليهم الوزير األعظم واملشير املفخم ذا الرأي السديد ،واألمر الرشيد ،والنظر
السعيد موالنا علي باشا يسر اهلل تعالى له( ((27ما يشا ،وأسبغ عليه نعمته[،ب]195:
وأبقى دولته ،وأدام بوجود موالنا اخلنكار نعمته( ((27لم تزل األلسن( ((27ناطقة بالثناء
على أفعاله ،والقلوب معقودة على محبته وإجالله ،ألخذه بيد امللهوفني ،ونصره
املظلومني ،وقمعه املفسدين ،فموالنها السلطان نصره اهلل تعالى ،مأجور على واليته
الديار املصرية ،مرفوع له بذلك الدرجات العلية ،مع ما اقترن بذلك من والية
قضاء القاهرة احملمية ملوالنا عني املوالي( ((27العظماء ،وعمدة العلماء الفخام ،شيخ
اإلسالم وجنبة األعالم موالنا حامد جلبي( ((27أيد اهلل أحكامه ،وأسبغ عليه إنعامه،
فهو عفيف يف واليته ،صادع باحلق يف حكومته ،مجتهد يف عمارة األوقاف ،عامل
باإلنصاف ،لم يدنس عرضه بشيء من املال ،يف املاضي واحلال وما أحقه بقول
من قال:
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يَا أي َها اخلِ نْ َكا ُر الت َْس َم َع َّن

اض َ
َف َحقِ َق ِ
يك َكال َم ال ُو َشاة

هلل لَ ْم نَ ْس َم ْع بأ َّن ام َرءاً
وا ِ

أه َدى لَ ُه َشيْئَاً َوال َق ْد َر َشاه
ْ

فنسأل اهلل تعالى بلسان التقصير واإلنكسار ،مع مد أكف( ((27الضراعة واإلفتقار،
أن يلهم موالنا اخلنكار أدام اهلل تعالى تأييده ،وتوفيقه وتسديده ،التعطف على أهل
الديار املصرية( ،((28وأن يدمي عليهم أوقافهم على ماهي عليه ،من صدقاته العلية،
وأن اليقبل فيهم قول أحد ممن اليخاف رب البرية ،وال يخشى سطوته القهرية ،وأن
يبقى واليتهم من موالنا الباشا[أ ]197:واألفندي ،زيد فضلهما على ماكان عليه،
من كان قبلهما من الوالة يف مرتبتهما السنية( ،((28ليدوم بذلك قيام ناموس الشريعة
املطهرة ،ويجعل( ((28يف صحائفه الشريفة تلك األجور( ((28املدخرة ،الزالت األقاليم
بوجوده ،وأهلها معمورة بجوده ،بجاه سيد املرسلني وحبيب رب العاملني محمد صلى
اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعني وحسبنا اهلل ونعم الوكيل والحول والقوة
إال باهلل العلي العظيم.

( ((27يف :ز(كف).
( ((28يف :ز(م�صر املحمية).
(� ((28سقطت من :ز.
( ((28يف :ز( ويح�صل).
( ((28يف :ب(االحوال).
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املصادر
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1 .1اإلبهاج يف شرح املنهاج :لعلي بن عبد الكايف السبكي(756هـ) ،مطبعة دار
الكتب العلمية ،بيروت،ط1،1404هـ 1984 -م.
2 .2األحكام السلطانية :ألبي يعلى الفراء،مطبعة مصطفى احللبي بالقاهرة ط
1966 - 1386 ،2م.
3 .3األحكام السلطانية :للماوردي ،مطبعة مصطفى احللبي بالقاهرة ط ،3
 1393هـ  1973 -م.
4 .4اإلحكام يف أصول األحكام :لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد اآلمدي
(ت 631هـ) ،حتقيق :الشيخ إبراهيم العجوز ،دار الكتب العلمية ،بيروت
لبنان ،الطبعة األولى1405 ،هـ  1985م.
5 .5آخر املماليك أو وقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني :حتقيق ،عبد
املنعم عامر ،إشراف ،عبد الرحمن عبد اهلل الشيخ ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب1988 ،م.
6 .6آخرة املماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني :ابن زنبل الرمال،
حتقيق :عبد املنعم عامر،ط ،2نشر :الهيئة املصرية العامة للكتاب  -القاهرة
 .19987 .7األدب يف العصر اململوكي.:للدكتور محمد زغلول سالم ،دار املعارف ،القاهرة.
8 .8أسنى املطالب شرح روض الطالب :لزكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي،
ط1313 ،1هـ.
9 .9إعالم املوقعني عن رب العاملني :حملمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى751 :هـ) ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد،
نشر :مكتبة الكليات األزهرية ،مصر ،القاهرة ،ط1388 ،1هـ1968/م.
1010أعالم الورى مبن ولي من األتراك بدمشق الشام :شمس الدين محمد بن
علي ابن طولون الصاحلي ،حتقيق ،محمد أحمد دهمان ،دار الفكر دمشق،
 1984م.
1111اإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام :قطب الدين محمد النهروالي (  990هـ)،
(د،ت)،
1212األعالم :خلير الدين الزركلي ،مطبعة دار العلم للمالين ،بيروت ،ط 4،1979م
1313األم :حملمد بن إدريس الشافعي(204هـ) ،تصحيح محمد زهري النجار،
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نشر مكتبة الكليات األزهرية،ط1381 ،1هـ 1961 -م.
1414إنباء الغمر بأبناء العمر :ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن
حجر العسقالني (املتوفى852 :هـ) ،حتقيق :د حسن حبشي ،نشر :املجلس
األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء التراث اإلسالمي ،مصر1389،هـ،
1969م.
1515إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون :إلسماعيل بن محمد أمني
بن مير سليم الباباني البغدادي (املتوفى1399 :هـ) ،عنى بتصحيحه محمد
شرف الدين ،واملعلم رفعت بيلكه الكليسى ،نشر :دار إحياء التراث العربي،
بيروت  -لبنان.
1616األيوبيون يف الشمال واجلزيرة :حملمود ياسني أحمد التكريتي ،دار الرشيد
للنشر.1981 ,
1717البداية والنهاية :ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري
ثم الدمشقي (املتوفى774 :هـ) حتقيق :علي شيري ،نشر :دار إحياء التراث
العربي،ط ،1408 ،1هـ  1988 -م.
1818بدائع الزور يف وقائع الدهور :حملمد بن احمد بن إياس احلنفى ،طبع يف
اسطنبول.
1919البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع تأليف محمد بن علي الشوكاني
دار املعرفة بيروت.
2020البناية يف شرح الهداية :لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد
العيني(855هـ) ،مطبعة الفكر ،بيروت،ط2،1411هـ 1999 -م.
2121تاريخ األدب العربي :شوقي ضيف ،دار املعارف  -القاهرة.
2222تاريخ األدب العربي :عمر فروخ ،نشر دار العلم للماليني.
2323تاريخ األدب العربي :لكارل بروكلمان ،ترجمة النجار وآخرين ،طبعة دار
املعارف  -مصر1961 ،م.
2424تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم :لشمش الدين الذهبي،
حتقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري ،مطبعة دار الكتاب العربي
بيروت،ط1،1407هـ 1987 -م.
2525تاريخ التراث العربي :لفؤاد سزكني ،نقله عن األملانية الدكتور محمد فهمي
حجازي وجماعة ،طبع يف جامعة اإلمام محمد بن سعود1403 ،هـ 1983 -م.
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2626التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني يف املشرق اإلسالمي من القرن
اخلامس الهجري حتى سقوط بغداد ،للدكتور عبد املجيد أبو الفتوح بدوي،
ط1408 ،2هـ 1988 -م.القائد املجاهد نور الدين محمود زنكي شخصيته
الص َّ
البي ،نشر مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع
وعصره :ل َعلي محمد محمد َّ
والترجمة ،القاهرة  -مصر ،ط 1428 ،1هـ  2007 -م.
2727تأريخ بغداد :ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي اخلطيب
البغدادي (املتوفى 463 :هـ) ،حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف ،نشر :دار
الغرب اإلسالمي  -بيروت.
2828تاريخ الشعوب اإلسالمية:لكارل بروكلمان ،ترجمة نبيه أمني فارس ومنير
البعلبكي ،نشر دار العلم للماليني.2005،
 2929تبني احلقائق شرح كنز الدقائق :لإلمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي
احلنفي (ت743هـ) ،حتقيق :أحمد عزو عناية ،دار الكتب العلمية ،بيروت-
لبنان ،ط 1420 ،1هـ  2000م.
3030حتفة احملتاج يف شرح املنهاج :ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،
الناشر .دار إحياء التراث العربي.
3131حتقيق :خليل املنصور،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1418 ،1هـ
  1997م .ديوان اإلسالم :لشمس الدين أبو املعالي محمد بن عبد الرحمنبن الغزي (املتوفى1167 :هـ) ،حتقيق :سيد كسروي حسن ،نشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1411 ،1هـ  1990 -م.
3232تذكرة احلفاظ :حملمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ،دراسة وحتقيق :زكريا
عميرات ،نشر :دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان ،ط1419 ،1هـ 1998 -م.
3333تصحيح التصحيف وحترير التحريف :لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي
(املتوفى764 :هـ) ،حققه السيد الشرقاوي ،نشر :مكتبة اخلاجني  -القاهرة،
ط 1407 ،1هـ  1987 -م.
3434التعريف باملصطلح الشريف :القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى ابن
فضل اهلل العمري (  749هـ) ،حتقيق محمد حسني شمس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بيروت 1998 ،م.
3535تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقف .لعبداللطيف املناوي ،نشر مكتبة
نزار الباز ،الطبعة األولى ،عام 1418هـ.
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3636اجلد احلثيث يف بيان ما ليس بحديث :ألحمد بن عبد الكرمي بن سعودي
الغزي العامري (املتوفى1143 :هـ) ،حتقيق :بكر عبد اهلل أبو زيد ،نشر :دار
الراية  -الرياض ،ط 1412 ،1هـ.
3737جمع اجلوامع :لتاج الدين السبكي ،مطبوع مع حاشية البناني وشرح احمللي
عليه ،طبع مبطبعة دار إحياء الكتب العربية ،مصر.
3838اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية :حملي الدين عبد القادر
القرشي(775هـ)،حيدر آباد الدكن1332،هـ.
3939اجلوهر الثمني يف سلوك امللوك والسالطني :ابن دقمان ،نشر عالم الكتب،
1985م.
4040حاشية ابن عابدين :حملمد ابن عابدين ،حتقيق عبد املجيد طعمة /مطبعة
املعرفة  -بيروت ،ط1،1420هـ 200 -م.
4141حاشية قليوبي وعميرة على شرح احمللي للمنهاج .للشيخ :شهاب الدين
القليوبي ،والشيخ عميرة ،دار إحياء الكتب العربية  -مصر.
4242احلاوي الكبير :ألبي احلسن علي بن محمد املاوردي(450هـ) ،مطبعة دار
الفكر  -بيروت1424 ،هـ 2003 -م.
4343حسن احملاضرة يف تأريخ مصر والقاهرة :للسيوطي ،حتقيق محمد أبي
الفضل ابراهيم ،مطبعة دار إحياء التراث العربية  -مصر1387،هـ 1967 -م.
4444خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر:حملمد أمني بن فضل اهلل بن
محب الدين بن محمد احملبي احلموي األصل ،الدمشقي (املتوفى1111 :هـ)،
نشر :دار صادر  -بيروت.
4545درة احلجال يف أسماء الرجال:ألبي العباس أحمد بن محمد املكناسي
4646الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة:ألحمد بن علي بن حجر ،مراقبة محمد
عبد املعيد ،طبع مجلس دائرة املعارف ط  ،2حيدر آباد .1972
4747الدرر املنتشرة يف االحاديث املشتهرة:مختارات:للسيوطي حتقيق حسني
يونس حكمت،مطبعة احلوادث،بغداد،الطبعة االولى1414،هـ 1993م.
4848دقائق أولي النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات :ملنصور
بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوفى:
1051هـ) ،نشر :عالم الكتب ،ط1414 ،1هـ 1993 -م.
4949دمشق يف عصر املماليك :نقوال زياده ،مكتبة لبنان 1966 ،م.
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5050الدولة العثمانية تاريخ وحضارة :أكمل الدين احسان أوغلى ،استانبول،
1999م.
5151الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها :عبد العزيز محمد الشناوي،
مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة 1980 ،م.
5252الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب تأليف إبراهيم بن علي بن فرحون
دار الكتب العلمية بيروت د.ت.
5353الذخيرة :لشهاب الدين احمد بن ادريس القرايف(684هـ) حتقيق الدكتور
محمد احلجي،دار الغرب االسالمي،الطبعة االولى 1994م.
5454الذيل التام على دول اإلسالم :حملمد بن عبد الرحمن السخاوي ،حتقيق
أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف  -عصام فارس احلرستاني  -أحمد
اخلطيمي ،نشر :مؤسسة الرسالة.1995 - 1416 ،
5555رحلة الشتاء والصيف :حملمد بن عبد اهلل بن محمد ،من أحفاد شرف الدين
بن يحيى احلمزي احلسيني املولوي املعروف بـ كِ بْ ِريت (املتوفى1070 :هـ)،
حتقيق األستاذ مح َّمد َسعيد الطنطاوي ،نشر :املكتب اإلسالمي للطباعة
والنشر ،بيروت ،ط 1385 ،2هـ.
5656الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة :ألبي عبد اهلل محمد
بن أبي الفيض جعفر بن إدريس احلسني اإلدريسي الشهير بـ الكتاني
(املتوفى1345 :هـ) ،حتقيق :محمد املنتصر بن محمد الزمزمي ،نشر :دار
البشائر اإلسالمية ،ط1421 ،1هـ-2000م.
5757روضة الطالبني :ألبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ،املكتب اإلسالمي
 بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.5858زبدة احللب يف تاريخ حلب :لعمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة
العقيلي ،كمال الدين ابن العدمي (املتوفى660 :هـ) ،وضع حواشيه :خليل
املنصور ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1417 ،1هـ  1996 -م.
5959السلوك ملعرفة دول امللوك :ألحمد بن علي بن عبد القادر العبيد املقري،
حتقيق :محمد عبد القادر عطا،نار :دار الكتب العلمية.1997 - 1418 ،
6060السلوك ملعرفة دول امللوك :محمد بن علي املقريزي 845 ( ،هـ) ،حتقيق،
محمد مصطفى زيادة ،القاهرة ١٩٥٦ ،م.
6161سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي :عبد امللك بن حسني بن عبد
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اهلل العصامي،املكتبة السلفية ،القاهرة (د ،ت).
6262سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي 4/8وما بعدها.
6363سنن ابن ماجة :حملمد بن يزيد القزويني (275هـ) ،حتقيق محمد فؤاد عبد
الباقي،مطبعة دار الفكر.
6464سنن أبي داود :لسليمان بن األشعث السجستاني(275هـ)،حتقيق محمد
محيي الدين عبد احلميد،مطبعة دار الفكر.
6565سنن الترمذي :ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت279هـ)،
حتقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
6666شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،محمد بن محمد مخلوف ،املطبعة
السلفية ،الناشر دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1349 ،1هـ.
6767شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :ابن العماد احلنبلي ،دار الفكر ،بيروت،
1994م.
6868شرح اخلرشي على مختصر خليل :حملمد اخلرشي ،مطبعة دار صادر -
بيروت.
6969شرح صحيح مسلم النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ،ط ،2بيروت،
دار إحياء التراث العربي1392 ،هـ.
7070صحيح البخاري :حملمد بن إسماعيل البخاري(256هـ)،حتقيق الدكتور
مصطفى ديب البغا ،مطبعة دار ابن كثير،ط3،1407هـ 1987م.
7171صحيح مسلم :ملسلم بن احلجاج النيسابوري(261هـ)،حتقيق محمد فؤاد
عبد الباقي،مطبعة دار إحياء التراث العربي_بيروت.
7272الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :لشمس الدين أبو اخلير محمد بن عبد
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (املتوفى:
902هـ) ،نشر :منشورات دار مكتبة احلياة  -بيروت.
7373طبقات الشافعية الكبرى :لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد
الكايف السبكي املتوفى سنة (771هـ) ،حتقيق كمال يوسف احلوت،دار الكتب
العلمية ،بيروت لبنان ،الطبعة األولى1407 ،هـ 1987م.
7474طبقات الشافعية البن هداية اهلل احلسيني(ت1041هـ) ،حتقيق عادل
نويهض ،دار األفاق اجلديدة ،بيروت ،ط1979 ،2م.
7575العبر يف خبر من عبر :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت
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748هـ) ،دار الفكر ،بيروت 1997 ،م.
7676العبر يف خبر من غبر :للذهبي ،حتقيق د .صالح الدين املنجد ،نشر مطبعة
حكومة الكويت ،الكويت1984 ،م.
7777العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:حملمد حرب ،نشر :املركز املصري للدراسات
العثمانية وبحوث العالم التركي  -القاهرة1994 ،،م.
7878العقد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم :طاشكبري زاده ،دار الكتاب العربي،
1975م.
7979عيون الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية :ألبي القاسم شهاب
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف
بأبي شامة (املتوفى665 :هـ) ،حتقيق :إبراهيم الزيبق ،نشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،ط1418 ،1هـ1997 /م.
8080الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية :لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (املتوفى926 :هـ) ،نشر :املطبعة
امليمنية.
8181غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ،أحمد بن محمد احلموي،
الناشر .دار الكتب العلمية.
8282فتح العزيز شرح الوجيز .ألبي القاسم عبدالكرمي القزويني ،حتقيق الشيخ:
علي محمد مع ّوض ،الشيخ :عادل أحمد عبداملوجود ،دار الكتب العلمية -
بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى (1417هـ 1997م).
8383فتح القدير شرح الهداية :حملمد بن عبد الواحد بن الهمام ،دار الفكر ط2
بيروت د.ت.
8484فتح الوهاب بشرح منهج الطالب :لزكريا األنصاري ،مطبعة دار الكتب
العلمية.
8585الفروق :لالمام العالمة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس بن عبد
الرحمن املشهور بالقرايف ،عالم الكتب ،بيروت.
8686فضيلة العادلني من الوالة ألبي نعيم:ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد
بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (املتوفى430 :هـ) ،حتقيق مشهور
حسن محمود سلمان ،نشر :دار الوطن  -الرياض ،ط 1418 ،1هـ 1997 -م.
8787فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت :حملمد
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َعبْد ا َ
حل ّي بن عبد الكبير ابن محمد احلسني اإلدريسي ،املعروف بعبد
احلي الكتاني (املتوفى1382 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،نشر :دار الغرب
اإلسالمي  -بيروت ط1982 ،2م.
8888فوات الوفيات
8989الفوائد البهية :لللكنوي ،إعتنى به أحمد الزعبي ،مطبعة دار األرقم،
ط1،1418هـ 1998م.
9090القاضي ،حتقيق :محمد األحمدي أبو النور،نشر :دار التراث ،القاهرة.
9191قراءة جديدة يف التاريخ العثماني :للدكتور .زكريا سليمان بيومي ،ط،1
1411هـ1991/م.
9292قراءة جديدة يف تاريخ العثمانيني :زكرياء سليمان بيومي ،نشر :عالم املعرفة
 ج ّدة1991 ،م.9393الكامل يف التأريخ :ألبن األثير ،مطبعة دار الكتب العلمية.
9494كشف اخلفاء موزيل اإللباس فيما إشتهر من األحاديث على ألسنة الناس:
إلسماعيل بن محمد العجلوني(1162هـ) ،حتقيق أحمد القالش ،مطبعة
مؤسسة الرسالة،ط4،1405هـ.
9595كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :ملصطفى بن عبد اهلل املعروف
بحاجي خليفة ،مطبعة دار الفكر1419 ،هـ 1999 -م.
9696الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة :لنجم الدين محمد بن محمد الغزي
(املتوفى1061 :هـ)
9797ألنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل :لعبد الرحمن بن محمد بن عبد
الرحمن العليمي احلنبلي ،أبو اليمن ،مجير الدين (املتوفى928 :هـ) ،حقيق:
عدنان يونس عبد املجيد نباتة ،نشر :مكتبة دنديس  -عمان.
9898مجموع الفتاوى :لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراني (املتوفى728 :هـ).
9999محاضرات يف الوقف ،للشيخ محمد أبي زهرة .نشر دار الفكر العربي،
الطبعة الثانية ،عام 1971م.
10100املختصر يف أخبار البشر :ألبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ،صاحب
حماة (املتوفى732 :هـ) نشر :املطبعة احلسينية املصرية ،ط.1
10101مرآة اجلنان وعبرة اليقظان يف معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان :ألبي
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محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (املتوفى:
768هـ) ،وضع حواشيه :خليل املنصور
10102املستصفى من علم أصول الفقه :ألبي حامد اللغزالي (505هـ) مطبعة دار
العلوم احلديثة  -بيروت.
10103مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهي .ملصطفى السيوطي الرحيباني،
ط1415 ،2هـ1994 -م.
10104معجم البلدان :ألبي شهاب الدين ياقوت احلموي ،مطبعة دار صادر_
بيروت ،ط2،1995م.
10105معجم املطبوعات العربية واملعربة :ليوسف بن إليان بن موسى سركيس
(املتوفى1351 :هـ)
10106معجم املؤلفني :لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق
(املتوفى1408 :هـ) ،نشر :مكتبة املثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي
بيروت.
10107مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان :ابن طولون الصاحلي ،وضع حواشيه
خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1998 ،م.
10108املقاصد احلسنة .ألبي اخلير محمد بن عبدالرحمن السخاوي ،حتقيق
عبداهلل بن محمد الصديق ،دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان ،الطبعة
األولى (1399هـ 1979 -م).
10109مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،األشعري أبو احلسن علي بن
إسماعيل بن إسحاق (املتوفى324 :هـ) ،حتقيق :الدكتور :نواف اجلراح،
ط ،2بيروت ،دار صادر1427،هـ 2006 -م.
11110املماليك :للسيد الباز العريني ،دار النهضة ،بيروت.
11111منادمة األطالل ومسامرة اخليال :لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد
الرحيم بن محمد بدران (املتوفى1346 :هـ) ،حتقيق :زهير الشاويش ،نشر:
املكتب اإلسالمي  -بيروت ،ط1985 ،2م.
11112منتخبات من حوادث الدهور يف مدى األيام والشهور :ابن تغري بردي،
كاليفورنيا  1930م.
11113املنتظم يف تأريخ امللوك واألمم :البن اجلوزي ،حيدر آباد1355،هـ إلى 1356هـ.
11114منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل:جلمال الدين أبي عمرو
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عثمان املعروف بان احلاجب(646هـ) ،مطبعة دار الكتب العلمية،ط1،1405هـ
 1985م.11115املنثور يف القواعد الفقهية ،بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي ،الناشر.
وزارة األوقاف الكويتية.
11116املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
الفيروز أبادي الشيرازي( ،ت476هـ) ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بيروت،
لبنان ،ط1379 ،2هـ1959 ،م.
11117موسوعة مدينة القاهرة يف ألف عام :عبد الرحمن زكي ،القاهرة  -مكتب
األجنلو املصرية.1987 ،
11118موقف اوروبا من الدولة العثمانية:ليوسف بن علي رابع ثقفي ،نشر جامعة
ميتشيغان2008،م.
11119املؤلف :محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن
شاكر امللقب بصالح الدين (املتوفى764 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،نشر:
دار صادر  -بيروت،ط1973 ،1م
12120النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة :البن تغري بردي األتابكي ،املؤسسة
املصرية العامة ،مصور عن دار الكتب.
12121النجوم جمال الدين أبو احملاسن يوسف ابن تغري بردي ،قدم له ،محمد
حسنني شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1992 ،م.
12122نزهة الناظرين يف تاريخ من ولي مصر من اخللفاء والسالطني :ملرعي بن
يوسف كرمي،نشر دار النوادر.2012 -
12123نظم العقيان يف أعيان األعيان :لعبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي (911هـ) حتقيق :فيليب حتي ،نشر :املكتبة العلمية  -بيروت.
12124نهاية اإلرب يف فنون األدب:ألحمد بن عبد الوهاب النويري شهاب الدين،
حتقيق مفيد قميحة  -حسن نور الدين وآخرين ،نشر :دار الكتب العلمية،
.2004 - 1424
12125نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج ،لشمس الدين محمد بن ابي العباس أحمد
بن حمزة الرملي( ،ت1004هـ) ،مصطفى البابي احللبي ،مصر1386 ،هـ،
1967م.
12126نهاية الوصول يف دراية األصول :لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم األرموي

196

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

الهندي ( 715هـ) ،حتقيق :د .صالح بن سليمان اليوسف  -د .سعد بن سالم
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تؤديه تقنية التصكيك اإلسالمي يف معاجلة
آثار األزمات املالية وجتنب حدوثها مع التركيز على األزمة املالية العاملية ()2008
«أزمة الرهون العقارية الرديئة» ،ولتحقيق الهدف السابق الذكر متت االستعانة
باملنهج الوصفي التحليلي ،واستعراض مختلف األبحاث والدراسات السابقة التي
مت احلصول عليها ،وقد متكن الباحث من التوصل إلى عدة نتائج أبرزها :أن عملية
التصكيك اإلسالمي تعد البديل الشرعي لتقنية التوريق التقليدي ،املتسبب يف
حدوث األزمة ،وأن تقنية التصكيك اإلسالمي توفر عالجاً فعاالً مت ّكن من تقليل
تداعيات األزمات املالية العاملية وإمكانية حدوثها يف املستقبل ،وذلك عبر مجموعة
من املبادئ أبرزها :االستناد إلى أحكام الشريعة اإلسالمية ،وحترمي كافة أشكال
بيع الدين بالدين ونظام املشتقات املالية والفوائد الربوية ،وتفعيل قاعدة املشاركة
يف الربح واخلسارة ،وتشجيع االستثمار احلقيقي ،وااللتزام القيمي واألخالقي.

 م2017  أكتوبر- ) ــ دولة قطر7( العدد

Abstract

This study aims to clarify the role played by the Islamic securitization “sukuk”
in limiting the effects of financial crises and avoiding them in the future by
focusing on the last financial crisis (2008) “the subprime crisis”, For this
reason the researcher adopted the descriptive analytical method using the
different previous studies and researches, At the end, the study concluded that:
the mechanism of Islamic securitization is the best alternative to the traditional
securitization which played an important role in extending the last financial
crisis, the study also concluded that the Islamic securitization provides an
effective solution to reduce the negative effects of the subprime crisis through
the following: reliance on Islamic teachings, prohibition of selling debt with
debt, financial derivatives, the interest rate, encouraging real investment,
sharing of risks and returns, and adopting ethical and religious commitment.
Key Words: Islamic securitization- Global financial crisis 2008 - Financial
engineering - Islamic economy.
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املقدمة
لقد شهد االقتصاد العاملي منذ بداية شهر أيلول /سبتمبر ( )2008أزمة مالية
عنيفة عصفت وال تزال تعصف آثارها باقتصاديات الدول الصناعية الكبرى والدول
النامية على حد سواء ،وقد كان منبع حدوثها القطاع املالي األمريكي وبالتحديد
االستثمارات املالية يف قطاع العقارات ،وبفعل العوملة وعدة عوامل أخرى انتقلت هذه
األزمة من االقتصاد املالي يف الواليات املتحدة األمريكية إلى االقتصاد احلقيقي يف
بقية دول العالم ،األمر الذي نتج عنه عدة اختالالت اقتصادية امتدت آثارها إلى
الوقت الراهن.
وللتغلب على اآلثار السلبية الناجمة عن هذه األزمة أو على األقل التخفيف من
حدة وطأتها ،ظهرت مؤخراً عدة تيارات واجتاهات تنادي بضرورة تبني وتأصيل
األخالقيات يف النظام الرأسمالي الليبرالي الذي يتميز بدورية حدوث األزمات
املالية واالقتصادية ،وبعجزه عن توفير حلول فعالة لهذه األزمات .وضمن هذا
السياق تأتي مختلف منتجات وتقنيات الهندسة املالية اإلسالمية ،ويف مقدمتها
تقنية التصكيك اإلسالمي ( )Islamic-based securitizationكبديل شرعي وأخالقي
لعملية التوريق التقليدية ( )Securitizationالتي ساهمت بشكل كبير يف تفاقم
التداعيات السلبية لألزمة املالية العاملية ( )2008ويف اتساع رقعتها.

وتأسيساً على ما سبق عرضه ،تأتي هذه الدراسة يف محاولة لتوضيح الدور
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 مشكلة الدراسةملا كان التعامل بالسندات التقليدية وأذونات اخلزانة كوسيلة جلذب املدخرات وجمع
األموال وإدارة السيولة ،ال يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،كان من الضروري
البحث عن أدوات استثمارية إسالمية لتحل محل األدوات التقليدية الربوية ،ومن
هنا اجتهت األنظار إلى الصكوك اإلسالمية كإحدى األدوات الهامة التي تشكل
بدي ً
ال قوياً لألدوات التمويلية التقليدية األخرى ،خصوصاً بعد أن استطاعت هذه
الصكوك أن تفرض نفسها يف أسواق املال العاملية جراء االعتراف الدولي الذي
حظيت به يف أعقاب األزمة املالية العاملية ( ،)2008نتيجة لقدرتها على توفير
حلول متويلية متنوعة ،ولتجسيدها أصوالً حقيقية يف االقتصاد ،مما يحد من اآلثار
التضخمية ويقلل من إمكانية حدوث األزمات املالية.
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الذي ميكن أن تلعبه تقنية التصكيك اإلسالمي ومختلف منتجاتها يف التغلب على
التداعيات السلبية لألزمات املالية عموماً واألزمة املالية العاملية ( )2008على وجه
اخلصوص ،وذلك من خالل محاولة اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
 إلى أي مدى ميكن أن تسهم تقنية التصكيك اإلسالمي يف معاجلة آثار األزمةاملالية العاملية ()2008؟
 فرضية الدراسةتأسست هذه الدراسة على الفرضية الرئيسة التالية:
 تؤدي تقنية التصكيك اإلسالمي دوراً بارزاً يف جتنب حدوث األزمات املاليةومعاجلة آثارها.
 أهمية الدراسةتستمد هذه الدراسة أهميتها من السمعة الطيبة التي حظيت بها تقنيات الهندسة
املالية اإلسالمية ومنتجاتها عموماً وتقنية التصكيك اإلسالمي خصوصاً يف
أعقاب حدوث األزمة املالية العاملية ( ،)2008خاصة بعد تبني الدول الغربية غير
اإلسالمية لفكرة العمل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية ومن ثم اتساع حجم النشاط
املالي اإلسالمي ،كما تسهم هذه الدراسة أيضاً يف نشر الوعي حول مختلف تقنيات
الهندسة املالية اإلسالمية ،التي مازالت حتتاج لكثير من األبحاث والدراسات
املتخصصة للتعريف بها وبأهميتها.
 أهداف الدراسةجاءت هذه الدراسة يف محاولة لتحقيق األهداف اآلتية:
 توضيح مفهوم تقنية التصكيك اإلسالمي ،والكشف عن طرقها وأطرافهاومراحلها ومزاياها.
 فهم األسباب احلقيقية املؤدية حلدوث األزمة املالية العاملية ( )2008وانعكاساتهاوسبل مواجهتها.
 تقدمي دراسة علمية يف موضوع التصكيك اإلسالمي ودوره يف جتنب حدوثاألزمات املالية ولفت انتباه الباحثني واملهتمني ألهمية هذا املوضوع من جهة ،وفتح
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آفاق جديدة للدراسة من جهة أخرى.
 منهج الدراسةلتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث بشكل أساس على املنهج الوصفي التحليلي
عبر مناقشة وحتليل مختلف املفاهيم والعناصر املرتبطة بتقنية التصكيك اإلسالمي
ومدى جناعتها يف معاجلة آثار األزمات املالية.
الدراسات السابقة
عبر املسح املكتبي واستخدام شبكة اإلنترنت متكن الباحث من االطالع على عدد
من األبحاث والدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة أو
أحد جزئياتها املهمة ،والتي نورد أهمها كاآلتي:
ً
أوال :الدراسات العربية

دراسة (خضيرات)2011 ،
حاولت هذه الدراسة توضيح وجهة النظر اإلسالمية إزاء األزمة املالية العاملية
( )2008وإثبات قدرة النظام االقتصادي اإلسالمي يف املساعدة على حتقيق
االستقرار املالي ،الذي يحتاجه العالم ،ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة استعان
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دراسة (زيتوني)2010 ،
هدفت هذه الدراسة أساساً إلى إبراز دور التصكيك اإلسالمي يف دعم مسيرة
تطور الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية ( ،)2008ولتحقيق
الهدف من هذه الدراسة ،جاء هذا البحث ضمن قالب وصفي تناول فيه الباحث
ثالثة محاور أساسية هي :مفهوم التصكيك اإلسالمي وضوابطه وآلياته ،ودور
التصكيك اإلسالمي يف دعم تطور الصناعة املصرفية اإلسالمية ،وواقع التصكيك
اإلسالمي يف عالج األزمة املالية العاملية .وعبر محاور دراسته توصل الباحث إلى
عدة نتائج ،أبرزها :الدور االيجابي الذي لعبته عملية التصكيك يف توفير السيولة
وحسن إدارة املخاطر ومتتني أخالقيات الرقابة ،وهذا ما يجعلها أداة فعالة يف
الوقاية من حدوث األزمات املالية.
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الباحث باملنهج الوصفي التحليلي عبر مناقشة أربعة محاور أساسية هي :األزمات
املالية مفهومها وأنواعها ،ومفهوم وطبيعة االرتباط بني االقتصاد العيني واملالي،
وعالقة ذلك باألزمة املالية العاملية ،األزمة االقتصادية واملالية العاملية (،)2008
االقتصاد اإلسالمي واألزمة املالية العاملية ،وعبر محاور دراسته متكن الباحث يف
األخير من اإلشارة إلى الدور الكبير الذي تؤديه تقنيات االقتصاد اإلسالمي يف
معاجلة آثار األزمة املالية ،مع اإلشارة إلى وجود اجتاه اقتصادي إسالمي يرى بأنه
ال يجوز إقحام بعض التطبيقات اجلزئية من النظام اإلسالمي وتقدميها كحلول
ترقيعية إلخفاقات النظام الرأسمالي.
دراسة (احلنيطي)2016 ،
هدفت هذه الدراسة بشكل أساس إلى تبيان الدور الذي تؤديه مختلف أدوات
الهندسة املالية اإلسالمية يف معاجلة األزمات املالية بالتركيز على األزمة املالية
العاملية ( ،)2008ولتحقيق الهدف السابق الذكر قامت الباحثة مبناقشة تفصيلية
حملورين أساسيني هما :الهندسة املالية اإلسالمية وأهدافها ،والهندسة املالية
اإلسالمية وجتنب األزمات املالية ومعاجلتها ،وقد متكنت الباحثة يف األخير من
التوصل إلى عدة نتائج أبرزها فعالية النظام املالي اإلسالمي يف معاجلة آثار
األزمات املالية من خالل مختلف منتجات التصكيك اإلسالمي والهندسة املالية
اإلسالمية وذلك يف ضوء فعالية األسواق املالية اإلسالمية وانتشار الوعي يف
استخدام أدوات الهندسة املالية اإلسالمية.
ثاني ًا :الدراسات األجنبية
دراسة ()Alam, 2009
هدفت هذه الدراسة عموماً إلى توضيح تقنية التصكيك اإلسالمي كخيار لتجنب
أزمة الرهون العقارية األمريكية ( ،)2008ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة ناقش
الباحث عدة نقاط أبرزها :مفهوم تقنية التوريق التقليدية ،و الفرق بني التوريق
التقليدي والتصكيك اإلسالمي ،واملشكالت الناجمة عن تقنية التوريق التقليدية،
وإجراءات التصكيك اإلسالمي ،و مزايا تقنية التصكيك اإلسالمي ،فيما اختتم
الباحث دراسته هذه بعرض مختلف أشكال الصكوك اإلسالمية الكفيلة مبواجهة
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األزمة املالية العاملية ( )2008بالتركيز على صكوك البيع بالثمن اآلجل ()BBA
وصكوك اإلجارة.
دراسة ()Kamil et al, 2010
سعت هذه الدراسة أساساً إلى تقدمي فكرة واضحة عن تقنية التصكيك اإلسالمي
املستندة إلى مختلف أشكال وهياكل الصكوك اإلسالمية باإلضافة إلى توضيح
دور التصكيك يف حل أزمة الرهون العقارية األمريكية ( ،)2008ولتحقيق األهداف
السابقة استعان الباحثون باملنهج الوصفي التحليلي والتحليل املقارن وذلك عبر
مناقشة عدة نقاط أبرزها :الديون العقارية الرديئة ( ،)Sub-primesو ماهية
التصكيك اإلسالمي ،و التصكيك اإلسالمي ودوره يف حل األزمة املالية العاملية
( )2008من خالل مختلف أشكال الصكوك (املضاربة واملشاركة) ،وقد توصلت هذه
الدراسة إلى أن تقنية التصكيك اإلسالمي متثل ح ً
ال معقوالً ألزمة الرهون العقارية
األمريكية وذلك من خالل عدة مبادئ أبرزها حترمي دفع وتقاضي أسعار الفوائد
الربوية وكذلك مبدأ تقاسم املخاطر.

دراسة ()El Hussein, 2013
هدفت هذه الدراسة أساساً إلى مناقشة مدى قدرة املالية اإلسالمية على جتنب
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دراسة ()Jobest, 2010
سعت هذه الدراسة إلى توضيح االهتمام املتزايد الذي حظيت به تقنية التصكيك
اإلسالمي يف أعقاب األزمة املالية العاملية ( )2008نتيجة عدم نزاهة تقنية التوريق
التقليدية الغير منضبطة باألخالق والدين ،ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة
اعتمد الباحث على املناقشة النظرية لعدة نقاط أبرزها :املشكالت الناجمة عن
عملية التوريق التقليدية ،و ظهور وتنامي املالية اإلسالمية ،و دراسة تفصيلية
لتقنية التصكيك اإلسالمي وتطوراتها ومستقبلها وحتدياتها ،وقد أشارت نتائج
هذه الدراسة إلى أن تقنية التصكيك املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تعد البديل
األنسب لتقنية التوريق التقليدية ومختلف مشكالتها لكن يف نفس الوقت فإن هناك
العديد من التحديات االقتصادية والقانونية التي تواجه اعتماد ومنو استخدام
تقنية التصكيك اإلسالمي.
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األزمة املالية العاملية ( )2008والتقليل من تداعياتها ،ولتحقيق الهدف السابق
الذكر قسمت الباحثة دراستها إلى محورين أساسيني ،األول ناقشت فيه مختلف
األسباب املؤدية حلدوث األزمة املالية ( )2008وكذلك عرض مختلف أساسيات
التمويل اإلسالمي ،أما الثاني فقد خصصته لدراسة تفصيلية عن آثار األزمة املالية
العاملية ( )2008على املصارف اإلسالمية والتجارية وكذلك مختلف تقنيات التمويل
اإلسالمي املتبعة إزاء هذه األزمة ،ويف األخير توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أبرزها
استمرار جناعة وكفاءة املصارف اإلسالمية خالل فترة حدوث األزمة النابعة عن
صيغ التمويل اإلسالمي التي تتبعها واملستندة إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية ،كما
أظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن حدوث األزمة املالية قد كشف عن آفاق جديدة
للتمويل اإلسالمي.
ثالث ًا :ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة
يتضح من استعراض مختلف الدراسات السابقة ،أن معظمها دراسات حديثة
جداً ،خصوصاً الدراسات العربية منها ،نظراً لزيادة االهتمام مبوضوع الصكوك
اإلسالمية عموماً يف البلدان العربية.
ولقد استفاد الباحث من أغلب تلك الدراسات السابقة من خالل اإلطالع على
جوانبها النظرية ،وبالتالي املساهمة يف إثراء اجلانب النظري للدراسة احلالية ،كما
م ّكن االطالع على مختلف الدراسات السابقة من التعرف على منهجيتها وأساليبها،
األمر الذي سهل الطريق أمام الباحث لبناء منهجية دراسته احلالية.
وتتميز هذه الدراسة بكونها من الدراسات العربية احلديثة ذات األهمية التي تبحث
يف أهمية أداة الصكوك املالية اإلسالمية ودورها يف تاليف حدوث األزمات املالية،
كما تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث طريقة حتليل ومعاجلة
املوضوع املدروس التي تتصف بالوضوح ،والبساطة ،واالبتعاد عن التعقيد ،فض ً
ال
عن تناولها للموضوع من جوانب مهمة ،متثلت يف تقدمي إطار نظري حول تقنية
التصكيك اإلسالمي ،مروراً بعرض موجز ألسباب حدوث األزمة املالية العاملية
مفصل للدور الذي تؤديه
وانعكاساتها وسبل مواجهة تداعياتها ،وصوالً إلى عرض
ّ
تقنية التصكيك اإلسالمي عبر مختلف خصائصها يف جتنب الوقوع يف األزمات
املالية.
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املبحث األول :اإلطار النظري للدراسة
ً
أوال :مفهوم التصكيك اإلسالمي
إن مصطلح «التصكيك» لغة هو مصطلح مشتق من كلمة «صك» والتي تعني وثيقة
مبال أو نحوه ،وبالتالي فهو ورقة مكتوبة تثبت حلاملها أو لصاحبها حقاً يف املال،
أما اصطالحاً فإن كلمة «التصكيك» أو «التسنيد» أو «التوريق» ()Securitization
التي تستخدم يف العادة كمترادفات فهي تشير إلى« :مجموعة األساليب الفنية التي
ميكن عبرها حتويل األصول غير السائلة إلى أصول سائلة (نقدية) وإعادة بيعها
(((
إلى املستثمرين يف األسواق املالية».
لكن ينبغي اإلشارة إلى أن مصطلح «التوريق» أو «التسنيد» يستخدم عادة يف
االقتصاد الوضعي ،إذ يقتصر مفهومه على توريق الدين النقدي ،بينما يستخدم
مصطلح «التصكيك» يف االقتصاد اإلسالمي ومفهومه أعم بكثير كما يلتزم مبعايير
وضوابط الشريعة اإلسالمية السمحاء.
أما فيما يخص مفهوم تقنية التصكيك اإلسالمي فقد اختلفت آراء الباحثني
والهيئات املتخصصة يف وضع تعريف شامل لها ،إال أنه ميكن عرض أبرز التعريفات
املقدمة يف اجلدول ( )01أدناه:
التصكيك اإلسالمي ودوره في تجنب حدوث األزمات
المالية :األزمة المالية العالمية ( )2008نموذج ًا

(1) Molyneux ,Banking;An introductory text,1991,15.
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اجلدول ( :)01مفهوم التصكيك اإلسالمي وفق عدد من الباحثني والهيئات املتخصصة
(الباحث /الهيئة ،السنة،
الصفحة)

التعريف املقدم

()Dualeh, 1998, 02

«عملية جتميع وتصنيف األصول املضمونة منها وغير
املضمونة وحتويلها إلى صكوك ثم بيعها إلى املستثمرين».

(قحف)34 ,2000 ،

«وضع موجودات دارة للدخل كضمان أو أساس مقابل
إصدار صكوك تعتبر هي ذاتها أصوالً مالية».

(صالح)05 ,2008 ،

«عملية حتويل األصول املقبولة شرعاً إلى صكوك مالية
مفصولة الذمة املالية عن اجلهة املنشئة لها وقابلة
للتداول يف السوق املالية شريطة أن يكون محلها غالباً
أعياناً وذات آجال محددة بعائد غير محدد أو محدد
ولكن ليس خالياً من املخاطر».

(النشمي)03 ,2009 ،

«عملية حتويل جزء أو مجموعة من األصول غير السائلة
واملدرة لدخل ميكن التنبؤ به إلى أوراق مالية قائمة على
الشراكة يف منافع هذه األصول خالل فترة معينة».

(محيسن)15 ,2009 ،

«عملية إصدار صكوك ذات قيمة مالية متساوية ،متثل
حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خليط من
األعيان واملنافع والديون يف الذمة التي تصدر وفق عقد
شرعي استناداً لصيغ التمويل اإلسالمية».

(مجمع الفقه اإلسالمي،
)74 ,2009

«عملية إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على
مشروع استثماري يدر دخ ً
ال».

(هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية
اإلسالمية)238 ,2010 ،

«تقسيم املوجودات من األعيان واملنافع أو كالهما معاً إلى
وحدات متساوية القيمة وإصدار صكوك بقيمتها».

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على املراجع املذكورة يف اجلدول أعاله.

وعموماً ميكننا اعتماد التعريف الذي قدمه الدكتور اخلياط كتعريف شامل لتقنية
التصكيك اإلسالمي حيث عرفها بأنها« :مصطلح اقتصادي حديث نسبياً ويعني
جتميع األصول غير السائلة لدى مؤسسة ما وحتويل ملكيتها إلى صندوق أو
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مؤسسة أخرى تقوم بإصدار صكوك تساندها تلك األصول ويجوز تداولها بعد
ً (((
إمتام تصنيفها ائتمانيا».
ويرى كثير من الباحثني أن الصكوك اإلسالمية هي يف الواقع سندات تقليدية بصبغة
إسالمية ،وبذلك تكون عملية التصكيك مرادفة لعملية التوريق يف الفكر التقليدي(((،
لكن الباحث ال يتفق مع هذه اآلراء على اعتبار وجود الكثير من الفروقات اجلوهرية
بني عمليتي التوريق والتصكيك ،فاألولى تقوم على تبادل األوراق بالنقود وبيع
الديون والربا ،والثانية تقوم على أساس تبادل األصول بالنقود وبالتالي بيع األصول
والربح الناجت عن إيراداتها.
ثاني ًا :آليات التصكيك اإلسالمي

(((عبد العزيز اخلياط،فقه املعامالت و�صيغ اال�ستثمار2004،م.243،

(3) Ali,Sukuk and Islamic markets; A practical guide, Globe law and Business,2011, 07

(((�سامي حممد وعدنان جعاز،الدور التمويلي للم�صارف الإ�سالمية «التمويل بال�صكوك»2015،م.112،
(((�سليمان نا�صر وربيعة بن زيد،ال�صكوك الإ�سالمية ك�أداة لتمويل التنمية االقت�صادية ومدى �إمكانية اال�ستفادة منها يف اجلزائر 2014،م.4 - 3 ،
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 - 1طرق التصكيك اإلسالمي
(((
هناك طريقتان أساسيتان للتصكيك اإلسالمي هما:
 - 1 - 1طريقة التصكيك البسيط (املباشر) :وتصدر الصكوك هنا جلمع املوارد
املالية أوالً ،ثم توجه نحو مشروع استثماري معني ،مثل مشاريع البنى التحتية
واملرافق العامة ،وهذا يتم من خالل طرح الصكوك على أساس صيغة متويل
إسالمي يف السوق األولية ،لتكون حصيلة اكتتاب رأس مال املشروع املراد إجنازه.
وهذه الطريقة هي ما متيز التصكيك اإلسالمي عن التوريق التقليدي.
 - 2 - 1طريقة التصكيك املهيكل (غير املباشر) :وتصدر الصكوك هنا لغاية حتويل
املشاريع واألصول القائمة إلى سيولة نقدية ،وهذا ما يتم من خالل حتويل األصول
املالية أو املعنوية املدرة للدخل إلى وحدات متساوية تتمثل يف الصكوك ،ثم طرحها
يف السوق املالية جلذب األموال.
 - 2أطراف عملية التصكيك اإلسالمي
تتم عملية التصكيك اإلسالمي بتدخل عدة أطراف رئيسة وأخرى مساعدة وذلك
(((
كما يلي:
 - 1 - 2األطراف الرئيسية :وتشمل:
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 - 1 - 1 - 2املصدر األصلي :ويسمى أيضاً بجهة اإلصدار أو اجلهة املنشئة أو البادئ
باإلصدار أو مالك األصل ،وهو اجلهة احملتاجة للسيولة والتي ترغب يف تصكيك
أصولها للحصول على السيولة النقدية.
 - 2 - 1 - 2وكيل اإلصدار :ويسمى أيضاً بشركة التصكيك أو مصدر الصكوك أو
مديرها ،ويقصد به ذلك الطرف الذي أعطي له التفويض بإنشاء وبيع الصكوك
للمستثمرين ،وهو من يتولى إدارة املوجودات اململوكة حلملة األسهم ،وغالباً ما يكون
شركة ذات غرض خاص (.)SPV
 - 3 - 1 - 2املستثمرون :وهم حملة الصكوك والذين يحوزون على وثائق الصكوك
بأشكالها املختلفة.
 - 4 - 1 - 2محفظة التصكيك :وهي وعاء استثماري يضم أصوالً متنوعة مت
تصكيكها ،ومن خاللها يتم حتصيل احلقوق املالية والعوائد عليها وإيداع املتحصالت،
بحساب خاص يستخدم لسداد مستحقات حملة الصكوك يف تواريخ استحقاقها.
 - 2 - 2األطراف املساعدة :وتشمل:
 - 1 - 2 - 2أمني االستثمار :وهو الطرف الوسيط الذي يناط به حماية مصالح
حملة الصكوك والرقابة واإلشراف على وكيل اإلصدار ومدى التزامه بالشروط
املنظمة لهذه العملية االستثمارية املبينة يف نشرة اإلصدار.
 - 2 - 2 - 2هيئات الرقابة الشرعية :وتعمل على التحقق من مدى توفر متطلبات
األحكام الشرعية يف الصكوك املصدرة واملتداولة ومستنداتها ،والعقود املنظمة
للعالقات بني أطراف عملية التصكيك ،وكيفية االكتتاب يف هذه الصكوك ،وغيرها،
لتقرر فيما بعد السالمة الشرعية لعملية التصكيك من عدمها.
 - 3 - 2 - 2وكاالت التصنيف العاملية :وهي تلك الوكاالت التي تقوم بالتصنيف
االئتماني للصكوك ،وحالياً فقد أنشئت وكاالت تصنيف إسالمية تقدم أيضاً
خدمات اجلودة الشرعية ومنها :الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف ()IIRA
ومقرها البحرين ،والوكالة املاليزية للتصنيف (.)RAM
وباإلضافة إلى األطراف املساعدة املذكورة أعاله ،هناك أطراف أخرى مساعدة
كمستشار اإلصدار ،ومتعهد تغطية اإلصدار ،وضامن اإلصدار ،ومستشار الطرح،
وغيرها ،وهذه األطراف تزيد أو تنقص حسب طبيعة وهيكلة عملية التصكيك.
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 - 3مراحل عملية التصكيك اإلسالمي
متر عملية التصكيك اإلسالمي بثالث مراحل أساسية هي:
 - 1 - 3مرحلة إصدار الصكوك :وتشمل هذه املرحلة اخلطوتني التاليتني:
 - 1 - 1 - 3اخلطوة األولى :تقوم الشركة املنشئة بتعيني األصول املراد تصكيكها
بحصر وجتميع ما لديها من أصول متنوعة يف وعاء استثماري واحد يعرف مبحفظة
التصكيك ونقلها إلى الشركة ذات الغرض اخلاص (.)SPV
 - 3-1-2اخلطوة الثانية :تتم بتصكيك األصول ثم بيعها ،حيث تقوم شركة ()SPV
بإعادة تصنيف األصول وتقسيمها إلى أجزاء أو وحدات تناسب حاجات ورغبات
املستثمرين ،ثم حتويلها إلى صكوك وبيعها إلى املستثمرين.
 - 2 - 3مرحلة إدارة محفظة الصكوك :بعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين تقوم
شركة ( )SPVبإدارة هذه احملفظة نيابة عن املستثمرين طيلة مدة اإلصدار ،بتجميع
العائدات والدخول الدورية الناجتة من األصول وتوزيعها على املستثمرين ،كما تقوم
بتوفير جميع اخلدمات التي حتتاجها احملفظة.
 - 3 - 3مرحلة إطفاء الصكوك :وتتم بدفع قيمة الصكوك االسمية يف التواريخ التي
حتددها نشرة اإلصدار.
(((

 - 1بالنسبة للمصدر األصلي
 تساعد عملية التصكيك يف املواءمة بني مصادر األموال واستخداماتها. يضاعف التصكيك من قدرة املؤسسات على خلق األموال وتوفير السيولة الالزمةلتمويل احتياجاتها املختلفة.
 يعتبر التصكيك اإلسالمي وسيلة جيدة لتنويع مصادر التمويل وإدارة املخاطر(((ينظر� :أخرت عبد العزيز،ال�صكوك الإ�سالمية «التوريق» وتطبيقاتها املعا�صرة وتداولها 2009،م,6،

Nathif and Thomas,Islamic bonds; Your guide to issuing structuring, and investing in sukuk,2004,56

(((ينظر :عبد القادر زيتوين،الت�صكيك الإ�سالمي ركب امل�صرفية الإ�سالمية يف ظل الأزمة املالية العاملية 2010،م,5-4،
Kamil et al,the subprime mortgages crisis and Islaimc securitization,2001,391
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ثالث ًا :مزايا التصكيك اإلسالمي
توفر عملية التصكيك اإلسالمي عدة مزايا للمتعاملني فيها وميكن إبراز هذه املزايا
(((
فيما يلي:
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نظراً ألن األصل محل التصكيك مخاطره محدودة.
 - 2بالنسبة للمستثمرين
 يعد التصكيك أداة قليلة التكلفة مقارنة بعملية االقتراض التقليدية وذلك لقلةالوسطاء واملخاطر املرتبطة بالصك املصدر.
 تتميز عملية التصكيك اإلسالمي بأنها غير مرتبطة بالتصنيف االئتماني للمصدر،عال نتيجة دعمها بتدفقات مالية محددة ميكن
حيث إنها تتمتع بتصنيف ائتماني ٍ
التنبؤ بها.
 توفر تقنية التصكيك فرصاً استثمارية متنوعة لألفراد واحلكومات بصورةمتكنهم من إدارة سيولتهم بصورة مربحة.
 - 3بالنسبة لالقتصاد الكلي
 تقوم تقنية التصكيك اإلسالمي بدور هام يف تعبئة املوارد التي كانت مكتنزةوالرفع من معدالت االدخار واالستثمار.
 تعدد منتجات التصكيك اإلسالمي وبالتالي مالءمتها لقطاعات اقتصادية واسعة. توفير التمويالت الالزمة ملشاريع البنى التحتية. معاجلة قصور التمويل احلكومي ،حيث تسهم تقنية التصكيك اإلسالمي يفنقل عبء متويل ومخاطر التشغيل التجاري مبشروعات البنية األساسية إلى عاتق
القطاع اخلاص.
املبحث الثاني :اإلطار التحليلي للدراسة
ً
أوال :األزمة املالية العاملية ( :)2008األسباب ،االنعكاسات ،وسبل املواجهة
 - 1جذور وأسباب حدوث األزمة املالية العاملية ()2008
اندلعت األزمة املالية العاملية ( )2008والتي تسمى أيضاً بأزمة الرهون العقارية
األمريكية أو أزمة القروض الرديئة أو العالية املخاطر ( )Sub-primesبسبب إقدام
العديد من املصارف املتخصصة يف متويل القطاع العقاري يف الواليات املتحدة يف
الفترة بني ( )2006 - 2001على منح قروض ملئات اآلالف من املواطنني األمريكيني
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 - 2انعكاسات األزمة املالية العاملية ()2008
مبجرد اندالع األزمة املالية العاملية ( )2008يف القطاع املصريف األمريكي امتدت
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ذوي الدخل احملدود وبدون ضمانات كافية ،متجاهلة بذلك جل قواعد احلذر
وتقييم املخاطر ،وقد مت ذلك يف ظرف اتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقارات
وانخفاض هام لنسب الفوائد املعمول بها ،األمر الذي دفع بالعديد من األمريكيني
لإلقبال على هذه القروض كونها تعد فرصة مواتية لهم للحصول على مساكن
الئقة.
لكن ابتدا ًء من سنة ( )2004قامت السلطات األمريكية برفع معدالت الفائدة
باستمرار من ( )% 1إلى ( ،)% 5.25ويف نهاية ( )2006انخفضت أسعار العقارات
بشكل كبير ،وهذا ما ساهم يف زيادة األعباء املالية على األسر والتي لم تتمكن من
تغطية ديونها بالكامل عن طريق بيع العقار املعني ،حيث وصل معدل عدم سداد هذه
القروض إلى ( )% 15سنة ( ،)2007كما أن االنخفاض يف أسعار العقارات ساهم
يف جعل قيمة الرهن العقاري أقل من قيمة القروض ،وبالتالي لم تعد الضمانات
املقدمة على القروض تغطي خسائر املصارف ،ويف ظل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم
قدرة أصحاب العقارات على بيعها أو رهنها للحصول على قروض جديدة توقفوا
عن سداد أقساط القروض العقارية وفوائدها ،لذا فلقد أدت هذه األزمة إلى سيادة
حالة من عدم الثقة والذعر املصريف ،كما قامت املؤسسات املالية الكبرى واملصارف
ببيع هذه القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت مبوجبها سندات دين وطرحتها
يف أسواق املال والبورصات للتداول مما ساهم يف تفاقم آثار هذه األزمة.
وتأسيساً على ما سبق ذكره ميكن استنتاج أنه حلدوث األزمة املالية العاملية ()2008
فقد تضافرت مجموعة من العوامل املباشرة وغير املباشرة وذلك كما يلي:
 - 1 - 1العوامل املباشرة :وتشمل :أزمة قطاع العقارات يف الواليات املتحدة
األمريكية ،و الرهون العقارية الرديئة أو العالية املخاطر ،والركود االقتصادي يف
الواليات املتحدة يف تلك الفترة.
 - 2 - 1العوامل غير املباشرة :وتشمل :سلوك املدينني يف الواليات املتحدة األمريكية،
والتأمني على القروض العقارية ،وعمليات التوريق ،ومنو نشاط املضاربات واالجتار
باملشتقات املالية ،والتصنيف العالي األمان للرهون العقارية من طرف وكاالت
التصنيف ،ونقص الرقابة واإلشراف ،وغيرها.
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آثارها لتنال من األسواق املالية وشركات التأمني وشركات التمويل العقاري ،ثم
أخذت يف االنتقال لباقي دول العالم نتيجة الستثمار مصارفها ومؤسساتها املالية
يف هذه السندات واملشتقات التابعة لها ،وبذلك مت اإلعالن عن أزمة الرهن العقاري
التي نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية يف صيف ( ،)2007وامتدت لتشمل
باقي دول العالم ،ونتيجة ملا سبق تواصلت حاالت اإلفالس لكثير من املصارف
واملؤسسات املالية والعقارية وشركات التأمني ،كان أبرزها إعالن مصرف (Lehman
 )Brothersإفالسه يف  15أيلول /سبتمبر  ،2009ثم وضع شركتي الرهن العقاري
( )Freddi Macو( )Fannie Mayحتت الوصاية إلعادة هيكلتهما ،وأيضا تدخل احلكومة
األمريكية إلنقاذ أكبر مجموعة تأمني يف العالم وهي ( )AIGاملهددة باإلفالس عبر
منحها مساعدة بقيمة ( )85مليون دوالر.
وبالتالي فقد زادت هذه األزمة من معاناة االقتصاد األمريكي عبر مجموعة واسعة
(((
من اآلثار السلبية نوجز أبرزها فيما يلي:
 تفاقم عجز امليزانية الذي بلغ ذروته سنة ( )2008مبا يعادل ( )% 2.5من حجمالناجت احمللي اإلجمالي.
 ارتفاع حجم املديونية إلى ( )32تريليون دوالر ،منها ( )9.2تريليون دوالر ديونالقروض العقارية.
 زيادة تباطؤ معدالت النمو ابتدا ًء من سنة (.)2008 ارتفاع معدالت التضخم التي جتاوزت ( )% 4.5ومعــدالت البطالة التي بلغت( )% 5.1سنة (.)2008
 انخفاض املؤشر العام لثقة املستهلكني إلى أدنى مستوى له منذ سنة ( ،)1992كماتراجع مؤشر الطلب على االستهالك وحصل انخفاض يف الطاقة اإلنتاجية.
 تواصل انهيار وإفالس عدد كبير من املصارف واملؤسسات املالية.منحى خطيراً ،حيث انتقلت من الواليات املتحدة األمريكية
وقد اتخذت هذه األزمة
ً
إلى باقي دول العالم من جهة ،ومن االقتصاد املالي إلى االقتصاد احلقيقي من جهة
أخرى ،وبذلك فقد ساهمت يف حدوث أزمة ركود اقتصادي عاملي ،حيث تراجع
معدل منو الدول الصناعية من ( )% 1.4سنة ( )2008إلى ( )% 0.3سنة (،)2009
كما تراجع معدل النمو االقتصادي العاملي من ( )% 5.2سنة ( )2007إلى ()% 3.4
سنة ( )2008ليصل إلى ( )% 0.5سنة (.)2009
(((ينظر� :ساعد مرابط،الأزمة املالية العاملية  2008م اجلذور والتداعيات 2009 ،م13،
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 - 3سبل مواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية ()2008
لقد اتخذت الواليات املتحدة األمريكية والدول الصناعية الكبرى ومختلف بلدان
العالم مجموعة من خطط اإلنقاذ ملواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية ومن أبرز
هذه اخلطط واإلجراءات:
 - 1 - 3خطة اإلنقاذ املالي األمريكية :وهي خطة إنقاذ مالي صاغها وزير اخلزانة
األمريكية ( )Henry Paulsonوقد متت املصادقة على هذه اخلطة من طرف مجلسي
النواب والشيوخ ،وتهدف هذه اخلطة إلى تأمني حماية أفضل للمدخرات واألمالك
العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب ،كما تهدف إلى حماية امللكية وتشجيع
النمو االقتصادي وزيادة عائدات االستثمار إلى أقصى حد ممكن.
((( ح�سني الأ�سرج،الأزمة االقت�صادية العاملية و�سيا�سات مواجهتها يف الدول العربية 2009 ،م13-11،
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وبالتالي فقد كان لألزمة املالية العاملية ( )2008العديد من التداعيات السلبية على
(((
جل دول العالم والتي نوضح أبرزها يف العناصر التالية:
أ -تضرر القطاع املصريف العاملي :تعد هذه األزمة من أخطر األزمات التي تعرض لها
القطاع املصريف ،فقد أدت إلى خسائر ضخمة وإفالس العديد من املصارف حول
العالم خاصة يف أوروبا وآسيا ،األمر الذي أدى إلى انتشار املخاوف بني املصارف
من اإلقراض ،وتراجعت معدالت تقدمي االئتمان يف العديد من دول العالم ،األمر
الذي دفع املصارف املركزية لضخ املزيد من األموال يف أسواق املال للتقليل من حدة
هذه األزمة.
ب -تعرض سوق العمل إلى هزة كبيرة :إن تدهور الوضع املالي واإلداري للشركات
دفعها للتخلي عن عدد كبير من موظفيها ،مما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة يف
العديد من دول العالم.
ت -انخفاض معدل النمو االقتصادي العاملي :ألقت األزمة املالية العاملية بظالل
من الشك على آفاق اقتصاد الدول ،األمر الذي أدى إلى انكماش حجم التجارة
العاملية ،وتباطؤ حاد يف النمو االقتصاد العاملي وارتفاع أسعار املواد األولية.
ث -عدم استقرار األسواق املالية العاملية :أدت هذه األزمة إلى إيجاد نوع من عدم
االستقرار وتذبذب األسواق املالية العاملية ،وإلى وجود حالة من اخلوف الشديد يف
أوساط املستثمرين بشأن مستقبل االستثمار املالي ،األمر الذي دفع الكثير منهم
إلى عدم الرغبة يف حتمل املخاطر والبحث عن استثمارات آمنة يف قطاعات أخرى.

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

ومبوجب هذه اخلطة مت منح اخلزانة األمريكية حق شراء أصول هالكة بقيمة
( )700مليار دوالر مرتبطة بالقروض العقارية وذلك كوسيلة إلعادة الثقة إلى
األسواق املالية ( ،((1كما تضمنت هذه اخلطة عدة بنود أخرى تتعلق أساساً برفع
مستوى الضمانات مستقب ً
ال وتعزيز مبدأي الرقابة والشفافية.
 - 2 - 3خطط اإلنقاذ األوروبية :كذلك تبنت الدول األوروبية على غرار الواليات
املتحدة األمريكية مجموعة من اخلطط بغرض مواجهة تبعات األزمة املالية العاملية
(((1
( )2008حيث متحورت هذه اخلطط ضمن العناصر التالية:
 زيادة رؤوس أموال املصارف األوروبية. مراجعة النظم احملاسبية واملصرفية ،وانتهاج سياسة رقابية وإشرافية لوضعضوابط محددة للعمليات املالية اخلاصة بالقطاع املصريف.
 توفير الضمانات الكافية للودائع املصرفية ،وذلك بهدف استعادة ثقة املودعني يفالنظام املصريف الذي أصابته األزمة.
 جتنب تقدمي ضمانات تخل مببدأ املنافسة. فرض عقوبات رادعة على اإلدارات املصرفية يف حالة قيامها بعمليات مضاربةعلى األسهم.
ففي فرنسا اعتمد البرملان الفرنسي خطة اقترحتها احلكومة إلنقاذ املصارف
واملؤسسات املالية املتعثرة بضخ مبلغ ( )360مليار يورو ،وذلك لبعث الثقة يف األسواق
املالية واملصرفية وضمان إعادة متويل املصارف وتنشيط عمليات اإلقراض( ،((1أما
يف أملانيا فقد قامت احلكومة األملانية بتأسيس صندوق إلعادة االستقرار إلى
األسواق املالية مببلغ ( )400مليار يورو ،كما مت رصد مبلغ ( )35مليار يورو إلنقاذ
أكبر شركة للتمويل العقاري يف أملانيا.
ويف بريطانيا قامت احلكومة بإعداد خطة إنقاذ اشتملت على استثمار مبلغ ()250
مليار جنيه إسترليني كأسهم يف املصارف املتضررة ،باإلضافة إلى تأميم مصرف
( )Northen Rockمع ضمان مبلغ ( )25مليار جنيه إسترليني من القروض التي منحتها
املصارف لبعضها البعض ،مع توفير أرصدة كافية للنظام املصريف البريطاني مببلغ
( )37مليار جنيه إسترليني لدعم عدد من املؤسسات املالية الكبرى.
 - 3-3خطط إنقاذ مالية أخرى :كذلك فقد تبنت العديد من الدول األخرى خارج
(((1ينظر :عبد القادر بلطا�س ،تداعيات الأزمة املالية العاملية2009،م80 ،

(((1الطاو�س غريب ونوال بوعالق،الأزمة املالية العاملية الأ�سباب والتداعيات و�سيا�سات موجهتها 2013،م11،

(((1ينظر :عائ�شة خلويف،ت�أثري التكتالت االقت�صادية االقليمية على حركة التجارة الدولية 2012،م148 ،
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االحتاد األوروبي مجموعة من برامج اإلنقاذ املالية ،ففي روسيا أقر البرملان الروسي
خطة إنقاذ اقترحتها احلكومة بقيمة ( )84مليار دوالر ،كما قام البنك املركزي
الروسي بضخ مبلغ ( )37مليار دوالر يف صورة قروض طويلة األجل للمصارف،
باإلضافة إلى تخفيض معدل االحتياطي اإللزامي إلى ( )% 0.5كخطوة إلنعاش
القطاع املصريف الروسي.
أما يف الصني فقد اعتمدت احلكومة خطة مالية قوامها ( )586مليار دوالر لتحفيز
االقتصاد الصيني ،باإلضافة إلى إلغاء الضرائب على عملية شراء األسهم وتنشيط
عملية شراء األسهم يف املؤسسات املالية التابعة للدولة ،ويف اليابان قام البنك
املركزي الياباني بضخ مبلغ ( )14.20مليار دوالر إلى األسواق ملنع حدوث اضطراب
(((1
يف معدالت السيولة النقدية باألسواق.
من جهتها فقد اتخذت دول مجلس التعاون اخلليجي عدة إجراءات ملواجهة تداعيات
األزمة املالية العاملية من خالل ضخ كميات معتبرة من السيولة لتلبية احتياجات
الطلب على النقود ،وضمان احلكومات لكامل ودائع األفراد يف املصارف احمللية.
ثاني ًا :دور التصكيك اإلسالمي يف جتنب حدوث األزمات املالية

(((1ينظر :علي املنا�صري وو�صفي الك�سا�سبة،الأزمة املالية العاملية حقيقتها وتداعياتها و�سبل العالج 2009،م30-29 ،
(((1حممد احلناوي وجالل العبد،بور�صة الأوراق املالية بني النظرية والتطبيق2002،م315 ،
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 - 1التصكيك اإلسالمي كبديل عن التوريق التقليدي املتسبب يف حدوث األزمة
املالية العاملية ()2008
قبل احلديث عن أهمية التصكيك اإلسالمي يف جتاوز انعكاسات األزمة املالية
العاملية ( )2008فسنعرج أوالً على تقنية التوريق التقليدية والدور السلبي الذي أدته
يف استفحال التداعيات السلبية لألزمة املالية العاملية ( ،)2008والتوريق مبفهومه
التقليدي (الوضعي) يشير إلى ذلك النشاط املالي املستحدث الذي ميكن من خالله
إلحدى املؤسسات املصرفية أو غير املصرفية أن تقوم بتحويل احلقوق املالية (غير
القابلة للتداول واملضمونة بأصول) إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص (تسمى
يف هذه احلالة شركة التوريق) بهدف إصدار أوراق مالية جديدة ،يف مقابل أن تكون
(((1
هذه احلقوق املالية قابلة للتداول يف سوق األوراق املالية.
وقد استخدمت تقنية توريق الديون العقارية بشكل مفرط يف األزمة املالية العاملية
( ،)2008حيث لم تكتف املصارف األمريكية بالتوسع يف منح القروض العقارية
فحسب ،بل استخدمت املشتقات املالية لتوليد مصادر جديدة للتمويل ،وبالتالي
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فإنه عندما يتجمع لدى املصرف محفظة كبيرة من الرهونات العقارية ،فإنه يلجأ
إلى استخدام هذه احملفظة من الرهونات إلصدار أوراق مالية جديدة يقترض
بها من املؤسسات املالية األخرى بضمان هذه احملفظة ،وهكذا تستمر العملية
موجة بعد موجة ،حيث يولد اإلقراض الواحد طبقات متتابعة من اإلقراض بأسماء
املؤسسات املالية واحدة تلو األخرى ،وهكذا أدى التركز يف اإلقراض يف قطاع واحد
إلى زيادة املخاطر.
وعليه فإننا نالحظ بوضوح اتساع نطاق استخدام هذه التقنية (التوريق) من قبل
املصارف واملؤسسات املالية املقرضة ،والتي سمحت للعقار الواحد أن يولد طبقات
متتابعة من اإلقراض ،وهذا ما عمق الفجوة بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد
املالي ،حيث بلغت قيمة االقتصاد املالي ( )148تريليون دوالر فيما بلغت قيمة
االقتصاد احلقيقي ( )48تريليون دوالر ،وهذا ما ساهم بشكل كبير يف تعميق آثار
األزمة املالية العاملية ( )2008وإطالة أمدها.
أما فيما يخص تقنية التصكيك اإلسالمي فبالرغم من تشابهها مع تقنية التوريق
التقليدية يف عدة إجراءات وأهداف وآليات ودوافع ،إال أنها على عكس التوريق
التقليدي ،تؤدي دوراً بارزاً يف جتنب الوقوع يف األزمات املالية من خالل انضباطها
باألحكام الشرعية واألخالقية ،وعبر خصائصها املميزة لها عن تقنية التوريق
الوضعية ،والتي نوضحها يف اجلدول ( )02أدناه:

218

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

اجلدول ( : )02أبرز الفروقات بني تقنيتي التوريق التقليدي والتصكيك اإلسالمي
وجه املقارنة

التوريق التقليدي

التصكيك اإلسالمي

نوعية املوجودات

ديون

أصول عينية أو منافع أو خليط

العائد

أسعار فائدة ربوية ثابتة

عوائد متغيرة أو مستقرة

العالقة بني املصدر
واملستثمر

مديونية

مشاركة يف امللكية

قابلية التداول

قابلة للتداول

حسب نوعية األصول املصككة

حتمل املخاطرة

املستثمرين

العمل مببدأ الغنم بالغرم

الشركة ذات الغرض
اخلاص

شركة ميكن أن يساهم فيها
املورق األصلي

ال ميكن للمورق األصلي
املساهمة يف الشركة

الضمانات

تقدم لبعض املستثمرين

تقدم لكل املستثمرين

نوعية الرقابة

القوانني واملعايير الوضعية

أحكام الشريعة اإلسالمية
والرقابة الشرعية

نوعية املساهمة

املساهمة يف القطاع املالي

املساهمة يف القطاع احلقيقي

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على أحد املراجع

(((1

(((1ينظر :حكيم برا�ضية،الت�صكيك ودوره يف �إدارة ال�سيولة بالبنوك الإ�سالمية2010،م86،

219

التصكيك اإلسالمي ودوره في تجنب حدوث األزمات
المالية :األزمة المالية العالمية ( )2008نموذج ًا

من اجلدول ( )02أعاله يتضح أن هناك عدة فروق بني تقنيتي التوريق التقليدي
والتصكيك اإلسالمي سواء من حيث املوجودات ،والعائد ،والعالقة بني املصدر
واملستثمر ،وقابلية التداول ،واملخاطرة ،والشركة ذات الغرض اخلاص ،والضمانات،
والرقابة ،واملساهمة .وبالتالي تكون تقنية التصكيك اإلسالمي القائمة على إصدار
وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية موجودات
وأعيان قائمة فع ً
ال أو سيتم إنشاؤها وفق عقد شرعي ،هي تقنية جائزة ومباحة
شرعاً.
أما فيما يخص تقنية التوريق التقليدي القائمة على حتويل الديون إلى أوراق مالية
متساوية القيمة ،والقابلة للتداول ،واملمثلة لدين بفائدة حلاملها يف ذمة مصدرها،
فال يجوز إصدارها وال تداولها شرعاً ،ذلك ألنها ناجتة عن بيع دين بدين ،وقد
جاء حترمي بيع الدين يف قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة
املؤمتر اإلسالمي ،فال يؤسس التمويل اإلسالمي سوقاً متكاملة للتجارة يف الديون
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على نسق سوق السندات التقليدية ،ذلك ألن االعتماد املفرط على الدين يعمق عدم
االستقرار االقتصادي ،ويؤدي إلى زيادة القلق وعدم األمان عند البشر ،ويولد آثاراً
اقتصادية خارجية ضارة تعم االقتصاد ،وهذا بالضبط ما حدث يف األزمة املالية
(((1
العاملية (.)2008
كما تعد تقنية التصكيك اإلسالمي املستندة إلى االستثمار احلقيقي ،القائم على
اقتسام األرباح واخلسائر ،أداة فعالة يف إدخال انضباط سوقي أكبر يف النظام
املالي ،والسعي قدماً لتخفيض اإلقراض اجلامح غير احلذر وغير املراقب ،وجعل
النظام املالي أكثر صحة وقدرة على تقسيم أوسع وأشمل للمخاطر ،وبالتالي التقليل
(((1
قدر اإلمكان من احتمال حدوث األزمات املالية واالقتصادية.
 - 2عالج األزمة املالية العاملية ( )2008من منظور تقنية التصكيك اإلسالمي
كما متت اإلشارة إليه سابقاً ،فإن تقنية التصكيك اإلسالمي تتميز مبجموعة من
اخلصائص واملميزات التي جتعلها جتنب االقتصاد إمكانية الوقوع يف األزمات
املالية ومن بني هذه املميزات نذكر:
 - 1 - 2االستناد إلى أحكام الشريعة اإلسالمية :يتمثل األساس العام الذي تقوم
عليه تقنية التصكيك اإلسالمي يف مراعاة نصوص وضوابط الشريعة اإلسالمية
حيث ال يجوز بأي حال من األحوال إصدار وتداول صكوك إسالمية دون عقد
شرعي ،هذا األخير يتم إصداره بعد توفر مجموعة من الضوابط الشرعية يف
(((1
الصكوك والتي نوجزها فيما يلي:
 أن تكون نوعية األصول املصككة من األصول املباحة شرعاً بدون الوقوع يفاحملظورات الشرعية كالربا والغرر ،فال يجوز تصكيك الديون املبنية على القروض
الربوية.
 أن يكون بيع األصول املراد تصكيكها مبنية على الديون يف الذمم من املنشئ إلىشركة التصكيك نقداً لالبتعاد عن بيع الدين بالدين.
 أن تكون اخلطوات وهيكل الصكوك مباحة شرعاً ،مع استيفاء جميع األركانوالشروط للبيع والشراء سواء يف مرحلة إصدار الصكوك أو يف تداولها يف السوق
الثانوية.
(((1ينظر :عمر خ�ضريات ،الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية الراهنة وموقف االقت�صاد اال�سالمي منها2011،م.147 ،
(((1ينظر:هناء احلنيطي،دور الهند�سة املالية الإ�سالمية يف معاجلة الأزمات املالية2016،م15،
(((1حكيم برا�ضية،الت�صكيك ودوره يف �إدارة ال�سيولة بالبنوك الإ�سالمية 2010،م77 - 76،
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 عنصر امللكية لألصول حتى تصبح عملية البيع والشراء مباحة وتبرر االستفادةمن العوائد.
 مشروعية الضمانات الواردة على العوائد إن وجدت.ومبراعاة الشروط والضوابط الشرعية السابقة الذكر يتم مراعاة ما شرعه اهلل
سبحانه وتعالى يف املعامالت املالية ،بإحالل ما أحله وحترمي ما حرمه ،واألصل يف
الدين هو املعاملة واعتماد الشريعة اإلسالمية أساساً جلميع التطبيقات واتخاذها
مرجعاً ال ميكن احلياد عنه.

 - 3 - 2حترمي نظام املشتقات املالية :إن نظام املشتقات املالية يف االقتصاد الوضعي
يقوم على أساس معامالت وهمية يسودها الغرر واجلهالة واملقامرات التي تؤدي
إلى الكسب السريع وتعطيل اإلنتاج ،ولقد أكد الكثير من علماء االقتصاد أن من
أبرز أسباب األزمة املالية العاملية ( )2008هو نظام املشتقات املالية ،ألنها ال تسبب
تنمية اقتصادية حقيقية ،بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم
وارتفاع األسعار كما تقود إلى أرذل األخالق ،كما أنها تسبب االنهيار السريع يف
(((2
املؤسسات املالية التي تتعامل بها إذا لم تخضع ملعايير إشرافية ورقابية كافية.
(((1ينظر :معبد اجلارحي،التمويل الإ�سالمي والأزمة املالية العاملية 2009،م8،

(((2ينظر:عمر خ�ضريات ،الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية الراهنة وموقف االقت�صاد اال�سالمي منها 2011،م150 ،
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 - 2 - 2حترمي كافة أشكال بيع الدين بالدين :لقد حرمت الشريعة اإلسالمية كافة
صور وأشكال بيع الدين بالدين ألنه بيع دين مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخر لم
يقبض ،أي أن ك ً
ال من الثمن واملثمن يف العقد مؤجالن فال يوجد تبادل منفعة فعلية
مقبوضة يف مجلس العقد ،وهذا النوع من البيع محرم باإلجماع لنهي النبي صلى
اهلل عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ،والسبب يف ذلك أن الشريعة متنع بيع الدين
بثمن يختلف عن قيمته االسمية ،وهذا يعني أن الغرض األساس من وراء بيع الدين
هو بيعه قبل موعده مقابل التنازل عن جزء منه (خصم أو حسم الديون) ،أو بيعه
بزيادة عن قيمته االسمية نتيجة ألنه قد انعقد بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة
السائد يف السوق ،وبذلك يكون قد انتفى متاماً كمصدر لالختالل االقتصادي (،((1
وبذلك فمبدأ حترمي بيع الدين بالدين يسهم بشكل جيد يف عدم تعميق الهوة بني
االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املالي من جهة ،وتفادي حدوث أزمة الفقاعة من
جهة أخرى.

العدد ( )7ــ دولة قطر  -أكتوبر  2017م

 - 4 - 2حترمي الفوائد الربوية :إن الركيزة األولى التي يتأسس عليها االقتصاد
اإلسالمي عموماً وتقنية التصكيك اإلسالمي خصوصاً هي حترمي الربا ،فقد أجمع
كل الفقهاء والعلماء املسلمون على أن الفوائد الربوية (أسعار الفائدة) محرمة شرعاً
يف القرآن والسنة لقوله  -عز وجل « : -يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي
من الربا إن كنتم مؤمنني»( ،((2وقول رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « : -درهم
ِرباً يأكله الرجل وهو يعلم ،أشد من ست وثالثني زنية»( ،((2وبذلك فإن االستثمار يف
الصكوك اإلسالمية يولد عوائد مشروعة متغيرة أو مستقرة على عكس عمليات
التوريق التقليدية التي تولد فوائد ربوية ثابتة.
 - 5 - 2قاعدة املشاركة يف الربح واخلسارة :تقوم تقنية التصكيك اإلسالمي على
مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة بدالً من سعر الفائدة احملرم ،وتستند هذه اآللية
إلى قاعدة الغنم بالغرم أي أن احلصول على املنفعة أو املكسب (العائد أو الربح)
يكون بقدر االستعداد لتحمل اخلسارة ( ،((2وهذا ما يقلل من حدة أي أزمة مالية
حيث ال يوجد فريق رابح وفريق خاسر دائماً بل املشاركة يف الربح واخلسارة.
 - 6 - 2تشجيع االستثمار احلقيقي :تسعى تقنية التصكيك اإلسالمي إلى حتقيق
هدف أساس وهو تشجيع االستثمار احلقيقي وذلك من خالل حترمي بيع الدين
بالدين واشتراط املوجودات العينية ،كما تركز صيغ التمويل اإلسالمي املختلفة مبا
فيها الصكوك اإلسالمية على اإلنتاج منذ البداية ،فهي ترتبط باملشروعات واإلنتاج
وما يرتبط بها من أصول حقيقية تسهم فع ً
ال يف زيادة املوارد وتوظيفها ،على النحو
الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل وزيادة اإلنتاج وبالتالي النهوض مبستوى رفاهية
املجتمع.
 - 7 - 2االلتزام القيمي واألخالقي :تستند تقنية التصكيك اإلسالمي إلى مجموعة
من القيم واألخالق كاألمانة واملصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل
والتضامن ،ويف نفس الوقت حرمت الشريعة اإلسالمية مختلف املعامالت القائمة
على الكذب واملقامرة والتدليس والغرر واجلهالة واالحتكار واالستغالل واجلشع
والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ،كل هذه املمارسات غير األخالقية ساهمت
بشكل أو بآخر يف حدوث األزمة املالية العاملية (.)2008
(�((2سورة البقرة278 :
(�((2أخرجه �أحمد،امل�سند ،288 /36 ،رقم (.)21957
(((2ينظر :مو�سى رحماين والغايل بن �إبراهيم،البنوك الإ�سالمية بني ال�ضوابط ال�شرعية واملتطلبات الواقعية يف مواجهة الأزمة املالية احلديثة2010،م،
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ً
أوال :نتائج الدراسة
بنا ًء على مختلف العناصر التي متت مناقشتها وحتليلها يف هذه الدراسة فقد مت
التوصل للنتائج التالية:
 تعتبر تقنية التصكيك اإلسالمي أحد أبرز أدوات الهندسة املالية اإلسالمية والتيتشير إلى عملية حتويل أصول غير سائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول على أساس
الشراكة يف منافع هذه األصول مع ضرورة استيفاء كافة الشروط الشرعية.
 هناك طريقتان أساسيتان للتصكيك اإلسالمي هما التصكيك البسيط (املباشر)بحيث يتم إصدار الصكوك بهدف جمع املوارد املالية أوالً مت توجيهها نحو مشروع
استثماري معني ،والطريقة الثانية هي التصكيك املهيكل (غير املباشر) حيث يتم
إصدار الصكوك بهدف حتويل املشاريع واألصول القائمة إلى سيولة نقدية.
 تتميز عملية التصكيك اإلسالمي بتدخل عدة أطراف رئيسة (املصدر األصلي،ووكيل اإلصدار ،واملستثمرون ،ومحفظة التصكيك) وعدة أطراف ثانوية (أمني
االستثمار ،وهيئات الرقابة الشرعية ،ووكاالت التصنيف ،وغيرها).
 متر تقنية التصكيك اإلسالمي بثالث مراحل أساسية هي إصدار الصكوك وإدارةمحفظتها وإطفاؤها.
 توفر تقنية التصكيك اإلسالمي عدة مزايا للمصدر وللمستثمر ولالقتصاد ككل،ومن بني أبرز هذه املزايا كونها تعد أداة جيدة لتعبئة املدخرات وتوفير السيولة
وتنويع مصادر التمويل وإدارة املخاطر.
 تعد تقنية التصكيك اإلسالمي مبثابة البديل املناسب لتقنية التوريق التقليديةاملتسببة بشكل رئيس يف حدوث األزمة املالية العاملية ( ،)2008وذلك بفضل متيز
تقنية التصكيك اإلسالمي بعدة مزايا إيجابية فيما يخص املوجودات ،والعائد،
والعالقة بني املصدر واملستثمر ،والتداول ،وحتمل املخاطر ،والضمانات ،والرقابة.
 توفر تقنية التصكيك اإلسالمي عالجاً فعاالً ميكن من تقليص تداعيات األزماتاملالية العاملية والتقليل من إمكانية حدوثها وذلك عبر مجموعة من املبادئ أبرزها:
االستناد إلى أحكام الشريعة اإلسالمية ،وحترمي كافة أشكال بيع الدين بالدين
ونظام املشتقات املالية والفوائد الربوية ،وقاعدة املشاركة يف الربح واخلسارة،
وتشجيع االستثمار احلقيقي ،وااللتزام القيمي واألخالقي.
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وتأسيساً على مختلف النتائج املتوصل إليها مت التحقق من صحة الفرضية الرئيسة
للدراسة والقائلة :تؤدي تقنية التصكيك اإلسالمي دوراً بارزاً يف جتنب حدوث
األزمات املالية ومعاجلة آثارها.
ثاني ًا :توصيات الدراسة
إن الشريعة اإلسالمية كفيلة بتحصني القطاع املالي واملصريف بشكل خاص
واالقتصاد بشكل عام من التعرض لألزمات ،إذا ما مت االلتزام بأحكامها السمحاء
مبا حتمله من أسس وضوابط أخالقية متثل قاعدة فعالة ملنع حدوث األزمات
املالية والتقليل من تداعياتها على األقل ،لذلك ميكن للهندسة املالية عموماً وتقنية
التصكيك اإلسالمي خصوصاً أن تؤدي دوراً بارزاً يف جتنب الوقوع يف أزمات مالية
مستقبلية وذلك من خالل:
 ضرورة ولوج املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وغير اإلسالمية إلى سوقالصكوك اإلسالمية لالستفادة من مزاياها الكثيرة.
 العمل على توفير بيئة تشريعية مالئمة إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية منجهة ،مع ضرورة إنشاء هيئات الضبط والرقابة الشرعية لتحري مدى توافق هذه
الصكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية من جهة أخرى.
 العمل على ابتكار وتطوير منتجات إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةوخاضعة لالعتماد من املجامع الفقهية اإلسالمية ،تكون بديلة للمنتجات املالية
التقليدية.
 ضرورة تطوير وضبط األسواق املالية مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالميةوإصدار وتداول الصكوك اإلسالمية.
 ضرورة االستفادة من نتائج األزمة املالية العاملية ( )2008بغية الترويج لثقافةالتصكيك اإلسالمي وذلك عبر إبراز جناعة هذه التقنية يف معاجلة آثار هذه األزمة
وعدم التأثر بها.
 إيالء موضوع التصكيك اإلسالمي ما يستحقه من االهتمام والدراسة حيث إنهناك حاجة ملحة إلى إجراء املزيد من البحوث والدراسات حول تقنية التصكيك
اإلسالمي ومختلف منتجاتها وآلياتها.
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إشكاالت المضاربة المشتركة وحلولها
(دراسة فقهية مقارنة)
د .عبد املجيد محمد السوسوة
أستاذ الفقه وأصوله بجامعة صنعاء
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الكلمات املفتاحية:
املضاربة املشتركة ،ضمان رأس املال ،التنضيض التقديري.
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امللخص:
تعتبر املضاربة املشتركة من أهم وأبرز األنشطة االستثمارية التي متارسها املصارف
اإلسالمية ،ويترتب على هذا دخول املصرف طرفاً ثالثاً يف املضاربة ،واستحقاقه
جزءاً من الربح ،وخلط أموال املضاربني واشتراك جميع أصحاب األموال يف الربح
واخلسارة ،وهذه املسائل حتتاج إلى مزيد دراسة وبيان؛ ومن هنا هدفت الدراسة إلى
املساهمة يف إيضاح موقف الشريعة من املالبسات التي حتيط باملضاربة املشتركة،
وقد اعتمدت الدراسة يف هذا البحث على املنهج الوصفي والدراسة املقارنة ألقوال
العلماء مع ذكر أدلتهم وتوضيح الراجح منها ،وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها:
أن املصرف يعتبر طرفاً ثالثاً ،وله أن يضارب مع غيره باعتباره مضارباً مضاربة
مطلقة ،ويستحق جز ًءا من الربح نظير جهده ،وبحسب االتفاق ،ويجوز يف املضاربة
املشتركة خلط أموال املضاربني ،كما يجوز يف املضاربة املشتركة اقتسام الربح بناء
على التنضيض التقديري  -دون حاجة إلى التنضيض احلقيقي  -باعتباره األنسب
تطبي ًقا يف املصارف.
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Abstract:

Combined Mudarabah is one of the prominent investment activities practiced
by Islamic banks in which the bank enters as a third party of Mduarabah for
a part of profit, as consideration, while keeping the mutual share of all the
capital owners in profit or loss; hence these issues need extended study and
elaboration. Herein, the research aims at contributing towards explaining
the Shari’ah standpoint from the circumstances surrounding the combined
Mudarabah; the research adopted descriptive and comparative approaches
for reviewing the opinions of the scholar along with their evidences, besides
describing the preponderating view. The research prominently concluded that:
the bank shall be deemed as third party, it has the liberty to deal with others
by virtue of unconditional contract of Mudarabah, the bank deserves share in
profit for its efforts and as per the agreement in between; commingling of the
capital from capital owners is also permissible in a combined Mudarabah as it
is also permissible to distribute the profit on the basis of constructive valuation
- without resorting to a real valuation - with due consideration of the suitable
application of it in the banks.
Key Words: Combined Mudarabah, Guarantee of the capital, Constructive
valuation.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول هلل وعلى آله و صحبه أجمعني،
وبعد:
فإن املصارف اإلسالمية متارس أنشطة عديدة يف مجال االستثمار والتنمية ،وتعتمد
على عدد من الوسائل واألنظمة ،ويأتي يف مقدمة ذلك نظام املضاربة املشتركة
حيث تقوم بدور فاعل يف النشاط االستثماري للمصارف؛ ذلك أنها تستقطب رؤوس
األموال لتقوم بتشغيلها يف مضاربات وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،وهذا ما
ينشده الناس لتنمية أموالهم بعيدا عن الربا الذي متارسه البنوك التقليدية ،وتعتبر
هذه املضاربة امتدا ًدا للمضاربة التي عرفت يف الفقه اإلسالمي واستقر اإلجماع
على جوازها ،إال أنهما يختلفان يف كثير من اجلوانب مما جعل املضاربة املشتركة
يحيط بها الكثير من اإلشكاالت التي تتطلب حلها وبني حكمها؛ ليرتفع احلرج يف
التعامل بهذا النوع من النشاط االستثماري يف املصارف اإلسالمية ،وهذا ما دفع
العلماء املعاصرين للبحث يف هذا املوضوع ملعرفة إشكاالت املضاربة املشتركة،
وموقف الشريعة منها ،ومن أبرز العلماء املعاصرين الذين بحثو يف هذا املوضوع
الدكتور علي محمد الصوا وذلك يف بحثه الفوارق التطبيقية بني املضاربة يف
الفقه اإلسالمي واملضاربة املشتركة ،والدكتور محمد عثمان شبير وذلك يف كتابه
املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،والدكتور محمد عبد املنعم أبو زيد
يف كتابه املضاربة وتطبيقاتها العملية يف املصارف اإلسالمية.
ونظرا ألهمية املضاربة املشتركة يف حياتنا اليوم وما يكتنفها من مالبسات فقد
حاولت أن أساهم بالبحث والكتابة يف هذا املوضوع ،مستفيدا يف ذلك مما كتبه
العلماء األقدمون واملعاصرون ،وساتناول بالبحث والتحليل مفهوم املضاربة املشتركة،
وإشكاالتها،وأقوال العلماء يف معاجلة ذلك مع بيان الراجح من األقوال .وإشكاالت
املضاربة املشتركة -التي سيدور البحث حولها -تتركز يف خمسة أمور وهي:
أ -دخول املصرف طرفاً ثالثاً يف املضاربة ،واستحقاقه جزءاً من الربح .ب  -خلط
أموال املضاربة .ج  -اقتسام الربح قبل التنضيض .د -توقيت عقد املضاربة وعدم
فسخه بانسحاب أحد الشركاء .هـ  -ضمان رأس مال املضاربة.
وسأقسم دراستي لهذا املوضوع إلى سستة مطالب وخامتة :أما املطلب األول
فأبني فيه مفهوم املضاربة املشتركة والفروق بينها وبني املضاربة املعروفة يف
الفقه اإلسالمي ،ويف املطلب الثاني سأوضح إشكال دخول املصرف طرفاً ثالثاً
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يف املضاربة ،واستحقاقه جزءاً من الربح ،وأقوال العلماء يف حل هذا اإلشكال،
واملطلب الثالث أوضح فيه إشكال خلط أموال املضاربة ،وأقوال العلماء يف حل هذا
اإلشكال ،واملطلب الرابع أعرض فيه إلشكال اقتسام الربح قبل تنضيض املضاربة،
وأقوال العلماء يف حل هذا اإلشكال ،واملطلب اخلامس أتناول فيه إشكال توقيت
عقد املضاربة وعدم فسخه بانسحاب أحد الشركاء ،وأقوال العلماء يف حل هذا
اإلشكال ،واملطلب السادس أبني فيه إشكال ضمان رأس املال ،وأقوال العلماء يف
حل هذا اإلشكال ،واخلامتة أخلص فيها نتائج البحث.
املطلب األول :مفهوم املضاربة املشتركة
احلديث عن مفهوم املضاربة املشتركة يستلزم أن نبني أوالً معنى املضاربة املعروفة
يف الفقه اإلسالمي منذ القدم ،ثم نتحدث عن املضاربة املشتركة التي ظهرت حديثاً
وصارت متثل الصورة العملية لنشاط املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،وبعد ذلك
نبني وجوه االختالف بني املضاربة التقليدية واملضاربة املشتركة.
ً
أوال :مفهوم املضاربة املعروفة يف الفقه:
املضاربة ((( لغة مشتقة من الضرب يف األرض وهو السفر وأطلقت على التجارة؛
ألن االجتار يستلزم السفر ((( ،ومنه قوله تعالى «وآخرون يضربون يف األرض يبتغون
(((
من فضل اهلل»
واصطالحاً عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومن ذلك تعريف املالكية للمضاربة
بأنها:
(((
«إعطاء الرجل الرجل املال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال»
وعرفها احلنابلة بأنها« :دفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل
من الربح بينهما حسب ما يشترطانه»((( ،وعرفها احلنفية بأنها« :عقد على الشركة
((( وقد ت�سمى باملقار�ضة و القرا�ض :م�شتقة من القر�ض وهو القطع ؛ لأن املالك يقطع قطعة من ماله ،وامل�ضاربة ت�سمية العراقيني �أما املقار�ضة فهي
ت�سمية احلجازيني.ابن قدامة ،عبد الله بن �أحمد ( 1981م) املغني ،الريا�ض :مكتبة الريا�ض احلديثة26 /5 ،
((( انظر :الأزهري ،حممد بن �أحمد (2001م)تهذيب اللغة ،الطبعة الأوىل،بريوت:دار �إحياء الرتاث العربي ،باب ال�ضاد ،والراء ،مادة �ضرب ،21 /12
وابن منظور حممد بن مكرم (2000م) ل�سان العرب ،الطبعة الثامنة.بريوت :دار �صادر ،ف�صل ال�ضاد ،حرف الباء مادة �ضرب .والزبيدي ،حممد بن
حممد (1414هـ) تاج العرو�س،الطبعة الأوىل ،بريوت:دار الفكر ،ف�صل ال�ضاد من باب الباء مادة �ضرب.
((( (املزمل  -الأية )20
((( هذا التعريف م�ستوحى من تعريف ابن ر�شد،حممد بن �أحمد (احلفيد) (2004هـ) بداية املجتهد (بدون طبعة)،القاهرة دار احلديث234 /2 ،
((( ابن قدامة،املغني 134 /5
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يف الربح مبال من أحد اجلانبني وعمل من اجلانب اآلخر» ((( وعرفها الشافعية
بقولهم »:املضاربة أن يَ ْد َف َع إليه ماالً ليتجر فيه والربح مشترك» (((.
فاملضاربة إذن هي اتفاق بني طرفني يبذل أحدهما ماله ويبذل اآلخر ما يستطيع
من جهد ونشاط الستثمار هذا املال على أن يكون الربح مشاعاً بينهما حسب ما
يتفقان عليه من الربع أو الثلث أو النصف أو غيره.
والعالقة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي أن ك ًّ
ال من املضارب ورب املال
(((
بسهم ،أو ألن الربح ال يحصل فيها إال بالضرب يف األرض
يضرب يف الربح
ِ
وعقد املضاربة من العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي ،وكانت معروف ًة قبل اإلسالم
ثم جاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأقرهم عليها ((( ،وبهذا فقد استمدت
املضاربة مشروعيتها من السنة التقريرية ،وتعامل بها الصحابة ،وأجمع أهل العلم
على جوازها دون مخـالفة مـن أحد(.((1
وأباح اإلسالم التعامل باملضاربة لشدة احلاجة إليها وملا يترتب عليها من منافع
عديدة فهي األداة التي حتقق التعاون املثمر بني املال والعمل لصالح الطرفني
واملجتمع يف ٍآن واحد ،وللمضاربة أركان خمسة( ((1هي :الصيغة والعاقدان ورأس
املال والربح والعمل ولكل من هذه األركان شروط مفصلة يف كتب الفقه.
ثاني ًا مفهوم املضاربة املشتركة:
هي عقد شراكة يف الربح الناجت عن املضاربة القائمة بني أطراف ثالثة :الطرف
األول املستثمرون وهم أصحاب رؤوس األموال ،والطرف الثاني :املصرف ،وهو
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((( الزيلعي ،عثمان بن علي1313(،هـ)تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ،الطبعة الأوىل،القاهرة:املطبعة الأمريية بوالق ثم �صورتها دار الكتاب الإ�سالمي
ط.53 - 52/5 ،2
((( النووي ،يحيي بن �شرف (2000م)منهاج الطالبني،بتحقيق �أحمد عبد العزيز احلداد،بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية .230/ 2
((( �شبري،حممد عثمان1998(،م) فقه املعامالت ،طبعة جامعة القد�س املفتوحة.28 /2 ،
((( «فقد ورد �أن العبا�س بن عبد املطلب كان �إذا دفع ما ًال م�ضاربة ا�شرتط على �صاحبه �أال ي�سلك به بحر ًا وال ينزل به وادي ًا وال ي�شرتي به ذات كبد رطبة
ف�إن فعل ،فهو �ضامن ،فرفع �شرطه �إىل ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ف�أجازه « احلديث �أخرجه الدار قطني يف �سننه ،كتاب البيوع ،وقال عنه فيه �أبو
اجلارود وهو �ضعيف ،الدارقطني ،علي بن عمربن �أحمد2004(،م) �سنن الدار قطني ،حتقيق �شعيب الأرن�أوط ،الطبعة الأوىل ،بريوت:م�ؤ�س�سة الر�سالة،
جـ� ،3صـ .78كما �أخرجه البيهقي� ،أحمد بن احل�سني بن علي2003( ،م) ال�سنن الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،الطبعة الثالثة ،بريوت:دار الكتب
العلمية ،يف كتاب القرا�ض.111/ 6 ،
( ((1ال خالف بني امل�سلمني يف م�شروعية القرا�ض و�أنه مما كان يف اجلاهلية و�أقره الإ�سالم (ابن ر�شد:بداية املجتهد  234 / 2وابن قدامة:املغني )26/5
يقول ابن حزم :القرا�ض كان يف اجلاهلية ،وكانت قري�ش �أهل جتارة ال معا�ش لها غريها وفيهم ال�شيخ الكبري الذي ال يطيق ال�سفر وال�صغري واليتيم،
فكانوا ،وذوو ال�شغل واملر�ضى يعطون املال م�ضاربة ملن يتجر به بجز ٍء م�سمى من الربح ف�أقر الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ذلك يف الإ�سالم ولو وجد
قرا�ض مبال
فيه خالف ما التفت �إليه ،لأنه نقل كافة عن كافة من زمن الر�سول �صلى الله عليه و�سلم وعلمه بذلك ،وقد خرج عليه ال�صالة وال�سالم يف ٍ
خديجة ر�ضي الله عنها (ابن حزم،علي بن �أحمد1968( ،م) املحلى(،بدون طبعة) القاهرة :دار االحتاد العربي .) 116 / 9
( ((1النووي ،يحيي بن �شرف1405(،هـ) رو�ضة الطالبني،الطبعة الثانية،بريوت:املكتب الإ�سالمي 117 / 5
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اجلهة التي تقوم بدور الوسيط بني املالكني لألموال واملضاربني فيها ،والطرف
الثالث :املضاربون وهم الذين يأخذون األموال من املصرف الستثمارها(.((1
وتعتبر املضاربة املشتركة هي الصيغة التعاقدية املتطورة لشركة املضاربة التقليدية
الثنائية ،وصورتها أن يعرض املصرف اإلسالمي  -باعتباره مضارباً  -على أصحاب
األموال استثمار مدخراتهم ،كما يعرض املصرف  -باعتباره صاحب مال أو وكيل
عن أصحاب األموال  -على أصحاب املشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال،
على أن توزع األرباح حسب االتفاق بني األطراف الثالثة ،وتقع اخلسارة على صاحب
املال(.((1
(((1
وتختلف املضاربة املشتركة عن املضاربة التقليدية باآلتي:
 - 1دخول املصرف اإلسالمي عنصراً جديداً يف املضاربة واستحقاقه جزءاً من
الربح.
 - 2الطرف الثاني فيها وهو املصرف له صفة مزدوجة فـهو مضارب بالنسبة
للمستثمرين (أصحاب األموال) وهو من وجه آخر يبدو مالكاً للمال بالنسبة
للمضاربني.
 - 3إن املصرف يقوم بخلط أموال املدخرين وأصحاب رؤوس األموال ،ويدفع بها
إلى املستثمرين كل على حده.
- 4إن األرباح فيها حتسب بنا ًء على التنضيض التقديري وليس التنضيض احلقيقي.
 - 5ضمان املصرف لرأس مال املضاربة.
 - 6إن انسحاب أي شخص من أصحاب األموال ال يؤثر يف استمرار الشركة وال
يؤدي إلى فسخها.
وقد نتج عن هذا االختالف بني املضاربة التقليدية واملضاربة املشتركة عدد من
اإلشكاالت سنقوم بعرضها وبيان أقوال العلماء يف حلها وذلك على النحو اآلتي:
( ((1حمودة� ،سامي ح�سن �أحمد1982( ،هـ) تطوير الأعمال امل�صرفية مبا يتفق وال�شريعة الإ�سالمية ،الطبعة الثانية،عمان :دار الفكر� ،صـ .394والهيتي،
عبد الرزاق رحيم1998(،ه) امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق،الأردن:دار �أ�سامة �صـ.473
(� ((1شبري،حممد عثمان (2001ه) املعامالت املالية املعا�صرة يف الفقه الإ�سالمي ،عمان :دار النفائ�س �صـ  301ويراجع ال�صوا،علي حممد1991(،م)
الفوارق التطبيقية بني امل�ضاربة يف الفقه الإ�سالمي وامل�ضاربة امل�شرتكة ،جملة درا�سات باجلامعة الأردنية العدد � / 19أ �صـ 273وقد عرف قانون البنك
الإ�سالمي الأردين امل�ضاربة امل�شرتكة �أنها« :ت�سلم البنك النقود التي يرغب �أ�صحابها يف ا�ستثمارها �سواء بطريقة الإي��داع يف ح�سابات اال�ستثمار
امل�شرتك �أو باالكتتاب يف �سندات املقار�ضة امل�شرتكة ،وذلك على �أ�سا�س القبول العام با�ستعمالها يف التمويل امل�ستمر واملختلط مقابل اال�شرتاك الن�سبي
فيما يتحقق �سنوي ًا من �أرباح �صافية .ودون القيام بت�صفية عمليات التمويل غري املهي�أة للمحا�سبة».
( ((1انظر ال�صوا ،الفوارق التطبيقية بني امل�ضاربة يف الفقه الإ�سالمي وامل�ضاربة امل�شرتكة �صـ � - 263صـ 267وما بعدها ،و�شبري ،املعامالت املالية
املعا�صرة يف الفقه الإ�سالمي� ،صـ.303-302
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( ((1العربي ،حممد عبدالله1385( ،هـ) بحث املعامالت امل�صرفية ور�أي الإ�سالم فيها ،امل�ؤمتر الثاين ملجمع البحوث الإ �سالمية املنعقد يف القاهرة1385،هـ
�صـ ،79،123والهيتي،امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق�،صـ493
( ((1العربي ،املعامالت امل�صرفية املعا�صرة ور�أي الإ�سالم فيها� ،صـ36
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املطلب الثاني :إشكال دخول املصرف طرف ًا ثالث ًا يف املضاربة واستحقاقه جزء ًا من الربح
من املعلوم أن املضاربة التقليدية تقوم بني طرفني صاحب املال وصاحب العمل
أن املضاربة املشتركة تقوم بني أطراف
(املضارب) باعتبارها إتفاق ثنائي ،يف حني َّ
ثالثة :صاحب املال ،واملضارب،واملصرف اإلسالمي ،ويترتب على هذا أن الربح يف
املضاربة التقليدية ينحصر تقسيمه بني طرفيها ،وأن املضارب إذا سلم املال إلى
مضارب آخر ليعمل فيه فال يستحق املضارب األول جزءاً من الربح ؛ ألن استحقاق
الربح يتم بأحد أمرين إما باملال وإما بالعمل ،واملضارب األول لم يقم بشيء من
هذين األمرين فال يستحق ربحاً ،بينما جند أن تقسيم الربح يف املضاربة املشتركة
يتم بني أطراف ثالثة :صاحب املال ،واملضارب ،واملصرف ،فاملصرف يحصل على
جزء من الربح مع أنه لم يقدم املال ولم يقم بالعمل ،فاملال هو جلموع املستثمرين
والعمل يقوم به جموع املضاربني ،ودور املصرف هو الوساطة بني الطرفني فيستلم
األموال من املستثمرين بإعتباره مضارباً ،ثم يسلم األموال إلى آخرين ليضاربوا بها
وال يقوم هو بالعمل مباشرة ومع ذلك يأخذ جزءاً من الربح.
وحلل هذا اإلشكال اتفق الفقهاء املعاصرون على جواز دخول املصرف اإلسالمي
طرفاً يف املضاربة ،ولكنهم اختلفوا يف تكييف عالقته باملودعني (أصحاب األموال)
واملستثمرين (املضاربني) ،فالبعض اعتبر املصرف وكي ً
ال ،والبعض اعتبره مضارباً،
والبعض يرى أن املصرف له صفة مزدوجة :فهو مضارب يف مواجهة أصحاب
األموال الذين دفعوا املال للمصرف ،وهو صاحب املال يف مواجهة املضاربني الذين
يأخذون املال من املصرف للعمل فيه ،وسنفصل هذه األقوال على النحو اآلتي:
القول األول:
ذهب إلى أن املصرف مضارب مضاربة مطلقة ،وأصحاب الودائع مبجموعهم هم
فإن له حق توكيل غيره يف
أرباب املال( ((1وما دام املصرف مضارباً مضاربة مطلقة َّ
استثمار أموال املودعني.
وعلى هذا األساس ميضي املصرف يف تقدمي املال ألصحاب املشروعات موجهاً كل
ٍ
فطنة ودراية مالية ،وخبرة سوقية يف تخير املشروعات والقائمني بها؛
ما لديه من
(((1
ألنه أمني على هذا املال ،فيجب أن يتحمل أعباء هذه األمانة على الوجه األكمل .
وهنا يرد التساؤل هل للمصرف باعتباره مضارباً مضاربة مطلقة أن يتصرف
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بإعطاء املال إلى مضاربني آخرين للمضاربة فيه؟
اختلف الفقهاء يف هـذا فأجازه احلنفية  -وهو رواية عن أحمد  -حيث يرون أنه
 بنا ًء على التفويض العام يف املضاربة املطلقة  -يجوز يف عرف التجار للمضارباملطلق أن يدفع املال إلى الغير ليضارب به فقد يكون هذا الغير أكثر دراية وحذقاً
يف التجارة من املضارب.
وعـبر الكاساني عن وجهة نظر احلنفية بقوله « فأما إذا قـال له اعمل برأيك ،فله
أن يـدفع مـال املضاربة مضاربة لغيره ،ألنه فـوض الرأي إليه وقـد رأى أن يدفـعه
(((1
مضارب ًة فكان له ذلك»
أما املالكية والشافعية واحلنابلة فلم يجيزوا ذلك إال بإذن صريح( ((1فقد جاء يف
اخلرشي «يضمن العامل إذا قارض يف مال القراض بغير إذن ربه  -أي دفعه لعامل
غيره يعمل فيه  ،-لتعديه والربح حينئذ للعامل الثاني ،ولرب املال وال ربح للعامل
األول ،ملا علمت أن القراض جعــل ال يستحق إال بتمام العمل ،والعامل األول لم يعمل
فال ربح له»(.((1
وأوضح ابن قدامة بأنه «إن أذن رب املال يف دفع املال مضاربة جاز ذلك نص
عليه أحمد وال نعلم فيه خالفاً ويكون العامل األول وكي ً
ال لرب املال يف ذلك ،فإذا
دفعه إلى آخر ،ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاً ،وإن شرط لنفسه
شيئاً من الربح لم يصح؛ ألنه ليس من جهته مال ،وال عمل ،والربح يستحق بواحد
منهما(.((2
فاملالكية و الشافعية واحلنابلة ذهبوا إلى عدم استحقاق املضارب مضاربة مطلقة
تح ُق إال باملال أو بالعمل ،واملضارب األول لم يحصل
شيئاً من الربح ؛ ّ
ألن الربح ال يُ َس َ
منه مال وال عمل لذلك ال يستحق شيئاً من الربح.
أما األحناف فقد ذهبوا إلى استحقاق املضارب األول شي ًئا من الربح ؛ألنه ضامن
للمال عنـدما سلمه للثاني.
( ((1الكا�ساين،عالء الدين �أبو بكر،بدائع ال�صنائع،دار الكتاب العربي.97/6 ،
( ((1انظر النووي،الرو�ضة  172/5وانظر الهيتمي�،أحمد بن حممد بن علي1983( ،م) حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج مع حا�شية ال�شرواين وابن
قا�سم العبادي( ،بدون طبعة) م�صر :املكتبة التجارية الكربى  590/6والرملي،حممد بن �أحمد بن حمزة1984( ،م) نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج(،ط
�أخرية)،بريوت :دار الفكر  .167/ 4واخلر�شي،حممد بن عبد الله (بدون تاريخ) �شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل (بدون طبعة) بريوت:دار الفكر،
 .214/6وابن قدامة ،املغني .50/5وانظر ال�شربيني ،حممد بن �أحمد اخلطيب (1994م ) مغني املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ املنهاج،الطبعة الأوىل ،بريوت:
دار الكتب العلمية .314/2 ،وابن جنيم،ابراهم بن حممد (ب��دون تاريخ) البحر الرائق �شرح كنز الدقائق (ب��دون طبعة) ب�يروت:دار املعرفة .264/7
واحلطاب ،حممد بن حممد1992(،م) مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل للحطاب الطبعة الثالثة ،بريوت:دار الفكر263/5
( ((1اخلر�شي على خمت�صر خليل 214/6
( ((2وابن قدامة ،املغني 50/5
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وقد أوضح الكاساني وجهة نظر احلنفية هذه عندما بني أن األصل يف الربح إمنا
يستحق باملال ،أو بالعمل ،أو بالضمان(.((2
ومييل الباحث إلى ترجيح رأي احلنفية يف كون التفويض العام يف املضاربة املطلقة
 يجوز يف عرف التجار للمضارب املطلق أن يدفع املال إلى الغير ليضارب به،وذلك أن نشاط املضاربة قد يقتضي استعانة املضارب مبن هو أكثر دراية وحذقاً يف
التجارة من املضارب نفسه وال ضير يف ذلك إذا كان هذا الغير ممن عرف باخلبرة
واألمانة فيما أوكل إليه ،وهذا يعني أن تفويض أصحاب رؤوس األموال للمصرف
كاف يف تخويله أن يعطي املال ملضاربني أخرين ويستحق جزءاً من الربح باعتباره
مضارباً.
القول الثاني:
ال عن أصحاب األموال وال يعتبر عنصراً
ذهب إلى أن املصرف اإلسالمي يعتبر وكي ً
أساسياً يف عقد املضاربة ألنه ليس صاحب رأس املال وال صاحب العمل أي املستثمر
وإمنا يتركز دوره يف الوكالة عن أصحاب املال فهو يقوم بأخذ األموال من أصحابها
ويسلمها نياب ًة عنهم إلى من يثق بقدرتهم على املضاربة وأمانتهم على املال ،وبذلك
فإن أصحاب رؤوس األموال بدالً من أن يبحثوا عن املضاربني فإن املصرف يقوم
نيابة عنهم بالبحث عن املضاربني أصحاب الكفاءات ويسلم لهم املال ويتفق معه
املضاربون مباشرة باعتباره وكي ً
ال عن أصحاب األموال(.((2
واملصرف يف هذه احلالة يستحق احلصول على األجر (العمولة) املتفق عليها فيما
بينه وبني املودع ؛ ألن ما يباشره يف هذه احلالة كوكيل  -هو من قبيل األعمال
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( ((2انظر الكا�ساين،عالء الدين م�سعود بن �أحمد (1982م) بدايع ال�صنايع يف ترتيب ال�شرائع ،الطبعة الثانية بريوت:دار الكتاب العربي.3545/7 ،
وانظر ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر (1992م) رد املحتار على الدر املختار (حا�شية بن عابدين ) الطبعة الثانيةبريوت :دار الفكر� .653/5 ،أما ثبوت
اال�ستحقاق باملال فظاهر ،لأن الربح مناء لر�أ�س املال ،فيكون ملالكيه ،كما يف امل�ضاربة ،و�أما بالعمل ف�إن امل�ضارب ي�ستحق جزء َا من الربح بالعمل ،و�أما
بال�ضمان ،ف�إن املال �إذا �صار م�ضمون ًا على امل�ضارب ،ف�إنه ي�ستحق جزء ًا من الربح مبقابلة ال�ضمان ودليل ذلك �أن �صانع ًا تقبل عم ًال ب�أجر ،فلم يعمل به
بنف�سه ،و�أعطاه لغريه ب�أقل من ذلك ف�إنه يطيب له الف�ضل وال �سبب لذلك اال�ستحقاق �إال ال�ضمان.
و�أي�ض ًا ي�ستحق امل�ضارب الأول الربح ،لأن عمل امل�ضارب الثاين واقع للم�ضارب الأول فك�أنه عمل بنف�سه كمن ا�ست�أجر خياط ًا خلياطة ثوب بدينار،
فا�ست�أجر اخلياط خياط ًا �آخر على خياطة الثوب بن�صف الدينارطاب له الف�ضل ،ولأن امل�ضارب الأول با�شر العقدين عقد امل�ضاربة مع رب املال وعقد
امل�ضاربة مع امل�ضارب الثاين ،فيجوز للم�صرف الإ�سالمي �أن يعطي املال لغريه م�ضاربة وي�ستحق على عمله الربح.
( ((2امل�صرف يف امل�ضاربة امل�شرتكة ال يعترب ع�ضو ًا �أ�سا�سي ًا يف عقد امل�ضاربة لأن��ه لي�س �صاحب امل��ال وال �صاحب العمل و�إمن��ا يرتكز دوره يف
الوكالة عن �صاحب املال ،وهذه الوكالة تعترب خدمة حمرتمة ومن حقه �أن يطلب مكاف�أة عليها ولذلك فالعالقة يف امل�ضاربة امل�شرتكة قائمة بني رب املال
«املودعون» وطالبي التمويل «امل�ستثمرون» ،و و�ضع امل�صرف هو و�ضع الوكيل عن �صاحب املال ولي�س و�ضع الأ�صل يف العالقة� ،إهـ �أبو زيد ،حممد
عبد املنعم1996(،م) امل�ضاربة وتطبيقاتها العملية يف امل�صارف الإ�سالمية ،طبعة املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي� ،صـ .40
وانظر �شبري ،املعامالت املالية املعا�صرة �صـ ،304والعبادي ،عبد الله عبد الرحيم1981( ،م) موقف ال�شريعة من امل�صارف الإ�سالمية املعا�صرة (بدون
طبعة) بريوت املكتبة الع�صرية �صـ.239
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املصرفية اخلدمية ،وليس من قبيل األعمال املصرفية االستثمارية ،فهذه الوكالة
التي ميارسها املصرف تعتبر خدمة محترمة يقدمها املصرف لرجال األعمال ومن
حقه أن يطلب مكافأة مقابل هذه اخلدمة(.((2
القول الثالث:
ذهب إلى أن املصرف اإلسالمي يحمل صفة مزدوجة فهو مضارب يف مواجهة
أصحاب األموال الذين يتسلم منهم املال للمضاربة فيه وهو صاحب املال يف مواجهة
املضاربني الذين يأخذون منه املال الستثماره فهو مضارب مرة وصاحب املال مرة
أخرى ،وبالتالي فإن عالقة املصرف بأصحاب األموال يكون فيها املصرف مضارباً،
(((2
وعالقته مع املستثمرين يكون فيها املصرف هو رب املال
وبناء على هذا القول فإن املضاربة تضم أطرافاً ثالثة( ،((2الطرف األول :أصحاب
األموال الذين يقدمون األموال  -بصورة انفرادية  -على أساس املضاربة فيها،
الطرف الثاني :املستثمرون  -وهم الذين يأخذون املال للمضاربة فيه ،والطرف
الثالث :الشخص أو اجلهة التي تكون مهمتها التوسط بني الفريقني السابقني
(أصحاب األموال) من جهة واملضاربني من جهة أخرى ،وهذا الطرف يسمى
املضارب املشترك وله صفة مزدوجة فهو يبدو مضارباً بالنسبة للمستثمرين
(أصحاب األموال) من ناحية ويبدو مالكاً للمال بالنسبة للمضاربني ،ويعمل على
حتقيق التوافق واالنتظام يف توازن األموال واستالمها وجتميعها من أصحاب
األموال ودفعها إلى املضاربني.
وإذا كانت أقوال الفقهاء املعاصرين قد اختلفت حول حتديد عالقة املصرف
بأصحاب األموال واملضاربني ،فإني أميل إلى القول بأن املصرف يعتبر مضارباً
مضاربة مطلقة ويستحق جزءاً من الربح حسب االتفاق؛وذلك بنا ًء على ما رجحناه
سابقاً يف أن املضارب املفوض تفويضاً مطلقاً يحوز له أن يدفع املال إلى الغير
ليضارب به ،وذلك أن نشاط املضاربة قد يقتضي استعانة املضارب مبن هو أكثر
دراية وحذقاً يف التجارة من املضارب نفسه وال ضير يف ذلك إذا كان هذا الغير ممن
عرف باخلبرة واألمانة فيما أوكل إليه.
وأما القول بأن املصرف له صفة مزدوجة فهو صاحب مال ومضارب فإن هذا
القول ضعيف؛ ألن املصرف يف حقيقة االمر لم يقدم ماالً ،ميكله وإمنا هي أموال
( ((2ال�صدر ،حممد باقر1973( ،م) البنك الالربوي يف الإ�سالم ،الطبعة الثانية بريوت:دار الكتاب اللبناين �صـ41
( ((2حمودة ،تطوير الأعمال امل�صرفية مبا يتفق وال�شريعة الإ�سالمية �صـ393

( ((2املرجع ال�سابق ال�صفحة نف�سها.
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املستثمرين ،ودور املصرف متثل يف إدارتها وتسليمها إلى املضاربني وقيامه بهذا
العمل يعتبر من قبل املضاربة فهو مضارب أول وسلمه إلى مضارب ثان ،وأما
القول بأنه وكيل فقط فهذا ال يستقيم مع طبيعة الدور الذي ميارسه املصرف
ابتدا ًء من تعامله مع أصحاب األموال عند استالمه املال ليضارب به مضاربة
مطلقة بنفسه أو بالغير ،وكذلك جند أنه يتعامل مع املضاربني عند أخذهم للمال
منه باعتباره املسئول أمامهم ويشاركهم العبء يف القيام بدور املضاربة تخطيطاً
وتوجيهاً وإشرافاً ومتابعة.
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املطلب الثالث  :إشكال خلط أموال املضاربة
لتوضيح هذا اإلشكال البد من بيان ما تسير عليه املضاربة يف شكلها التقليدي وما
أن
يتغير فيها  -من حيث وضع أموال املضاربني  -يف املضاربة املشتركة ،وذلك َّ
املضاربة التقليدية  -باعتبارها تقوم بني طرفني صاحب املال والعامل  -فال يجوز
أن ينضم إليها طرف ثالث بعد بدء العمل يف مال املضاربة ؛ ألن هذا يؤدي إلى
جائز ،إذ ليس للمضارب أن يخلط مال املضاربة مبال آخر؛
خلط األموال وهو غير ٍ
ألن اخللط ينتج عنه جهالة يف معرفة الربح واخلسارة ،مما يؤدي إلى اخلالف بني
أصحاب األموال.
بينما املضاربة املشتركة لكونها مفتوحة النضمام أشخاص جدد بعد بدء أعمالها
فإنها تقوم على خلط األموال بصورة مستمرة ،فتظل تتلقى األموال من جموع
املستثمرين بصورة متالحقة يضم فيها املال الالحق مع املال السابق ،وبهذا فإنه
يشترك فيها العديد من األموال متعددة امللكية والتي قد ال جتتمع يف وقت واحد،
وإمنا يتم ضم بعضها إلى بعض بصورة متالحقة ويتم دمج الالحق مع األموال
السابقة بصورة تلقائية مع حفظ حق كل طرف باالعتماد على األساليب العلمية
والفنية واحملاسبية املعاصرة ،وهذا يختلف عن الشكل الثنائي التقليدي للمضاربة
الذي يغلق باب املشاركة يف العملية االستثمارية على طرفيها فقط ،ويترتب على
هذا االختالف بني نوعي املضاربة اختالفهما يف تقسيم الربح واخلسارة ،ففي
املضاربة التقليدية يقسم الربح بني الطرفني بحسب االتفاق ،واخلسارة يتحملها
صاحب املال يف حني أن املضاربة املشتركة لكونها تقوم على أساس جماعية العالقة
بني مساهمني كثيرين ومختلفني ولفترات طويلة لذلك  -فإن املساهمني يشتركون
يف الربح واخلسارة يف كل عمليات املضاربة ،بحيث جتبر اخلسارة يف املضاربة
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األولى بالربح يف املضاربة الثانية ،مما قد ينتج عنه أن يتحمل بعض الشركاء خسارة
حلقت بشركاء آخرين ،فاألعضاء يف املضاربة املشتركة يسند بعضهم بعضاً ربحاً
وخسار ًة.
وحلل هذا اإلشكال فإنه ال شك من أن قيام املصارف اإلسالمية باالستثمار على
شكل جماعي عبر املضاربة املشتركة يقضي بضرورة خلط أموال املضاربة بصورة
مستمرة متتابعة ال تنقطع ،حيث تقوم املضاربة املشتركة باخللط ألموال املودعني
مع بقاء األمور على حالها دون تنضيض أو تصفية للحساب ،ومما ينتج عنه مشاركة
(((2
املال الالحق للمال السابق يف الربح واخلسارة.
ومع ذلك فإن هذا اخللط املتالحق يؤدي إلى إشكال فقهي وهو أن جتبر خسارة
أحد أصحاب األموال من األرباح التي حصل عليها شخص آخر(.((2
وحلل هذا اإلشكال نستعرض أقوال العلماء يف مسألة خلط أموال املضاربة ثم نبني
الرأي الراجح يف املسألة .وذلك على النحو اآلتي:
القول األول:
(((2
ذهب بعض املالكية إلى أنه يجوز خلط مال املضاربة بغيره مبطلق العقد  -إذا
استطاع املضارب االجتار بكال املالني  -سواء كان ذلك اخللط مبال املضارب نفسه
أم مبال غيره جاء يف املدونة« :أرأيت إن أخذ رجل ماالً قراضاً من رجل أيكون له
أن يأخذ ماالً آخر من رجل آخر قراضاً ،قال مالك :نعم له أن يأخذ من غير األول
إذا لم تشغله عن قراض األول لكثرة مال األول ،فإذا كان املال كثيراً فال يكون له أن
يخلط إذا أخذهما ،وهو يحتمل العمل بهما ،قلت :ويكون له أن يخلـط إذا أخذهما
وهـو يحتمل العمل بهما ،قال :نعم إذا أخذ املالني من غير شرط من الثاني الذي
(((2
يدفع إليه أن يخلطهما ،خلطهما وال ضمان عليه»
القول الثاني:
ذهب بعض احلنفية( ((3واحلنابلة إلى عدم جواز خلط مال املضاربة بغيره مبطلق
العقـد «ألن اخللط يوجب يف مال رب املال حقاً لغيره فال يجوز إال بإذنه»( ،((3ولكنه
( ((2ومثال ذلك �أن ي�ضارب البنك ب�ألف دينار لزيد ،فيخ�سر مائة دينار وي�ضارب ب�ألف �أخرى لعمرو بعد �شهر فريبح مائتي دينار ،في�شرتك زيد وعمرو
يف الربــح واخل�سارة .املعامالت املالية املعا�صرة يف الفقه الإ�سالمي�.شبري،املعامالت املالية �صـ 305
( ((2املرجع ال�سابق
( ((2الإمام مالك بن ان�س1978( ،م) املدونة الكربى برواية �سحنون عبد ال�سالم التنوخي ،بريوت:دار الفكر  .56/4واحلطاب ،مواهب اجلليل 367/5
( ((2االإمام مالك ،املدونة الكربى برواية �سحنون 56/4
( ((3ابن جنيم ،البحر الرائق �شرح كنز احلقائق264/7 ،
( ((3الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع 96/6
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يجوز اخللط إذا فوض صاحب املال املضارب تفويضاً عاماً أو أذن له باخللط
«وليس للمضارب أن يخلط مال املضاربة مباله ..فإن قال له :اعمل برأيك جاز له
ذلك»(.((3
وأضاف بعضهم إلى التفويض اشتراط أن يكون اخللط قبل البدء بالعمل ،وأما إذا
بدأ العمل مبال املضاربة فال يجـوز له أن يضيف إليه غيره؛ ألن اخللط بعد بدء
العمل يؤدي إلى جهالة معرفة الربح واخلسارة لألموال املخلوطة ،فال يعرف حصة
كل من الشريكني يف الربح أو اخلسارة وهذا يجر إلى اخلالف بني أصحاب رؤوس
األموال.
لهذا ال يجوز بعد بدء العمل يف املضاربة أن ينضم إليها شخص ثالث أو رابع كما
أنه ال يجوز لصاحب املال نفسه أن يضيف ماالً للمضاربة األولى بعد بدء العمل
فيها(.((3
القول الثالث:
ذهب الشافعية وبعض احلنفية إلى عدم جواز اخللط إال باإلذن الصريح من رب
املال ،وال يكفي التفويض العام(.((3
والراجح هو القول بجواز اخللط إذا أذن بذلك رب املال إذناً صريحاً وال يكفي
مطلق العقد أو التفويض العام ؛ ألن اخللط يوجب يف مال رب املال حقاً لغيره فال
يجوز إال بإذنه( ،((3أما مع اإلذن الصريح فيجوز ،ألن اإلنسان ميلك التصرف يف
ماله بجبر خسارة شريكه ،و أيضاً فإنه مع اإلذن يكون رب املال عاملاً مبا يجري على
ماله من حقوق ،ولكن ينبغي أن يراعى يف توزيع األرباح مقدار املال املودع ،واملدة
(((3
الزمنية للوديعة
وأما اإلشكال يف كون اخللط يؤدي إلى اجلهالة والغرر يف الربح واخلسارة للمشتركني
فإن هذا اإلشكال يعالج مبا ميلكه املصرف من وسائل وأجهزة حسابية متطورة
تضمن لكل األطراف حقوقهم وتسد الباب عن نشوب أي خالف مستقبلي(.((3

( ((3ال�شريازي� ،إبراهيم بن علي1958( ،م) ،املهذب ،القاهرة :مطبعة م�صطفى البا بي احللبي  .393/1واملطيعي ،حممدجنيب( ،بدون تاربخ) تكملة
املجموع �شرح املهذب،جدة:دار الإر�شاد421/13 ،
( ((3الكا�ساين،بدائع ال�صنائع .96/6
(� ((3شبري ،املعامالت املالية املعا�صرة�:صـ ،306فربح �ألف دينار  -مث ًال � -أودعها �صاحبها من �أول ال�سنة املالية للم�صرف يختلف عن ربح �ألف دينار
�أخرى �أودعها �صاحبها يف منت�صف ال�سنة.
( ((3العبادي ،موقف ال�شريعة من امل�صارف الإ�سالمية املعا�صرة� :صـ 225
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املطلب الرابع  :إشكال اقتسام الربح قبل تنضيض املضاربة
لبيان هذا اإلشكال البد من توضيح أن املضاربة التقليدية ال يجوز فيها اقتسام
الربح قبل تصفية املضاربة بالتنضيض احلقيقي ،ويقصد بالتنضيض حتويل السلع
(((3
إلى نقد سائل محدد املبلغ
نض الدين إذا
فكلمة (تنضيض) مأخوذة من َّ
نض املال إذا تيسر وحصل ،فيقال َّ
نض الثمن إذا حصل وتعجل ،وأهل احلجاز يسمون املال نضاً
تيسر الدائن ،ويقال َّ
أو ناضاً إذا صار دراهم ودنانير بعد أن كان متاعاً(.((3
وقد استعمل الفقهاء مصطلح التنضيض وقصدوا به معن ًَى اصطالحياً ال يختلف
عن املعنى اللغوي ،فالتنضيض عندهم هو حتول املتاع إلى عني (دراهم ودنانير)
ويستعمل الفقهاء هذا املصطلح يف باب املضاربة.
فالتنضيض إذن هو تصفية الشركة تصفية نهائية بحيث يعود رأس مالها إلى مال
سائل كما كان عليه سابقاً ومن نفس صفة املال الذي مت به العقد ،وبذلك يظهر
مدى الزيادة التي طرأت على رأس املال ،فيكون ذلك هو الربح الذي يقسم بني
طريف املضاربة ،ورمبا قد ال يكون هناك زيادة وإمنا نقص فتكون املضاربة قد
خسرت ،وهذا يعني أنه ال بد للمضاربة من تصفية نهائية حتى يحكم عليها بعد
ذلك أنها ربحت أو خسرت ،وال يجوز قبل هذه التصفية أن يحكم عليها بأنها ربحت
أو أن يقسم شيء منها على أنه ربح ،وقد نص الفقهاء على وجوب تنضيض املضاربة
تنضيضاً حقيقياً حتى تصفو ويظهر الربح وذلك حماية لرأس مال املضاربة(.((4
وإذا كان التنضيض احلقيقي أمراً ممكناً يف املضاربة التقليدية فإنه متـعذر يف
املضاربة املشتركة ،وذلك أن املضاربة املشتركة تقوم على أساس اخللط املتالحق
لرأس املال وتقوم على أساس االستمرار لفترات طويلة مما يجعلها تلجأ إلى التقدير
السنوي يف نهاية كل عام ملعرفة ما عليه حال املضاربة من ربح أو خسارة بصورة
تقريبية دون أن تصفى الشركة ،بل يقسم ما يعتبر ربحاً يف نهاية كل عام ،وتستمر
املضاربة ،وهذا ما يسمى بالتنضيض التقديري( ،((4وهنا تبرز املشكلة يف مدى جواز
تقسيم الربح بناء على التنضيض التقديري وليس احلقيقي حيث اختلف العلماء يف
( ((3املق�صود بالتن�ضي�ض هو :حتويل العرو�ض �إىل نقود،جاء يف بلغة ال�سالك( :الن�ضو�ض هو خلو�ص املال وظهوره ببيع ال�سلع) انظر امل�صدر ال�سابق:
 254/2ويراجع ابن قدامة ،املغني جـ� 5صـ ،64والزيلعي ،تبيني احلقائق ،جـ� 5صـ  69وال�شربيني ،مغني املحتاج .416/3
( ((3ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س بن زكرياء1991(،م) معجم مقايي�س اللغة ،بريوت:دار اجليل357/5 ،
( ((4ابن قدامة،املغني  ،65 / 5وابن ر�شد،بداية املجتهد .81 / 2
( ((4الهيتي ،امل�صارف الإ�سالمية� ،ص  ،476و�شبري،املعامالت املالية املعا�صرة �ص 307
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هذا األمر إلى قولني:
القول األول:
(((4
ذهب احلنابلة والظاهرية والزيدية إلى أنه يجوز اقتسام الربح الناجت عن املضاربة
مع بقاء املضاربة واستمرارها ألن الربح حق خالص للمتعاقدين فيجوز لهما اقتسامه
فإذا حدثت بعد ذلك خسارة فإنها ال جتبر بالربح املتحقق مسبقاً ،وذلك ألن الربح
ٍ
واحد منهم يف ملكه،
السابق قد مت تقسيمه مبوافقة كل األطراف ،ودخل نصيب كل
فكانت احملاسبة والقسمة مبثابة فسخ للمضاربة األولى ،وإبرام عقد جديد فيأخذ
كل منهما حكم نفسه وال جتبر خسارة أحدهما بربح اآلخر.
القول الثاني:
ذهب احلنفية( ((4إلى عدم جواز استمرار املضاربة إذا مت تقسيم الربح ،وذلك ألن
الربح وقاية لرأس املال ،وقد حتدث خسارة بعد القسمة فتجبر بالربح السابق ؛ ألن
العقد مستمر ،وال يسمى ربحاً إال ما زاد على رأس املال بعد انتهاء املضاربة ،وعلى
هذا األساس فإن الربح ال ميكن تقسيمه ما دامت املضاربة مستمرة ،فإذا هلك املال
بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستويف رب املال ،وإذا استوفى رأس املال ،و فضل
شيء كان بينهما ألنه ربح(.((4
ويبدو أن الرأي القائل بجواز اقتسام الربح مع استمرار املضاربة هو الراجح ،وذلك
ألن الربح هو ما زاد عن رأس املال يف أي وقت من األوقات ( ،((4فيجوز ألطراف
املضاربة اقتسامه ،ويعتبر هذا االقتسام تصفية للمضاربة أي مبثابة فسخ حكمي
للمضاربة ،وكون رأس املال ال يزال باقيا بيد املضارب على نفس الشروط املسبقة،
فإنه يعتبر مبثابة عقد جديد ،وبالتالي ميثل كل من هذين العقدين حكماً مستق ً
ال
وال جتبر خسارة أحدهما باآلخر( ،((4وبهذا ميكن القول بأن التنضيض التقديري
أمر جائز فتقدر نسبة األرباح يف كل سنة بالنسبة إلى رأس املال ،وتوزع على
أصحاب األموال بحسب مقدار كل مال وفترة استثماره( ،((4عم ً
ال بقاعدة «إذا ضاق

243

إشكاالت المضاربة المشتركة وحلولها
(دراسة فقهية مقارنة)

( ((4انظر البهوتي،من�صور بن يون�س بن �إدري�س1968( ،م) ك�شاف القناع،الريا�ض:مكتبة الن�صر احلديثة 520 ،519/3 ،وابن قدامة،عبد الرحمن بن
حممد بن �أحمد1981(،م) ال�شرح الكبري مطبوع مع املغني ،الريا�ض :مكتبة الريا�ض احلديثة،170/5 ،وابن حزم،املحلي  248/8واملرت�ضى� ،أحمد بن
يحي1975( ،م) البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء الأم�صار،الطبعة الثانية ،بريوت:م�ؤ�س�سة الر�سالة 88/4
( ((4ابن الهمام ،حممد عبد الواحد ال�سيوا�سي (2003م)�شرح فتح القدير على الهداية ،الطبعة الأوىل ،بريوت :دار الكتب العلمية78/7،
( ((4املرجع ال�سابق،ال�صفحة نف�سها
( ((4ابن قدامة،املغني  ،57/5الهيتي ،امل�صارف الإ�سالمية �صـ 477
( ((4الهيتي ،امل�صارف الإ�سالمية�،ص ـ478
(� ((4شبري ،املعامالت املالية املعا�صرة�،ص ـ307
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األمر اتسع»(.((4
وعلى هذا فإنه ميكن إجراء قسمة الربح املتحقق فع ً
ال مع بقاء املضاربة قائمة
أجل غير محدد يجعل من املناسب
مستمرة و«إن استمرار العمل يف املضاربة إلى ٍ
أن تتم القسمة بشكل دوري وال بأس أن يكون ذلك سنوياً على نحو ما تفعل
الشركات املساهمة بقصد حتقيق نوع من االنتظام ،وإيجاد طريقة لتأدية عائد
دوري للمستثمرين يف مواعيد محددة ،ففي نهاية كل عام حتصى األرباح املتحققة
حتى يجري تقسيمها بنسبة األموال املخصصة لالستثمار ،سواء كانت أمواالً
للمستثمرين وحدهم ،أو كانت مشتركة بينهم وبني املضارب املشترك الذي هو
املصرف الالربوي أو أي مؤسسة مالية عاملة يف مجال االستثمار بهذا األسلوب
اجلديد»(.((4
املطلب اخلامس  :إشكال توقيت عقد املضاربة وعدم فسخه بانسحاب
أحد الشركاء
أن رب املال يف املضاربة التقليدية له احلق
ولتوضيح هذا اإلشكال ال بد من بيان َّ
يف أن يفسخ املضاربة يف أي وقت حتى ولو بدأ املضارب العمل مبال املضاربة وقبل
أن ينض رأس املال.
يف حني أن رب املال يف املضاربة املشتركة ال يستطيع سحب ماله إال يف وقت معني
ولو سحبه يف غير هذا الوقت يسقط حقه يف الربح ،وال يؤثر انسحاب أي شخص
من أصحاب األموال يف استمرار الشركة ،وال يؤدي إلى فسخه؛ ألن املضاربة
املشتركة تقوم على أساس االستمرار لفترات طويلة .و تقييد املضاربة بوقت معني
قد أوجد إشكاالً اختلف العلماء يف حله إلى قولني:
القول االول:
فذهب احلنفية( ((5واحلنابلة( ((5إلى جواز تقييد املضاربة بوقت معني؛ ألن املضاربة
توكيل والتوكيل يجوز تقييده بوقت معني.

( ((4الزرك�شي،حممد بن عبد الله بن بهادر 1985( ،م) املنثور يف القواعد الفقهية،الطبعة الثانية ،الكويت:وزارة الأوقاف120/1 ،
( ((4حمودة ،تطوير الأعمال امل�صرفية412 ،

( ((5اال�سرخ�سي،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل (1993م) املب�سوط (بدون طبعة)،بريوت:دار املعرفة .19/12،الكا�ساين ،بدائع ال�صنايع 3633/8
( ((5ابن قدامة ،املغني 70-69/5
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القول الثاني:
وذهب املالكية والشافعية والظاهرية إلى انه ال يجوز تقييدها بوقت معني .
وإذا تأملنا يف كال الرأيني جند أن القول بجواز التوقيت هو األقوى ملا ذكروه
من أن املضاربة وكالة والوكالة يجوز توقيتها ،وهذا القول هو األنسب للمضاربة
املشتركة التي يجريها املصرف اإلسالمي ،وذلك أن طبيعة سير وتنظيم عمليات
املصرف اإلسالمي يتم من خالل التوقيت فاملصرف اإلسالمي يبدأ العمل يف
الودائع االستثمارية من أول العام املالي ،ويف نهايته يقوم بأعمال التصفية ،ثم يقسم
األرباح ،فقد تكون مدة االستثمار ستة أشهر وقد تكون سنة.
أما بالنسبة لفسخ عقد املضاربة فإن الفقهاء اتفقوا على أن العامل إذا لم يبدأ
العمل فإن لصاحب املال احلق يف فسخ عقد املضاربة وتنضيض رأس املال(.((5
ولكن الفقهاء اختلفوا( ((5يف حق صاحب املال يف الفسخ إذا كان العامل قد بدأ العمل
إن لرب املال احلق يف فسخ العقد وتنضيض
فقال احلنفية والشافعية واحلنابلة َّ
رأس املال ،أما املالكية فقالوا ليس له ذلك ،وعند احلنفية ميكن الفسخ «عند وجود
شرطه وهو علم صاحبه»(.((5
وإذا ما سرنا مع الرأي القائل بجواز الفسخ ولو كان العامل قد بدأ يف العمل فإن
هذا الرأي يترتب عليه إشكال يف موضوع املضاربة املشتركة إذ أن املصرف يشترط
على املودعني استمرار الوديعة ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة فإذا قام
العميل بسحبها قبيل امليعاد ال يستحق شيئاً من الربح(.((5
واحلقيقة أن حرمان العميل من الربح إذا انسحب أثناء الفترة يف املضاربة املشتركة
ال يجوز أن يكون على إطالقه ولكن ميكن القول بأن املودع إذا سحب جميع ماله
قبل انتهاء السنة املالية فإنه ال يستحق شيئاً من الربح ؛ ألن الربح املعلن يف نهاية
كل سنة مالية ال يتقرر إال للمبلغ الذي يكون باقياً لدى املضارب من بداية السنة
حتى نهايتها.
(((5

(((5

(((5
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( ((5الزرقاين،حممد بن عبد الباقي2003( ،م) �شرح الزرقاين على املوط�أ ،حتقيق طه عبد الر�ؤف �سعد ،الطبعة الأوىل،القاهرة:مكتبة الثقافة الدينية
 .351/3وابن جزي،حممد بن �أحمد1968(،م) قوانني الأحكام ال�شرعية (القوانني الفقهية) بدون طبعة ،بريوت:دار العلم للماليني �ص ـ186
( ((5ال�شربيني ،مغني املحتاج  402/3و الرملي ،نهاية املحتاج 225/5
( ((5ابن حزم ،املحلي 116/9
( ((5ابن ر�شد ،بداية املجتهد 240/2
( ((5املرجع ال�سابق ال�صفحة نف�سها
( ((5الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع 3655/8
( ((5العبادي ،موقف ال�شريعة من امل�صارف الإ�سالمية �صـ236
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فاستحقاق الربح يف شركة األموال مرتبط بوضع املال حتت تصرف املضارب،
ونظراً لكون املال املسترد خرج عن تصرف املضارب ولم يستمر حتت تصرفه طوال
السنة املالية املتـعارف عليها ،فإن هذا املال ال يستحق شيئاً من الربح الذي جتري
قسمته يف نهاية السنة(.((5
(((6
أما إذا سحب املضارب جزءاً من مال املضاربة فإن رأس املال يرجع إلى الباقي
للمضاربة فيه ،و يستحق عليه الربح،جاء يف نهاية احملتاج « :أنه إذا استرد املالك
بعض مال القراض قبل ظهور ربح أو خسارة فإن رأس املال املضارب به يرجع إلى
الباقي وذلك ألن مالك املال لم يترك يف يد املضارب غيره ،فصار كما لو اقتصر يف
االبتداء على إعطائه له»(.((6
وإذا كنا قد ذكرنا بأنه ال يستحق على املال املسحوب ربحاً فإنه ميكن القول بأن
هذا يف حالة إذا لم يكن هناك ربح ظاهر يف تلك الفترة ،أما إذا كان الربح ظاهراً
فإن العدالة تقضي بأن املودع يعطى من ذلك الربح الذي هو نتاج مناء املال .وكذلك
األمر يف حالة اخلسارة إذ ميكننا القول بأنه إذا كانت اخلسارة ظاهرة عند سحبه
للمال فإنه يتحمل نصيبه من اخلسارة عم ً
ال بقاعدة « الغنم بالغرم»(.((6
وبهذا ميكن القول بأن املصارف اإلسالمية ميكن لها أن تعتبر السحب الكلي قبل
انقضاء السنة املالية فسخاً لعقد املضاربة ،أما السحب اجلزئي فال يفسخ عقد
املضاربة بل تستمر يف الباقي ويبقى رأس املال منحصراً يف الباقي من تاريخ إيداعه
لالستثمار(.((6
وإذا كنا قد بينا ما يترتب على سحب مال املضاربة كله أو بعضه من أحكام فإنه
البد من اإلشارة إلى أنه إذا أضيف مال إلى املضاربة أثناء السنة املالية فإنه يستحق
نصيباً من الربح  -بقدر الفترة الزمنية التي شارك فيها هذا املال باملضاربات التي
ميارسها املصرف ما دام أن هذا املال أصبح حتت تصرف املصرف املستثمر ،وذلك
بناءاً على ما قررناه من استحقاق املودع للربح عند حتققه لكونه قد وضع املال
حتت تصرف املضارب.
كما أن هذا املال املضاف يتحمل من اخلسارة يف حالة وقـوعها بقدر الفترة الزمنية
( ((5الهيتي،امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق �صـ479
( ((6وقد تعر�ض الإمام النووي لهذه امل�س�ألة ،مع �صاحب حتفة املحتاج ،بقولهما ( ولو ا�سرتد املالك بع�ض مال القرا�ض قبل ظهور ربح �أو خ�سران ،رجع
ر�أ�س املال �إىل الباقي لأنه مل يرتك يف يده غريه ،انظر ابن حجر الهيتمي ،حتفة املحتاج ل�شرح املنهاج 102/ 6
( ((6الرملي،نهاية املحتاج  239/5بت�صرف
( ((6انظر مدكور ،حممد �سالم1983(،م) املدخل للفقه الإ�سالمي،الطبعة الثانيه ،القاهرة :دار النه�ضة العربية �صـ281
( ((6ال�صوا ،الفوارق التطبيقية �صـ ،369و �شبري،املعامالت املالية� ،صـ311
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التي شارك فيــها هــذا املال يف األنشطة االستثمارية لتلك السنة( ((6وفقاً لقاعدة
«الغنم بالغرم»(.((6
املطلب السادس  :إشكال ضمان رأس املال
يقصد بضمان رأس املال يف املضاربة املشتركة أن يتعهد املصرف اإلسالمي
(((6
بضمان رأس املال ورد قيمة الوديعة االستثمارية كاملة إذا ما خسر املشروع
ولو لم يكن هناك ٍ
تعد وال تقصير .وهذا الضمان يخالف األصل الذي تقوم عليه
املضاربة يف اعتبار املضارب أميناً فال يضمن رأس مال املضاربة إال إذا تعدى
أو قصر يف احلفظ ،أو خالف الشروط والقيود التي وضعها رب املال فقط ،أما
املضارب فال يتحمل شيئاً من اخلسارة ويكفيه أن يخسر جهده وعمله دون مقابل،
وأنه إذا اشترط على العامل ضمان رأس املال فإن املضاربة تفسد.
وقد أوجد ضمان املصرف لرأس مال املضاربة إشكاالً اختلف العلماء يف حكمه إلى
قولني:
القول األول:
ذهب إلى العمل باألصل الذي اتفق عليه الفقهاء وهو عدم جواز الضمان على
املضارب إال إذا جنا أو فرط ( ،((6كأن يخالف شروط العقد بأن يستثمر مث ً
ال يف
مشروع ال يسمح له به العقد ،أو أن يهمل يف إدارته للمال .وعدم تضمني املضارب
عائد إلى اعتباره أميناً على ما حتت يده ،و ألن الضمان يف املضاربة يجعل للعالقة
صيغة ربوية .بحيث تصبح غنماً ال مغرم فيه وألن املصرف اإلسالمي إذا اعتبر
ضامناً فإن وضع األموال املودعة لديه لالستثمار تقترب كثيراً من وضع األموال
وقتئذ  -يف حقيقة أمرها قروضاً
ٍ
املودعة يف املصارف الربوية من حيث اعتبارها -
وليست ودائع(.((6
( ((6مدكور،مدخل الفقه الإ�سالمي �صـ281
(� ((6شبري ،املعامالت املالية املعا�صرة يف الفقه الإ�سالمي�:صـ ،307و ابن قدامة ،املغني 38 /5 ،و ال�شريازي ،املهذب ،388/1و ابن حزم املحلي ،248/8
وت�شكل هذه الق�ضية عن�صر ًا مهم ًا يف نظر الداعني �إىل تطوير عقد امل�ضاربة ليالئم عمل امل�صارف الإ�سالمية لكي تناف�س البنوك الربوية فيما تقدمه من
�ضمانات جتذب امل�ستثمرين وجتعلهم يطمئنون �إىل التعامل مع امل�صارف الإ�سالمية باعتبارها و�سيط ًا م�ؤمتن ًا يف جمال اال�ستثمار ،و�أي�ض ًا ف�إن امل�صرف
الإ�سالمي ب�ضمانه لر�أ�س مال امل�ضاربة يجعل املتعامل مع امل�صرف الربوي ال يرى نف�سه �أح�سن حا ًال من التعامل مع امل�صارف الإ�سالمية فيما يح�صل
عليه من �ضمان�.أنظر حمودة ،تطوير الأعمال امل�صرفية�،ص399
( ((6ابن حزم،املحلى  284/8وابن قدامة،املغني  38/5وال�شريازي،املهذب ..388/1
( ((6العبادي ،موقف ال�شريعة من امل�صارف الإ�سالمية� :صـ.240
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( ((6الهيتي ،امل�صارف الإ�سالمية�،صـ 480و�شبري ،املعامالت املالية �صـ،311 ،310و ال�صوا ،الفوارق التطبيقية �صـ269
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القول الثاني:
ذهب بعض الباحثني إلى القول بجواز ضمان رأس مال املضاربة املشتركة إال أن
هؤالء الباحثني لم يتفقوا على املستند الشرعي ،الذي ميكن االرتكاز عليه يف جواز
الضمان من الناحية الشرعية:
أ -فذهب بعضهم إلى أن ضمان املصرف لرأس املال يكون على أساس تبرع املصرف
ألصحاب األموال املودعني ،ويقرر املصرف على نفسه هذا الضمان متبرعاً ألنه لم
يدخل العملية بوصفه عام ً
ال يف املضاربة لكي يحرم عليه الضمان ،وإمنا هو وسيط
بني العامل ورأس املال(.((6
ب -وذهب البعض إلى أن ضمان املصرف لرأس مال املضاربة املشتركة يستند
إلى قياس املضاربة املشتركة على األجير املشترك ،حيث رأوا أن املصرف باعتباره
املضارب املشترك يضمن كما يضمن األجير املشترك.
فاألجير املشترك  -عند جماعة من العلماء  -ضامن ملا حتت يده استناداً إلى
املصلحة ،حيث روي أن اخللفاء الراشـدين رضي اهلل عنهم رأوا تضمني الصناع،
قـال علي  -رضي اهلل عنه  :-إنـه ال يصلح الناس إال ذاك حيث رأى أن الصناع إذا
عملوا ،ولم يضمنوا ذلك بدعواهم الهالك والضياع ،فاألموال تضيع ،ويقل االحتراز
حينئذ وتتطرق اخليانة فكانت املصلحة التضمني(.((7
ويقول أصحاب هذا الرأي :ومبا أن اإلجارة بالنظر ملقصودها املتمثل يف احلصول
على منفعة معينة مقابل عوض معلوم قد استطاعت أن تستوعب يف نطاقها أحكام
األجير املشترك كذلك ميكن للمضاربة ،ومع احملافظة على مقصودها املتمثل يف
االسترباح يف املال بطريق عمل الغير  -أن تستوعب أحكام املضارب املشترك(.((7
كما حاول أصحاب هذا الرأي أن يؤسسوا عملية الضمان يف املضاربة املشتركة
على قول ابن رشد( ((7يف أن املضارب األول إذا دفع مال القراض إلى مقارض آخر
فإنه يضمن ،حيث يقول« :ولم يختلف هؤالء املشاهير من فقهاء األمصار  -يعني
بذلك كما يفهم من السياق الفقهاء الثالثة والليث بن سعد  -أنه إن دفع العامل
رأس مال القراض إلى مقارض آخر ،أنه ضامن إن كان خسران ،وإن كان ربح فذلك
( ((6ال�صدر،البنك الالربوي يف الإ�سالم �صـ32

( ((7ال�شاطبي ،ابراهيم بن مو�سى(،بدون تاريخ) ،االعت�صام،بدون طبعه ،القاهرة :املكتبة التجارية الكربى ،119/2 ،وانظر ابن قدامة ،املغني 524/5

وما بعدها.

(� ((7شبري ،املعامالت املالية املعا�صرة �صـ 308وانظر الأمني ،ح�سن عبدالله1983(،م) الودائع امل�صرفية النقدية،الطبعة الثانية،جدة :دار ال�شروق�،صـ322

( ((7ابن ر�شد،بداية املجتهد 182/ 2
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( ((7ابن ر�شد ،بداية املجتهد 182/ 2

(� ((7شبري ،املعامالت املالية املعا�صرة�:صـ 308وانظر الأمني ،الودائع امل�صرفية النقدية� ،صـ322
( ((7الهيتي ،امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق� :صـ490
( ((7العبادي ،موقف ال�شريعة من امل�صارف الإ�سالمية� ،صـ 241
( ((7ابن قدامه،املغني 595/4
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على شرطه ،ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه ،فيوفيه حظه مما بقي
من املال(.((7
ج -وذهب رأي ثالث إلى أنه يجوز ضمان رأس مال املضاربة املشتركة عل أساس
التكافل االجتماعي بني املستثمرين وذلك من خالل إنشاء صندوق تعاوني ميول
باقتطاع جزء من أرباح املضاربة ملواجهة مخاطر االستثمار ،وقد اعتمد أصحاب
هذا الرأي على قول بعض فقهاء املالكية بجواز اشتراط جزء من ربح املضاربة لغير
رب املال واملضارب فيه ألنه من باب التبرع.
بل أضاف أصحاب هذا الرأي أنه ميكن أن يضاف إلى الصندوق التعاوني سهم
الغارمني من مصارف الزكاة .والتبرعات التي يضعها أصحابها لهذا الغرض(.((7
وإذا تأملنا يف األسس التي استند إليها القائلون بجواز ضمان املصرف لرأس مال
املضاربة املشتركة جند أن هذه األسس غير سليمة وذلك لآلتي:
 - 1إن القول بتضمني املصرف باعتباره مضارباً مشتركاً قياساً على األجير املشترك
ألن قياس املضارب املشترك على األجير املشترك قياس مع الفارق،
غيـر صحيح ؛ َّ
وذلك أن اإلجارة هي من عقود املعاوضات التي يترك للمتعاقدين حتديد ما يعتاض
به كل منهما ،أما املضاربة فهي من عقود املشاركات التي ال يجوز فيها  -كما هو
معلوم قطع االشتراك يف الربح  -والقول بضمان املضارب يؤدي إلى اإلخالل بهــذا
املبدأ ،حيث يؤدي إلى ربح طرف واحد من أطراف املضاربة ،وهو املستثمر(.((7
 - 2إن القول بتضمني املصرف يجعل املصرف يف حقيقة األمر مقترضاً للمال
ال مضارباً وهذا يعني أن ما يدفعه ألصحاب الودائع من األرباح يكون يف معنى
الربا(.((7
 - 3إن القول بأن ضمان املصرف يكون على أساس تبرعه باملال ألصحاب الودائع
هذا قول ال يعتد به ألن املضاربة أمانة يف يد العامل ،واألمانة ال تضمن ،ولو تبرع
من وضعت عنده بالضمان ،فقد جاء يف املغني« :فأما األمانة كالوديعة ،والعني
املؤجرة والشركة واملضاربة ،والعني التي يدفعها إلى القصار ،واخلياط ،فهذه إن
ضمنها من غير ٍ
تـعد فيها ال يصح ضمانها»( ،((7وأما محاولتهم وصف املصرف
بالوسيط بدالً عن وصفه باملضارب فإن هذا الوصف ال يغير من حقيقة مهمة
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ٍ
نسبة
املصرف وهو أنه عامل يف رأس مال عائد لغيره  -وهـم املستثمرون  -على
من الربح متفق عليها من الطرفني وهذه هي حقيقة املضاربة.
 - 4إن الضمان يخالف قاعدة (الغنم بالغرم) وترفضه أحكام الفقه اإلسالمي
كنظام بصرف النظر عن اجلهة امللتزمة بالضمان.
 - 5إن دعم حساب الضمان من احتياطيات مجمعة أو من صناديق تأمني مخصصة
لهذا الغرض هو مجرد قناع ال يحجب حقيقة التعامل ،بل هو قناع كان ميكن
للمصارف الربوية أن تستر به معامالتها
 - 6إن القول بضمان املصرف يتعارض مع العدالة اإلسالمية التي جتعل عقد
املضاربة يقوم على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة بني صاحب املال وصاحب
العمل ،فإذا ما ألزم صاحب العمل بالضمان يكون إجحافاً بحقه إذ إنه عند اخلسارة
يكون قد خسر جهده فكيف يضاف عليه خسارة أخرى وهي ضمان اخلسارة التي
حلقت رأس املال ،بينما يظل صاحب املال رابحاً يف كل األحوال فعند الربح يقاسم
العامل الربح وعند اخلسارة يتحملها العامل بشكل مضاعف ،وهذا يتنافى مع
العدالة اإلسالمية التي تقضي بأن يتحمل كل من الشريكني حصتـه من اخلسارة
وقد خسر العامل جهده فليتحمل صاحب املال النقص الذي حلقه(.((7
 - 7إن تغيير لفظ املضارب باملضارب املشترك ال يغير من حقيقة عقد املضاربة
يف شيء كون صاحب املال واملضارب شريكني يف الربح واخلسارة وعدم ضمان
املضارب لرأس املال إال إذا جنى أو فرط(.((7
 - 8إن القول بجواز ضمان املصرف لرأس مال املضاربة باعتباره وسيطاً وليس
عام ً
ال هذا القول غير صحيح ؛ ألن املصرف بالنسبة ألصحاب األموال مضارب،
وال يجوز للمضارب أن يضمن رأس املال ،فإذا ضمنه فال فرق حينئذ بني الوديعة
التي جتريها البنوك اإلسالمية والوديعة التي جتريها البنوك الربوية(.((8
 - 9إن القول بجواز ضمان املصرف بنا ًء على القول يف تضمني املضارب األول إذا
ما أعطاه ملضارب آخر فإن هذا القول ال يصح االستدالل به على تضمني املضارب
مطلقا ألن من ذهب إلى هذا الرأي قد قيده بحالة ما إذا دفع املضارب األول مال
القراض إلى مضارب آخر بدون إذن من رب املال ،وبالتالي ال يصح االستدالل به
( ((7الهيتي،امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق� ،ص 491
( ((7املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها ،وانظر اخلفيف ،علي حممد1971( ،م) ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،ب��دون طبعة،القاهرة:معهد البحوث
والدرا�سات العربية� ،ص.21
(� ((8شبري ،املعامالت املالية�،صـ309
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على تضمني املضارب مطلقاً(.((8
ومع كل ماسبق ميكن لنا القول بأن ضمان رأس مال املضاربة يجوز إذا ما تكفل به
صندوق تأمني تعاوني بني املستثمرين وميول الصندوق بجزء من األرباح ملواجهة
اخلسائر التي قد تقع على املضاربة ،ويعتبر املال الذي يدفع للصندوق من باب تبرع
صاحب املال بشيءٍ من ماله فال حرج عليه وال مينع الشخص من أن يتبرع ملساعدة
اآلخرين والضمان بهذه الطريقة هو نوع من التكافل اإلجتماعي بني أصحاب رؤس
األموال وميكن تسميته بالتأمني التعاوني.
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اخلامتة
وبعد أن انتهيت من بحث إشكاالت املضاربة املشتركة وحلولها (دراسة فقهية
مقارنة) أود أن أخلص ما توصل إليه البحث من نتائج يف النقاط اآلتية:
 - 1املضاربة املشتركة هي امتداد للمضاربة التقليدية
 - 2متتاز املضاربة املشتركة عن املضاربة التقليدية بدخول املصرف اإلسالمي
عنصراً جديداً يف املضاربة واستحقاقه الربح ،ويكون للمصرف صفه مزدوجة فهو
مضارب أمام املستثمرين وهو مالك أمام املضاربني .كما متتاز املضاربة املشتركة
بخلط أموال املدخرين وأصحاب رؤوس األموال ثم إشراكهم يف الربح واخلسارة
بنا ًء على التنضيض التقديري .ومتتاز أيضاً بضمان املصرف لرأس مال املضاربة،
وأن انسحاب أي شخص من أصحاب األموال ال يؤثر يف استمرارية الشركة وال
يؤدي إلى فسخها.
 - 3مبا أن املضاربة املشتركة هي امتداد للمضاربة التقليدية فإنه يسري عليها
األحكام التي تنظم املضاربة املعروفة يف كتب الفقه اإلسالمي ،إال أنها يف اجلوانب
التي اختلفت فيها املضاربة املشتركة عن التقليدية تخضع ألحكام تعالج جوانب
االختالف.
 - 4اختلف العلماء يف حكم دخول املصرف عنصراً يف املضاربة فالبعض اعتبره
وكي ً
ال ألصحاب األموال فتسري عليه أحكام الوكالة والبعض اعتبره وسيطاً بني
أصحاب األموال واملضاربني ،والبعض اعتبره مضارباً مضاربة مطلقة فله أن
يضارب غيره ويستحق جزءاً من الربح نظير جهده وبحسب االتفاق ،وقد ثبت من
خالل األدلة التي سقناها رجحان القول الثالث وهو أنه مضارب مضاربة مطلقة.
 - 5اختلف العلماء يف جواز خلط أموال املضاربة فالبعض أجازه مبطلق عقد
املضاربة ،والبعض لم يجز خلط أموال املضاربة والبعض لم يجز اخللط إال باإلذن
الصريح من رب املال وهذا ما رجحناه للعمل به يف املضاربة املشتركة حيث يجوز
فيها خلط أموال املضاربني بعد أخذ اإلذن الصريح منهم ،وقد سقنا األدلة على
رجحان هذا القول.
 - 6اختلف العلماء يف جواز ضمان املصرف لرأس مال املضاربة فذهب الكثيرون
إلى عدم جوازه ،وذهب البعض إلى جوازه قياساً على األجير املشترك،وذهب البعض
إلى جوازه باعتبار املصرف متبرعاً ،وذهب البعض اآلخر إلى جواز الضمان إذا مت
عبر صندوق تعاوني بني أصحاب رؤوس األموال مما يجعل هذا الضمان نوعاً من
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التكافل االجتماعي بني أصحاب رؤوس األموال و ميكن تسميته بالتأمني التعاوني،
وقد ناقشنا كل األقوال وانتهينا إلى ترجيح جواز الضمان عبر صندوق تعاوني
يقيمه أصحاب رؤوس األموال ملواجهة اخلسائر ،وأما ضمان املصرف فإنه ال يجوز
يف أي حال من األحوال.
 - 7اختلف العلماء يف جواز اقتسام الربح بنا ًء على التنضيض التقديري والذي
يعني احتساب الربح بالتقدير التقريبي يف كل فترة واقتسامه مع استمرار املضاربة
يف عملها دون تصفية لها ،فذهب بعض العلماء إلى عدم جواز التنضيض التقديري
وأنه ال بد من التنضيض احلقيقي والذي يعني اقتسام الربح بعد تصفية املضاربة
وما يبقى بعد رأس املال يقسم ربحاً بحسب االتفاق ،وذهب بعض العلماء إلى
جواز اقتسام الربح بنا ًء على التنضيض التقديري ،واتضح لنا من خالل األدلة
ومناقشتها أن الرأي القائل بجواز اقتسام الربح مع استمرار املضاربة هو األرجح
ال واألجدى عم ً
دلي ً
ال يف قيام املصرف بأعماله يف املضاربة املشتركة.
 - 8اختلف العلماء يف جواز تقييد عقد املضاربة بوقت معني فذهب البعض إلى
جوازه وذهب آخرون إلى عدم جوازه ،وقد رأينا أن القول بجواز التوقيت هو األقوى
دلي ً
ال واألولى اختياراً ملوضوع املضاربة املشتركة ،كما أن عقد املضاربة املشتركة ال
يؤثر على سيره انسحاب أحد املستثمرين فيها وال يستحق املنسحب قبل متام املدة
ربح إذا سحب جميع ماله أما إذا سحب جــزءاً من ماله فال يستحق
املتفق عليها أي ٍ
شيئاً على اجلزء املنسحب ويبقي حقه قائماً على اجلزء املتبقي.
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