




















لــقــد حققت املــصــارف اإلســالمــيــة نــمــوًا ســريــعــًا وحظيت 
بــانــتــشــار واســــع وقـــبـــول لــــدى املــتــعــامــلــني مـــن املسلمني 
وغيرهم، رغم ِقَصر عمرها الزمني مقارنة بعمر البنوك 
التقليدية، ومن املعلوم أن لكل مشروع أو منتج أو خدمة 
عمره االفتراضي بحيث إنه ينمو ثم يكبر ويتسع فيكون 
فــي قمته ثــم يــبــدأ بــالــنــزول والــتــراجــع وربــمــا يــصــل إلــى 
االندثار، وهذه املقدمة نصل من خاللها إلى فكرة مفادها 
الــخــاصــة بــهــا والــتــي  لــلــبــنــوك اإلســالمــيــة منتجاتها  أن 
تميزها عن البنوك التقليدية، وهذا ما دفع بالكثير من 
الناس ليتعاملوا مع تلكم البنوك ويكونوا عمالء دائمني 
الـــذي نخشاه أن تمر هــذه املنتجات  لديها، ولــكــن األمـــر 
والخدمات بمرحلة جمود أو ربما االنحسار والتراجع 
ال قدر الله من غير أن تكون هناك بدائل أو أفكار تجعل 

املنتج يبدو بحلة جديدة تلبي حاجة ورغبة العمالء. 
ــا لـــيـــت أن تــكــون  ومـــــن هـــــذا املـــنـــطـــلـــق فـــإنـــنـــا نـــقـــول ... يــ
للبنوك اإلســالمــيــة وقــفــة مــوحــدة لــدعــم املــراكــز البحثية 
املتخصصة من أجل إحياء عملية خلق وابتكار وتطوير 
ــم الباحثني  املــنــتــجــات املــالــيــة اإلســالمــيــة، وضـــــرورة دعـ
واملختصني في مجال استمداد األحكام واستنباطها من 
األصول الشرعية ومراجعة كنوز التراث الفقهي من أجل 
تجديد أدوات ومنتجات املــصــارف اإلســالمــيــة لتواكب 
التطورات املتسارعة على صعيد الصناعة املالية، مما  
يكسب تلك املصارف قوة وانتشارًا ومقبولية أكبر لدى 
الشرق والغرب، وهذا ما يحقق هدفها ونهضة االقتصاد 

اإلسالمي.

يا ليت.. البنوك اإلسالمية تدعم 
املراكز البحثية املتخصصة 

البتكار وتطوير املنتجات

توى هما اسمان ملصدر 
َ
تيا والف

ُ
إن الف

أفتى يفتي إفتاًء بمعناه اللغوي تبيني 
الحكم أو تبيني املبهم، يقال أفتاه في 
األمر إذا أبانه له، وأفتى العالم إذا بني 
ــال تــعــالــى: «يــســتــفــتــونــك قل  الــحــكــم، قـ
الله يفتيكم» {النساء: ١٧٦}. [لينظر: 
مــعــجــم مــقــايــيــس الــلــغــة البـــن الــفــارس 
لــلــكــفــوي (ص  ــيـــات  ــلـ ــكـ (١/ ٨٣٥) والـ
١٥٥)]، وأما في االصطالح فإن الفتيا 
هـــي تــبــيــني الــحــكــم الــشــرعــي ملـــن ســأل 
عــنــه فــي واقــعــة نــزلــت فــعــًال أو يتوقع 
حــصــولــهــا، ال عــلــى ســبــيــل االفـــتـــراض 
ــم (٢٩)  [لــيــنــظــر: املـــعـــيـــار الـــشـــرعـــي رقــ
الصادر من هيئة املحاسبة واملراجعة 
لــلــمــؤســســات املــالــيــة اإلســـالمـــيـــة). إن 
للفتيا أهمية بالغة في حياة كل مسلم 
حيث إن آثارها ال تنحصر على املفتي 
واملستفتي بل إنها تصل إلى املجتمع 
وتـــحـــدد مــســار األمـــــة، وإنـــهـــا أعــــم من 
أن تكون جــوابــا على ســؤال أو هداية 
لضال، فهي بيان لحكم شرعي تترتب 
عليه آثار وأحــوال يجب مراعاتها من 
خــالل معرفة املسألة وتصورها على 
حقيقتها، لذلك من شــروط اإلفــتــاء أن 
يحدد املفتي املجال الذي يفتي فيه وال 
يتكلم في كل ما سئل عنه دون إحاطة 
وعلم، حيث إن الكالم في أمــر شرعي 
دون تخصص يؤدي إلى االفتراء على 

الله.

إن تـــصـــور املـــســـألـــة هـــو نــقــطــة بــدايــة 
للمفتي في استخراج الحكم وإصدار 
الــفــتــوى مـــن حــيــث إن تــصــور الــشــيء 
تـــصـــورًا صــحــيــحــًا أمــــر ال بـــد مــنــه ملن 

أراد أن يصدر حكمًا بشأنه، فالقاعدة 
ــرع عن  تـــقـــول «الـــحـــكـــم عــلــى الـــشـــيء فــ
تصوره»، وال يكفي التصور األساسي 
القليلة ألن التصور القاصر  واملعرفة 

يـــوقـــع الــنــاظــر فـــي الـــزلـــل ويـــوجـــد في 
الــحــكــم الـــخـــلـــل، والـــتـــصـــور الــصــحــيــح 
الكامل يحصل من الجمع بني األمرين: 
األول مــنــهــمــا تــصــور املــســألــة بــذاتــهــا 

وظــاهــرهــا، والــثــانــي هــو فــهــم الــواقــع 
املحيط بها، قال الله عز وجل: ((وكيف 
ــا لـــم تــحــط بـــه خـــبـــرا))  تــصــبــر عــلــى مـ
«الكهف:٦٨»، قال الشيخ السعدي في 
تفسيره: وهو يتحدث عن فوائد قصة 
الــخــضــر مـــع مــوســى عــلــيــهــمــا الــســالم 
«ومنها: األمر بالتأني والتثبت، وعدم 
املبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى 
يعرف ما يراد منه، وما هو املقصود».
فعلى سبيل املثال ال يكفي في الحكم 
على حقوق املصنفات الفنية لألقراص 
الحاسوبية بأنها أسطوانات خفيفة، 
ــر،  ــعـ ــيــــرة الــــحــــجــــم، زهـــــيـــــدة الـــسـ صــــغــ
أشبه ما تكون بالورق املتني، ويمكن 
حــمــل عــــدد مــنــهــا فـــي يـــد اإلنـــســـان أو 
جــيــب ثــوبــه، عــلــى أســــاس أن هـــذا هو 
األمــــر الــظــاهــر لــلــمــســألــة، ولــكــن ال بد 
الــشــركــة املــصــدرة لهذه  مــن معرفة أن 
األسطوانة قد تحملت تكاليف كبرى 
الــشــفــرة الخاصة  لـــذا حمتها بــوضــع 
بـــالـــبـــرنـــامـــج وحـــــــــددت لـــهـــا أســــعــــارًا 
باهظة مقابل الحصول على النسخة 
األصلية التي قامت بإنتاجها، وذلك 
لتغطية وتعويض النفقات املبذولة 
فــــي إنــــتــــاج هـــــذا اإلصــــــــــدار، فـــهـــل إذا 
نــزلــت بــالــســوق الــنــســخ غــيــر األصلية 
لإلصدار نفسه جاز اقتناؤها بأسعار 
ــيــــدة؟ فــلــإلجــابــة عــلــيــهــا ال بـــد من  زهــ
الــتــســاؤالت اآلتـــيـــة: هــل الــشــركــة التي 

قامت بإنتاج النسخة األصلية تقدم 
ملن اقتنى النسخة األصلية الحق في 
الــنــســخــة إذا تــلــفــت مـــن جهة  تــبــديــل 
املــســتــعــمــل ألي ســـبـــب مــــن األســـبـــاب 
الــنــســخــة  بــتــلــك  ألـــحـــقـــت  فــيــمــا إذا  أو 
ــن قـــبـــل الــشــركــة  ــدة مــ ــديــ تـــعـــديـــالت جــ
املــنــتــجــة؟ ثـــم هـــل يــمــكــن مــعــرفــة واقـــع 
هـــذه الــشــركــة املــنــتــجــة: أهـــي مــعــروفــة 
ــــي عــلــيــهــا  ــتـ ــ ــقــــوق الـ ــالــــحــ ــا بــ ــهــ ــائــ ــوفــ بــ
وبــحــســن رعــايــتــهــا لــعــمــالئــهــا أم هي 
معروفة بالتحايل والتملص من أدنى 
حــق لــعــمــالئــهــا؟ كــمــا ينبغي االطـــالع 
على العرف السائد الذي يجري عليه 
الــعــمــل فــي تــلــك األســـــواق، ثــم البـــد من 
الــنــظــر إلــــى: هــل يــتــرتــب عــلــى انــتــشــار 
النسخ غير األصلية إضــرار بالشركة 
ــذا الــــضــــرر؟  ــ ــا مــــقــــدار هــ ــ ــتـــجـــة، ومــ ــنـ املـ
إلــى  الــضــرر  وهـــل يمكن أن يبلغ هـــذا 
درجة أن تتوقف هذه الشركة املنتجة 
ومثيالتها عن إنتاج إصدارات جديدة 
تعود على الباحثني بالنفع والفائدة؟ 
فــبــالــتــأمــل فـــي املـــثـــال الــســابــق يتضح 
أن التقصير فــي هذين األمــريــن أعني 
فــهــم الــواقــعــة فــي ذاتــهــا وفــهــم الــواقــع 
ــى الـــوقـــوع في  املــحــيــط بــهــا يــفــضــي إلـ
الزلل والخلل في الحكم على املسألة. 
الــنــوازل للدكتور محمد  [لينظر: فقه 
بن حسني الجيزاني ٤٢/١-٤٤، تيسير 

الكريم الرحمن ص٤٨٤(.

لـــدى املـــصـــارف اإلســالمــيــة نــوعــان مــن الــحــســابــات؛ إمـــا جــاريــة أو 
استثمارية، وسنبني حكم الجوائز في هذين الحسابني كالتالي:

أ- جوائز الحسابات الجارية:
تعتبر الــحــســابــات الــجــاريــة هــي املــبــالــغ الــتــي تــأخــذهــا املــصــارف 
عــلــى شــكــل قـــروض مضمونة ويــحــق لــهــا الــتــصــرف فــيــهــا، ويحق 
ألصحابها سحبها متى شــاءوا من دون فوائد ربوية، أي قرضا 
الــحــســابــات الجارية  الــجــوائــز على  حسنا، وعــلــى هــذا فــإن تقديم 
يعتبر محرما شرعا ألنه يمثل زيــادة على القرض ســواء اشترط 
املصرف ذلك عند طلب فتح الحساب أو جرت العادة لدى البنوك 
"كــل قــرض جر  القاعدة املتفق عليها تقول إن  بهذه الجوائز، ألن 

نفعًا فهو ربا".
ب- جوائز الحسابات االستثمارية:

ة هي املبالغ التي يقبلها املصرف  تعتبر الحسابات االستثماريَّ
ها مضاربة، تخضع للربح 

َّ
أن اإلسالمي من املوِدعني على أســاِس 

والخسارة، وعليه فيكون املصرف هنا مضاربًا، واملــودع هو رب 
املال، واألرباح توزع بينهما حسب االتفاق.

وهذه الحسابات إما أن تكون "توفيرا" فيمكن لصاحبها أن يسحب 
منها متى شاء، أو تكون "وديعة إلى أجل" فال يمكن له أن يسحب 
إال بعد انتهاء األجــل املتفق عليه، وبــنــاء على هــذا التكييف فإن 
املــصــرف لــو أعطى جــائــزة ألصــحــاب هــذه الحسابات فمعنى ذلك 
أن املــضــارب أعــطــى جــائــزة لــرب املـــال وال مــانــع شــرعــا مــن ذلــك إذا 
كانت من أموال املساهمني وليست من املودعني واملستثمرين في 
املصرف. وقد صدرت فتاوى في ذلك من قبل الهيئات الشرعية لدى 

املصارف اإلسالمية نذكر منها كالتالي:
أوًال: قرار الهيئة الشرعية ملصرف الراجحي:

ــرارًا بــهــذا الــشــأن  ــ ــدرت الــهــيــئــة الــشــرعــيــة ملــصــرف الــراجــحــي قـ ــ أصـ
وجــاء فيه: "وبعد التأمل فيما ذكــره أهــل العلم من أحكام القرض 

والوديعة، وبعد النظر واملدارسة قررت الهيئة ما يلي:

١- ال يجوز منح هدايا عينية خاصة بأصحاب الحسابات الجارية 
أو بعضهم، ألنــهــا تــدخــل فــي الــصــور املمنوعة مــن صــور القرض 

الذي جّر نفعًا.
٢- ال يدخل في املنع هدايا الدعاية واإلعالن التي ال تختص بعمالء 
الحسابات الجارية وإنما تكون لهم ولغيرهم كاملواد الدعائية من 

أقالم وتقاويم ومجالت وكتب ونحو ذلك.
٣- يجوز إعطاء الهدايا ألصحاب الحسابات االستثمارية، بشرط 
الــهــدايــا مــن مــال املستثمرين، وذلــك ألن الحسابات  أال تكون تلك 

االستثمارية ليست قروضًا، فال تكون من القرض الذي جر نفعًا".
(انظر: فتاوى الراجحي،١: ٥٤٢-٥٤٣، قرار رقم "٣٥٥")

ثانيا: قرار ندوة البركة:
وقد أصدرت ندوُة البركة قراًرا بهذا الشأن، جاء فيه: "يجوز تقديُم 
إلــى أصحاب حسابات االستثمار؛ ألنَّ أرصــدة هذه  البنك جوائز 
ته   ألصحابها، والبنك ُمضاِرٌب لهم فيها بحصَّ

ٌ
الحسابات مملوكة

مــن الــربــح، على أالَّ يــؤدي منح هــذه الجوائز إلــى ضمان رأسمال 
املضاربة، أو أي جزٍء منه كما في حالة حدوث خسارة؛ وذلك ألنَّ 
ضمان املضارب لرأسمال املضاربة ال يجوز شرًعا، على أن يكون 
دفع هذه الجوائز من أموال البنك ال من أرباح حسابات االستثمار؛ 

ع من أموال املضاربة". ألنَّ املضارب ليس له التبرُّ
(انظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص١٧٧، قرار: ٢/٢٣)

كما أجــازت ذلــك هيئات أخــرى مثل الهيئة الشرعية لبنك البالد، 
والهيئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني، ودائرة اإلفتاء 

العام في األردن وغيرها.
قـــرارات الهيئة الشرعية لبنك  الــضــوابــط املستخلصة مــن  (انــظــر: 
الـــبـــالد، ص ١٧٥، ضــابــط "٥٧٩"، يــســألــونــك عــن املــعــامــالت املــالــيــة 
املعاصرة، د. حسام الدين عفانة، ص ٣٧، قرار دائرة اإلفتاء العام 
رقـــم "٥٣"، املــعــامــالت املــالــيــة املـــعـــاصـــرة، د.مــحــمــد عــثــمــان شبير، 

ص٢٦٦).

الفتوى تتطلب تصورًا للمسألة ومعرفة للواقع سلوكيات الصيرفة اإلسالميةسلوكيات الصيرفة اإلسالمية

ارتباط املؤسسات املالية اإلسالمية بالعلماء ملعرفة األحكام

أيها العميل، إذا كنت بحاجة إلى تملك عقار غير موجود وال 
البنك اإلســالمــي للحصول على غرضك  إلــى  معني، فذهبت 
فإنه سيتم بداية استيفاء األوراق املثبتة لهويتك والتأكد من 
التنبه  املوافقة على تمويلك نرجو  قدرتك االئتمانية، ثم بعد 

إلى الخطوات اإلجرائية التالية:
❶ رغبة ووعد من العميل: يوقع العميل مستند الرغبة والوعد 
ويقدمه إلى البنك اإلسالمي إلظهار رغبته في استئجار عني 

موصوفة، ويؤكد عدم النكول عن االستئجار من البنك. 
❷ إبرام عقد اإلجــارة املوصوفة في الذمة: بعد ما يستوفي 
الــبــنــك اإلســالمــي الــضــمــانــات املــطــلــوبــة ويــتــأكــد مــن أن العني 
الذمة، ويتم  مباحة، يقوم بإبرام عقد اإلجــارة املوصوفة في 
فيه بيان جميع الحقوق وااللتزامات والعني ووصفها بشكل 
منضبط والثمن والتواريخ وغير ذلك مما يبعد الجهالة والغرر 

والظلم وكل ما يفضي إلى النزاعات والشقاقات.
❸ إبرام عقد االستصناع: يقوم البنك بإبرام عقد استصناع 
مع املقاول أو الصانع، وبنفس املواصفات املنضبطة واملطلوبة 

التي التزم بها مع العميل. 
البنك  الفعلية: يقوم  البنك وبــدء اإلجـــارة  العني من  م 

ّ
❹ تسل

باستالم العني التي يملكها، ثم تسليمها للمستأجر (العميل) 
لتبدأ مدة االنتفاع بها، ويستحق البنك مقابل ذلك األجرة. 

➎ انتهاء مــدة اإلجـــارة: يقوم البنك بعد انتهاء مــدة اإلجــارة 
بنقل ملكية العني بالبيع أو الهبة (عقد منفصل) على العميل.
وأخـــــيـــــرًا،،، نــنــصــحــك بــــضــــرورة االطــــــالع عــلــى بـــنـــود الــعــقــد 
ــه يــرتــب حــقــوقــًا ســتــكــون على  ومــراجــعــتــه قــبــل تــوقــيــعــه، ألنـ

عاتقك.

إلى عميل البنك اإلسالميإلى عميل البنك اإلسالمي أسئلة العمالءأسئلة العمالء

تمويل السلعة من خالل اإلجارة 
املوصوفة في الذمة

إن العمل في املــصــارف اإلسالمية شأنه شأن 
غيره مــن املؤسسات التي تعتمد على النظم 

اإلدارية املنظمة لحدود 
ــيــــات فـــهـــو يــتــعــرض  ــيـــات واملــــســــؤولــ الـــصـــالحـ
لعاصفة من الفوضى حني تداخل الصالحيات 

أو ُيعتدى عليها من البعض.
إن املــوظــف الـــذي يــتــجــاوز حـــدود صالحياته 
ويعتدي على صالحيات غيره ال يسيء إلى 
زميله املوظف فحسب، بل يسيء إلى املؤسسة 
ويعرقل أعمالها في حني يظن واهمًا أنه ييسر 

اإلجـــــــــراءات ويـــخـــدم املـــؤســـســـة ويـــعـــني غــيــره، 
وقبل ذلك فهو يسيء إلى شخصه املتمثل في 
اإلداري الواعي ويجعله متحمًال ملسؤوليات 

وتبعات ذلك األمر.
ومــــع مـــا ســـبـــق، فــإنــنــا نــجــدنــا فـــي املـــصـــارف 
ــام وضـــع أكــثــر خـــطـــورة حينما  اإلســالمــيــة أمــ
يــتــعــلــق املـــوضـــوع بــالــتــعــدي عــلــى صــالحــيــات 
الهيئات الشرعية، فاألمر ال يقف عند املخاطر 
اإلداريـــة فحسب بــل يتطرق لخطورة شرعية 
متمثلة في الجرأة على القول على الله تعالى 

وإصــــدار األحــكــام خصوصًا حــني يــصــدر ذلك 
مــن غــيــر ذي عــلــم أو تــخــصــص، وكــذلــك تكمن 
القانونية  الخطورة عند تجاوز الصالحيات 

أو ضوابط وشروط املخاطر  وغيرها.
إن عــدم إدراك الــعــامــل فــي املــصــرف اإلســالمــي 
ملــخــاطــر اجـــتـــهـــاده فـــي تــغــيــيــر إجــــــراء شــرعــي 
لعملية مــن العمليات أو فــي حــل مشكلة مع 
ــاوز حــــدود  ــتـــســـاهـــل فــــي تــــجــ املـــتـــعـــامـــلـــني، والـ
ــبــــاط بــــاألطــــر اإلداريـــــــة  الـــصـــالحـــيـــات واالنــــضــ
الفتيا فــي املــصــرف  املنظمة لــالرتــبــاط بجهة 

اإلسالمي ال يعرض العامل فقط للمساءلة بل 
ويعرض املصرف اإلسالمي ملخاطر قد تصل 
إلى فقدان املوثوقية بهوية املصرف اإلسالمي، 
حني يلمس املتعاملون انحرافًا في التطبيق 
نابعًا من اجتهاد العاملني وتعدد املرجعيات 

الشرعية في اإلفتاء وإصدار األحكام.
ولعل من األسباب التي تؤدي إلى تفشي هذه 
الــظــاهــرة عــدم وجـــود لــوائــح داخــلــيــة واضحة 
ومــنــظــمــة لــعــمــل الــهــيــئــات الــشــرعــيــة، كــمــا أن 
أدلــــة اإلجــــــراءات الــشــرعــيــة املــكــتــمــلــة واملــتــاحــة 

لــلــعــامــلــني تــحــد مـــن ظـــاهـــرة اجــتــهــاد املــوظــف 
الــتــي تتعلق بالعمليات  الــفــتــاوى  فــي إصـــدار 
الــــخــــدمــــات  ــيـــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة أو  ــلـ ــتـــمـــويـ الـ
املصرفية، هــذا باإلضافة إلــى ضـــرورة وجــود 
قنوات سهلة ومرنة ومنضبطة للتواصل بني 
إدارات املــصــرف والــهــيــئــة الــشــرعــيــة، كــل هــذه 
اإلجــراءات وغيرها عملية وضرورية البد من 
مراعاتها حتى تتمكن تلك املصارف من السير 
الــرشــيــد فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا وفــــق هويتها 

اإلسالمية.

صفحة متخصصة في الصيرفة ا�سالمية من إعداد شركة بيت المشورة ➤➤➤➤
لالستشارات المالية 

لالستفسار وللمزيد من المعلومات يرجى التكرم باالطالع على الموقع 
ا�لكتروني للشركة: 

www.b-mashura.com

هموم مصرفيهموم مصرفي

حكم الجوائز على حسابات املصارف اإلسالمية
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❑   الفتوي تتطلب معرفة الوقائع




