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امللخص
يعترب مصطلح التكييف من املصطلحات اليت مت أستخدمها يف العصر احلديث من قبل العلماء الفقه ،حيث
إن العلماء السابقني مل يستخدموا مصطلح التكييف كثريا ،ولقد استخدمه العلماء مصطلح التكييف حلاجة
الناس إليه فيما يستجد من أحدث ومسائل الشرعية وليس هلا حكم شرعي يف كتاب أو سنة أو األمجاع،
ومن النوازل يف عصران هذا اخلدمات املصرفية يف املصارف التقليدية وكيفية تكييفها وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية ،ويهدف هذا البحث إىل تعريف التكييف الفقهي للغة واصطالحا وكذلك مشروعيته ،وكما نريد
التعرف علي التكييف القانوين وعالقته بتكييف الفقهي ،وكذلك كيفية تكييف املعامالت املالية ،سوف يقوم
الباحث ابستخدام املنهج االستقرائي والذي يعتمد على استعراض الدراسات واملقاالت والبحوث املنشورة
املتعلقة مبوضوع الدراسة ومناقشة التكييف الفقهي والقانوين ،ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة التكييف
الفقهي هو ما يدل على احلال الشيء وصفته فهو قياس ال مساع فيه ،ويف االصطالح هو تغيري من حال
على أخر ،وكما التقاء التكييف الفقهي والقانوين يف اهلدف ،كالمها يهدف إىل إعطاء حكم قضية منصوص
عليها لقضية معروضة ،حتتاج إىل وصف فقهي أو قانوين  ،اخلالصة لقد حتدث الباحث يف هذه الدراسة عن
التكييف الفقهي والقانوين وعالقتهما وكذلك تكييف املعامالت املالية ،من خالل تعريف التكييف الفقهي
اللغة واصطالحا وكذلك تعريف التكييف القانوين ومشرعيه التكييف وأخري تكييف املعامالت املالية.
الكلمات املفتاحية :التكييف الفقهي ،التكييف القانوين ،املصرف اإلسالمي ،األعمال املصرفية.

 1هذا البحث مستل من رسالة دكتور مل تناقش يف قسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة ،جامعة سلطان زين العابدين.
 2طالب الدكتوراة ،قسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة ،جامعة سلطان زين العابدين.
 3أستاذ مشارك ،قسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة جامعة سلطان زين العابدين.
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Abstract : The term “adaptation” is one of the terms that has been used by the scholars
of Fiqh in the modern era. The previous scholars had not used this term a lot. The
scholars used the term "adaptation" to the people's need for it in terms of the most recent
and Shariah issues, and it has no Shariah ruling in Quran, Sunna or consensus. In the
present time, banking services in the conventional banks and how adapt them accordance
with the Islamic and Shariah provisions is new issue. Study aims to define the term of
Fiqh adaptation in language and terminology, and its legitimacy. The researcher also
identifies the legal adaptation and its relation to Fiqh adaptation. The study also
concerns how to adapt financial transactions. The researcher used the inductive method
which depend on representing the past studies, articles and published research on the
subject of the study and discussing the legal and Fiqh adaptation. The most important
findings of this study is that Fiqh adaptation is what indicates the case of a thing and its
description, it is a measurement not to hear it. In the terminology, adaptation means a
changé from one case to another. In addition, the Fiqh and legal adaptation are
convergence in the objective since both aim to give the judgment of a case provided for a
case that needs to be described verbally or legally. In conclusion, the researcher
presented the Fiqh and legal adaptation and their relationship as well as the financial
transactions adaptation.
Keywords: Fiqh adaptation, Legal adaptation, Islamic bank, banking
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املقدمة
منذ ظهور املصارف اإلسالمية وانشغل الكثري من العلماء والباحثني على وسيلة الستبدل مجيع املعامالت
 ولقد اجته اجلميع إىل إجياد،الربوية إىل معامالت شرعية وتتوافق مع مبادئ وأحكام الشرعية اإلسالمية
 عن طريق التكييف الفقهي والقانوين،املخرج الشرعي للمعامالت الربوية املنتشرة يف املصارف الربوية
 وتكون ليس بعيدة عن، حىت خترج يف قالب يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،للمعامالت الربوية
.املعامالت يف املصارف الربوية اليت اعتاد الناس عليها
املشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث يف كيفية اخلروج من املعامالت الربوية يف املصارف التقليدية اليت اعتاد الناس عليها
 وتطبيقها يف، وإجياد املخرج الشرعي من أجل الواصل إىل احلكم الشرعي هلذا املعامالت،وعلى التعامل هبا
.املصارف اإلسالمية مبا يتوافق مع أحكام الشرعية اإلسالمية
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أسئلة البحث
س_1ما مفهوم التكييف الفقهي اللغة واصطالحا ومشروعيته؟
س_2ما هو التكييف القانوين وعالقته ابلتكييف الفقهي؟
س_3كيف يتم تكييف املعامالت املالية لألعمال املصرفية؟
أهداف الدراسة

_1تعرف على التكييف الفقهي اللغة واصطالحا ومشروعيته.
_2بيان التكييف القانوين وعالقته ابلتكيف الفقهي.
_3بيان التكييف املعامالت املالية لألعمال املصرفية.
منهجية الدراسة

سوف يستخدم الباحث املنهج االستقرائي والذي يعتمد على استعراض الدراسات واملقاالت والبحوث
املنشورة مبوضوع التكييف ومناقشة التكييف الفقهي والقانوين ،املبين على استقراء النتائج من الدراسات

السابقة ومن خالل الرجوع إىل املراجع العلمية والفقهية والقانونية اليت حتتوي على البياانت الثانوية املتعلقة
مبوضوع الدراسة اليت تناوهلا اجلانب النظري.
الدراسات السابقة
 _1التكييف الفقهي ألعمال املصرفية مفهومه ،أمهيته ،وضوابطه للدكتور مسفر بن علي بن حممد
القحطاين ،ورقة مقدمة إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،2009لقد بذل القحطاين جمود
طيب يف أعداد هذه الورقة املهمة حيت حتدث عن املفهوم اللغوي واالصطالحي للتكييف الفقهي وكما جاء
يف حديثه عن أمهية التكييف واحلاجه إليه يف هذا العصر  ،وختم ابحلديث عن الضوابط اليت جيب اتباعها يف
تكييف النوازل يف عصران هذا ،من أهم النتائج أن التكييف الفقهي للنوازل املعاصرة وابألخص يف جمال
الدراسات االقتصادية ،ولكنه مل يتحدث عن التكييف يف املعامالت املالية يف املصارف اإلسالمية هذا ما
سيقوم به الباحث يف هذه الورقة.
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الضوابط والقواعد الشرعية للمعامالت املالية للدكتور إمساعيل خالدي الورقة للهيئة الشرعية للبنك الكوييت
الرتكي لقد احسن خالدي يف اختيار املوضوع وصياغته ولقد حتدث عن مفهوم القواعد يف اللغة واالصطالح
وكما جاء يف سياق حديثه عن الضوابط هذية القواعد بشي من تفصيل  ،وكذلك أهم القواعد الفقهية
للمعامالت املالية ومن أهم النتائج القواعد احلاكمة علي الراب ،مثل ال يباع الكالئ ابلكالئ  ،وال حيل بيع
وسلف  ،وكل قرض جر نفعا فهو راب ،فلقد حتدث الكاتب عن املعامالت املالية يف فقه املعامالت ،ولكن
الباحث يف هذه الدراسة سوف يقوم بدراسة التكييف الفقهي للمعامالت املالية املصرفية يف املصرف
اإلسالمي.
املبحث األول :التكييف الفقهي للمعامالت املالية

سوف نتحدث عن التكييف الفقهي والقانون لبعض من املعامالت املالية اإلسالمية.

املطلب األول :مفهوم ومشروعية التكييف الفقهي
أوال :مفهوم التكييف الفقهي يف اللغة
التكييف يف اللغة "من كاف الشيء يكيفه تكييفا مبعين قطعه وأييت أيضا مبعين تنقصه".4
أما التكييف الذي مبعين ما يدل على احلال الشيء وصفته فهو قياس ال مساع فيه ،ويعترب بناء على ذلك
كالما مولدا .كما قال بذلك أكثر من إمام من أئمة اللغة؛ منهم ابن دريد – 5رمحه هللا – حيث قال ":هذا
شيء ال يكييف فكالم مولد" .هكذا يقول األصمعي.6
وجاء عن الزبيدي قوله" :التكييف اشتقاق من كلمة كيف كيفته فتكييف فإنه قياس ال مساع فيه من العرب،
ونص اللحياين :فأما قوهلم :كيف الشيء فكالم مولد قلت :فعين ابلقياس هنا التوليد أو مولدة ولكن أجروها
على قياس كالم العرب" .قلت :وفيه أتمل.7
 ) 4ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي1414( .ه) .لسان العرب ،ج ،9ص.212.313
( )5حممد بن احلسن بن دريد األزدي من أزده عمان من قحطان ،كان من أئمة اللغة واألدب ،انظر ترمجته :شذرات الذهب  ،289/2معجم
املؤلفني  ،189/9األعالم .8/6
() 6هو الباهلي عبد امللك بن قريب بن علي بن امجع ،أبو سعيد األصمعي ،وأحد أئمة العلم يف اللغة العربية والشعر والبلدان ،تويف عام 216
ه .من مصنفاته :األضداد واملرتادف وغريها .انظر ترمجته :شذرات الذهب  ،36/2األعالم .12/4
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ف تَكفُ ُرونَ بٱ هَّلل َو ُكنتُم أَم َوتا
ومن االستفهام أيضا :ما يدل على التعجب؛ مثل قوله تعاىل { َكي َ
فَأَحيَ ُكم} (سورة البقرة ،اآلية ).28 :وهنا نذكر مثال اجملازاة :كيفما تفعل أفعل .أي أفعل بك مثلما فعلت
يب ومثال الشرطية :كيف تصنع أصنع ،وهي تقتضي وجود فعلني غري جمزومني متفقي اللفظ واملعين .فيضاف
إىل (كيف)( :ما).
وقالوا" :التكييف الالحق هو التكييف الالزم إلعمال القاعدة املوضوعية اليت تعينها قاعدة اإلسناد يف قانون
القاضي أو إلعمال قاعدة اإلسناد الداخلي يف القانون األجنيب".8
اثنيا :التكييف الفقهي يف االصطالح
يعترب مصطلح التكييف الفقهي من املصطلحات احلديثة اليت ظهرت واستعماهلا الفقهاء املعاصرين ومل يكن
هذا املصطلح متداوال لدى أئمة الفقه خالل العصور املاضية إال يف بعض احلاالت النادرة قد تقع من بعض
الفقهاء .كما ميكن القول أبن التكييف يف االصطالح :إنه ال خيرج عن املعين اللغوي له الذي عرفنه سابقا،
فهو معرفة حالة الشيء وصفته.
تعريف التكييف الفقهي لبعض العلماء املعاصرين

 _1الشيخ علي اخلفيف
التكييف الفقهي "إحلاق عقد بعقد معني شبيه به من العقود اليت عرفها الشارع ،وعندئذ يعطي العقد امللحق
احلكم الذي رتبه الفقهاء على العقد امللحق به :من صحة أو بطالن وفساد ،وذلك ابلنظر يف األركان
والشروط".9
_2تعريف الدكتور يوسف القرضاوي:
كما عرف الدكتور يوسف القرضاوي التكييف الفقهي أبنه" :تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية".10
ويالحظ على هذا التعريف أنه يقصر التكيف الفقهي على االجتهاد التنزيلي للنصوص الشرعية من قران أو
سنة ،وال يدخل فيه التخريج الفقهي.
7

) الزبيدي .حممد بن حممد ،)1965( ،اتج العروس من جواهر القاموس ،ج ،12ص.475

8

) القحطاين ،مسفر بن علي بن حممد ،التكييف الفقهي لألعمال املصرفية مفهومه ،وأمهيته ،وضوابطه ،ص .11

9

) شبري .حممد عثمان التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية ،ص.26،27

10

) القرضاوي ،يوسف .الفتوى بني االنضباط والتسيب ،ص.72

87

)Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE
Vol. 4: No. 12 (September 2018) page 83-101 | www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

_3تعريف الدكتور حممد جرب األلفي:
عرف الدكتور حممد جرب التكييف الفقهي أبنه" :لعملية اليت تبني حقيقة املعاملة حمل النزاع ،حبيث ميكن
تطبيق احلكم املناسب" ،ويالحظ على هذا التعريف انه أقصر التكييف الفقهي على املعامالت املالية اليت
حتتاج إىل حكم شرعي ،فهو غري جامع.
_4تعريف الدكتور عبد الناصر أبو البصل:
كما عرف الدكتور عبد الناصر التكييف الفقهي انه "حتديد طبيعة املسألة اليت يتنازع بشأهنا ،لوضعها يف
نطاق املسائل اليت خصها الشرع بوصف معني".11
اثلثا :مشروعية التكييف الفقهي

سوف نتحدث يف هذا املبحث عن مشروعية التكييف الفقهي يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة

مشروعية التكييف الفقهي يف القران الكرمي
سول َوإلَى
قوله تعايل { َوإ َذا َجا َء ُهم أَمر منَ ٱل َمن أَو ٱلخَوف أ َ َذا ُ
لر ُ
عواْ بهۦۖ َولَو َردُّوهُ إلَى ٱ ه
أ ُ ْولي ٱل َمر من ُهم لَعَل َمهُ ٱلهذينَ يَستَنب ُ
لتهبَعت ُ ُم
علَي ُكم َو َرح َمتُهُۥ َ
طونَهُۥ من ُهم َولَو ََل فَض ُل ٱ هَّلل َ
شي َ
ٱل ه
طنَ إ هَل قَليل} (سورة النساء اآلية)83 :
معين اآلية الكرمية فالرد إىل الرسول (صلي هللا عليه وسلم) يف حياته أي يرد أليه مباشرة ،والرد أليه بعد وفاته
رد إىل سنته عليه أفضل الصالة والسالم ،والرد أيل أويل العلم رد إىل أهل العلم والفقه كما قال احلسن وقتادة
وغريمها ،فهم القادرون على االستنباط ،وهو يف اللغة :استخراج اإلحكام الشرعية ،وهو يدل على االجتهاد
12
يف حال عدم وجود النص الشرعي أو اإلمجاع.
من السنة

قوله << ال جيمع بني متفرق ،وال يفرق بني جمتمع خشبة الصدق>>.13

التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية .ص.26.27

11

) شبري .حممد عثمان،

12

) القرطيب ،أبو عبد هللا حممد .اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطيب ،ص.292،311

( )13البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،ابب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع ،ج ،2ص( .122أخرجه البخاري)
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مل يقيد البخاري ترمجة الباب أو عنوانه بقوله" :خشية الصدقة" وإمنا أطلق ذاك ،فقال يف الرتمجة ":ال جيمع
بني متفرق وال يفرق بني جمتمع" هذا يدل على إهنا قاعدة عامة ،تدل على أنه إذا كان اجتماع الفروع
الفقهية يف طبيعتها وحقيقتها تعطى نفس احلكم الفقهي ،وال يفرق يف األحكام إال عند اختالفها يف احلقيقة
والطبيعة ،وهذا هو تكييف .قال إن القيم" :ودليل االستدالل على التسوية بني املتماثلني ،والفرق بني
املختلفني".14
وكما قال عمر بن اخلطاب رضوان هللا عليه يف رسالته اليت أرسلها إىل أيب موسي األشعري" :اعرف األمثال
واألشباه ،مث قس األمور عندك ،فاعمد إىل أحبها إىل هللا أشبهها ابحلق فيما تري" .ويف رواية" :الفهم فيما
أدىل إليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن وال سنة ،وقايس األمور عندك وأعرف األمثال ،مث اعمد-فيما
15
ترى-إىل أحبها إىل هللا وأشبهها ابحلق"
كما قال السيوطي" :هذه العبارة صرحية يف األمر بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس مبنقول ،وإن
فيها إشارة إىل إن النظائر ما خيالف نظائره يف احلكم ملدرك خاص به ،وهو الفن املسمى ابلفروق الذي يذكر
فيه الفرق بني النظائر املتحدة تصويرا ومعىن ،املختلفة حكما وعلة"

16

املطلب الثاين :التكييف القانوين وعالقته ابلتكييف الفقهي
أوال :مفهوم التكييف القانوين
لقد اختلف القانونيون يف توحيد معين أو مفهوم للتكييف القانوين:
ولقد مت تعرف التكييف القانوين أبنه" :حتديد طبيعة العالقة القانونية إلدخاهلا يف نظام قانوين معني" ،وقد
جاء تعريف لدكتور عبد الواحد كرم حينما قال" :حتديد القاضي الطبيعة القانونية للعالقة ذات العنصر
17
األجنيب املعروضة أمامه ،بغية إخضاعها لقاعدة اإلسناد اليت تعني القانون واجب التطبيق ابلنسبة هلا"

14

(15
16
17

) ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبى بكر ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ج ،1ص.130

ابن قيم ،املرجع السابق،ص.131
) السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،)1983( ،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،ص.7
) كرم ،عبد الواحد،

معجم مصطلحات الشريعة والقانون ،ص.130
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ويرى الباحث أن هذا التعريف اقتصر على التكييف القانوين لقضااي احملاكم املعروضة على القاضي ،ومل
يشتمل على القضااي االجتهادية اليت حتتاج إىل حكم ،هلذا نقول إن تعريف غري جامع.
كما عرفه أيضا الدكتور عبد الواحد كرم أبنه "إعطاء العقد وصفه القانوين ابلنظر إىل األاثر اليت يقصد أطرافه
إىل ترتيبها"

18

ويالحظ أن هذا التعريف حتدث عن التكييف القانوين على قضااي القانون املدين ومن تصرفات وعقود،
كذلك يكون هذا تعريف غري مانع وال جامع للعديد من املسائل والقضااي احلديثة املستجدة اليت حتتاج إىل
تكييف قانوين يتماشى مع طبيعتها.
اتنيا :عالقة التكييف الفقهي ابلتكييف القانوين

ميكن القول إبن عالقة مصطلح التكييف الفقهي مبصطلح التكييف القانوين عندما قاموا علماء الشريعة
اإلسالمية بعمل أحباث مقارنة بني الفقه والقانون  ،فقد اقتباس علماء الشريعة من القانون الوضعي واستعملوا

ذلك يف أحباثهم الفقهية ،وميكن حتديد هذه العالقة يف بعض النقاط:
 _ 1التقاء التكييف الفقهي مع التكييف القانوين يف اهلدف منه ،فهو يهدف إىل إعطاء حكم قضية
منصوص عليها لقضية معروضة ،حتتاج إىل وصف فقهي أو قانوين ،وذلك ابلنظر على العناصر األساسية يف
كل من القضيتني.
 _2كما أن التكيف الفقهي التقاء مع التكييف القانوين يف إجراءات عملية التكييف وهي:
أ _ حتديد طبيعة املسائلة املعروضة وحقيقتها ،وذلك ببيان عناصرها ،وأجزائها ،واإلاثر املرتتبة عليها ،وقصد
أطراف املسائلة من تنفيذها.
ب_ البحث عن األصل الذي ميكن أن تلحق به املسائلة املعروضة ،والتأكد من جمانستهما يف العناصر
السابقة.
ج_ رد املسائلة املعروضة إىل األصل الفقهي أو القانوين ،وذلك إبعطائها حكم األصل الذي رتبه العلماء:
من صحة أو جواز أو بطالن أو فساد أو غري ذألك من األحكام .ويتم بنظر العامل املتخصص واملتمرس يف
مدي حتقق عناصر األصل وضوابطه يف القضية املعروضة.
18

) كرم ،مرجع سابق ،ص.131
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_ 3التقاء التكييف الفقهي مع التكيف القانوين يف ضرورة حتري الدقة يف إجراء عملية التكييف ،إلن اخلطأ
يف إجراء العملية يرتتب عليه اخلطأ يف ترتيب األحكام على املسائلة ،ألن احلكم على الشيء فرع عن
19
تصوره
اثلثا :التكييف الفقهي يف املعامالت املالية

املعامالت املالية :هي األحكام الشرعية املنظمة لتعامل الناس يف األموال ،وهي تصدق على العقود اليت تفيد
متلك العني :كالبيع ،أو متلك املنفعة :اإلجارة ،أو التوثيق :كالرهن والضمان واحلوالة ،أو املشاركة يف الربح

على قدر رأس املال :كشركة العنان ،أو املشاركة يف جزء معني من الربح نظري العمل :كاملضاربة ،أو إانبة
الغري يف التصرف عنه :كالوكالة ،أو دفع ضرر للشريك اجلديد :كالشفعة ،أو قبول حفظ املال عند اإلنسان
أمانة :كالوديعة ،أو متليك الغري بال عوض :كاهلبة ،وما شابه ذلك من التصرفات املالية.
وهي مشروعة بدليل قوله تعايل{ :يَأَيُّ َها ٱلهذينَ َءا َمنُواْ أَوفُواْ بٱلعُقُود} (سورة املائدة ،اآلية  )1:وقوله
عن ت َ َراض
تعايل{ :يَأَيُّ َها ٱلهذينَ َءا َمنُواْ ََل تَأ ُكلُواْ أَم َولَ ُكم بَينَ ُكم بٱلبَطل إ هَل أَن ت َ ُكونَ ت َج َرة ً َ
من ُكم} (سورة النساء ،االية )29:وقوله صلي هللا عليه وسلم  <<:واملسلِمو َن علَى ُشر ِ
وط ِه ْم ،إِاال َش ْرطًا
ُْ ُ َ
ُ
اما>>20.
َح ال َحَر ً
َحارَم َح َالًال ،أ َْو أ َ
وإذا كان األصل يف مقاصد العبادات املنع واحلظر وذلك حىت يرد نص صريح من الشارع ابلطلب حىت ال
حيدث الناس يف الدين ما ليس فيه ،فإن األصل يف املعامالت املالية من العقود وشروطها اإلابحة ،فال يوجد
مانع شرعي إال ما قد مت منعه بنص صريح الداللة وصريح الثبوت ،ويبقي فيما عدا ذلك من املعامالت
ي ٱلفُلكُ فيه بأَمرهۦ َولتَبتَغُواْ
اإلابحة ويؤيد ذلك قولة تعايل {ٱ هَّللُ ٱلهذي َ
س هخ َر َل ُك ُم ٱل َبح َر لتَجر َ
س َم َوت َو َما في ٱل َرض َجميعا منهُ
س هخ َر لَ ُكم هما في ٱل ه
من فَضلهۦ َولَ َعله ُكم تَش ُك ُرونَ َ ١٢و َ
إ هن في َذل َك َل َيت لقَوم َيتَ َف هك ُرونَ } (سورة اجلاثية ،اآلية)12،13:

19

) شبري .حممد عثمان .)2014( .التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية،

ص.24،25

) _(20البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،ابب اجر السمسرة ،رقم  ،1952ج ،3ص( .52أخرجه البخاري)
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وبناء على ذلك فإن ما يستحدثه الناس من معامالت مالية حيتاج على تكييف فقهي ملعرفة احلكم الشرعي،
إذا كان هلا شبيه يف الفقه اإلسالمي ،وإال تطبق عليه القواعد العامة يف الفقه املعامالت.
املبحث الثاين :التكييف الفقهي يف األعمال املصرفية:
سوف يتم احلديث يف هذا املبحث عن تكييف الفقهي األعمال املصرفية الودائع واحلواالت وكذلك االعتماد
املستندي وخطاب الضمان.
املطلب األول :التكييف الفقهي للودائع املصرفية النقدية
أوال :التكييف القانوين للودائع النقدية

الودائع النقدية أبنواعها الثالثة _1الودائع اجلارية (حتت الطلب) _2،ودائع اثبته(ألجل) _3 ،ودائع ادخار
(توفري) كيفها أكثر القانونيني إبهنا قرض .وأما إطالق وديعة عليها فهو ليس على احلقيقة ،ألن املصرف

يستهلكها يف أعماله ويقوم برد املثل ،هذا يعين أن املصرف ال أيخذها كأمانة حىت حيتفظ بعينها مث يردها إىل
أصحاهبا. 21
اثنيا :احلكم الشرعي يف ودائع املصارف التجارية
إذا كان التكييف القانوين للودائع هو القرض ،فإنه يف حد ذاته جائز إذا كان خاليا من الراب كما يف الودائع
اجلارية .لكن يف الودائع االدخارية واالستثمارية ال ختلو من شبهة الراب أو الراب ،ألن املصرف التجاري أيخذ
الودائع املصرفية من العمالء بفائدة قد حددها مسبقا ،ويقوم إبقراضها لعمالء أخرين بفائدة أعلى ،ويربح
املصرف التجاري الفرق الفوائد والذي يكون منه أكرب قدر من أرابح املصرف التجاري .كما أن هذه الفوائد
عبارة عن الراب ،وإن مسيت فوائد أو عوائد ،ألهنا زايدة مشروطة يف عقد قرض ،فهي ال جتوز شرعا.
كما حاول الباحثون املعاصرون تكييف هذه الودائع أبهنا مضاربة ،فاملودع هو رب املال ،واملصرف هو
22
املضارب .وممن قال بذلك الدكتور شوقي الفجري يف رسالته (حنو اقتصاد إسالمي)

21

) السالوس .علي ،الكفالة وتطبيقاهتا املعاصرة ،دراسة يف الفقه اإلسالمي مقاران ابلقانون .ص.51

(22الزرقاء ،مصطفي أمحد ،املصارف معامالهتا وودائعها وفوائدها  ،ص.9
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ومفيت مجهورية مصر العربية يف ذلك الوقت الدكتور حممد سيد طنطاوي الذي قال "إن عائد الودائع املصرفية
حالل ،وال فرق بني مصرف حيدد األسعار مقدما ومصرف ال حيددها .يشري إىل املصارف التجارية اليت تعلن
أسعار فوائدها ،واملصارف اإلسالمية اليت توزع على املودعني نسبا من األرابح يف أخر السنة".23
ولكن هذا التكييف غري مسلم الن القانون كييفها أبهنا قرض وعلى فرض التسليم بذلك فإن املضاربة هبذه
الطريقة اليت جيريها املصرف ال تصح شرعا ،ألنه ال يصح اشرتاط ضمان راس املال ،وال دفع مبلغ مقطوع من
الربح يف عقد املضاربة.
كما جاء يف جممع البحوث اإلسالمية يف مؤمتره الثاين " :1965الفائدة على أنواع القروض كلها راب حمرم ال
فرق يف ذلك بني القرض االستهالكي والقرض اإلنتاجي ،ألن نصوص الكتاب والسنة يف جمموعها قاطعة يف
حترمي النوعني".
اثلثا :الودائع املصرفية يف املصارف اإلسالمية

يقال :إن املصارف اإلسالمية تقبل الودائع الثابتة واالدخارية من عمالئه ،ويدفع هلم رحبا يف هناية كل سنة،

فما حكم هذه الودائع؟ وما حكم عوائدها؟
إن املصارف اإلسالمية تقبل يف الودائع ليس على أهنا قروض مضمونه وبفائدة مقطوعة وحمددة مسبقا ،وإمنا
على أساس املضاربة اليت بدورها ختضع إىل الربح واخلسارة ،أن األرابح اليت حيققها املصرف اإلسالمي من
تلك الودائع يقوم بتوزيها بني املودعني واملصرف على أساس املضاربة ،إذا كل ما يتحصل عليه العميل
(املودع) من رحبا يكون قد أستحقه عن حساب األرابح يف هناية السنة املالية وليس يف بدايتها.
ويف (مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب) املنعقد يف 1979/5/22م عدم إعطاء أرابح على الودائع االدخارية
ابعتبارها قرض إال عندما ينص يف طلب فتح احلساب أن تكون املعاملة بصورة املضاربة بني املودع صاحب
احلساب واملصرف اإلسالمي.
كما يري الدكتور عبد هللا العبادي أنه ال يوجد أي مانع شرعي من أن يدخل هذا احلساب يف أعمال
االستثمار ،وأن يدفع املصرف أرابحا على ذلك من األرابح احملققة ،إذا نص االتفاق على ذلك كما هو

23

) جريدة الدستور األردنية1995/12/20م ،ص.9
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احلال يف البنك اإلسالمي األردين 24أما ابلنسبة لضمان الوديعة فإهنا إذا وضعت بقصد االستثمار فال
25
ضمان على املصرف
أما إذا وضعت على أساس قرض فإن على املصرف الضمان متشيا مع القاعدة الشرعية (الغرم ابلغنم) كما يف
الودائع اجلارية ،فإهنا أتخذ حكم القرض وجيري على القرض من الضمان ورد املثل.
املطلب الثاين :التكييف الفقهي للحواالت النقدية وحكمها الشرعي
 _1احلواالت الداخلية اليت حتدث دخل الدولة بني املصارف وبنفس العملة البلد ،فإهنا أتخذ حكم وكالة
أبجرة حيث أن املصرف يقوم بتنفيذ طلب العميل ،وحتسب األجرة على أساس التكلفة التقديرية للمصرفات
الفعلية اليت يقوم هبا املصرف من عمل املوظفني ومصرفات الربيد أو اهلاتف أو الفاكس أو التلكس والطوابع.
وبناء على ذلك فإن حكمها الشرعي جائز ألن الوكالة جائزة شرعا أبجرة وبدون أجرة.
 _2احلواالت اخلارجية تتضمن عدة معامالت يف معاملة واحدة ،فإهنا ابإلضافة يف كوهنا الوكالة أبجرة أيضا
تشتمل على بيع وشراء العمالت األجنبية ،فإن املصرف يستفيد ابإلضافة إىل األجرة اليت حيصل عليها الفرق
السعر بني العملتني على أساس أن سعر الصرف حيسب يف اليوم نفسه الذي خيطر فيه املصرف احمللي
املصرف اخلارجي احملول إلية ،كما إن سعر الصرف العمالت األجنبية تتغري ويتم حتدديها يوميا وذلك تبع
لظروف العرض والطلب لكل عملة.
كما أن لكل عملة سعر بيع يرتف ع قليال عن سعرها عند الشراء هلذه العملة ،ومن هذه العملية يتحصل
املصرف على أرابح من الفرق بني السعرين ،وهذه املعاملة تسمي ابلصرف ،ومن أهم شروط الصرف يف
الفقه اإلسالمي التقابض يف جملس العقد ابتفاق الفقهاء ،26لكن هذا الشرط غري متحقق يف احلواالت
اخلارجية حبسب الظاهر.
وميكن توضيح هذا أن املصرف عندي االتفاق مع العميل طالب التحويل واستالم املبلغ يقوم املصرف إبجراء
القيود احملاسبية املتعلقة بعملية التحويل ،كما يقوم بتسليم العميل إشعارا هبذا التحويل يف جملس العقد وهذا
يقوم مقام القبض احلكمي ،فقد جري العرف التجاري على اعتباره ملزما ملن أصدره .وبذلك تكون
احلواالت اخلارجية جائزة شرعا ويتحقق القبض احلكمي.
24

25
26

) قانون البنك اإلسلمي الردني ،ص 10

) العبادي ،عبد هللا عبد الرحيم ،موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية املعاصرة ،ص.201
) القرطيب ،أبو عبد هللا حممد .اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطيب ،ج ،2ص.197
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املطلب الثالث :التكييف الفقهي والقانوين لالعتماد املستندي
أوال :التكييف الفقهي لالعتماد املستندي
اختلف القانونني يف تكييف االعتماد املستندي :فقيل إنه وكالة ،وقيل أبنه كفالة ،وقيل اشرتاط ملصلحة الغري
وهو يف احلقيقة أيخذ من كل نظرية طرف ،فهو عبارة عن الوكالة من حيث الرتام العميل طالب االعتماد
بدفع ما يدفعه املصرف (الوكيل) بناءا على طلب من طالب االعتماد مع العمولة املتفق عليها فيما بينهم،
كما أخذ من االشرتاط ملصلحة الغري نشوء احلق املباشر لصاحل املستفيد من اتريخ االتفاق الذي مت بني
العميل طالب االعتماد واملصرف الوكيل ،واخذ من اإلانبة عدم االحتجاج ابلدفوع اليت كان يتمتع املناب هبا
27
جتاه املنيب
وبعد االطالع على هذه النظرايت يتبني أن النظرة اليت تصلح لتكييف عالقة فاتح االعتماد مع مصرفه هي
نظرية الوكالة ،يعترب املصرف إىل فاتح االعتماد الوكيل ابلنسبة ملوكلة فيما يقوم به من التصرفات ،وتعترب هذه
الوكالة متعلقة حبقوق الغري وهم املستفيدين من االعتماد ،وكما ال ميكن إلغاءها إال بعد موافقة املستفيدين
من االعتماد
هذا إذا كان التاجر املستورد مالكا لقيمة خطاب االعتماد .أما إذا كان ال ميلك ذلك أو عنده أقل ممن
املطلوب ،فإن الباقي يكون قرضا عليه بفائدة ربوية ،واملصارف يف حالة اإلقراض أتخذ نوعني من الفائدة:
األوىل :نسبة خمفضة على املبلغ من اتريخ السداد يف اخلارج حىت وصول املستندات.
الثانية :نسبة أعلى إذا أتخر العميل يف الدفع ،حيث يقيد املبلغ عليه كدين بفائدة.
28

وأن هذين النوعني من الفائدة حمرم شرعا.
اثنيا :التكييف الفقهي لالعتماد املستندي يف املصارف اإلسالمية
يعترب االعتمادات املستندية من أساسات التجارة اخلارجية والدولية ،ولذلك فقامت املصارف اإلسالمية
ابالستفادة من هذه املعاملة بعد إن جنحت يف تكييفها وختليصها من الفوائد الربوية ،وفقد متا تكييفها على
إهنا وكالة أبجرة إذا كان املستورد ميلك مبلغ االعتماد ،وأما أذا كان املستورد ال ميلك مبلغ االعتماد أو ميلك
جزء من مبلغ االعتماد تكون املعاملة أما املراحبة لألمر ابلشراء أو على أساس املشاركة.

27
28

) سامي ،حسن أمحد .تطور األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ،ص.205
) طايل .مصطفي كمال .البنوك اإلسالمية املنهج والتطبيق ،ص.159
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يقول عبد احلميد البعلي" :إن نظام االعتمادات املستندية من معطيات العمل املصريف يف املصارف التجارية
مث استعري العمل هبا يف املصارف اإلسالمية بعد ضبطها ملعطيات العمل يف املصارف اإلسالمية واعتبارها
29
أحد صيغ تشغيل األموال واستثمارها فيها ،وخباصة صيغيت املراحبة لألمر ابلشراء واملشاركة"
وقد قسم الدكتور مصطفي طايل االعتمادات املستندية اليت جترهبا املصارف اإلسالمية إىل قسمني:
القسم األول :اعتماد املستندي يتم متويله من العميل فاتح االعتماد بشكل كامل ،وهنا يقتصر دور املصرف
على اإلجراءات فقط ويكون الوكيل أبجر.
القسم الثاين :االعتماد املستندي املمولة من املصرف اإلسالمي متويال اتما أو جزئيا.

إذا كان التمويل جزئيا أي متكن العميل من دفع جزء من مبلغ االعتماد يكون التمويل بصورة املراحبة غالبا،
وإذا مل يتمكن العميل من دفع إي مبلغ من قيمة التمويل يكون التمويل هنا أما بصورة املضاربة أو ابلصورة
املراحبة ويكون التمويل اتما من املصرف اإلسالمي.
أما العالقة بني املصرف اإلسالمي واملصرف املراسل جيب أن تكون على أساس دائن واملدين مع اجتناب
الراب .فعلى املصارف اإلسالمية إن تقيم مع بعض املصارف األجنبية تعاوان حقيقيا املبين على التعامل بدون
فوائد الربوية مثل الودائع املتبادلة ،وهذا يعين أن يقوم املصرف اإلسالمي بتوديع مبلغا من املال يف بعض
املصارف األجنبية بدون فائدة مع اإلذن للمصرف األجنيب ابستعماهلا ،أذا أحتاج املصرف اإلسالمي إىل
أجراء عملية اعتماد مستندي جرت املقاصة بدون راب ،وعليه جيب أجراء اتفاقات بني املصارف اإلسالمية
30
وألجنبية من أجل تسهيل عمليات االعتمادات املستندية بدون راب

29

) البعلي ،عبد احلميد حممود ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي الواقع واألفاق درسه مقارنة وموازنة للجوانب :القانونية .املصرفة،

الفقهية ،ص.62
30

) بشري ،حممد عثمان املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،ص.275،267
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املطلب الرابع :التكييف القانوين والفقهي خلطاب الضمان
أوال :تكييف خطاب الضمان
رأي القانونني أن التكييف القانون خلطاب الضمان ميكن أن تكون على أساس اإلدارة املنفردة املنشئة
لاللتزام ،31كما أن االلتزام يف اخلطاب الضمان ال حيصل عن تالقي إرادتني ،وإمنا عن إرادة مصدر اخلطاب
الضمان الذي ال ميكنه أبي حال التخلي عن التزام الذي افرغه يف اخلطاب الضمان الذي مت توجهه إىل
املستفيد .ولقد رأينا يف هذه املعاملة يتضمن خطاب الضمان مدينا ودائنا ،وجيب أن تكون إرادة الدائن
موجودة ،وهكذا تتوافق اإلرادتني ،كذلك إن األثر القانوين املرتتب على العقد ليست اإلرادة املنفردة وإمنا
امتزاج وتفاعل تلك اإلرادات عند إنشائه.
ابإل ضافة إىل ما قرره العرف من خصائص خلطاب الضمان جتعلنا نسلم أبن اإلرادة املنفردة تصلح أساسا
لاللتزام ،ألن لكل إرادة أثرها اخلاص مبا يكفي اللتزام مصدرها.
اثنيا :خطاب الضمان يف املصارف اإلسالمية
تقوم املصارف اإلسالمية إبصدار خطاابت الضمان لعمالئها إلهنا إما أن تكون على أساس الوكالة أو
الكفالة ،واالثنان جائزان يف الفقه اإلسالمي ،ما مل يصاحبها ما يفاسدمها .فخطاب الضمان جائز شرعا من
حيث اإلصدار ،واختلفوا يف أخذ املقابل على الضمان تبعا الختالفهم يف تكييفه ،فقد رفضت معظم هيئات
الفتوي الشرعية مبدى أخذ املصرف اإلسالمي عوضا عن تقدمي هذ اخلطاابت ،وابلتايل امتنعت بعض
املصارف اإلسالمية عن هذا النشاط مما أدى إىل استمرار عماهلا على املصارف التجارية يف هذا اجملال.32
وقد أج از الشيخ عبد احلميد السائح أخذ األجر خلطاب الصمان الصادر عن املصرف اإلسالمي األردين.
33
وتتبع بعض املصارف اإلسالمية هدا الراي فتصدر خطاابت الضمان مبقابل

31

32
33

) الكيالين .حممود ،عمليات البنوك ،ص.209
) شبري .حممد عثمان ،التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية ،ص28

) عطية ،مجال الدين ،البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم والتقيد واالجتهاد ،النظرية والتطبيق ،ص.117
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اثلثا :التكييف الفقهي خلطاب الضمان

ولقد قال الفقهاء والباحثني إىل إن خطاب الضمان يكون وكالة أبجرة إذا كان مغطي تغطية كاملة من قبل
العميل ،كذلك ميكن أن يكون كفالة أن مل يكن غري مغطي من قبل العميل ،وإذا كان مغطي تغطية جزئية
يكون وكالة يف اجلزاء املغطى وكفالة يف اجلزاء غري مغطي ،عليه كما هو معرف ال جيوز أخذ األجرة على
34
الكفالة.
ولقد ا خذ جممع الفقه اإلسالمي هبذا الرأي حيث جاء يف الدورة الثانية املعقدة يف اجلدة 1985/12/27م:
 "_1إن خطاب الضماانت أبنواعه االبتدائي والنهائي ال خيلوا إما أن يكون بغطاء أو بدونه ،فإن كان بدون
غطاء فهو ضم ذمته إىل غريه فيما يلزم حاال أو ماال ،أهذه هي حقيقة ما يعين الفقه اإلسالمي ابسم
الضمان) أو(الكفالة) وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعالقة بني طالب خطاب الضمان وبني مصدره
هي (الوكالة) ،والوكالة تصح أبجر مع بقاء عالقة الكفالة لصاحل املستفيد (املكفول له).
 _ 2إن الكفالة هي عقد تربع يقصد لإلرفاق واإلحسان .وقد قرر مجهور الفقهاء عدم جواز أخذ العوض
على الكفالة ،ألنه يف حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على املقرض وذلك ممنوع
شرعا ،ولذلك فإن اجملمع قرر ما يلي:
أوال :أن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان (واليت يراعي فيها عادة مبلغ ومدته)
سواء أكان بغطاء أم بدونه.
اثنيا :أما املصارف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مع مراعاة الزايدة على األجر املثل،
ويف حالة تقدمي غطاء كلي أو جزئي .جيوز أن يراعي يف تقدير املصاريف إلصدار خطاب الضمان ما قد
تطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء".35.
وبناء على ما تقدم فإنه جا ئز إصدار خطاابت الضمان من املصرف إىل صاحل العميل مبقابل أجرة فعلية
فقط ،أي املصاريف الفعلية واإلدارية ،والن يكون ذلك بقابل تسليف مبلغ اخلطاب ومدته ،هذا سواء كان
مغطي ابلكامل من العميل نفسه أو عن طريق كفيل أخر أو غري مغطي ،كما نرى إن معاملة خطاب
الضمان حتتاج إىل العديد من الدراسات الفقهية تنظر غليها علي أهنا معاملة قائمة بذاهتا مثل الوكالة
والكفالة ،كما ميكن استخراج األحكام الفقهية اليت تتماشى معها ،كما سبق للفقهاء استخراج أحكام
خاصة للخراج وأن كان له شبه ابإلجارة والبيع.
34
35

) السالوس .علي ،الكفالة وتطبيقاهتا املعاصرة ،دراسة يف الفقه اإلسالمي مقاران ابلقانون ،ص.134،134

) اجملمع الفقه اإلسالمي الدويل ،ج ،2ص.1035
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الخاتمة والنتائج:
_1التكييف الفقهي هو ما يدل على احلال الشيء وصفته فهو قياس ال مساع فيه ويف االصطالح هو تغيري
من حال على أخر
_2مشروعية التكييف الشرعي يف الكتاب والسنة النبوية وكذلك عمل الصحابة رضوان هللا عليهم.
_4التقاء التكييف الفقهي والقانوين يف اهلدف ،كالمها يهدف إىل إعطاء حكم قضية منصوص عليها لقضية
معروضة ،حتتاج إىل وصف فقهي أو قانوين.
_3جواز تكييف املعامالت املالية اإلسالمية من الكتاب والسنة واألمجاع
 _ 4لقد مت تكييف الودائع املصرفية يف املصارف اإلسالمية على أهنا القروض وال جيوز دفع أي مبلغ عليه.
 _5تكييفها على إهنا وكالة أبجرة إذا كان املستورد ميلك مبلغ االعتماد ،وأما أذا كان املستورد ال ميلك مبلغ
االعتماد أو ميلك جزء من مبلغ االعتماد تكون املعاملة أما املراحبة لألمر ابلشراء أو على أساس املشاركة.
 _6جيوز إصدار خطاابت الضمان من املصرف لصاحل العميل مبقابل أجرة املصاريف اإلدارية الفعلية فقط،
والن يكون ذلك بقابل تسليف مبلغ اخلطاب ومدته.
 _7يعترب أجراء املصرف القيود احملاسبية املتعلقة ابلتحوالت ،وتسليم العميل إشعار هبذا التحويل يف جملس
العقد من قبيل القبض احلكمي.
اخلالصة
لقد مت يف هذه الورقة التعريف ابلتكييف الفقهي والقانوين ،وكذلك التكييف عند العلماء املعاصرين الذين
استخدموا التكييف كثريا يف هذا العصر أكثر بكثري ما العلماء السابقون ،وكذلك عالقة التكييف الفقهي
ابلتكييف القانوين الذي مت استخدمه كثري يف هذا الزمان ،منها يف املعامالت املالية اإلسالمية وكيف متكن
الفقهاء من تكييف املعامالت الربوية يف املصارف التجارية إىل معامالت إسالمية تستمد شرعيتها من
الشريعة اإلسالمية ،ويف هذا لقد أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) 57
معايري شرعي للمؤسسات املالية ،ومجيع املعايري مت تكييفها مع الشرعية اإلسالمية.36
36

) هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية النص الكامل للمعايري الشرعية للمؤسسات املالية

اإلسالمية اليت مت اعتمادها.)54 – 1( ،
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ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أىب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني( ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية
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