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اهلدايا واملزايا البنكية لعمالء احلسابات اجلارية
دراسة فقهية مقارنة
Gifts and Benefits from Banks to Customers of
Current Accounts
A Comparative Jurisprudential Study
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د .حممد بن عليثة بن عسري الفزي
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اهلدااي واملزااي البنكية لعمالء احلساابت اجلارية ،دراسة فقهية مقارنة ،د .حممد بن عليثة بن عسري الفزي

املستخلص
من املعلوم أن كثرياً من تعامالت الناس يف الزمن املعاصر تتم عن طرق البنوك
واملصارف ،واملعامالت البنكية واملصرفية كثرية ،وال ميكن احلكم عليها مجلة ابلتحليل أو
التحرمي ،ومن تلك املعامالت ما تقدمه املصارف والبنوك من الوسائل واألساليب اليت تشجع
الناس على التعامل معهم وفتح حساابت بنكية لديهم وشراء سلعهم وخدماهتم ،وقد اشتدت
املنافسة بينهم يف جذب أكرب عدد من العمالء ،فحملهم ذلك على تطوير أساليب الرتويج
واحلوافز واملزااي واخلدمات املرغبة يف التعامل مع تلك البنوك ،فتناول البحث حكم مايقدمه
البنك للعميل –صاحب احلساب اجلاري -من هدااي ومزااي وخدمات.
ومن أبرز نتائج هذا البحث :أن األموال اليت يضعها أصحاهبا يف حساب جا ٍر هي
قروض ،وأن اهلدااي املشروطة :وهي اليت يشرتطها البنك أو العميل الجتوز ،أما اهلدااي غري
املشروطة فلها ثالث حاالت بينت حكم كل حالة يف ثنااي البحث.
الكلمات املفتاحية [حساب – جاري –هدااي – مزااي –عمالء ].
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Abstract
In is popularly known that a great number of people's transactions
today are done through the various conventional banks،, and banking
transactions are many; hence ،a sweeping ruling cannot be passed on them
in respect to whether they are permissible or not. Among these teeming
transactions are the various methods and means being explored by banks in
order to encourage people to trade with them and to open banks accounts
with them and subscribe to their goods and services. There is a very tight
competition between these banks on acquiring the highest possible number
of customers ،and this often prompts them to develop various means of
advertisement and incentives and benefits and services that would motivate
people to transact with them. This research discusses the ruling of what a
bank presents to its customer –the owner of a current account- in form of
gifts and benefits and services.
The significant findings of the research include –inter alia-: That the
money being deposited by owners of current accounts are debts [on the
bank] ، and that conditional gifts: which are made as conditions by either the
bank or the customer are prohibited. However ،regarding gifts that are not
conditional ،there are three categories and the ruling of each category has
been mentioned in the research.
Keywords:
Account – current – gifts – benefits – customers.
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املقدمة
احلمد هلل تعاىل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال
هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
وبعد- :
فاإلسالم دين عبادة وعمل ،وهو منهج كامل ،نظَّم للمسلمني شؤون دينهم ،كما
نظم هلم شؤون دنياهم ومعاشهم ،ومن ذلك املال واملعامالت اليت تعترب حمور اجلانب املعيشي
يف حياة اإلنسان ،واملمارسة السلوكية يف شؤون املعاش ،واملعامالت لصيقة الصلة ابجلانب
العبادي ،وهي تتبادل معه التأثري والتأثر ،وهلذا أوىل اإلسالم هذا اجلانب عناية فائقة ،ورسم
اخلطوط العريضة لنظام إسالمي متكامل يف شؤون املال واملعامالت ،ومن املعلوم أن كثرياً من
تعامالت الناس يف الزمن املعاصر تتم عن طرق البنوك واملصارف ،واملعامالت البنكية
واملصرفية كثرية ،وال ميكن احلكم عليها مجلة ابلتحليل أو التحرمي ،ومن تلك املعامالت ما
تقدمه املصارف والبنوك من الوسائل واألساليب اليت تشجع الناس على التعامل معهم وشراء
سلعهم وخدماهتم ،وقد اشتدت املنافسة بينهم يف جذب أكرب عدد من العمالء ،فحملهم
ذلك على تطوير أساليب الرتويج واحلوافز واملزااي واخلدمات املرغبة يف التعامل ،واستحداث
وسائل وأساليب جديدة لتوسيع قاعدة العمالء( ،)1وكان نتاج ذلك وقوع بعض األخطاء
واملخالفات الشرعية وهنا تكمن أمهية حبث اهلدااي واملزااي البنكية لعمالء احلساابت اجلارية
ودراستها دراسة فقهية مقارنة .فمحل البحث :يف بيان حكم ما يقدمه البنك للعميل –
صاحب احلساب اجلاري من هدااي ومزااي وخدمات.
تتجلى أمهية املوضوع فيما أييت- :
 -1يف كونه يتناول انزلة فقهية مصرفية مل تفرد ببحث مستقل على حسب علمي يتناول
أطراف املوضوع جبميع جوانبه مع األخذ ابالعتبار عمل بعض البنوك يف هذا اجملال.
( )1ينظر :املصلح ،الدكتور خالد " .احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي"( .ط،1
الدمام :دار ابن اجلوزي1420 ،ه1999-م)11 :
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 -2ضرورة بيان التكييف الفقهي للحساابت اجلارية وإجراءاهتا ،ومدى مالءمتها
للشريعة اإلسالمية ،حىت يتسىن لكل شخص االطالع على تلك اإلجراءات،
وفهمها ،ومعرفة حكمها ،لكي ال يقع يف الراب الذي هو من كبائر الذنوب املوجب
لسخط هللا.
 -3احلاجة املاسة إىل بيان حكم املزااي واهلدااي واخلصومات اليت تقدمها البنوك لعمالء
احلساابت اجلارية ،حيث إن البنوك يف هذه األايم تنشر اإلعالانت عن تلك املزااي
واهلدااي واخلدمات يف شىت وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.
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-

خطة البحث
قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهارس- :
أما املقدمة فتحدثت فيها عن حترير حمل البحث وأمهيته وخطته ومنهجي يف كتابته.
أما التمهيد فبينت فيه املصطلحات ذات الصلة بعنوان البحث وجعلته على مطلبني:

املطلب األول :تعريف احلساب اجلاري.
املطلب الثاين :تعريف اهلدااي واملزااي والبنك.
املبحث األول :يف احلساابت اجلارية وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :مسميات احلساب اجلاري.
املطلب الثاين :فوائد احلساابت اجلارية ابلنسبة للمصرف والعميل.
املطلب الثالث :التكييف الفقهي للحساب اجلاري.
املبحث الثاين :يف اهلدااي واملزااي البنكية وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :بيان الضابط الفقهي :كل قرض جر نفعا فهو رابً.
املطلب الثاين - :أقسام اهلدااي واملزااي البنكية وحكمها وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :يف اهلدااي العينية اليت تقدمها البنوك لعمالء احلساابت اجلارية
كالسيارات واملشغوالت الذهبية أو اهلدااي الرمزية كاألقالم والتقاومي وحنوها.
املسألة الثانية :املزااي غري املالية كتمييز للعميل صاحب احلساب اجلاري إبعفائه من
عمولة التحويل وكتمييز العميل ببطاقات ودفاتر الشيكات.
املطلب الثالث :عمل بعض البنوك واملصارف اإلسالمية فيما يتعلق ابهلدااي واملزااي
البنكية.
أما اخلامتة :فتناولت أبرز النتائج والتوصيات- :
منهج البحث
وقد سرت يف إعداد البحث وفق املنهج التايل- :
أولا :إن كانت املسألة الفقهية متفقاً عليها بينت موضع اتفاق العلماء ،وإن كانت
املسألة موضع خالف ،درست املسألة دراسة فقهية مقارنة بذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم،
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ووجه الداللة ،مع بيان الراجح يف املسألة ،وسبب الرتجيح.
اثنياً - :عزوت اآلايت القرآنية إىل مواضعها يف املصحف بذكر اسم السورة ورقم اآلية
مع كتابتها ابلرسم العثمايني.
اثلثاً :خرجت األحاديث النبوية الواردة يف البحث من مظاهنا املعتمدة ،فإن كان
احلديث يف الصحيحني ،أو يف أحدمها أكتفي ابلتخريج منهما أو من أحدمها ،وإن كان يف
غريمها أخرجه من كتب احلديث املعتمدة ،مع بيان درجته من حيث الصحة والضعف
معتمدا يف ذلك على أقوال علماء هذا الفن.
رابعاً :ترمجت لألعالم غري املشهورين الوارد ذكرهم يف البحث.
خامساً :وضعت خامتة للبحث ،تشتمل على أهم النتائج والتوصيات اليت مت التوصل
إليها من خالل البحث.
سادساً :وضعت فهرس املصادر واملراجع مرتبة على حروف املعجم.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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التمهيد ،فيه مطلبان:
املطلب االول :تعريف احلساب اجلاري
احلساب لغة :هو العد ،وحسب الشيء عده وعرف مقداره ،وحسب الشيء حيسبه
ابلضم حسباً وحساابً وحسابة :ع يده ،وحسب الشيء مبعىن الظن حسبته كذا مبعىن ظننته،
ومبعىن الكفاية ﭧ ﭨﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ
[األنفال ]٦2 :أي كافيك ،وقال األزهري( " :)1إمنا مسي احلساب يف املعامالت حساابً؛
ألنه يُعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زايدة على املقدار وال نقصان"(.)2
وأما (اجلاري) فاجليم والراء والياء أصل واحد ،انسياح الشيء ،يقال :جرى املاء جيري
جرية وجرايً وجرايانً(.)3
اصطالحا:
اختلف يف تعريف احلساب اجلاري:
قيل هو :القائمة اليت تقيَّد هبا املعامالت املتبادلة بني العميل والبنك(.)4
وقيل :هي املبالغ اليت يودعها أصحاهبا يف البنوك بشرط أن يردها عليهم البنك كلما
أرادوا"(.)5
وقيل" :هي النقود اليت يعهد هبا األفراد أو اهليئات إىل البنك على أن يتعهد األخري
) (1هو حممد بن أمحد بن األزهر ،األزهري ،أبو منصور ،اهلروي ،الشافعي ،أحد أئمة اللغة واألدبُ ،ع يِن
تبحر يف العربية ،ومن مصنفاته (هتذيب اللغة) ،تويف سنة سبعني وثالمثائة.
ابلفقه فاشتهر به ً
أوال ،مث ي
ينظر :الذهـيب ،أبو عبد هللا مسش الدين حممد بن أمحد بن عثمان " .سري أعالم النبالء" .حتقيق:
شعيب اآلرانؤوط وآخرين( .ط ،4دار الرسالة 140٦ ،هـ)1٦ :315 ،؛ والزركلي ،خري الدين" .
األعالم"( .ط ،٦بريوت :دار العلم للماليني1404 ،هـ )311 :5 ،
) (2ينظر :ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي " .مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم بن
حممد بن هـارون( .بريوت :دار الفكر 1399 ،ه)244 :؛ ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن مكرم.
" لسان العرب"( .بريوت :دار لسان العرب)1٦1 :3 ،
) (3ابن فارس" ،مقاييس اللغة".195 ،
) (4ينظر :فهمي ،د .حسنيكامل" .الودائع املصرفية حساابت املصارف" ،جملة جممع الفقه االسالمي .)٦89/1( ،9
) (5ينظر :العثماين ،حممد تقي" ،أحكام الودائع املصرفية" .جملة جممع الفقه األسالمي العدد التاسع ،9
(.)792/1
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بردها ،أو برد مبلغ مسا ٍو هلا لدى الطلب ،أو ابلشروط املتفق عليها(.)1
أو "هي املبالغ اليت يودعها أصحاهبا يف البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول،
والسحب عليها حلظة احلاجة حبيث ترد مبجرد الطلب ،ودون توقف على أي إخطار سابق
من أي نوع"(.)2
فاحلساب اجلاري هو األموال النقدية اليت يسلمها أصحاهبا إىل املصرف ،فيلتزم
املصرف هلم برد مثلها عند الطلب ،وإجابة أوامرهم يف الدفع منها أو القبض لصاحلهم أو
اإلضافة إليها عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع.
()3
وتسمى الوديعة النقدية املصرفية ،أو الودائع اجلارية أو الودائع حتت الطلب .
والتعاريف السابقة يف جمملها متقاربة من حيث اجلملة ،وبعضها اهتم بتعريف املعاملة
أو املعاقدة اليت تكون بني الطرفني (املصرف والعميل) ،وبعضها اآلخر عرف انطالقاً من
املال الذي يتم عليه العقد بني الطرفني(.)4
وهبذا يتبني أن احلساابت اجلارية أو حتت الطلب هي حساابت ليس هدفها
االستثمار ،وإمنا هي حساابت لغرض حفظ هذه األموال وصيانتها من السرقة أو اهلالك ،أو
لغرض تسهيل التعامل التجاري واملعامالت املصرفية األخرى اليت تقدمها هذه املصارف
لعمالئها؛ لذا فإن هذه احلساابت ليس هلا أي عالقة ابملضاربة أو املشاركة ،وال تستحق أي
عائد أو ربح يف البنوك و املصارف اإلسالمية ،بل إنه قد يتقاضى املصرف عليها أجراً ،أو
عمولة يف مقابل ما مينحه ألصحاهبا من امتيازات.
) (1ينظر :د .غريب اجلمال " .املصارف واألعمال املصرفية يف الشريعة اإلسالمية والقانون"( .دار اإلحتاد
العرىب للطباعة والنشر والتوزيع1972 ،م).3٦ ،
) (2ينظر :املرجع السابق؛ واألمني ،حسن عبد هللا" ،الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم".
(ط ،1السعودية :دار الشروق1983 ،م).209 ،
) (3ينظر :الشهراين ،حسني بن معلوي" ،احلساابت اجلارية حقيقتها – تكييفها"1 ،؛ فهمي" ،الودائع
املصرفية حساابت املصارف"٦89/1/9 ،
) (4الشهراين " ،احلساابت اجلارية حقيقتها – تكييفها".1 ،
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املطلب الثاني :تعريف اهلدايا واملزايا والبنك.
أولا :تعريف اهلدااي:
اهلدااي مجع هدية
واهلدية يف اللغة :متليك املرء ماله لغريه بال عوض؛ تلط ًفا(.)1
وقيل :ما أهديت من لطف إىل ذي مودة .يقال :أهديت أهدي إهداءَ ،والْ يم ْه َدى:
الطَّبَ ُق هتدى عليه(.)2
وقيل" :اهلدية ما يؤخذ بال شرط اإلعادة"(.)3
وقيل" :اهلدية ما أحتفت به يقال أهديت له وإليه"(.)4
تعريف اهلدية يف الصطالح:
()5
عرفت بعدة تعريفات متقاربة .
فقيل" :اهلدية هي عطية يبتغي هبا إكرام شخص معني ،إما حملبة ،وإما لصداقة ،وإما

) (1الراغب األصفهاىن ،أبو القاسم احلسني بن حممد " .املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق :صفوان
عدانن الداودي( ،ط ،1دمشق :دار القلم 1412 ،ه)ـ541 ،؛ و الفيومي ،أمحد بن حممد.
"املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري"( .بريوت :دار الكتب العلمية 1398 ،ه)ـ.٦73 ،
( )2ينظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة"10٦7 ،
( )3التعريفات الشريف اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين" .التعريفات" .ضبط وتصحيح :مجاعة من
العلماء إبشراف الناشر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ 1983-م).251 ،
( )4ابن منظور" ،لسان العرب".4٦41 :٦ ،
) (5ينظر :الكاساين ،أبو بكر بن مسعود احلنفي" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،2بريوت:
دار الكتاب العريب 1402 ،ه)127 :٦ ،؛ و الدردير ،أمحد بن حممد بن أمحد " .أقرب املسالك
قرب املسالك ملذهب اإلمام مالك"( .مكتبة أيوب 1420 ،ه2000 -م)432 -431 :5 ،؛ و
النووي ،حتي بن شرف" ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه" ،حتقيق :عوض قاسم أمحد عوض.
(ط ،1بريوت :دار الفكر1425 ،ه)39٦ :2 .؛ و الرحيباين احلنبلي ،مصطفى السيوطي.
"مطالب أويل النهـى شرح غاية املنتهـى"( .ط ،1دمشق :املكتب اإلسالمي1381 ،هـ)377 :4 ،
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()1

لطلب حاجة"
وقيل اهلدية هي " :اهلبة بقصد اإلكرام والتودد أو املكافأة "(.)2
()3
وقيل هي " :املال الذي أحتف به ،وأهدي ألحد إكراماً له "
وجيمعها هذا التعريف« :متليك ممن له التربع يف حياته لغريه ،عينًا من ماله؛ إكر ًاما بال
()4
شرط وال عوض»
شرح التعريف:
متليك ممن له التربع :أخرج من ليس له التربع كاجملنون.
يف حياته لغريه :أخرج الوصية ،فهي :متليك للغري من املتربع بعد موته.
عينًا من ماله :أخرج العارية ،فهي :متليك منفعة مال ال عينه.
إكر ًاما :أخرج الصدقة ،فهي :عطاء للفقري؛ لوجه هللا تعاىل.
()5
بال شرط وال عوض :أخرج اهلبة على شرط ،فهي :وعد .واهلبة على عوض ،فهي :بيع .
حكم اهلدااي:
اهلدية مندوب إىل بذهلا؛ فقد أمر هبا الشارع احلكيم وحث عليها

()٦

بدليل الكتاب

احلراين الدمشقي " .جمموع الفتاوى" .مجع عبد الرمحن بن
( )1ابن تيمية ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ي
حممد بن قاسم النجدي( .السعودية :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد).29٦ :31 ،
( )2أ .د .نزيه محاد" .معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء"( .ط ،3املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،والدار العاملية للكتاب اإلسالمي1995 ،م).481 ،
) (3اجملددي الربكيت ،حممد عميم اإلحسان " .التعريفات الفقهية"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1424هـ 2003 -م).242 ،
) (4ينظر :الدردير" ،أقرب املسالك"432 -431 :5 ،؛ والرحيباين" ،مطالب أويل النهي"377 :4 ،؛
والسيد ،هشام بن عبد الرمحن" .التعيني وأثره يف العقود املالية"( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،كلية الشريعة ،عمادة البحث العلمي)400 -399 ،
) (5ينظر :السيد اهلاشم ،عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرمحن " .اهلدااي للموظفني أحكامها وكيفية
التصرف فيها"( .ط ،1السعودية :دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع 142٦ ،ه)15 ،
) (٦ابن قدامة املقدسي ،أبو حممد عبد هللا بن أمحد " .املغِن"( .ط ،1بريوت :دار الفكر 1405 ،ه)،
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والسنة واإلمجاع:
أما الكتاب فقوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [النساء.]4 :
()1
وجه الداللة :أابح هللا تعاىل أكل ما هتديه املرأة زوجها من صداقها .
 -1وأما السنة :فقوله  --من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه« :اي نساء املسلمات
ال َْحت يقَر َّن جارة جلارهتا ولو فيْريس َن( )2شاة»(.)3
 -2وقوله  --من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه« :هتادوا حتابوا»(.)4
=

.240 :8
) (1ينظر :ابن العريب ،حممد بن عبد هللا االشبيلي املالكي" .أحكام القرآن" .راجع أصوله وخرج أحاديثه
وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا ( .ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية 1424 ،هـ)318 :1 ،؛
والكاساين" ،بدائع الصنائع"117 /٦ ،؛ و املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري
الشافعي " .احلاوي الكبري يف مذهـب اإلمام الشافعي" .حتقيق :علي بن حممد بن معوض وعادل بن
أمحد بن عبد املوجود( .ط ،1مكة املكرمة :مكتبة دار الباز 1414 ،هـ).534 :7 ،
ي
قليل اللحم ،وهو للبعري :موضع احلافر .ويطلق على الشاة،
) (2والفرسن  -بكسر الفاء وفتح السني ُ :-عظيم ُ
جمازا ،ومجعه فراسن .ينظر :الفريوز آابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب " .القاموس احمليط"( .ط،1
ً
بريوت :مؤسسة الرسالة 140٦ ،ه) ،157٦ ،الفيومي" ،املصباح املنري"4٦8 ،؛ ابن حجر العسقالين،
أبو الفضل أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري"( .بريوت :دار الفكر).198 /5 .
) (3أخرجه البخاري ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر( .ط،1
بريوت :دار طوق النجاة1422 ،هـ) ،كتاب اهلبة وفضلها ابب فضلها والتحريض عليها،907 :2 ،
رقم ()2427؛ و القشريي النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج " .صحيح مسلم" .حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي( .بريوت :دار الكتب العلمية) ،يف كتاب الزكاة ابب احلث على الصدقة ولو
ابلقليل وال متتنع من القليل الحتقاره ،714 :2 ،رقم (.)1030
( )4أخرجه األصبحي ،مالك بن أنس" .املوطأ" .حتقيق :الشيخ حممد الشاذيل النيفر( .ط ،4دار الغرب
اإلسالمي1982 ،م) مرسالً يف كتاب حسن اخللق ابب ما جاء يف املهاجرة  ،908 :2رقم (،)1٦
والبخاري ،حممد بن إمساعيل " .األدب املفرد" .حتقيق :علي عبد الباسط مزيد  -وعلي عبد املقصود
رضوان الناشر( :ط ،1مصر :مكتبة اخلاجني  1423هـ 2003 -م) ،من حديث أيب هريرة رضي هللا
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وجه الداللة من احلديثني السابقني :أمر النيب  --ابهلدية ولو ابليسري ،ملا فيها من
جلب املودة(.)1
 -3وحلديث عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت « :كان رسول هللا --يقبل اهلدية
ويثيب عليها»(.)2
ي
يت إي َىل يذ َر ٍاع أ َْو ُكَر ٍاع
 -4ولقول  من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه« :لَ ْو ُدع ُ
ألَجبت ،ولَو أُه يدي إي ََّ ي
ت»(.)3
يل ذ َراع أ َْو ُكَراع لََقبيْل ُ
َْ ُ َ ْ ْ َ
ي ()1
()4
ي
َس َوَديْ ين َساذَ َج ْني ،
 -5وألن النجاشي أهدى إىل رسول هللا ُ « --خف َّْني أ ْ
ضأَ َوَم َس َح َعلَْي يه َما»(.)2
فَـلَبي َس ُه َما ُمثَّ تَـ َو َّ
=

عنه يف ابب قبول اهلدية ،208 ،رقم ()594؛ و البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن
موسى " .سنن البيهقي الكربى" .حتقيق :حممد عبد القادر عطا( .مكة املكرمة :مكتبة الباز،
 1414ه) ،ابب التحريض على اهلبة واهلدية صلة بني الناس ،1٦9 :٦ ،رقم ()12297؛ و أبو
يعلى املوصلي ،أمحد بن علي" ،مسند أيب يعلى" ،حتقيق :حسني سليم أس( ،ط ،1دمشق :دار
املأمون للرتاث1404 ،ه) ،9 :11 ،رقم ()٦148؛ الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد" .
املعجم األوسط" .حتقيق :طارق عوض هللا وعبد احملسن احلسيِن( .القاهرة :دار احلرمني ،عام 1415
ه) ،190 :7 ،رقم ()7240؛ و األنصاري ،أبو بي ْشر حممد بن أمحد الدواليب الرازي " .الكىن
واألمساء" .حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب( .ط ،1بريوت :دار ابن حزم 1421 ،هـ -
حسنه األلباين ،حممد انصر الدين" .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
2000م)150 :1 .،؛ واحلديث ي
منار السبيل"( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،ه)  ،45 :٦رقم (.)1٦01
( )1ينظر :ابن حجر العسقالين" ،فتح الباري".197 :5 ،
( )2أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب اهلبة وفضلها ،ابب املكافأة يف اهلبة ،913 :2
رقم(.)2445
( )3أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" ،من حديث أيب هريرة رضي هللا كتاب اهلبة وفضلها ،ابب
القليل من اهلبة  ،908 :2رقم (.)2429
( )4النجاشي :امسه أصحمة والنجاشي لقب له ومللوك احلبشة ،وامسه ابلعربية عطية ،أسلم يف عهد النيب
صلى هللا عليه وسلم -وأحسن إىل املسلمني الذين هاجروا إىل أرضه ،وأخباره معهم ومع كفارقريش الذي طلبوا منه أن يسلم إليهم املسلمني مشهورة ،وتويف ببالده قبل فتح مكة ،وصلى عليه
- 529 -

=

اهلدااي واملزااي البنكية لعمالء احلساابت اجلارية ،دراسة فقهية مقارنة ،د .حممد بن عليثة بن عسري الفزي

وجه الداللة من األحاديث السابقة :قبوله  اهلدية.
وفيه داللة على حسن خلقه  --وتواضعه ،وجربه لقلوب الناس(.)3

=

النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابملدينة وكرب عليه أربعاً( .ينظر :ابن األثري ،علي بن حممد اجلزري" .
أسد الغابة يف معرفة الصحابة"( .بريوت :دار الفكر)119 :1 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء":1 ،
428؛ و ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين " .اإلصابة يف متييز الصحابة"( .مصر:
دار النهـضة للطبع والنشر).)347 :1 ،
( )1ساذجني :بفتح الذال وكسرها :أي غري منقوشني وال شعر عليهما ،أو على لون واحد مل خيالط
سوادمها لون آخر( .ينظر :مشس احلق العظيم آابدي ،أبو الطيب حممد " .عون املعبود شرح سنن أيب
داود (مع شرح احلافظ ابن قيم اجلوزية) .حتقيق :عبد الرمحن حممد عثمان( .ط ،2املدينة املنورة:
املكتبة السلفية1388 ،هـ19٦8 -م).)2٦1 :1 ،
( )2أخرجه من حديث ابن بريدة عن أبيه :ابن أيب شيبة ،أبو بكر" .املصنف يف األحاديث واآلاثر".
حتقيق :خمتار بن أمحد الندوي( .ط ،1اهلند :الدار السلفية 1402 ،ه) ،ابب يف املسح على
اخلفني ،177 :1رقم ()1873؛ و الشيباين ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل" .مسند أمحد بن
حنبل" .حتقيق :السيد أبو املعاطي النوري( .ط ،1بريوت :عامل الكتب 1419 ،ه) ،352 :5 ،رقم
()23031؛ وأبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين" .سنن أيب داود" .حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد( .بريوت :دار الفكر) ،ابب املسح على اخلفني ،59 :1رقم ()155؛ و الرتمذي،
أبو عيسى حممد بن عيسى بن سودة " .سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح)" .حتقيق :أمحد شاكر
وحممد فؤاد عبد الباقي( .ط ،1مصر :مصطفى احلليب 1382 ،هـ) ،ابب ما جاء يف اخلف األسود
 ،124 :5رقم ()2820؛ و ابن ماجه ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويِن " .سنن ابن ماجه".
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( .القاهرة :دار احلديث) ،يف ابب ما جاء يف املسح على اخلفني :1
 ،345رقم ()549؛ و البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو العتكي " .مسند البزار ،يسمى( ،البحر
الزخار )" .حتقيق :الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا( .مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم واحلكم)،
 ،284 :10رقم ()4393؛ والبيهقي" ،السنن" ،يف ابب اخلف الذى مسح عليه رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم ،282 :1 -رقم ()1394؛ واحلديث صححه األلباين ،حممد انصر الدين" .صحيح
سنن أيب داود"( .ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي140٦ ،ه) ،233 :1 ،رقم (.)155
( )3ينظر :ابن حجر العسقالين" ،فتح الباري".24٦ :9 ،
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اثني ا :تعريف املزااي- :
املزااي يف اللغة :مجع مزية وامل يزيَّة بفتح امليم وكسر الزاي وتشديد الياء املفتوحة :الفضيلة
َ
ميتاز هبا شخص على غريه .وامل يزيَّة يف يي
كل شيء :التمام والكمال ،وال يُ َبىن منه فيعل.
َ
وامل يزيَّة :الصفة احلسنة اليت متيز الشيء عن غريه وهي تفضيل بعض الناس أبعطية أو
َ
هدية على غريه(.)1
واملزااي التجارية :نو ٍاح غري مادية تضاف إىل املنتج مثل التوصيل والتسهيالت االئتمانية
والصيانة والضمان.
واملراد ابملزااي يف هذا البحث :ما يقدمه املصرف من خدمات وأعيان للعميل
صاحب احلساب اجلاري ملا له من مال يف حسابه اجلاري.
ومثاهلا :دفرت الشيكات ،وبعض العينيات كأجندات ودفاتر وسيارات ،ومشغوالت
تذكارية ،وبعض اخلدمات اليت تتعلق حبسابه كتقارير احلساب ،ومعرفة العمليات احلسابية
اليت حتدث للعميل منه وإليه ،وضبط احلساابت الداخل واخلارج ،وبطاقات الصراف اآليل
وبعض االمتيازات يف الفنادق ،وغريها.
اثلثا :تعريف البنك
البنك :كلمة ليست عربية ،وإمنا هي ترمجة حرفية للكلمة االجنليزية ( ،)2()bankوهي
يف األصل مأخوذة من الكلمة اإليطالية ( )3()bancoواليت تعِن :املنضدة أو الطاولة أو
) )1الدكتور إبراهيم أنيس ،والدكتور حممد خلف هللا أمحد" ،املعجم الوسيط"( ،ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب)٦54 :2 ،؛ والفيومي" ،املصباح املنري"571 :2 ،؛ واجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب" .
الصحاح يف اللغة" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( .ط ،4بريوت :دار العلم للماليني 1407 ،هـ -
 1987م)1٦9 :2 ،؛ و ابن دريد األزدي ،أبو بكر حممد بن احلسن " .مجهرة اللغة" .حتقيق :رمزي منري
بعلبكي( .ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م)4٦2 :1 ،؛ وحممد رواس قلعه جي ،وحامد صادق
قنييب " .معجم لغة الفقهـاء"( ،ط ،1دار النفائس 1405 ،ه).424 :1 ،
( )2ينظر :ابن بدران" ،املواهب الرابنية"183 ،؛ األسيوطي ،جمدي " .معجم املصطلحات املصرفية
واملالية"( .مركز العريب للثقافة والعلوم1980 ،م)17 ،؛ وبيضون" ،معجم الطالب" 33؛ والبعلبكي،
"املورد قاموس عريب اجنليزي"( ،بريوت :دار العلم للماليني).87 ،
()3ينظر :كورنو جريار" .معجم املصطلحات القانونية" .ترمجة وحتقيق :منصور القاضى (املؤسسة اجلامعية
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املائدة(.)1
ويعرف البنك أبنه( :مؤسسة مالية تقوم أبعمال اإلقراض واالقرتاض ،وإبصدار
الكمبياالت ،وابالئتمان على األموال والودائع واملمتلكات الثمينة ،وبتمويل األعمال
واملشاريع ،وما شابه ذلك)(.)2
وعرفه بعضهم (مؤسسة أو شركة مسامهة مكونة لغرض التعامل يف النقود واالئتمان)(.)3
املبحث األول :يف احلسابات اجلارية ،وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :مسميات احلساب اجلاري
ويسمى هذا احلساب أبمساء كثرية فمنها:
( )1احلساب اجلاري.
( )2احلساب حتت الطلب.
( )3الوديعة اجلارية.
( )4الوديعة املتحركة.
=

للدراسات و النشر و التوزيع1998 ،م)1517 :2 ،؛ و اهلشمري ،مصطفى عبد هللا " .األعمال
املصرفية واإلسالم" .تقدمي :الشيخ حممد ابو زهرة( ،جممع البحوث االسالمية1985 ،م32 ،؛ و
هريس ،د .ابراهيم" .اقتصادايت النقود واملصارف"( .دار الكنوز للنشر والتوزيع).283 ،
( ) 1هذا املعىن مأخذه من الكتب االقتصادية عندما تشري إىل أصل هذه الكلمة ،وعند الرجوع إىل
املصادر اخلاصة ابللغة اإليطالية فإن ترمجة كلمات :الطاولة واملائدة واملنضدة هي)tavolo( :
و( )tavolaوهجاؤها كما كتبت( :اتفولو) و(اتفوال) ،ولعل االختالف آيل إىل كثرة استخدام
املصطلح القدمي على املعىن اجلديد ،والخيفى أتثري الزمن على تغري دالالت الكلمات ،كيف واملدة
تصل إىل أكثر من مخسة قرون .ينظر :بيضون" ،معجم الطالب".200-175-131 ،
( )2ينظر :معجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال( ،44 ،جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد
الثاين .750 :2
)(3االئتمان هو" :مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة"
ينظر :هيكل ،عبدالعزيز فهمي" .موسوعة املصطلحات االقتصادية"( .بريوت :دار النهضة العربية)،
ابب :ب53 ،؛ ينظر :الشمري ،د .انظم " .النقود واملصارف" ( .دار زهران للنشر والتوزيع.92 ،
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( )5الودائع حتت الطلب.
( )٦ودائع احلساب اجلاري.
( )7الودائع الواجبة للدفع عند الطلب.
( )8ودائع بدون تفويض ابالستثمار ،وهذه تسمية بنك ديب اإلسالمي (أتسس عام
1395هـ).
()1
( )9الودائع املصرفية .
( )10احلساب البنكي.
وهذه األمساء حبسب املعىن من جهة العميل ومن جهة البنك ومن جهة املبلغ ،فاملبلغ
يسمى وديعة ،ومن نظر للتعامل بني البنك والعميل أطلق لفظ احلساب.
واحلقيقة أن الوديعة املصرفية أو املبالغ أو النقود اليت يعهد هبا الشخص إىل املصرف
هي اليت تنشئ احلساب اجلاري ،وليست هي احلساب اجلاري ذاته.
وإمنا مسي احلساب اجلاري هبذا االسم؛ ألن طبيعته جتعله يف حركة مستمرة من زايدة
ابإليداع أو نقصان فتغري من حاله حبيث ال يبقى على صفة واحدة.
املطلب الثاني :فوائد احلسابات اجلارية بالنسبة للمصرف والعميل.
للحساابت اجلارية فوائد تعود على املصرف والعميل:
أولا :أهم املنافع اليت تعود على املصرف.
 -1استثمار األموال املوجودة يف احلساابت اجلارية دون إشراك -للعميل -صاحب
األموال يف األرابح.
ويتبني هذا إذا علمنا أن أموال احلساابت اجلارية تعد أهم موارد املصرف ،ومتثل ما قد
يزيد يف غالب األحوال على  %90من جممل املوارد ،واندراً ما تقل عن  ،%20وهبذا
) (1ينظر :الشهراين " ،احلساابت اجلارية حقيقتها – تكييفها"1 ،؛ واهلييت ،عبد الرزاق رحيم" .املصارف
اإلسالمية بني النظرية والتطبيق"( .ط ،1األردن :دار أسامة1998 ،م)259 -258 ،؛ والشيباين،
د .حممد بن عبد هللا" .بنوك جتارية بدون راب"( .الرايض :دار عامل الكتب للنشر والتوزيع).74 ،
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يستفيد منها املصرف يف توفري السيولة والوفاء ابحتياجاته واحتياجات عمالئه (.)1
 -2فتح حساب جا ٍر ألحد العمالء يؤدي غالباً إىل أن هذا العميل حيتاج إىل خدمات
مصرفية أخرى يستفيد منها املصرف.
 -3فتح احلساابت اجلارية يزيد من قدرة املصرف على توسيع االئتمان أو ما يسمى
(خبلق الودائع ) واستثمارها ،حيث يزيد الرصيد النقدي هلذا املصرف ،وابلتايل يزيد
رحبه من جراء استثمار هذه املبالغ.
 -4األجور اليت تتقاضاها بعض املصارف مقابل اخلدمات اليت تقدمها للعمالء؛ كفتح
احلساب ،وإصدار الشيكات ،وبطاقات السحب اآليل وغريها.
 -5يستفيد املصرف من احلساابت اجلارية اليت تفتحها لديه املصارف األخرى اليت
تعامل معها  -وهي متثل يف بعض البنوك قرابة  %10من جمموع اخلصوم  -يف
املقاصة( )2يف الشيكات احملررة من قبل عمالء املصارف األخرى ،ويف
عمليات
ي
) (1ينظر :القري" ،احلساابت والودائع املصرفية"  ،)721 ،720/1/9املرتك ،د .عمر بن عبد العزيز" .
الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية" .اعتىن ابخراجه د 0بكر بن عبد هللا أبو زيد،
34٦؛ الشرقاوي " ،البنوك اإلسالمية"( .املركز الثقايف العريب)228 ،؛ اهلبيت" ،املصارف اإلسالمية بني
النظرية والتطبيق"245 ،؛ وصدقي" ،بنوك الودائع"104 ،؛ واألمني" ،الودائع املصرفية النقدية"211 ،؛
و د .حممد أمحد سراج " .النظام املصريف اإلسالمي"( .القاهرة :دار الثقافة1410 ،ه).87 ،
) (2املقاصة لغة :هي املساواة واملماثلة ،ومنه القصاص وهو معاقبة اجلاين مبثل جنايته .وعند الفقهاء هي
ك من دين على
مبعناها اللغوي مع قيود معيينة ،وقد عرفها بعض املالكية بقوله :هي إسقا ُط ما لَ َ
وعرفها ابن جزي بقوله :هي اقتطاع دين من دين .ينظر :ابن ُجزي،
غرميك يف نظري ماله عليك .ي
حممد بن أمحد املالكي" .القوانني الفقهية " .حتقيق :عبد الرمحن حسن حممود( .ط ،1عامل الفكر،
الز َحْيلي يي ،الدكتور َوْهبَة بن مصطفى" .الفقه اإلسالمي وأدلته"( .ط ،4دمشق
 140٦ه)21٦ ،؛ و ُّ
– سورية :دار الفكر)4417 :٦ ،؛ جي ،لسائر بصمه" ،معجم مصطلحات ألفاظ الفقه
اإلسالمي"( ،ط ،1دمشق :صفحات للدراسات والنشر2009 ،م).542 ،
املقاصة فهي :دائرة يف البنوك املركزية تقوم ابالتسوية بني البنوك ،أييت البنك لديه شيكات
أما غرفة
ي
مسحوبة على بنك آخر ،والبنك اآلخر لديه شيكات مسحوبة على هذا البنك ،فتجري مقاصة بني
البنوك ،حبيث إن البنك يستويف قيمة ذلك الشيك لصاحل عميله .ينظر "املوسوعة العلمية والعملية
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عملية احلواالت اليت يقومون هبا من املصارف األخرى ،وال سيما التحويالت من
بلد إىل آخر ،وغري ذلك من األعمال املصرفية اليت تستدعي وجود رصيد كاف
لدى املصرف(.)1
اثنيا :املنافع اليت تعود على العميل (صاحب احلساب اجلاري).
 -1حفظ أمواله من املخاطر املختلفة؛ كالسرقة أو الضياع ،خاصة إذا كانت األموال
كثرية؛ حبيث يشق حفظها يف املنزل أو يف احملل التجاري.
 -2إضافة إىل ميزة حفظ املال فإنه يكون مضموانً على املصرف ،ولصاحبه حرية
التصرف فيه مىت شاء.
 -3االنتفاع من اخلدمات اليت يقدمها املصرف لصاحب احلساب اجلاري غالباً بدون
مقابل ،ومن ذلك:
أ -احلصول على دفرت الشيكات ،مما يسهل على صاحب احلساب الوفاء ابلتزاماته
واحتياجاته املختلفة دون احلاجة إىل محل النقود وعدها ومراجعتها مع األمن من
ضياعها وسرقتها وخباصة يف املبالغ الكبرية.
ب -احلصول على بطاقة السحب اآليل ،واليت ميكنه بواسطتها ،سحب ما حيتاجه
من أموال يف أي زمان ومكان ،تسديد قيمة مشرتايته عن طريق أجهزة نقاط
البيع بواسطة الشبكة اإللكرتونية ،وتسديد فواتري اخلدمات العامة؛ كفواتري
الكهرابء واهلاتف واملاء وحنوها ،واالستعالم عن رصيده يف حسابه اجلاري ،وطلب
كشف حلسابه ،وغريها من اخلدمات.
 -4يعد فتح احلساب اجلاري املصريف أسهل وأيسر طريقة لعمل حساابت نظامية دقيقة
عن أي نوع من أنواع النشاط الذي يقوم به العميل؛ كأن يعرف رحبه ابلفرق بني
=

للبنوك".45-44 :2 ،
) (1ينظر :املرتك" ،الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية"34٦ ،؛ الشرقاوي" ،البنوك
اإلسالمية"228 ،؛ والقري" ،احلساابت والودائع املصرفية"720/1/9 ،؛ وسراج" ،النظام املصريف
اإلسالمي".87 ،
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رصيد أول السنة ورصيد آخر السنة.
 -5توثيق احلساابت وضبطها ،حبيث حيصل العميل على كشف مفصل يتضمن مجيع
املدفوعات وتوارخيها ومبالغها واملدفوعة إليهم ،وكذلك احلال يف األموال اليت يتلقاها
من اآلخرين مثل أمثان السلع اليت يبيع أو موارده من اإلجيارات واألرابح . . .إخل،
وهذا يغنيه عن موظف متخصص يف احملاسبة.
 -٦متكني العميل من إثبات وتوثيق مدفوعاته لآلخرين.
 -7احلصول على اخلدمة املصرفية عن طريق اهلاتف وعن طريق تطبيقات األجهزة الذكية
والشبكة العنكبوتية حبيث يستطيع صاحب احلساب اجلاري حتريك معامالته املصرفية
والتجارية بكل يسر وسهولة مما يوفر عليه وقتاً طويالً يف التنقل وإجراء هذه املعامالت.
 -8سهولة وسرعة حتصيل النقود احملولة إىل املصرف من جهات حكومية أو غري
حكومية؛ كتحويل الرواتب الشهرية مثالً.
 -9األسعار املميزة للخدمات األخرى اليت يقدمها املصرف ،واليت تتعلق غالباً ابحلواالت
والصرف األجنيب ورسوم فتح االعتمادات وبطاقات االئتمان وخطاابت الضمان.
وهبذا يتبني أن أموال احلساابت اجلارية هي متثل أهم املوارد النقدية ابلنسبة للبنوك
وحمور نشاطاهتا يف اجملال االقتصادي والتجاري ويف ميادين أنشطتها األخرى وكذلك
ال يستغِن الفرد عن احلساب اجلاري يف معامالته املالية اليومية(.)1
املطلب الثالث :التكييف الفقهي للحسابات اجلارية.
قبل بيان التكييف الفقهي للحساابت اجلارية نبني أن اإليداع النقدي يف البنوك:
على حالتني:
احلالة األوىل :أن يذكر يف عقد اإليداع يف احلساب اجلاري أنه قرض أيخذه البنك

) (1ينظر :صدقي" ،بنوك الودائع"105 ،؛ القري" ،احلساابت والودائع املصرفية"724/1/9 ،؛ األمني،
"الودائع املصرفية النقدية"21٦ ،؛ املرتك" ،الراب واملعامالت املصرفية"349 ،؛ جهاد عبد هللا أبو عومير.
"الرتشيد الشرعي للبنوك القائمة"( .االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية198٦ ،م).1٦٦-1٦4 ،
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الدين(.)1
من املقرض –العميل -فهذا دين إبمجاع الفقهاء املعاصرين ،وجتري عليه أحكام َ
احلالة الثانية :أال يذكر أنه دين ،أو ينص يف العقد على أنه وديعة ،وهذا احلاصل من
أغلب البنوك واملصارف.
فهذه احلالة اختلف يف تكييفها الفقهاء املعاصرون على مخسة أقوال:
القول األول :إهنا قرض؛ فاملودع هو املقرض ،واملصرف هو املقرتض.
وهذا قول أكثر الفقهاء والباحثني املعاصرين ( ،)2وهو رأي جممع الفقه اإلسالمي
املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،ونص عليه ابلقرار رقم  )9/3( 8٦يف دورته
التاسعة املنعقدة يف أيب ظيب( ) 5-1ذي القعدة 1415هـ ،وفيما يلي نص القرار:
"إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع أبيب ظيب بدولة
اإلمارات العربية املتحدة من  ٦-1ذي القعدة 1415هـ ،املوافق  ٦-1نيسان (أبريل)
1995م ،بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع الودائع املصرفية
(حساابت املصارف) ،وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ،قرر ما يلي:
أوالً :الودائع حتت الطلب (احلساابت اجلارية) ،سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية أو
البنوك الربوية ،هي قروض ابملنظور الفقهي ،حيث إن املصرف املستلم هلذه الودائع يده يد ضمان
هلا ،وهو ملزم شرعاً ابلرد عند الطلب ،وال يؤثر على حكم القرض كون البنك (املقرتض) مليئاً(.)3
( )1ينظر :الدبيان ،الشيخ دبيان" .املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعاصرة"( .ط،2
1434ه).2٦1 :12 ،
) (2ينظر :السالوس ،علي أمحد" .حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار يف الفقه اإلسالمي"( .ط،1
الدوحة :دار الثقافة1990 ،م)55 ،52 ،؛ املصري ،د .رفيق يونس" .حبوث يف املعامالت املصرفية".
(مركز أحباث االقتصاد االسالمي جبامعة امللك عبد العزيز ،دمشق :دار القلم)203 ،؛ زعرتي ،الدكتور
عالء الدين " .اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها"( .ط ،1دمشق :دار الكلم الطيب،
1422ه2002-م)199 ،198 ،؛ د .غريب اجلمال " .املصارف واألعمال املصرفية يف الشريعة
اإلسالمية والقانون"( .دار اإلحتاد العرىب للطباعة والنشر والتوزيع1972 ،م)59 ،؛ الرشيد ،د .حممود
عبد الكرمي" ،الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية"1٦0 ،159 ،؛ الرحيلي ،أمحد بن
راشد بن عاتق" ،الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت مجعاً ودراسة".٦25 ،
) (3ينظر :الثبييت ،د .مسعود بن مسعد" .احلساابت اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية" .جملة
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األدلة:
استدل أصحاب هذا القول إبدلة منها:
الدليل األول :أن العربة يف العقود ابملقاصد واملباين ال ابأللفاظ واملعاين( ،)1واملتأمل
للعالقة بني املصرف واملودع(صاحب احلساب اجلاري) يظهر له أن العالقة بينهما إمنا هي
قرض ال وديعة ،حيث إن املصرف ميتلك الودائع ملكا اتما ،وله حق التصرف فيها ويلتزم برد
مبلغ مماثل عند الطلب ،كما أن املصرف يكون ضامناً هلا إذا تلفت سواء فرط أو مل يفرط،
وهذه حقيقة عقد القرض الذي هو دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله ،خبالف الوديعة اليت
هي حفظ مال عند شخص ال يستخدمه ويرده بعينه.
=

جممع الفقه اإلسالمي العدد التاسع835 :1 .؛ السالوس" ،حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار
يف الفقه اإلسالمي"55 ،52 ،؛ املصري" ،حبوث يف املعامالت املصرفية"203 ،؛ العبادي ،د .عبد
هللا" .موقف الشريعة اإلسالمية من املصارف املعاصرة"( .القاهرة :جامعة األزهر ،كلية الشريعة
والقانون ،قسم الفقه املقارن)199 ،198 ،؛ اجلمال ،د .غريب "املصارف واألعمال املصرفية يف
الشريعة اإلسالمية والقانون"59 ،؛ الرشيد" ،الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية"،
الرشيد1٦0 ،159 ،؛ املرتك" ،الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية"34٦ ،؛ سراج،
"النظام املصريف اإلسالمي"93 ،؛ احلسِن ،أمحد بن حسن أمحد" .الودائع املصرفية ،أنواعها،
استخدامها ،استثمارها ،دراسة شرعية اقتصادية"( .ط ،1السعودية :املكتبة املكية وبريوت :دار ابن
حزم1999 ،م)؛ د .حممد عثمان شبري " .املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي"( .ط،٦
األردن :دار النفائس1427 ،ه2007 -م).222 ،
) (1ينظر :احلموي ،أمحد بن حممد مكي احلنفي" ،غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر"( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ 1985 -م)2٦8 :2 ،؛ الكاساين ،أبو بكر بن مسعود احلنفي،
"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،2بريوت :دار الكتاب العريب 1402 ،ه)؛ 134 :4؛
السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين" .األشباه والنظائر"(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1411هـ1991 -م)374 :1 ،؛ الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر" .املنثور يف القواعد
الفقهية"( .ط ،2الكويت :وزارة األوقاف الكويتية1405 ،هـ))371 :2 ،؛ الشرواين ،عبد احلميد" .
حواشي الشرواين يف فقه الشافعية"( .بريوت :دار الفكر بريوت1397 ،ه).402 :4 ،
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ونوقش:
أبن بعض الفقهاء جوز يف الوديعة أن ال ترد بعينها ،بل جيوز التصرف يف الداننري اليت
هي وديعة إن كان مليئا وميلك املثل"(.)1
وأجيب:
أبن الوديعة إن أذن صاحبها ابلتصرف فيها انقلبت قرضاً كما نص عليه بعض
الفقهاء(.)2
) (1قال ابن جزي" :لو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت يف حال االنتفاع ضمن وكذلك أن تسلف
الداننري أو الدراهم أو ما يكال أو يوزن فهلك يف تصرفه فيه " ،وقال " :يف سلف الوديعة فإن كانت
عينا كره وأجاز أشهب إن كان له وفاء هبا وإن كانت عروضا مل جيز وإن كانت مما يكال أو يوزن
كالطعام فاختلف هل يلحق ابلنقد أو ابلعروض على قولني" ابن ُجزي" ،القوانني الفقهية".24٦ ،
وقال يف التاج واإلكليل " :ليس للمودع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقريا.
فإن كان موسرا ،فإن كانت الوديعة عروضا أو مما يقضى فيه ابلقيمة أو مما يكال أو يوزن وكان يكثر
اختالفه وال يتحصل أمثاله ،كالكتان فليس للموسر أيضا أن يتسلفها وكره النقد و اختلف يف جواز
التسلف من الوديعة بغري إذن رهبا؛ ففي املعونة أنه مكروه ،ويف العتبية عن مالك تركه أحب إيل ،وقد
أجازه بعض الناس فروجع يف ذلك فقال :إن كان له مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن ال أبس به. . . . .
 .ووجه اجلواز ،أن الداننري والدراهم ال تتعني كأنه ال مضرة على املودع يف انتفاع املودع هبا إذا رد مثلها،
وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك هبا مع بقاء أعياهنا ،وألن املودع قد ترك االنتفاع هبا مع القدرة فجاز
للمودع االنتفاع به " .ابن املواق ،أبو عبد هللا حممد بن يوسف العبدري املالكي" .التاج واإلكليل (مطبوع
هبـامش مواهـب اجلليل)" .274 :7 ،وينظر :ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد " .بداية
اجملتهـد وهنـاية املقتصد"( .القاهرة :مكتبة الكليات األزهـرية 1389 ،ه)282 :2 ،
) (2قال السرخسي " :وعارية الدراهم والداننري والفلوس قرض ،ألن اإلعارة إذن يف االنتفاع وال يتأتى
االنتفاع ابلنقود إال ابستهالك عينها فيصري مأذوان يف ذلك" .السرخسي ،مشس الدين حممد بن أيب
سهل احلنفي " .املبسوط"( .ط ،3بريوت :دار املعرفة 1398 ،ه)2٦3 :11 ،
وقال الشيباين" :قال أبو حنيفة :عارية الدراهم قرض" .الشيباين ،أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن
فرقد" .األصل" .حتقيق :أبو الوفا األفغاين( .كراتشي :إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية)203 :8 ،
قال احلاكم الشهيد :وعارية الدراهم والداننري والفلوس قرض ،وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد
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وهذا هو مذهب احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة يف املشهور ووجه عند الشافعية( ،)1فإعارة
الدراهم والداننري  -وإن كان بلفظ اإلعارة – قرض فيكون لفظ اإلعارة كناية يف القرض ،ألن
اإلعارة إذن يف االنتفاع ،وال يتأتى االنتفاع هبذه األشياء إال ابستهالك عينها ،وال ميلك
استهالكها إال إذا ملكها ،فاقتضت متليك عينها ضرورة ،وذلك ابهلبة أو ابلقرض ،والقرض
أدانمها ضرراً لكونه يوجب رد املثل ،وهو يقوم مقام العني ،ولذلك حكم به يف حال التلف.
الدليل الثاين -أن املصرف ملتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة اجلارية ،ويكون
ضامناً هلا عند التلف ،وهو ضامن فرط أم مل يفرط ،وهذا هو عقد القرض ،أما الوديعة
فليست كذلك بل هي أمانة عند املودع ،فإن تلفت بتعد أو تفريط ضمن إمجاعاً ،وإن تلفت
بال تعد وال تفريط مل يضمن كما نص الفقهاء ()2أن الوديعة أمانة ،وقد علم أن األمانة غري
=

عدا مثل اجلوز والبيض وكذلك االقطان والصوف واإلبريسم والكافور وسائر متاع العطر ،والصنادلة
اليت ال تقع االجارة على منافعها قرض " .تكملة حاشية رد احملتار"524 :2 ،
) (1ينظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع"215 :٦ ،؛ ابن املواق" ،التاج واإلكليل"548 :4 ،؛ الشريازي،
أبو إسحاق إبراهيم بن علي " .املهذب" .حتقيق :الشيخ زكراي عمريات( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية141٦ ،هـ)482 :3 ،؛ الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد" ،فتح العزيز بشرح الوجيز"( ،بريوت:
دار الفكر)211 :11 ،؛ ابن قدامة" ،املغِن"131 :5 ،؛ الدبيان" ،املعامالت املالية أصالة
ومعاصرة".497 :20 ،
) (2قال أبو جعفر " :والوديعة أمانة غري مضمونة قال أبو بكر أمحد :وال اختالف فيه بني فقهاء األمصار".
اجلصاص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي" .شرح خمتصر الطحاوي" .حتقيق :د .عصمت هللا
عنايت هللا حممد  -أ .د .سائد بكداش  -د حممد عبيد هللا خان  -د زينب حممد حسن فالتة،
أعده للطباعة وراجعه وصححه :أ .د .سائد بكداش( .ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية  -ودار
السراج 1431 ،هـ  2010 -م)209 :4 ،
وقال يف التلقني" :الوديعة أمانة حمضة ال تضمن إال ابلتعدي والقول قول املودع يف تلفها على
اإلطالق مع ميينه" البغدادي ،أبو عبد حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب املالكي " .التلقني
يف الفقة املالكي" .حتقيق :أيب أويس حممد بو خبزة احلسِن التطواين( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية 1425هـ2004-م)172 :2 ،
وقال الشريازي" :والوديعة أمانة يف يد املودع فإن تلفت من غري تفريط مل تضمن" الشريازي،
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مضمونة مامل يفرط.
واحلساب اجلاري مضمون على كل حال فعلم أنه قرض.
الدليل الثالث- :أن املال يف احلساب اجلاري عبارة عن نقود يضعها صاحب
احلساب ،وهو يعلم أن املصرف يتصرف فيها ،وخيلطها ابألموال اليت لديه مبجرد استالمها،
وإدخال بياانهتا ابحلاسب ،مث يستثمرها ،وقد دفعها إليه راضياً بذلك فكان إذانً ابلتصرف؛
فهذه األموال يف حقيقتها قرض وليست وديعة (.)1
الدليل الرابع - :كما أن العميل مل يرغب يف احلصول على أرابح؛ وإمنا رغب يف
حفظ أمواله وضماهنا ،والبنك قد ضمن للمودعني رأس ماهلم وال جيتمع الضمان مع
األرابح ،وإال حتولت إىل قرض بفائدة ،ولذلك فإن من حق املصرف استثمار أموال احلساب
اجلاري بتفويض من العميل وأرابحها له وخسائرها عليه وللعميل رأس ماله فقط.
الدليل اخلامس  -أن املصرف ميلك املال يف احلساب اجلاري ،ويتصرف فيه فيكون
قرضاً ،وليس إيداعاً ،إذ يف عقد اإليداع ال ميلك الوديع الوديعة ،وليس له أن يتصرف فيها،
والعربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين -كما سبق ،-وتسميتها وديعة إمنا هو على
سبيل اجملاز ال احلقيقة لعدم توفر حقيقة الوديعة فيها (.)2
القول الثاين :إهنا وديعة ابملعىن الفقهي ،وقال به بعض الباحثني املعاصرين (.)3
=

"املهذب".181 :2 ،
وقال يف الكايف" :والوديعة أمانة إذا تلفت من غري تفريط ،مل يضمن املودع ابإلمجاع" ابن قدامة
املقدسي ،أبو حممد موفق الدين احلنبلي " .الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق :زهـري
الشاويش( ،ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي 1399 ،ه)209 :2 ،
)" (1حبوث يف املصارف اإلسالمية".201 ،
) (2ينظر :السالوس" ،حكم ودائع البنوك"٦1 ،؛ وسراج" ،النظام املصريف اإلسالمي"93 ،؛ جملة جممع
الفقه االسالمي 730
)(3كالدكتور حسن عبد هللا األمني يف كتابه (الودائع املصرفية النقدية ص ،)233والدكتور عيسى عبده
(مستشار سابق لبنك ديب اإلسالمي) يف كتابه العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرة
(ص ،)113والدكتور عبد الرزاق اهلييت يف كتابه (املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق) (ص،)2٦1
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وبه أخذ بنك ديب اإلسالمي (.)1
استدل أصحاب هذا القول أبدلة منها- :
الدليل األول - :أن أموال احلساب اجلاري توضع لدى املصرف ويسحب منها يف
الوقت الذي خيتاره املودع ،وهذا معىن الوديعة أن ترد لصاحبها إذا طلبها (.)2
ونوقش أبن الودائع ال يؤذن ابستخدامها وإن استخدمت فهي قرض ،وأموال
احلساابت اجلارية يتصرف فيها املصرف مبجرد استالمها مث يرد بدهلا ال عينها ،وهذا ينطبق
على القرض مبعناه الشرعي ال على الوديعة (.)3
الدليل الثاين - :أن املصرف ال يتسلم هذه الوديعة على أهنا قرض ،ألنه أيخذ عليه
أجرا –عمولة -على حفظ الوديعة حتت الطلب ،بعكس الوديعة ألجل اليت يدفع هو عليها
فائدة ،والقرض ال يؤخذ عليه أجر؛ ألن كل قرض جر نفعا فهو راب.)4( .
=

والدكتور أمحد عبيد الكبيسي يف حبثه املقدم جملمع الفقه اإلسالمي (جملة اجملمع .)755/1/9
ومال إليه الدكتور حسني كامل فهمي ،ورأى ضرورة إعادة النظر يف التكييف الفقهي املعمول به
حالياً ابلنسبة للحساابت اجلارية يف البنوك اإلسالمية ليصبح :وديعة (مبفهومها الشرعي) لدى كل
من البنك اإلسالمي ،والبنك املركزي يف نفس الوقت ،مع اإلذن للبنك املركزي فقط ابستخدامها.
الودائع املصرفية حساابت املصارف ،د .حسني كامل فهمي( ،جملة جممع الفقه اإلسالمي،
 ، .)٦89/1/9وينظر :الشهراين" ،احلساابت اجلارية حقيقتها – تكييفها" ،ـ.8
) (1نصت املادة  53من النظام األساسي للبنك الذي أتسس عام 1975-1395م على أن البنك
يقبل ودائع بدون تفويض ابالستثمار :وأتخذ صورة احلساابت اجلارية ودفاتر االدخار املعمول هبا يف
النظم املصرفية املعاصرة ،وهذه أتخذ حكم "الوديعة" املعتمدة يف الشريعة اإلسالمية.
املصري" ،حبوث يف املصارف اإلسالمية".190 ،
) (2ينظر :الثبيِن " ،احلساابت اجلارية"835 :1 ،؛ واألمني" ،الودائع املصرفية النقدية".233 ،
) (3ينظر :العمراين ،الدكتور عبد هللا حممد" .املنفعة يف القرض دراسة أتصيلية تطبيقية"( .ط ،2الرايض:
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع1431 ،هـ 2010 -م)304 ،؛ والعمراين" ،احلساب اجلاري العالقة
املصرفية واآلاثر الشرعية دراسة فقهية".24 ،
) (4ينظر :الثبييت" ،احلساابت اجلارية"835 :1 ،؛ األمني" ،الودائع املصرفية".233 ،
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ونوقش :أبن األجور اليت أيخذها املصرف من صاحب احلساب اجلاري ال يُسلم
على أهنا يف مقابل احلفظ ،بل هي يف مقابل اخلدمات اليت يقدمها املصرف لصاحب
احلساب؛ كإصدار دفرت الشيكات ،وبطاقة السحب اآليل ،وكشوف احلساب وغريها من
اخلدمات ،مع أن أغلب املصارف ال أتخذ أجوراً يف مقابل فتح احلساب والكثري من
اخلدمات املقدمة لعمالء احلساابت اجلارية.
الدليل الثالث - :أن املصرف يتعامل حبذر شديد عند استعمال أموال احلساابت
اجلارية والتصرف فيها ،مث يبادر بردها فوراً عند طلبها مما يدل على أهنا وديعة (.)1
نوقش :أبن هذا التصرف من املصرف ال يغري من حقيقة العقد ،والواقع أن املصرف
يتصرف يف مال احلساب اجلاري خبالف ما ذُكر حيث يقوم خبلطها مباله ومال العمالء
اآلخرين مبجرد استالمها ،مث يتصرف فيها كما لو كانت ملكه ،كما أنه ال يردها بعينها.
وأما كونه يبادر بردها عند طلبها فهذا ال ينفي كوهنا قرضاً؛ ألن املقرض له طلب بدل
القرض يف احلال مطلقا ()2؛ ألن القرض يثبت يف الذمة حاالً ،فكان له طلبه كسائر الديون
احلالة؛ وألنه سبب يوجب رد املثل أو القيمة فكان حاالً (.)3
وكذلك فإن املبادرة بردها عند طلبها فيه حفاظ على مسعة املصرف ،وحتفيز للتعامل
معه ،ويف هذا التعامل فوائد ترجع إىل املصرف ،كما هو معلوم.
الدليل الرابع - :أن املودع بدفعه املال ملصرف على صورة احلساب اجلاري ال يقصد
إقراض البنك؛ ألن املصرف مليء وغِن وال يقصد املشاركة يف األرابح ،بل مقصوده حفظ
املال مث طلبه عند احلاجة إليه ،وهذا معىن عقد الوديعة؛ فال يسمى فعله إقراضاً (.)4
كما أن القرض عقد إرفاق وإحسان ونفع للمقرتض ،واملقرتض هو صاحب املنفعة
) (1األمني" ،الودائع املصرفية".234 ،
) (2ينظر :املقدسي ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة " .الشرح الكبري على منت املقنع"( .دار
الكتاب العريب للنشر والتوزيع)332 :12 ،؛ البهويت ،مصنور بن يونس" ،كشاف القناع عن منت
اإلقناع"( ،بريوت :دار الكتب العلمية).)314 :3( .
) (3البهويت" ،كشاف القناع".314 :3 ،
) (4ينظر جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع 835 :1؛ واألمني" ،الودائع املصرفية".234 ،233 ،
- 543 -

اهلدااي واملزااي البنكية لعمالء احلساابت اجلارية ،دراسة فقهية مقارنة ،د .حممد بن عليثة بن عسري الفزي

واملصلحة؛ عكس الوديعة فاملنتفع وصاحب املصلحة هو املودع حلفظ وديعته ،واملصرف
منتفع من احلساب اجلاري ،وليس يف احلساب اجلاري إرفاق ابملصرف بل املودع يريد
مصلحة حفظ املال.
ونوقش :أبن املودع إذا أراد حفظ املال ومل يرد القرض ال يؤثر يف حقيقة العقد فالعربة
ابملعاين ال األلفاظ ،وحقيقة التعامل مع املصرف هو القرض ،بدليل جواز التصرف يف املال،
واملودع ليس له حق يف الربح ،فرييد حفظ أمواله مع ضماهنا من املصرف ،وهذا يف حقيقته
قرض ال وديعة ،كما أن اإلرفاق ليس شرطا يف صحة القرض وال من لوازمه بدليل أثر الزبري
–رضي هللا عنه( :)1(-أن الرجل كان أيتيه ابملال فيستودعه إايه فيقول الزبري–رضي هللا عنه
ال ولكنه سلف فإين أخشى عليه الضيعة)( )2ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ،ومل يعلم له
خمالف ،فكان إمجاعا وهو قرض ،فاإلرفاق ليس شرطا يف صحة القرض ،وال من لوازمه ومل
يقصد أصحاب الودائع إقراض الزبري بل أرادوا حفظ ماهلم ،ومل يلتفت ملقصد املودعني ،وقد
أجاز الفقهاء صورا من القروض ليس فيها إرفاق كالسفتجة( ،)3وقرض مال اليتيم( ،)1وقرض
) (1الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ،وابن عمة النيب  صفية بنت عد املطلب ،وأحد
العشرة املشهود هلم ابجلنة وأحد الستة أهل الشورى ،وأول من سل سيفه يف سبيل هللا أسلم وهو
حدث له ست عشرة سنة ،قتل  يف رجب سنة ست وثالثني( .ينظر :ابن عبد الرب ،يوسف أبو
عمر النمري " .االستيعاب يف معرفة األصحاب (مطبوع مع اإلصابة البن حجر)" .حتقيق :الدكتور طه
الزيِن( .ط ،1مصر :مكتبة الكليات األزهرية)510 :2 ،؛ و البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل.
" التاريخ الكبري" .حتقيق :السيد هاشم الندوي( .بريوت :دار الفكر 1398 ،هـ)؛ 409 :3؛ و ابن
سعد ،حممد بن سعد بن منيع الزهري" .الطبقات الكربى" .حتقيق :علي حممد عمر( .ط ،1القاهرة:
مكتبة اخلاجني 2001 ،م)100 :3 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء"٦7-41 :1 ،؛ و املزي ،يوسف
بن عبد الرمحن بن يوسف " .هتذيب الكمال" .حتقيق :د .بشار عواد معروف( .ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1400 ،ه – 1980م)319 :9 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة".553 :2 ،
) (2أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب اخلمس ابب بركة الغازي يف ماله حيا وميتا مع النيب –
صلى هللا عليه وسلم -ووالة األمر حديث رقم (.87 :4 ،)29٦1
) (3السفتجة (بضم السني –وقيل بفتحها-وفتح التاء) واحدة السفاتج فارسي معرب ،وهي كتاب لصاحب
املال إىل وكيله يف بلد آخر ليدفع إليه بدله ،وفائدته السالمة من خطر الطريق مؤنة احلمل ،وقال يف
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الرجل فالحه وغرميه حبا يزرعه يف أرضه(.)2
وهبذا يتبني أنه ال يشرتط يف القرض أن يكون إرفاقاً من غِن حملتاج ،وإن كان األصل
فيه كذلك.)3( .
الدليل اخلامس - :أن احلساب اجلاري خيالف القرض يف أنه ال يقبل وال تسمع
فيه دعوى اإلنظار لإلعسار مـن قبـل املصرف إذا طلـب املودع وديعته ،وبناء على ذلك ،فإن
املبالغ اليت يودعهـا العميـل فـي احلـساب اجلاري هي مبثابة ما يف جيبه ،وهو من هذه اجلهة
أيضا أقـرب شـبها ابلوديعـة املضمونة ،حيث ال جيوز وال حيق للوديع شرعا أتخري ردها
لصاحبها عند الطلب ،وال يسمع وال يقبل منه طلب اإلنظار إلعسار أو لغري ذلك (.)4
ونوقش :أبان ال نسلم أبن دعوى اإلعسار ال تسمع يف البنوك بل الواقع غري ذلك،
ويف حال اإلعسار واإلفالس يعلن قضائيا وتسمع الدعوى ،كما أن حدوث اإلفالس
للمصرف اندر ،و"النـادر ال حكم له"( ،)5و "ال عربة ابلتوهم"( ،)1كما أن األصل كون البنك
=

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (" :)278 /1هي كتاب صاحب املال لوكيله أن يدفع ماال قرضا
أيمن به من خطر الطريق .ينظر :النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف" .حترير ألفاظ التنبيه".
حتقيق :عبد الغِن الدقر( .ط ،1دمشق :دار القلم1408 ،ه)193 ،؛ و اخلوارزمي ،برهان الدين انصر
بن عبد السيد" .املغرب يف ترتيب املعرب"( .دار الكتاب العريب).22٦ ،
) (1قرض مال اليتيم إذا مل يكن فيه حظ له مل جيز قرضه ،فمىت أمكن الويل التجارة به ،أو حتصيل عقار له
فيه احلظ ،مل جيز له أن يقرضه ألن ذلك يفوت احلظ على اليتيم وإن مل يكن ذلك ،وكان قرضه حظا
لليتيم جاز ،قيل لإلمام أمحد :إن عمر استقرض مال اليتيم قال :إمنا استقرض نظرا لليتيم واحتياطا.
ابن قدامة املقدسي" ،املغِن".2٦9 :4 ،
) (2قال يف الكايف يف فقه اإلمام أمحد ( " :)73 /2قال القاضي :وجيوز قرض مال اليتيم للمصلحة ،مثل
أن يقرضه يف بلد ليوفيه يف بلد آخر ،لريبح خطر الطريق .ويف معىن هذا قرض الرجل فالحه حبا
يزرعه يف أرضه ،أو مثنا يشرتي به بقرا وغريها؛ ألنه مصلحة هلما .وقال ابن أيب موسى :هذا خبيث".
) (3العمراين" ،املنفعة يف القرض ،دراسة أتصيلية تطبيقية".7 ،
) (4احلساب اجلاري د عبد هللا حممد العمراين ص.23
) (5ينظر عالء الدين البخاري ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد " .كشف األسرار شرح أصول البزدوي".
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مليئا ،فال يسمع جمرد دعوى اإلعـسار.
كما أن اإلعسار يف الوديعة ال يتصور؛ ألن الوديعة وضعت للحفظ وليس
لالستهالك ،ولو استهلكت صارت قرضاً فال يتصور فيها اإلعسار ،إذ األصل حفظ عينها
دون تصرف ،أما لو تصرف فيها مل تبق وديعة يف نظر الشرع ،وإمنا انقلبت ضماانً وقرضاً.
الدليل السادس - :أن صاحب احلساب اجلاري ليس له أن يسرتد من البنك إال
مقدار ما أودع فيه عدداً ،وال أتثري هلبوط قيمة النقود مهما كان فاحشاً ،وهذا يقتضي خترجيه
على الوديعة املضمونة ،أما يف القروض فإن احلكم خمتلف ،إذ جيب يف النظر الفقهـي عند
طروء هبوط قيمة النقود هبوطا فاحشا رفع الضرر عـن املقـرض ،احملـسن املتضرر بصلح
إجباري ينطوي على تعويض عـادل لـه ،نتيجـة وقـوع هـذه اجلائحة (.)2
ونوقش :أبن مجهور الفقهاء يرون أن القرض ال يرد بعينه بل مثله والقرض ال يكون
قرضا إال ابستهالك عينه وال يشرتط فيه رده بعينه إمنا هذا يف الوديعة ،و القروض تقضى
أبمثاهلا ،وال ينظر فيها إىل ارتفاع أو هبوط"(.)3
مث ما حيلة املقرض فيما لو ظلت أموال املقرض حمفوظة لديه ،وجاءهتـا جائحـة مالية
من اهنيار العملة؟  ،وكذا ما ذنب املقرتض املدفوع إليه القرض على وجـه اإلرفاق
واإلحسان-وهو املقصود األعظم من مشروعية القرض -أال يعد مظلومـا يف حال مالحقته
()4
بدفع املال إىل املقرض أضعاف ما أخذ.
القول الثالث :إهنا عقد إجارة للنقود ،وما يدفعه املصرف لصاحب النقود هو أجر
=

(دار الكتاب اإلسالمي)370 :3 ،؛ والسبكي" ،األشباه والنظائر"12٦ :2 ،؛ والزركشي" ،املنثور
يف القواعد الفقهية".24٦ :3 ،
) (1ينظر قواعد الفقه107 ،؛ و آل بورنو ،الدكتور حممد صدقي بن أمحد بن حممد " .الوجيز يف إيضاح
قواعد الفقة الكلية"( .ط ،4بريوت :مؤسسة الرسالة 141٦ ،هـ  199٦ -م)208 ،؛ والكاساين،
"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".18٦ :3 ،
) (2ينظر :العمراين" ،احلساب اجلاري".24 ،
) (3ينظر :ابن قدامة املقدسي" ،املغِن"441 :٦ ،
) (4ينظر :العمراين" ،احلساب اجلاري".24 ،
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الستعمال هذه النقود (.)1
واستدلوا :أبن النقود تقوم مقام الدراهم والداننري يف كوهنا أمثاانً ،وإجارة الدراهم والداننري
جائزة عند بعض الفقهاء؛ ألن هلا منفعة مباحة فجاز االستئجار هلا كسائر املنافع( ،)2فيكون
البنك مستأجراً والعميل صاحب احلساب اجلاري مؤجراً وما يدفعه البنك أجرة.
ونوقش - :أبنه يؤدي الستحالل الراب()3؛ ألنه كيَّف الفوائد الربوية أبهنا أجرة
اإلجارة كما أن أجرة النقود عند املالكية –كما سبق –قرض وإن وقعت بلفظ العارية ،وجوز
بعض الفقهاء عارية النقود للتزين والوزن ،واتفق اجلميع على أنه ال تصح إجارة الدارهم
والداننري لغري التحلي والوزن وتنقلب اإلجارة يف هذه احلالة قرضاً(.)4
وأبن النقود ال ميكن االنتفاع هبا مع بقاء أعياهنا ،وما ال ينتفع به مع بقاء عينه ال
يصلح للتأجري.
القول الرابع :أهنا عقد مستقل من نوع خاص له ظروفه وأحواله وال يدخل حتت
عقد آخر( ،)5فاحلساب اجلاري له شبه بعدد من العقود ،وخليط من عدد منها ،ولتطوره
وجتدد معامالته ،ميكن أن يقال إنه عقد من نوع خاص(.)٦
) (1ينظر :الشهراين" ،احلساابت اجلارية حقيقتها ،تكييفها".15 ،
) (2وهو قول املالكية ورواية عند احلنابلة عليها املذهب ووجه عند الشافعية وذهب احلنفية واألصح عند
الشافعية اىل عدم اجلواز ينظر :السرخسي" ،املبسوط"32-31 :1٦ ،؛ القرايف" ،الذخرية":5 ،
400؛ البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي " .التهذيب يف فقه اإلمام
الشافعي" .حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
 1418هـ  1997 -م)425-420 :4 ،؛ البهويت" ،كشاف القناع عن منت اإلقناع"5٦2 :3 ،
) (3ينظر :السالوس" ،حكم ودائع البنوك"51 ،؛ الثبييت" ،احلساابت اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة
االقتصادية" 835/1/9
) (4ينظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع"17 :4 ،؛ القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي" .
الذخرية"( .بريوت :دار الغرب اإلسالمي)400 :5 ،؛ الشريازي" ،املهذب"513 :3 ،؛ ابن النجار،
حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي " .معونة أوىل النهى شرح املنتهى" .حتقيق :عبد امللك بن عبد
املكرمة :مكتبة األسدي).12٦ :٦ )972( ،
هللا بن دهيش( .مكة ي
) (5العمراين" ،احلساب اجلاري".25 ،
) (٦وهو قول د حممد علي القري ،ود يوسف الشبيلي ينظر :الودائع املصرفية القري ،د حممد علي.
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ودليلهم- :أنه ليس من العقود املسماة املعروفة يف البيع.
وألنه عقد جديد ذو أهداف خمتلفة ،فالعميل يودع النقود هبدف احلفظ ،أو سداد
مطلوابته ،واملصرف يقبل هذه الوديعة هبدف استعماهلا (.)1
ونوقش :أبن احلساب اجلاري أشبه ما يكون ابلقرض ألسباب كثرية قد سبق ذكرها
ومن أمهها أن البنك يتصرف أبموال احلساابت اجلارية وال يرد العني بل املثل ،فالبنك ال
يقبل الوديعة إال أبن يتصرف فيها ،كما أن فيه شبها ابلوديعة ولكنه أقرب للقرض ،والقاعدة
عند الفقهاء والباحثني مىت أمكن ختريج العقد واملعاملة على نوع معروف يف الشريعة واحتدت
األصول فيخرج عليه ملعرفة اآلاثر املرتتبة شرعاً على هذا العقد.
القول اخلامس :إهنا وديعة انقصة أو شاذة.
املودع عنده ،ويلتزم برد مثلها
واملراد ابلوديعة الناقصة أو الشاذة هي :وديعة يتملكها َ
خبالف الوديعة الكاملة اليت ال جيوز للوديع أن يتملكها مطلقاً(.)2
واستدلوا مبا يلي:
 -1أبدلة القول الثاين.
 -2وألهنا وديعة ال يلتزم فيها املصرف برد عينها وإمنا يرد مثلها.
 -3وألهنا ختتلف عن القرض يف أن ي
املودع لديه
للمودع أن يطلبها
يف أي وقت ،مما جيعل َ
حيتفظ دائماً مبا يساوي الشيء املودع نوعاً ومقداراً(.)3
املناقشة :من وجهني:
=

"حساابت املصارف" ،جملة جممع الفقه اإلسالمي 721 ،720/1/9؛ الشبيلي ،د يوسف،
"التكييف الشرعي للحساب اجلاري".10 ،
) (1ينظر :الثبييت" ،احلساابت اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية"83٦ :1 ،؛ احلسِن" ،الودائع املصرفية،
أنواعها ،استخدامها ،استثمارها"103-102 ،؛ واهلييت" ،املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق".212 ،
( )2ينظر :هيئة كبار العلماء" .حبث يف املعامالت املصرفية"( .جملة البحوث اإلسالمية)23 :8 ،؛
والثبييت" ،احلساابت اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية"835 :1 ،
( )3ينظر :الثبييت" ،احلساابت اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية"835 :1 ،؛ واحلسِن" ،الودائع
املصرفية ،أنواعها ،استخدامها ،استثمارها".103-102 ،
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()1

 -1الوديعة الشاذة أنكرها الكثري من الفقهاء واالقتصاديني ،وقالوا إهنا قرض .
 -2هذا خيالف واقع نظام اإليداع املصريف ،حيث إن املصرف ال حيتفظ يف خزانته مبقدار
من النقود يساوي جمموع األموال املودعة لديه ،وإال تعطلت نشاطاته ،وإمنا حيتفظ
بنسبة معينة منها ،وهو ما يعرف ابالحتياطي القانوين ملواجهة احتماالت طلبات
الرد ،واالحتفاظ بنسبة من املبلغ ،وليس االحتفاظ أبجزاء من األموال أبعياهنا(.)2
الرتجيح:
الراجح وهللا تعاىل أعلم أن األموال اليت يضعها أصحاهبا يف حساب جا ٍر هي قروض
وليست ودائع ،وذلك لألسباب اآلتية:
()3
 -1أنه ينطبق عليه تعريف القرض ،فهو "دفع مال إىل الغري لينتفع به ويرد بدله" ،
ومال احلساب اجلاري يدفعه صاحبه إىل املصرف ،لينتفع به ويرد بدله (.)4
 -2أن املصرف يتصرف يف املال املودع كالقرض متاماً ،والوديعة األصل فيها أال
يستعملها ،وليس لصاحب املال نصيب يف الربح ،واملصرف لن يعيد نفس املبلغ
بعينه ،بل يعيد مثله عند الطلب ،وهذه األموال يف حقيقتها قروض ال ودائع (.)5
 -3أن هناك فرقاً بني القرض والوديعة فالقرض يضمن املقرتض سواء فرط أم مل يفرط ،أما
يف الوديعة فيضمن املودع  -ما مل يكن املودع مفرطاً  -وكل منهما ضامن ألنه
مالك ،وهذا حقيقة عقد القرض.
ويشهد هلذا أن عقد القرض يعتمد على أمرين:
األمر األول :أن يعطى املال إىل أحد ،ويؤذن له بصرفه لصاحله ،بـشرط أن يـرد مثله
إىل املقرض مىت طلب منه ذلك.
األمر الثاين :أن يكون املال املدفوع مضموانً على املستقرض.
( )1ينظر :هيئة كبار العلماء" .حبث يف املعامالت املصرفية".23 :8 .
( )2ينظر :الثبييت" ،احلساابت اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية"837 :1 ،؛ واحلسِن" ،الودائع
املصرفية ،أنواعها ،استخدامها ،استثمارها".103-102 ،
) (3ينظر :املرداوي ،أبو احلسن علي بن سليمان احلنبلي" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف".
حتقيق :حممد حامد الفقي( .ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث 1400 ،هـ).123 :5 ،
) (4ينظر :الشهراين" ،احلساابت اجلارية حقيقتها ،تكييفها".11 ،
) (5ينظر" :حبوث يف املصارف اإلسالمية".202 ،201 ،
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وهذان األمران متوافران يف احلساابت اجلارية.
 -4وملا قد سبق من أن العربة يف العقود احلقائق واملعاين ال األلفاظ والعبارات واملباين،
وتسمية هذا العقد بني صاحب املال واملصرف وديعة جارية ال يغري حقيقة العقد أبنه
قرض ،وإمنا مسي وديعة أو إيداعاً –ال يقصدون به الوديعة الشرعية – بل أرادوا املعىن
اللغوي؛ فإهنا فعيلة من "ودع يدع "مبعىن أهنا مرتوكة عند املودع ،وهو املصرف هنا بغض
النظر عن كوهنا أمانة أو مضمونة وال يلتفت للمعىن االصطالحي الفقهي(.)1
 -5ألن أترخيها بدأت بشكل ودائع وتطورت خالل جتارب املصارف واتساع أعماهلا إىل
قروض؛ فظلت حمتفظة من الناحية اللفظية ابسم الودائع ،وإن فقدت املضمون
الفقهي هلذا املصطلح ،وعليه فاستخدام لفظ "ودائع" بدالً من "قروض" إمنا كان
صحيحاً يف مرحلة أترخيية من مراحل التطور املصريف ،حيث كان الناس يودعون
نقودهم عند الصائغ أو الصرييف مقابل أجر يتقاضاه ،لكن عندما بدأ هؤالء الصيارفة
ابستغالل هذه األموال وإبقراضها إىل غريهم أو استغالهلا ،مل تعد هذه العمليات
ودائع ،وكان ينبغي منذ ذلك الوقت هجر هذه التسمية وتركها لعمليات أخرى؛
(كإيداع األشياء الثمينة) واالنتقال إىل التسمية احلقيقية قروض(.)2
 -٦أن صاحب املال واملصرف يتفقان على احلفظ والضمان واإلذن ابلتصرف للمصرف
وأخذ بدله عند الطلب ،وهذه حقيقة القرض.

اآلاثر املرتتبة على تكييف احلساابت اجلارية أبهنا قرو
يرتتب على القول بتكييف احلساابت اجلارية على أهنا قرو

آاثر من أمهها:

) (1ينظر :العثماين" ،أحكام الودائع املصرفية"794/1/9 ،؛ واملرتك" ،الراب واملعامالت املصرفية"،
(782/1/9 ،)348؛ "حبوث يف املصارف اإلسالمية".204 ،
) (2ينظر :هيئة كبار العلماء" ،حبث يف املعامالت املصرفية"22 :8 ،؛ والثبييت" ،احلساابت اجلارية وأثرها
يف تنشيط احلركة االقتصادية"840-838 :1 ،؛ واحلسِن" ،الودائع املصرفية ،أنواعها ،استخدامها،
استثمارها"105 ،؛ والقليويب ،مسيحة "األسس القانونية لعمليات البنوك" 495؛ العمراين" ،احلساب
اجلاري العالقة املصرفة واآلاثر الشرعية".21 ،
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 -1أن ضمان تلك املبالغ يف احلساابت اجلارية على املصرف كاملقرتض( ،)1وميثله املؤسسون
واملسامهون؛ ألهنا مملوكة هلم ،والقاعدة الفقهية أن اخلراج ابلضمان ،وأن الغنم ابلغرم(.)2
 -2إذا أفلس املصرف فليس للمودع أن يدخل يف التفليس على أنه مالك للوديعة
وتكون له األولوية ،بل على أساس أنه دائن عادي خيضع لقسمة غرمائه(.)3
 -3للمصرف حق التصرف يف أموال احلساابت اجلارية مبوجب العقد ،بناء على أن عقد
القرض ينقل امللكية إىل املقرتض –إمجاعا-ومقصود عقد القرض استهالكه واالنتفاع
به ،وابلتايل فإن املنافع العائدة من استثمار هذا القرض هي للمصرف دون أن يكون
للمقرض منها شيء(.)4
ويرتتب على هذا أن للمصرف االستفادة من جمموع األموال اليت آلت إىل ملكيته من
جمموع احلساابت اجلارية يف توليد االئتمان أو ما يسمى بـ(خلق الودائع)( ،)5وهذا انتج عن
طبيعة عمله واستثماره جملموع القروض.
) (1املرتك" ،الراب واملعامالت املصرفية".347 ،
) (2ينظر الشافعي ،حممد بن إدريس" ،الرسالة" ،حتقيق :أمحد شاكر( ،ط ،1مصر :مكتبة احلليب،
1358ه))448 :1( ،؛ و ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد األندلسي" .اإلحكام يف أصول
األحكام" .حتقيق :الشيخ أمحد حممد شاكر40 :7 ،؛ و ابن عقيل البغدادي ،علي بن عقيل بن
حممد " .الواضح يف أصول الفقه" .حتقيق :الدكتور َعبد هللا بن َعبد املحسن الرتكي( .ط ،1بريوت:
ُ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 1420 ،هـ  1999 -م).411 :3 ،
) (3املرتك" ،الراب واملعامالت املصرفية"347 ،؛ والشهراين" ،احلساابت اجلارية حقيقتها – تكييفها"،
15؛ واملفصل يف أحكام الراب109 :4 ،؛ و اخلثالن ،د .سعد بن تركي" .فقه املعامالت املالية
املعاصرة"( .الرايض :دار الصميعي للنشر والتوزيع).27 :2 ،
) (4العمراين" ،املنفعة يف القرض".311 ،
) (5يعرف االئتمان اصطالحاً ابنه إلتزام جهة جلهة أخري ابإلقراض أو املداينة ،ويف النظام املصريف يعرف
االئتمان أبنه قرض أو حساب على املكشوف مينحه البنك لشخص ما.
ويعِن حجم االئتمان يف االقتصاد املقدار الكلي للقروض والسلف اليت مينحها النظام.
وخلق النقود :يقصد هبا مد السوق بنوع من النقود أو وسائل الدفع.
وتعترب البنوك التجارية الوسيط الذي جيمع بني املودعني (املستهلك الراغب يف االدخار) و املستثمرين
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املبحث الثاني :يف اهلدايا واملزايا البنكية وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :بيان الضابط الفقهي :كل قرض جر نفعا فهو ربا.
قبل بيان حكم املزااي واهلدااي املقدمة لعمالء احلساابت اجلارية البد من بيان الضابط
الفقهي كل قرض جر نفعا فهو راب ،وبيان ضابط املنفعة احملرمة.
أولا :املعىن اإلمجايل للضابط:
يبني الضابط أن القرض من ابب اإلرفاق واإلحسان ،وليس من ابب املعاوضات،
ولذلك ال جيوز للمقرض أن يستغل حاجة املقرتض وضعفه فيشرتط عليه شروطا جتلب له
املنفعة الزائدة على ما أقرض ،كأن يشرتط عليه أخذ شيء منه مقابل القرض ،أو أن يعقد له
عقدا حيابيه فيه ألجل القرض وحنو ذلك.
وبني الضابط أن أي منفعة اشرتطها املقرض على املقرتض فهي راب ،ألن ماله يرجع
إليه كامالً مع تلك الزايدة ،وهذا هو عني الراب.
وقد قيد بعض أهل العلم هذا احلكم فجعلوه خاصا ابملنفعة اليت ختص املقرض،
وجوزوا اشرتاط املنفعة املشرتكة بينهما( )1كما سيأيت الكالم عنه يف العمل ابلضابط.

=

(املقرتض الراغب يف القيام بعملية إنتاجية) وذلك عن طريق استقبال ودائع املودعني و من مث
توجيهها إىل املقرتضني .إال أن حجم القروض اليت تقدمها البنوك عادة ما يفوق حجم الودائع
(ويسمى هذا بتوليد االئتمان أو النقود) .إذن من أهم وظائف البنوك التجارية قيامها بتوليد النقود و
من مث التأثري على حجم النقود يف االقتصاد و ما يرتتب على ذلك من أتثري على النشاط االقتصادي
عموماً و املستوى العام لألسعار خصوصاً.
ينظر :العوامل املؤثرة يف توليد النقود املصرفية من منظور نظام نقدي إسالمي جملة اجلامعة اإلسالمية
بغزة (سلسلة الدراسات اإلنسانية) اجمللد اخلامس عشر ،العدد الثاين ،ص- ٦07ص.٦2٦
( )1قال ابن القيم رمحه هللا يف حاشيته على سنن أيب داود ((( :)297/9واملنفعة اليت جتر إىل الراب يف
القرض هي اليت ختص املقرض كسكىن دار املقرتض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه ال
مصلحة له يف ذلك خبالف هذه املسائل ،فإن املنفعة مشرتكة بينهما ،ومها متعاوانن عليها فهي من
جنس التعاون واملشاركة)).
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اثنيا :صيغ الضابط
 كل قرض جر نفعا فهو راب حرام .
 ال جيوز قرض جر منفعة(.)2
 كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف(.)3
()1

اثلثا :العمل ابلضابط:
الضابط متفق عليه عند أهل العلم ،قال ابن املنذر( )4رمحه هللا(( :وأمجعوا على أن املسلف
إذا شرط عند السلف هدية أو زايدة ،فأسلف على ذلك ،أن أخذه الزايدة راب))( ،)5وقال ابن
قدامة( )٦رمحه هللا(( :وكل قر شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف))(.)1
) (1قواعد الفقه.102 ،
) (2ينظر :الشريازي" ،املهذب".187 :3 ،
) (3ابن قدامة املقدسي" ،املغِن".354 :4 ،
) (4أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه ،نزيل مكة ،وصاحب التصانيف كـ"اإلشراف يف
اختالف العلماء" ،وكتاب "اإلمجاع" ،وكتاب "املبسوط" ،وغري ذلك.
وروى عن :الربيع بن سليمان ،وحممد بن عبد هللا بن عبد احلكم ،وحممد بن إمساعيل الصائغ ،وحممد
بن ميمون ،حدث عنه :أبو بكر بن املقرئ ،وحممد بن حيىي بن عمار الدمياطي ،مات مبكة ،سنة
تسع -أو عشر -وثالث مائة .ينظر :النووي ،حميي الدين بن شرف " .هتذيب األمساء واللغات".
(بريوت :مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة)19٦ :2 ،؛ و ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن
حممد بن أيب بكر" .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .حتقيق :د .إحسان عباس( .بريوت :دار
الثقافة)580 :4 ،؛ و الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز " .تذكرة
احلفاظ"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1998 -م).775 :3 ،
( )5ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم" .اإلمجاع" .حتقيق د .فؤاد عبداملنعم أمحد( .ط ،2قطر :رائسة احملاكم
الشرعية والشؤون الدينية1411 ،ه).13٦ ،
) (٦ابن قدامة :هو أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي الصاحلي شيخ
اإلسالم ،صاحب التصانيف الكثرية احلسنة من أعظمها املغِن ،ولد سنة541ه ،وتويف سنة
٦20ه .ينظر :ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي " .ذيل طبقات احلنابلة" .حتقيق:
د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني( .ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان 1425 ،هـ  2005 -م):1 ،
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رابع ا :أدلة الضابط:
دل على صحة الضابط السنة واإلمجاع.
أصل هذا الضابط ودليله ما روي أن النيب  قال" :كل قرض جر منفعة فهو راب" (.)2
ويف معناه :ما روي عن النيب  من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه قال
"إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقاً فال يقبله ،أو محله على دابته فال يركبها ،إال أن
يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" (.)3
=

237؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".1٦٦ :22 ،
( )1ابن قدامة املقدسي" ،املغِن".43٦ :٦ ،
) (2رواه البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى " .سنن البيهقي الكربى" .حتقيق :حممد
عبد القادر عطا( .مكة املكرمة :مكتبة الباز 1414 ،ه) ،350 :5 ،بلفظ (كل قرض جر منفعة
فهو وجه من وجوه الراب) وقال البيهقي :موقوف .ورواه البيهقي أيضاً يف معرفة السنن واآلاثر /8
 1٦9ورواه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده من حديث علي رضي هللا عنه ،ويف سنده سوار بن
مصعب ،قال عبد احلق يف أحكامه بعد أن أخرجه :هو مرتوك .ينظر :اهليثمي ،علي بن أيب بكر" .
املنورة :مركز
بغية الباحث يف زوائد مسند احلارث" .حتقيق :حسني أمحد الباكري( .ط ،1املدينة ي
خدمة السنة والسرية النبوية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة1413 ،ه) 500 :1 ،برقم (.)437
رواه ابن أيب شيبة ،أبو بكر" .املصنف يف األحاديث واآلاثر" .حتقيق :خمتار بن أمحد الندوي( .ط،1
اهلند :الدار السلفية 1402 ،ه) 327 :4 ،قال( :حدثنا خالد األمحر عن حجاج عن عطاء ،قال:
كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة) واحلديث ضعيف ابتفاق احملدثني.
ينظر :الزيلعي ،حممد بن عبد هللا" ،نصب الراية ألحاديث اهلداية" ،حتقيق :حممد عوامة( .ط،1
لبنان :مؤسسة الراين للطباعة والنشر ،وجدة-السعودية :دار القبلة للثقافة اإلسالمية1418 ،ه)،
٦0 :4؛ ابن حجر العسقالين" ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري" ،حتقيق :أبو
عاصم حسن بن عباس بن قطب( ،ط ،1مصر :مؤسسة قرطبة141٦ ،ه))34 :3 ،؛ األلباين،
"إرواء الغليل".235 :5 ،
البيهقي،
) (3أخرجه ابن ماجة ،سنن ابن ماجه" ،كتاب الصدقات ،ابب القرض  ،)2432( 813 :2و ُّ
كل قرض جر منفعة فهو راب )10934( 573 :5 ،من
"سنن البيهقي الكربى" ،كتاب البيوع ،ابب ي
طريق إمساعيل بن عياش :حدثِن عتبة بن محيد الضيب عن حيىي بن أيب إسحاق اهلنائي واحلديث بكل
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ومن األدلة الدالة عليه من السنة قوله (( :ل حيل سلف وبيع ول شرطان يف بيع
ول ربح ما مل تضمن ول بيع ما ليس عندك)) (.)1
وقد صح عن سعيد بن أيب بردة ( ،)2عن أبيه ( ،)3أتيت املدينة فلقيت عبد هللا بن
=

طرقه ضعيف قال املوصلي" :مل يصح فيه شيء عن النيب  " الوراين املوصلي ،عمر بن بدر بن
سعيد احلنفي " .املغِن عن احلفظ والكتاب"( .ط ،1بريوت :دار الكتاب العريب 1407 ،هـ)5٦ ،؛
ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي " .التحقيق يف أحاديث اخلالف" .حتقيق:
مسعد عبد احلميد حممد السعدين( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه)195 :2 ،
وقد ضعف احلديث الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد " .نيل األوطار شرح منتقى األخبار" .حتقيق:
طه عبد الرؤوف سعد ،ومصطفى اهلـواري( .القاهرة :مكتبة الكليات األزهـرية 1398 ،ه):5 ،
332؛ واأللباين يف إرواء الغليل 23٦ :5؛ ويف ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،ـ .5٦
( )1أخرجه من حديث حكيم بن حزام رضي هللا عنه أبو داود" ،سنن أيب داود" ،كتاب البيوع ،ابب
يف الرجل يبيع ما ليس عنده( ٦29 ،ح)3504؛ والرتمذي" ،سنن الرتمذي" ،كتاب البيوع ،ابب ما
جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك ( 527-52٦ :3ح  ،)1234وقال هذا حديث حسن صحيح؛
وحسنه األلباين" ،اإلرواء".147-14٦ :9 ،
) (2سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري روى عن :أبيه أيب بردة بن أيب موسى األشعري وأنس بن
مالك وأيب وائل شقيق بن سلمة وأيب بكر بن حفص بن عمر بن سعد ،روى عنه :قتادة بن دعامة وأبو
إسحاق الشيباين وشعبة بن احلجاج زائدة .تويف سنة  138هـ .ينظر الثقات للعجلي صـ العجلى ،أبو
احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل الكوىف " .الثقات" .حتقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي( .ط،1
املنورة :مكتبة الدار1405 ،ه – 1985م)181 ،؛ املزي" ،التهذيب"8 :4 ،
املدينة ي
) (3أبو بردة بن أيب موسى األشعري حارث  -ويقال :عامر ويقال :امسه كنيته  -ابن صاحب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -عبد هللا بن قيس بن حضار األشعري ،حدث عن :أبيه ،وعلي بن أيبطالب ،وعبد هللا بن سالم ،وأيب هريرة ،وآخرين .حدث عنه :حفيده؛ أبو بردة يزيد بن عبد هللا بن
أيب بردة ،وابنه؛ بالل بن أيب بردة األمري مات أبو بردة سنة أربع ومائة .ينظر :ابن سعد ،الطبقات
الكربى"2٦8 :٦ ،؛ الشيباين ،أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة " .طبقات خليفة بن خياط".
حتقيق :د سهيل زكار( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1414 ،هـ =  1993م)٦8 ،؛
الذخيب" ،سري اعالم النبالء".5 :5 ،
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سالم رضي هللا عنه ( ،)1فقال« :أال جتيء فأطعمك سويقاً ومتراً ،وتدخل يف بيت» ،مث
قال« :إنك أبرض الراب هبا فاش ،إذا كان لك على رجل حق ،فأهدى إليك محل تنب ،أو
محل شعري ،أو محل قت ،فال أتخذه فإنه راب» ( )2وهذا صريح يف أن كل قرض جر نفعا فهو
راب ،وقد اعترب الصحايب اجلليل االنتفاع من املدين أبنه راب ،ولو كان ذلك ابسم اهلدية ،وأي
منفعة استفادها بسبب القرض إذا كان ال يقابلها عوض فهي من الراب.
أما اإلمجاع فقد أمجع الصحابة ومن بعدهم على العمل ابلضابط(.)3
خامسا :من فروع الضابط:
تتفرع عن الضابط فروع كثرية ،ومنها:
التمويل بشرط الفائدة ال جيوز ،ألنه قرض وكل قرض جر نفعا فهو راب ،وهو راب صريح.
وال جيوز للمقرض أن يشرتط على املقرتض أن يؤجره داره أو يبيعه متاعه ،وقد هني
عن ذلك؛ ألن املقرتض حيابيه يف البيع واإلجارة ألجل قرضه ،فيكون قرضه قد جر إليه منفعة

اَّلل بن سالم بن احلارث ،أبو يوسف ،حليف القوافل من اخلزرج ،األنصاري .وكان من بِن
) (1عبد َّ
اَّلل
النيب صلى َّ
النيب صلى َّ
قينقاع ،يقال كان امسه احلصني ،ي
اَّلل عليه وسليم .أسلم أول ما قدم ي
فغريه ي
أتخر إسالمه إىل سنة مثان .روى عنه ابنه :يوسف ،وحممد .ومن الصحابة
عليه وسليم املدينة .وقيل :ي
احلر ،مات يف
اَّلل بن معقل ،وأنيس ،وعبد َّ
فمن بعدهم :أبو هريرة ،وعبد َّ
اَّلل بن حنظلة ،وخرشة بن ي
قول مجيعهم ابملدينة سنة ثالث وأربعني.
ينظر :العجلي" ،الثقات"228 :3 ،؛ الصفدي ،صالح الدين خليل" .الوايف ابلوفيات" .حتقيق:
عدد من األساتذة( ،ط ،2بريوت :دار العلم للماليني 1401 ،ه)198 :17 ،؛ الذهيب" ،تذكرة
احلفاظ".2٦ :1 ،
) (2البخاري" ،صحيح البخاري"،كتاب املناقب ،ابب مناقب عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه( 38 :5 ،ح.)3814
( )3ينظر ابن املنذر" ،اإلمجاع"13٦ ،؛ العيِن ،أبو حممد حممود بن أمحد احلنفي " .البناية يف شرح
اهلـداية" .تصحيح :حممد عمر الرامفوري( .ط ،1بريوت :دار الفكر 1400 ،هـ)493 :8 ،؛ ابن
عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا بن النمري القرطيب" ،الكايف يف فقه أهل املدينة" ،حتقيق :حممد حممد
أحيد ولد ماديك املوريتاين( ،ط ،2الرايض :مكتبة الرايض احلديثة1400 ،ه)359 :2 ،؛ ابن
قدامة املقدسي" ،املغِن".43٦ :٦ ،
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ختصه(.)1
وال جيوز للمقرض أن يشرتط زايدة اهلدااي على ما أقرضه ،وال جيوز له أن يقبل ما
يهدى إليه إذا كان ألجل الدين؛ ألن املعروف عرفاً كاملشروط شرطا(.)2
املراد ابملنفعة يف (كل قر جر نفعا فهو راب)
لفظ (كل) من ألفاظ العموم ،ومقتضاه:
أول :يشمل نفع املقرض كما يشمل نفع املقرتض؛ حيث مل يقيد النفع يف حق
أحدمها ،فلو كان املنتفع هو املقرتض وحده وأخذان بظاهر احلديث لقلنا :إنه من الراب ،وهذا
غري مراد ،بل هو خاص ابملقرض وحده.
اثنيا :أن الضابط لو أخذانه على ظاهره لبطل القرض ،فإن املقرض حيفظ مباله،
ويضمنه وهذه منفعة ،واملقرض ينتفع ابلضمان خبالف الوديعة.
اثلثا :أن هذا العموم غري مراد حىت يف حق املقرض( ،)3فقد خرج منه :إذا كان النفع
غري مشروط( ،)4وجاء متربعا به عند القضاء فالنصوص على جوازه( ،)5فعن أيب هريرة رضي

( )1ينظر ابن مازة ،حممود بن أمحد" ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين" ،حتقيق :عبد الكرمي سامي
اجلندي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه)284 :7 ،؛ العزيز شرح الوجيز ()383/9؛
ابن قدامة املقدسي" ،املغِن".437 :٦ ،
( )2ينظر ابن املنذر" ،اإلمجاع"13٦ ،؛ ابن قدامة املقدسي" ،املغِن"437 /٦ ،؛ ابن قيم اجلوزية.
"حاشية ابن القيم على سنن أيب داود" ( ،هتذيب السنن )"( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية،
 1415ه).297 :9 ،
) (3قال يف بستان األحبار خمتصر نيل األوطار :وفيه جواز رد ما هو أفضل من املثل املقرتض إذا مل تقع
شرطية ذلك يف العقد ،وبه قال اجلمهور ،وأما إذا كانت الزايدة مشروطة يف العقد فتحرم اتفاقا"
احلرميلي النجدي ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك " .بستان األحبار خمتصر نيل
األوطار"( .ط ،1الرايض :دار إشبيليا للنشر والتوزيع 1419 ،هـ  1998 -م)٦9 :2 ،
( )4الدبيان" ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة"275-274 :18 ،
) (5إن قضاه خريا مما أعطاه بدون شرط ،فقد اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :اجلواز مطلقا سواء كانت الزايدة يف القدر ،أو كانت الزايدة يف الصفة ،وهذا مذهب
احلنفية ،ومذهب الشافعية ،ومذهب احلنابلة ،واختاره بعض املالكية .الكاساين" ،بدائع الصنائع"،
395 :7؛ النمري" ،الكايف"358 ،؛ العمراين ،أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل اليمِن
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هللا عنه قال :كان لرجل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دين ،فهم به أصحابه ،فقال:
«دعوه ،فإن لصاحب احلق مقاال» ،وقال« :اشرتوا له سناً ،فأعطوها إايه» فقالوا :إان ال جند
سناً إال سناً هي أفضل من سنه ،قال« :فاشرتوها ،فأعطوها إايه ،فإن من خريكم أحسنكم
قضاء»( ،)1وعن جابر رضي هللا عنه( )2قال" :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
املسجد أ َُراه قال :ضحى  -فقال :صل ركعتني .وكان يل عليه دين ،فقضاين وزادين"(.)3
=

الشافعي " .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" .حتقيق :قاسم حممد النوري( .ط ،1جدة :دار
املنهاج 1421 ،هـ)4٦4 :5 ،؛ ابن قدامة املقدسي" ،املغِن" ،212 /4 ،ونص احلنفية على أنه إذا
قضاه املدين أجود فال بد من قبول املقرض ،وال جيرب على القبول ،كما لو دفع إليه أنقص ،جاء يف
املبسوط" :لو رد املستقرض أجود مما قبضه ،فإن كان ذلك عن شرط مل حيل؛ ألنه منفعة القرض ،وإن
مل يكن ذلك عن شرط فال أبس به؛ ألنه أحسن يف قضاء الدين وهو مندوب إليه"السرخسي،
"املبسوط".35 /14 ،
القول الثاين :املنع مطلقا ،سواء كانت الزايدة يف القدر أو يف الصفة ،وهو رواية عن أمحد .ابن قدامة
املقدسي" ،املغِن".212 :4 ،
القول الثالث :جتوز الزايدة يف الصفة دون الزايدة يف املقدار ،وهذا هو املشهور من مذهب املالكية.
القرايف" ،الذخرية".29٦ :5 ،
قال القرايف" :وال متتنع الزايدة بعد األجل يف الصفة ،ومتتنع يف العدد على املشهور للتهمة يف السلف
بزايدة ،واحلديث املتقدم ورد يف اجلمل اخليار ،وهو أجود صفة ،والفرق :أن الصفة واملوصوف
كالشيء الواحد خبالف العدد" القرايف" ،الذخرية".29٦ :5 ،
) (1أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب الوكالة ابب :وكالة الشاهد والغائب جائزة ()99 /3
حديث رقم ()2305
) (2جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام اخلزرجي األنصاري السملي :صحايب ،من املكثرين يف الرواية
عن النيب صليى هللا عليه وسلم وروى عنه مجاعة من الصحابة .روى له البخاري ومسلم غريمها 1540
حديثا .تويف جابر سنة أربع وسبعني ،وقيل :سنة سبع وسبعني ،ابملدينة ،وكان عمر جابر أربعا
وتسعني سنة.
ينظر :ابن حجر" ،اإلصابة"213 :1 ،؛ ابن األثري" ،أسد الغابة"492 :1 ،؛ والنووي" ،هتذيب
األمساء".142 :1 ،
) (3أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" 117/3 ،كتاب االستقراض ابب حسن القضاء حديث
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ويشهد له ما روي أن ابن الزبري كان يعطي التجار املال ها هنا ،وأيخذ منهم أبرض
()1
أخرى ،فذكر ذلك البن عباس ،فقال :ال أبس ما مل يشرتط .
وال أدل على انتفاع املقرض من القرض من السفتجة ،وقد سبق بياهنا.
رابعا :كما خرج منه كل نفع يكون مشرتكاً على حد سواء بني املقرض واملقرتض
على الصحيح ،وإمنا احملرم أن يتمحض النفع للمقرض وحده(.)2
ويشهد له ما روي أن ابن الزبري كان يعطي التجار املال ها هنا ،وأيخذ منهم أبرض
أخرى ،فذكر ذلك البن عباس ،فقال :ال أبس ما مل يشرتط(.)3
فالذي يظهر أن الضابط يعود للمقرض ألنه األعلى يدا ،وهو ظاهر حديث عبد
هللا بن سالم رضي هللا عنه وفيه« :إنك أبرض الراب هبا فاش ،إذا كان لك على رجل حق،
فأهدى إليك محل تنب ،أو محل شعري ،أو محل قت ،فال أتخذه فإنه راب»(.)4
املطلب الثاني :أقسام اهلدايا واملزايا البنكية وحكمها.
اإليداع يف احلساب البنكي تقدم تكييفه الفقهي أنه قرض من العميل للبنك على
أرجح األقوال ،والقاعدة عند العلماء أن املقرض من حيث اجلملة ال جيوز له أن ينتفع من
املقرتض هبدية وال شفاعة وال خدمة ،ألن كل قرض جر نفعاً فهو راب ،لكن كما تقدم ليس
كل منفعة تدخل يف النهي.
وبعض البنوك واملصارف تقدم لعمالئها منافع وهدااي ومزااي وخدمات بسبب اإليداع
البنكي .وهذه املنافع واهلدااي نوعان:

=

رقم(.)2394
) (1أخرج األثر ابن أيب شيبة" ،املصنيف"279 :٦ ،؛ وعزاه يف ابن قدامه لسعيد بن منصور ابن قدامة
املقدسي" ،املغِن"3٦0 :4 ،
) (2الدبياين" ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة".275 :18 ،
) (3تقدم خترجيه.
) (4تقدم خترجيه.
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النوع األول:
اهلدااي املشروطة :وهي اليت يشرتطها البنك أو العميل؛ وتوضع هلا سياسة معينة
مكتوبة كانت أو معروفة؛ كالبذل املادي للعميل ،أو عالجه وعائلته يف املستشفيات على
حساب البنك؛ أو إعطاء العميل تذاكر سفر ،أو إسكانه يف فندق جماانً ،أو القيام
ابحلجوزات وتقدمي االستشارات وحنوها؛ فهذه اهلدااي ال جيوز إعطاؤها وال جيوز أخذها،
سواء كانت قليلة أو كثرية؛ ألهنا من الربـا ومن القرض الذي جر نفعاً ،وكل قرض جر نفعاً
فهو راب وأيضاً ال جيوز قبوهلا والتعاقد عليها ولو مل أيخذ منها شيئاً ألهنا عقد ربوي حمرم.
ابن
وقد أمجع العلماء – رمحهم هللا – على حترمي املنفعة املشروطة يف
القرض؛ قال ُ
()1
قدامة – :رمحه هللا – "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف"
النوع الثاين:
اهلدااي غري املشروطة :وهي على أقسام.
القسم األول :هدااي عينية كالسيارات ،أو جمموعة عطور ،أو عالجه وعائلته يف
املستشفيات على حساب البنك؛ أو إعطاء العميل تذاكر سفر ،وحنوها أو هدااي رمزية
صغرية كالتقاومي واألقالم.
القسم الثاين :مزااي خاصة تتمثل يف اإلعفاء من الرسوم اإلدارية على األعمال
املصرفية كاإلعفاء من رسوم التحويل ،ورسوم إصدار الشيك املصدق ،وحنو ذلك من الرسوم
اإلدارية.
القسم الثالث :منفعة دفرت الشيكات ،وبطاقة الصراف اآليل ،واهلاتف املصريف،
( )1ينظر :ابن قدامة املقدسي" ،املغِن" .43٦ :٦ ،وممن قال بذلك من املعاصرين :الدكتور حممد علي
القري ،والدكتور سامي حسن حممود ،والدكتور تقي العثماين ،والدكتور الصديق الضرير ،والدكتور
علي القره داغي ،والدكتور رفيق املصري .ينظر ، :جملة جممع الفقه اإلسالمي عدة حبوث العدد
التاسع  ،1110 -897-735/1الودائع املصرفية حساابت املصارف إعداد د .حسني كامل
فهمي ،احلساابت والودائع املصرفية إعداد د .حممد علي القري ،الودائع املصرفية حساابت املصارف
إعداد .محد عبيد الكبيسي ،أحكام الودائع املصرفية إعداد القاضي حممد تقي العثماين ،احلساابت
اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية إعداد د .مسعود بن مسعد الثبييت.
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وخدمة اإلنرتنت املصرفية.
وسنبني أحكامها فيما أييت إبذن هللا تعاىل.
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املسالة األوىل :يف اهلدااي العينية اليت تقدمها البنوك لعمالء احلساابت اجلارية كالسيارات
واملشغولت الذهبية أو اهلدااي الرمزية كالقالم والتقاومي وحنوها.
تعد أموال العمالء يف املصرف قروض هلم على املصرف كما تقدم ،فتكون العالقة بني
املصرف والعميل عالقة مقرض ومقرتض.
فاهلدااي العينية اليت تقدمها البنوك للعمالء كالسيارات ،أو جمموعة عطور ،أو عالجه
وعائلته يف املستشفيات على حساب البنك؛ أو إعطاء العميل تذاكر سفر ،أو إسكانه يف
فندق جماانً ،أو القيام ابحلجوزات ،من ابب هدااي املقرتض للمقرض.
وقد اختلف الفقهاء يف حكم إهداء املقرتض للمقرض من غري اشرتاط ،ومل تكن
العادة جرت ابلتهادي بينهم على أقوال:
()3
()2
القول األول :ال جيوز( )1وهذا ما ذهب إليه املالكية  ،واحلنابلة على املذهب .
األدلة- :
استدل أصحاب القول األول مبا يلي- :
 -1حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-
( )1وقال بذلك من املعاصرين :الدكتور حممد علي القري والدكتور سامي حسن حممود والدكتور تقي العثماين
والدكتور الصديق الضرير والدكتور علي القره داغي والدكتور رفيق املصري ،ومصرف قطر اإلسالمي.
ينظر :العثماين" ،أحكام الودائع املصرفية"735 :1 ،؛ القري" ،احلساابت والودائع املصرفية":1 ،
721 ،720؛ والعمراين" ،املنفعة يف القرض" .404
) (2ينظر :ابن شاس ،عبد هللا بن جنم بن شاس املالكي " .عقد اجلواهر الثمينة" .دراسة وحتقيق :أ .د.
محيد بن حممد حلمر( .ط ،1بريوت – لبنان :دار الغرب اإلسالمي 1423 ،هـ  2003 -م):2 ،
5٦7؛ والقرايف" ،الذخرية"294 :5 ،؛ اجلندي ،خليل بن إسحاق" ،خمتصر خليل" ،حتقيق :أمحد
جاد( ،ط ،1القاهرة :دار احلديث142٦ ،ه) ،ـ.19٦
) (3ينظر :ابن قدامة املقدسي" ،املغِن"437 :٦ ،؛ وابن قدامة املقدسي" ،الكايف"177 :3 ،؛ ابن
مفلح ،حممد بن مفلح احلنبلي" .الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان
املرداوي" .حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1424 ،هـ،
 2003م).204 :4 ،
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"إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له ،أو محله على الدابة ،فال يركبها وال يقبله ،إال أن
()1
يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك"
 -2اآلاثر الواردة عن الصحابة الدالة على املنع من قبول هدية املقرتض كأثر ابن عباس رضي
هللا عنه (إذا أسلفت رجال سلفا فال تقبل منه هدية كراع ،وال عارية ركوب دابة)(.)2
 -3ألهنا من القرض الذي جر نفعاً ،وكل قرض جر نفعاً فهو راب (.)3
(.)4
 -4وألهنا يف حكم املشروطة ،واملعروف عرفاً كاملشروط لفظا.
(.)5
 -5وألهنا من اإلسراف والتبذير املنهي عنه
القول الثاين :اجلواز وهو ماذهب إليه الشافعية ( ،)٦ورواية عند احلنابلة( ،)7وبه قال
ابن حزم(.)8
وممن قال بذلك :اهليئة الشرعية جملموعة الربكة املصرفية بشروط:
) (1تقدم خترجيه.
) (2أخرج األثر الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام" ،مصنيف عبد الرزاق الصنعاين" ،حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه) 143 :8 ،برقم ( ،)14٦50وصححه ابن
حزم األندلسي ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد " .احمللى ابآلاثر"( .بريوت :دار الفكر ).8٦ :8 ،
) (3ينظر :ابن شاس" ،عقد اجلوهر الثمينة"5٦7 :2 ،؛ القرايف" ،الذخرية".294 :5 ،
( )4ينظر :الثبييت" ،احلساابت اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية".734 :1 ،
( )5ينظر :العثماين" ،أحكام الودائع املصرفية".737 :1 ،
) (٦ينظر :الشريازي" ،املهذب"304 :1 ،؛ الشربيِن ،حممد" .مغِن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج".
(مصر :مصطفى البايب احلليب وأوالده).119 :2 ،
) (7ينظر :ابن مفلح ،أبو إسحاق إبراهـيم املقدسي احلنبلي" .املبدع يف شرح املقنع"( .ط ،1بريوت:
املكتب اإلسالمي 1399 ،هـ)200 :4 ،؛ املرداوي" ،اإلنصاف".133 :5 ،
) (8ابن حزم" ،احمللى" .85 :8 ،وابن حزم هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ،أبو حممد :ولد
بقرطبة سنة 384هـ ،وكان إليه املنتهى يف الذكاء واحلفظ وسعة الدائرة يف العلوم من أشهر مصنفاته
" الفصل يف امللل واألهواء والنحل و احمللى ،ومجهرة األنساب ،تويف 457هـ.
ينظر :الذهيب" ،تذكرة احلفاظ"227 :3 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء"1٦٦ :35 ،؛ الزركلي،
"االعالم".254 :4 ،
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أولا :أال يوجد اتفاق مسبق على ذلك ،أي ال يوجد شرط.
اثنيا :أال يصبح هذا التوزيع أمراً الزماً متعارفاً عليه.
اثلث ا :أن يصرح البنك بعدم التزامه هبذا التوزيع ،وعدم حق أصحاب احلساابت
اجلارية يف املطالبة به.
رابعا :أن يكون التوزيع بصور متفاوتة من حيث النسبة املوزعة ومبالغ احلساابت ،فال
يقتصر التوزيع على من له رصيد ال يقل عن حد معني مثالً ،أو ملن ميكث يف احلساب فرتة
حمددة ،بل جيب أن تكون قواعد التوزيع متغرية.
خامس ا :أال تكون املبالغ املوزعة من أرابح أصحاب حساابت االستثمار ،وإمنا من
أرابح املسامهني مبوافقة من ميثلهم وهو جملس اإلدارة.
(.)1
سادس ا :إذا أعلن عن هذه اجلوائز فيجب أن تعلن مقرونة هبذه الضوابط
واستدلوا مبا يلي:
 -1حديث عائشة رضي هللا عنها قالت « :كان رسول هللا --يقبل اهلدية ويثيب
عليها»(.)2
ي
يت إي َىل يذ َر ٍاع أ َْو ُكَر ٍاع
 -2حديث أيب هريرة رضي هللا أن النيب  :--قال «لَ ْو ُدع ُ
ألَجبت ،ولَو أُه يدى إي ََّ ي
ت»(.)3
ىل ذ َراع أ َْو ُكَراع لََقبيْل ُ
َْ ُ َ ْ ْ َ
وجه الداللة من احلديثني- :
دلت األحاديث بعمومها على مشروعية اهلدية وقبوهلا ،ومل يرد ما خيص هذا العموم
بتحرمي اهلدية من املقرتض للمقرض.
َّ -3
أن ذلك يـُ َع ُّد تشجيعاً من البنك الستقطاب أكرب عدد ممكن من العمالء بطريقة ال
تفضي إىل حمظور شرعي(.)4
( )1ينظر :د .عبدالستار أبو غدة (مجع وتنسيق)" .الفتاوى الشرعية جملموعة الربكة املصرفية"( .ط،1
األمانة العامة للهيئة الشرعية املوحدة1428 ،ه2007-م).332 ،
( )2تقدم خترجيه.
) (3تقدم خترجيه.
( )4ينظر :فهمي" ،الودائع املصرفية حساابت املصارف"٦89 :1 ،
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 -4وألن ذلك هبة من البنك للعمالء ،واهلبة جائزة(.)1
القول الثالث :جيوز ألصحاب حساب االستثمار – التوفري واالدخار -وال جيوز
ألصحاب احلساب اجلاري.
وهو قول :هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي األردين قالوا :ابجلواز ألصحاب
حساب االستثمار فقط ابلشروط السابقة يف القول الثاين(.)2
واستدلوا مبا يلي:
 -1أبدلة القول الثاين.
()3
َّ -2
وألن األصل يف املعامالت اإلابحة ما مل يوجد مانع شرعي  ،وال يوجد ما مينع من
ذلك.
 -3وألن حساب االستثمار ليس قرضاً من العميل للبنك ،بل هو مضاربة ،فاملودع
صاحب املال ،والبنك العامل ،وجيوز للعامل أن يعطي صاحب املال هدية(.)4
الراجح :الذي يرتجح يف نظري -وهللا أعلم -التفصيل فاهلدااي العينية غري املشروطة
ثالث حاالت:
احلالة األوىل :أن تكون اهلدااي متفاوته ،حبيث يراعى يف كل منها مقدار احلـساب
ومدته أو كانت اهلدية مثينة كالسيارات واملشغوالت الذهبية وحنوها ،فاألظهر يف هذه
اهلدااي أهنا حمرمة؛ ألن هـذه اهلـدااي سـببها القـرض ،وألجله ،فتأخذ حكم املنفعة املشروطة
( )1ينظر :العثماين" ،أحكام الودائع املصرفية".737 :1 ،
( )2وقال به الدكتور عثمان شبري ينظر :فهمي" ،الودائع املصرفية حساابت املصارف"-155 :1 ،
.15٦
) (3ينظر :ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا النمري القرطيب" .التمهيد" .حتقيق :مصطفى بن
أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري البكري( .املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1387 ،
ه)٦7 :4 ،؛ ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين أيب بكر " .إعالم املوقعني" .حتقيق :طه عبد الرؤوف
سعد( .بريوت :دار اجليل 1973 ،م)279 :2 ،؛ النووي ،أبو زكراي حيىي بن شرف " .اجملموع شرح
املهـذب"( .بريوت :دار الفكر).297 :1 ،
( )4ينظر :فهمي" ،الودائع املصرفية حساابت املصارف".157 :1 ،
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للمقرض قبل الوفاء إذا كانـت بـسبب القرض ،وعوضاً عنه.
احلالة الثانية :أن تكون اهلدااي لعمـالء املـصرف ،دون أن ختـتص أبصـحاب احلساابت
اجلارية ،وهذه اهلدااي األظهر جوازها؛ ألهنا ليست بسبب القـرض ،وإمنـا تكون للعميل
صاحب احلساب اجلاري ،أو االستثماري.
احلالة الثالثة :أن تكون اهلدااي من قبيل اهلدااي التـسويقية ،والدعائيـة ،كالتقـاومي،
واألقالم اليت حتمل شعار املصرف .والذي يظهر جواز هذه اهلدااي املقدمـة مـن املصارف
اإلسالمية ،ألهنا قد تكون للعميل صاحب احلـساب اجلـاري أو لغيـر عمالء املصرف ،فهي
هدااي لعموم الناس ،العميل وغريه ،فليست بسبب القـرض ،فشبهة القرض الذي جر نفعاً
ليست موجودة ،وخاصة إذا كانت اهلدية شيئاً يسرياً ،والغرض منها الدعاية والتعريف
ابملصرف(.)1
املسألة الثانية :املزااي غري املالية كتمييز للعميل صاحب احلساب اجلاري إبعفائه من
عمولة التحويل وكتمييز العميل ببطاقات ودفاتر الشيكات.
وتنقسم هذه املزااي إىل ما يلي- :
أولا :متييز العميل صاحب احلساب اجلاري إبعفائه من عمولة التحويل.
()2
تعمد املصارف يف بعض األحيان إىل تنفيذ أمر التحويل بدون عمولة  ،وذلك إذا
كان التحويل بني حسابني لشخص واحد يف نفس املصرف ،وكذلك إذا كان بني حسابني
لشخصني خمتلفني يف نفس املصرف.
بل قد تقوم املصارف والبنوك إبعفاء عمالئها من هذه العموالت ،ولو مل يكن
احلساابن يف ذات املصرف ،تشجيعاً وترغيباً هلم على التعامل معها أو االستمرار يف ذلك.
ندوة »مستقبل
إىل 
مقدم 
حبث 
) (1ينظر :الشهراين" ،احلساابت اجلارية حقيقتها – تكييفها"19 ،؛ و 
 1٦ديسمرب
األول 1437هـ املوافق  -15
اإلسالمي الثامنة » جـ ــدة  5 -4ربيع 


املصريف
 
العمل
 2015م.
) (2العمولة :اصطالح متداول يف املصارف ،ويقصد به ما أيخذه املصرف نظري عمل من أعماله ،ويقابله
يف االصطالح الفقهي أجرة أو جعالة .الشنقيطي ،د .حممد األمني مصطفى أبوه " .دراسة شرعية
ألهم العقود املالية املستحدثة"( .املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1412 ،ه).25٦ :2 ،
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فما حكم هذا اإلعفاء؟ وهل جيوز التفريق بني أصحاب األرصدة القليلة ،وبني
أصحاب األرصدة العالية يف اإلعفاء من عمولة التحويل؟
اختلف العلماء املعاصرون يف ذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :جواز إعفاء املصرف عمالءه من هذه العمولة.
وبه أفتت اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي ،حيث جاء يف قراراهتا (( :فللهيئة أن تقوم
هبذه اخلدمة – أي حتويل األموال -لعمالئها جماان ،أو لقاء أجر إن شاءت عالوة على رسوم
التلفكس أو الربيد املمتاز)) (.)1
حق هلا
دليل القول األول :أن األجرة اليت أتخذها املصارف على عمليات التحويل ي
ال يرتتيب على تنازهلا عنه حمظور شرعي(.)2
ونوقش - :أبن املصرف يع يد مقرتضا من أصحاب احلساابت لديه ،وعليه ففي
جر نفعا(.)3
التنازل هلم عن أجر التحويل شبهة راب ،لكونه قرضا ي
القول الثاين :أن إعفاء املصرف عمالءه من عمولة التحويل غري جائز .وبه أخذت
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،حيث جاء يف معايريها الشرعية ما يلي:
((ال جيوز للمؤسسة أن تق يدم ألصحاب احلساابت اجلارية بسبب تلك احلساابت وحدها. .
الرسوم أو بعضها،
 .خدمات ومنافع ال تتعليق ابإليداع والسحب ،ومن ذلك اإلعفاء من ي
()4
مثل اإلعفاء من رسوم احلواالت))
دليل القول الثاين :ألنه من قبيل القرض الذي جر نفعاً ،وكل قرض جر نفعاً فهو
راب؛ وذلك إن خدمة التحويل املصريف من اخلدمات اليت ال تتعليق ابلوفاء للمقرض ،ولذا ال
جيوز ختصيص أصحاب احلساابت اجلارية إبعفاء عمولة التحويل دون غريهم(.)5
) (1قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي قرار (رقم.)133/1( )71 :
( )2قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي .قرار (رقم.)985/2( )٦48 :
( )3ينظر السماعيل ،الدكتور عبدالكرمي حممد أمحد" .العموالت املصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية".
(ط ،2الرايض :دار كنوز إشبيليا1432 ،ه2011-م).273 ،
( )4املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (ص.)270 :
( )5املصدر السابق (ص.)274 :
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ونوقش :بعدم التسليم أبن خدمة التحويل ال تتعليق ابلوفاء ،بل هي متعلقة
ابلوفاء( ،)1لكوهنا شبيهة ابلسفتجة ،وعلى فرض كوهنا ليست متعلقة ابلوفاء؛ فإن النفع فيها
مشرتك بني املقرض واملقرتض فيجوز؛ ألن املصرف ينتفع إبصدار أوامر الدفع وتنفيذ أوامر
التحويل ،والعميل منتفع خبدمة التحويل(.)2
القول الثالث :جواز إعفاء املصرف عمالءه من عمولة التحويالت البسيطة ومقتضى
هذا القول عدم جواز إعفاء أصحاب حساابت األرصدة العالية من عمولة التحويل(.)3
دليل القول الثالث :أن إعفاء املصرف عمولة التحويل عن أصحاب املبالغ القليلة
قد يقال :إنه من ابب الرفق هبم ،وأما أصحاب األرصدة العالية فاحتمال احملاابة هلم ألجل
()4
قرضهم أقرب من احتمال الرفق هبم ،لذا فإعفاء عمولة التحويل عنهم فيه شبهة راب .
وميكن أن يناقش هذا - :أبن عقود اإلرفاق ال ختتص ابحملتاجني فقط ،بل جتوز يف
حق الغِن أيضاً ،وأما حماابة املقرض ألجل قرضه فمحتمل يف كل حال سواء كان قرضه قليالً
أو كثرياً ،فإما أن مينع يف حق مجيع احملولني املقرضني أو يباح يف حقهم مجيعاً.
الرتجيح:
يرتجح وهللا أعلم القول األول الذي يرى جواز إعفاء املصرف عمولة التحويل عن
أصحاب احلساابت اجلارية ،وذلك ملا يلي:
يرد فيه القرض فعندئذ جيب احرتام االتفاق ،فإن مل يكن
( )1إذا اتفق املصرف والعميل على املكان الذي ي
هناك اتفاق كان الرد واجبا يف موطن املدين أي البنك وعلى وجه التحديد ذات فرع البنك الذي
حصل فيه اإليداع (يعِن الإلقراض) .ينظر د .مجال الدين عوض " .عمليات البنوك من الوجهة
القانونية"( .منشورات احلليب احلقوقية1990 ،م).٦1 ،
( )2ينظر "البنك الالربوي يف اإلسالم"11٦-115 ،؛ والشنقيطي" ،دراسة شرعية ألهم العقود املالية
املستحدثة"420-419 ،؛ والسماعيل" ،العموالت املصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية".274-273 ،
) (3وبه قال الدكتور حممد حممود العجلوين ينظر العجلوين ،د .حممد حممود" .البنوك اإلسالمية (
عمان :دار املسرة للنشر والتوزيع).312 ،
أحكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصرفية)" ( .ي
) (4ينظر :السماعيل" ،العموالت املصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية".274 ،
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حق له وال يرتتيب
أ -أن إعفاء املصرف أجرة التحويل عن أصحاب احلساابت اجلارية ي
شرعي.
يف التنازل عنه أيي حمظور
ي
ب -أن شبهة الراب يف اإلعفاء عن العمولة ألصحاب احلساابت اجلارية أمر متوهم،
وليس متأ يكداً ،واألصل ابملعامالت احلل.
يصح ،فإما
ج -أن التفريق بني أصحاب األرصدة العالية وأصحاب األرصدة القليلة ال ي
كل منهم مقرض ،وشبهة احملاابة
أن مينع يف ي
حق اجلميع وإما أن يباح يف اجلميع ،إذ ي
موجودة سواء كان القرض ( رصيد احلساب ) قليالً أو كثرياً.
د -أن النفع يف خدمة التحويل مشرتك بني املصرف والعميل وما كان كذلك ال يدخل
يف القرض الذي جر نفعاً؛ ألن احملظور النفع اخلاص ابملقرض.
اثنيا :متييز العميل صاحب احلساب اجلاري بدفرت الشيكات وبطاقة الصراف اآليل
إبعفائه من رسوم اإلصدار ،واهلاتف املصريف ،وخدمة اإلنرتنت املصرفية وحنوها من
اخلدمات املصرفية.
لكي تتضح صورة املسألة فالبد من بيان األمور التالية- :
 -1إن إصدار دفرت الشيكات وبطاقة الصراف اآليل واهلاتف املصريف ،وخدمة اإلنرتنت
املصرفية يكلف املصرف مبالغ مالية.
 -2ليس للمصرف أن ميتنع عن إعطاء دفرت الشيكات أو بطاقة الصراف أو توفري خدمة
اهلاتف املصريف ،وخدمة اإلنرتنت املصرفية مما يدل على أن تقدمي هذه اخلدمة شرط
الزم للمصرف جلميع العمالء.
 -3إن طبيعة اخلدمة املتربع هبا تقتضي تقدميها قبل وفاء القرض ،وذلك لكوهنا مرتبطة
ارتباطا وثيقا ابلقرض ذاته(.)1
وعليه فإنه ال يوجد يف هذه املعاملة اشرتاط التربع بقيمة هذه اخلدمة للعمالء ،مما يعِن
أنه ال يوجد اشرتاط زايدة يف بدل القرض للمقرض ،ولكن هناك منفعة حيصل عليها املقرض
) (1ينظر :عوض" ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية" ،ـ٦٦؛ الربيعة" ،حتول املصرف الربوي
إسالمي" ،ـ.190-189
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صاحب احلساب اجلاري ،وهي احلصول على خدمة دفرت الشيكات ،وبطاقة الصراف
وخدمة اهلاتف املصريف ،وخدمة اإلنرتنت املصرفية بدون مقابل ،وقبل وفاء القرض من غري
شرط فما احلكم يف هذه مسألة(.)1
جرى اخلالف يف هذه املسألة على قولني(:)2
القول األول :إنه جيوز لصاحب احلساب اجلاري االنتفاع بدفرت الشيكات وبطاقة
السحب اآليل وحنوها بدون مقابل ،وهو قول أكثر الفقهاء املعاصرين(.)3
األدلة:
استدل أصحاب القول األول مبا يلي- :
أولا :أن املنفعة هنا للطرفني ،وإذا كانت املنفعة للطرفني فليست من القرض الذي
جر نفعاً ،ورمبا تكون مصلحة املصرف فيها غالبة بل أساسية ،وذلك أنه إبصدار الشيكات،
وبطاقات السحب اآليل خيفض من نسبة التكاليف ،وعدد املوظفني الذين حيتاجهم يف القيام
أبعماله ،مثل حترير أوامر السحب النقدي وتنفيذها ،وحترير املستندات اليت يسحب هبا
العميل بعض ماله أو كله ،واستخدام الشيك يوفر عليه كل ذلك ،وكذلك فإن املصرف
إبصداره هلذه الشيكات والبطاقات يقلل من استخدام العمالء املباشر للنقود الورقية ،مما يوفر
لديه سيولة نقدية ورقية يستفيد منها ابستثمارها وبتسيري عملياته املصرفية ،إضافة إىل أنه
حيافظ على هذه النقود من السرقة والتزوير ،وذلك بتقليص تداوهلا ،كما أنه يقلل من عناء
عدها ونقلها وحفظها.
) (1ينظر :العمراين" ،املنفعة يف القرض"315 ،؛ القحطاين ،فواز حممد " .القواعد والضوابط الفقهية
املؤثرة يف املعامالت املصرفية اإلسالمية"( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة انشرون ،توزيع مكتبة
املغامسي املدينة املنورة 1434 ،ه).8٦9 :2 .
) (2العمراين" ،املنفعة يف القرض".315 ،
) (3ينظر :املرتك" ،الراب واملعامالت املصرفية" .349 ،وممن قال بذلك :الدكتور حممد علي القري كما يف
حبثه احلساابت والودائع املصرفية جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع  ،735/1والدكتور سامي
حسن حممود كما يف حبثه الودائع املصرفية حساابت املصارف جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد
التاسع  .8٦7/1والدكتور عبدهللا العمراين املنفعة يف القرض ص .404
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ووجه النتفاع من العميل :تيسري أمور صرف قرضه لدى البنك بيسر وسهولة ،فال
يتكلف محل املال ،والذهاب للبنك لصرف املال ،بل يكفيه أن حيرر الشيك ،والبائع يذهب
للبنك ويصرفه(.)1
اثني ا :إن هذه املنافع واخلدمات هي وسيلة لوفاء املصرف للقروض اليت يقرتضها،
وليست منفعة منفصلة عن القرض؛ حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض مىت
طلب ذلك(.)2
اثلثا :قياساً على جواز السفتجة فاملنفعة فيها للطرفني ،وكذلك هنا.
رابع ا :وقياساً على حفظ مال اليتيم إبقراضه بدل إيداعه ،فاملنفعة فيه للطرفني فال
(.)3
أبس به
القول الثاين :إنه يكره له االنتفاع هبذه اخلدمات بدون مقابل قول لبعض
املعاصرين(.)4
استدل أصحاب القول الثاين مبا يلي- :
إن املنافع اليت حيصل عليها صاحب احلساب اجلاري بدون مقابل ذات صلة قوية
بسداد الدين والوفاء به؛ فتكون مكروهة ،وأقل ما يقال فيها إهنا شبهة ،وقد تكون ذريعة إىل
الوقوع يف احلرام وقد قال النيب « :--إن احلالل بني وإن احلرام بني ،وبينهما مشتبهات
ال يعلمهن كثري من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات
وقع يف احلرام؛ كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك محى أال
وإن محى هللا حمارمه» ( ،)5فأرشدان النيب  --إىل ترك الشبهات( .)1وهناك جمموعة من
) (1ينظر :املنفعة يف القرض ص  ،40٦-405القري" ،احلساابت والودائع املصرفية"735 :1 ،؛
الربيعة ،حتول املصرف الربوي اىل مصرف إسالمي".200 :1 ،
) (2ينظر :العمراين" ،املنفعة يف القرض"351 ،؛ والشهراين" ،احلساابت اجلارية".51 ،
( )3ينظر :القري" ،احلساابت والودائع املصرفية".735-734 :1 ،
) (4الربيعة" ،حتول املصرف الربوي إىل مصرف إسالمي"199 :1 .،
( )5أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" ،من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه يف كتاب اإلميان
ابب احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات  ،723/2رقم ( ،)194٦ومسلم" ،صحيح مسلم"،
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األسباب املتعلقة بطبيعة اخلدمة دعت إىل عدم القول ابلتحرمي كما يقتضي النهي الوارد يف
النصوص واآلاثر وهذه األسباب هي- :
 -1تربع املصرف بقيمة اخلدمة ال يرتتب على العميل أي قيود يف سحب أمواله من
املصرف يف أي وقت يشاء.
 -2أن اخلدمة اليت حصل عليها العميل ابجملان من جراء تعامله هبذا النوع من اإليداعات
ليست منفعة منفصلة عن القرض ،بل هي أسلوب من أساليب اسرتداد الدائن ماله
بصورة ميسرة.
 -3ارتباط زمن بذل اخلدمة بزمن القرض ارتباطاً قهرايً ال ميكن فكه أو تفاديه بتقدمي أو
أتخري زمن بذل اخلدمة عن زمن القرض ،ألن اخلدمة اليت يتربع املصرف بقيمتها تقوم
على خدمة القرض ذاته ،فال يتصور وجود اخلدمة بغري وجود خمدومها.
()2
 -4أن املصرف منتفع هبذا النظام ،بل أن منفعته أصلية ومنفعة العميل فرعية .
الراجح :الذي يرتجح يف نظري -وهللا أعلم -القول األول وهو جواز انتفاع
صاحب احلساب اجلاري بدفرت الشيكات وبطاقة الصراف اآليل وحنوها من اخلدمات دون
مقابل وبال كراهة:
 -1لصحة ما استدلوا به ،وسالمته من املعارض املعترب.
 -2أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة.
 -3أن انتفاع صاحب احلساب اجلاري هبذه اخلدمات ليس فيها شرط ببذهلا جماان
للعمالء ،مما يدل على انه ال يوجد اشرتاط زايدة يف بدل القرض للمقرض.
 -4وألن املنفعة هنا للطرفني ،وقد نص العلماء -رمحهم هللا -أن املنفعة إذا كانت

=

كتاب البيوع ابب أخذ احلالل وترك الشبهات  ،1219/3رقم (.)1599
( )1ينظر :العمراين" ،املنفعة يف القرض".410-408 ،
) (2الربيعة" ،حتول املصرف الربوي إىل مصرف إسالمي"200-199 :1 .،؛ القحطاين" ،القواعد
والضوابط الفقهية املؤثرة يف املعامالت املصرفية اإلسالمية".873 :2 ،
- 572 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

للطرفني جازت ،واملنهي عنه ابلشرع مىت ما كانت املنفعة متمحضة للمقرض(.)1
اثلثا :متييز العميل ابلنتفاع ابألسعار املميزة لبعض اخلدمات
قد تعطي بعض املصارف لعمالئها أو لبعضهم أسعاراً مميزة لبعض اخلدمات؛
كالسكن يف الفنادق ،أو شراء بعض السلع ،وحنو ذلك؛ فإذا كانت هذه املنفعة للعميل دون
غريه ،ومل يكن للمصرف منفعة يف بذهلا سوى القرض؛ فإنه يتوجه القول بتحرميها؛ ألهنا
منفعة للمقرض ال يقابلها عوض سوى القرض ،وهي وإن مل تكن مشروطة إال أهنا واقعة قبل
الوفاء بسبب القرض.
ومثل ذلك أن تنص تعليمات املصرف وأنظمته على نسبة معينة من الربح  -قد
حتددها إدارة املصرف  -يف هناية كل دورة مالية ،أو جوائز ابلقرعة ،أو أولوية يف احلصول
على قرض من املصرف؛ فإن هذه املزااي ال ختلو من شبهة الراب ،وخاصة إذا كانت معلنة
مسبقاً وعلى أساس اثبت مؤكد( ،)2وجوائز املقرضني إذا كانت معروفة تكون كأهنا مشروطة؛
فال جتوز مطلقاً(.)3
املطلب الثالث :عمل بعض البنوك واملصارف اإلسالمية فيما يتعلق باهلدايا واملزايا البنكية.

نعر يف هذا املطلب لعمل بعض البنوك واملصارف اإلسالمية واليت هلا هيئات
شرعية تشرف على أعاملها.
صدر بشأن اجلوائز واهلدااي على القروض قرار اهليئة الشرعية يف شركة الراجحي
املصرفية ،يف موضوع (حكم اهلدااي العينية لعمالء الشركة) ،على النحو اآليت:
السؤال :رغبة يف توطيد عالقة الشركة مع عمالئها احلاليني ،واستقطاب العمالء
املرتقبني ،تقوم الشركة بتوزيع هدااي عينية ،مثل البشوت والساعات وغريها ،ويتم توزيع هذه
) (1ينظر :ابن القيم" ،إعالم املوقعني".391 :1 ،
) (2املصارف اإلسالمية ،د .رفيق يونس املصري (ص.)18
) (3ينظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي () 900/1/9مناقشة د .الصديق الضرير .لبحث احلساابت
اجلارية ،د .مسعود الثبييت (جملة جممع الفقه اإلسالمي )841 ،839/1/9؛ العمراين" ،املنفعة يف
القرض".321 ،
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اهلدااي على عمالء احلساابت اجلارية ،أو بطاقات االئتمان ،أو التسهيالت االئتمانية.
أنمل التكرم مبوافاتنا برأيكم حول شرعية منح هذه اهلدااي العينية لبعض العمالء ،ممن
يبلغ متوسط رصيد حساهبم اجلاري حدا معينا ،يتغري حسب خمصص اهلدااي املدرج ابملوازنة،
وحسب السياسة التسويقية اليت تتغري من سنة إىل أخرى؟.
وبعد التأمل فيما ذكره أهل العلم من أحكام القرض والوديعة ،وبعد النظر واملدارسة
قررت اهليئة ما أييت:
أ -ال جيوز منح هدااي عينية خاصة أبصحاب احلساابت اجلارية أو بعضهم؛ ألهنا تدخل
يف الصور املمنوعة من صور القرض الذي جر نفعا.
ب -ال يدخل يف املنع هدااي الدعاية واإلعالن اليت ال ختتص بعمالء احلساابت اجلارية ،وإمنا
تكون هلم ولغريهم ،كاملواد الدعائية من أقالم ،وتقاومي ،وجمالت وكتب ،وحنو ذلك.
ج -جيوز إعطاء اهلدااي ألصحاب احلساابت االستثمارية ،بشرط أال تكون تلك اهلدااي
من مال املستثمرين ،وذلك ألن احلساابت االستثمارية ليست قروضا ،فال تكون من
()1
القرض الذي جر نفعاً .
وأحياان يقدم البنك خدمة يتقاضى مقابلها أجرا إال أنه يتنازل عن بعض األجر لبعض
العمالء ،قال الدكتور عبد الرمحن األطرم رئيس اهليئة الشرعية مبصرف اإلمناء وعضو اهليئة
الشرعية ملصرف الراجحي سابقاً" :اخلدمات اليت تتعلق ابلوفاء واالستيفاء ،أو ابإليداع
والسحب ،فهذه ال أرى مانعاً منها؛ ألهنا تتعلق ابإليداع والسحب أو ابلوفاء واالستيفاء

فهذه املميزات مثل اليت يف مكاتب الشركات لو أعطوك دفرت شيك أمحر وأعطوا الثاين دفرت
شيك أصفر أو أعطوك بطاقة ملونة ،وأعطوا الثاين بطاقة غري ملونة ،أو حنو ذلك ،فكل
هذه أمور تتعلق ابلوفاء واالستيفاء وال أرى فيها مانعاً ،ويضيف هذا التفصيل اجتهاداً
()2

مجاعياً وليس اجتهاداً فرداي" .

) (1قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي قرار رقم (543-542/1)355
) (2وقد نقلت صحيفة االقتصادية هذه الفتوى عن الدكتور عبد الرمحن األطرم http: //www.
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وجاء يف الضوابط الشرعية الصادرة عن اهليئة الشرعية يف بنك البالد ما يلي- :
 جيوز فتح احلسـاابت احلسـاابت اجلارية ،وتكيف على أهنا قروض على البنك
مسـتحقة للعمالء عند الطلب.
 جيـوز للبنك (املقرتض) اسـتثمار أموال أصحاب احلسـاابت اجلاريـة(املقرضني) ،مع
ضمان دفعها عند الطلب ،دون حق العميل يف األرابح اليت حيققها البنك.
 جيوز للبنك إعفاء كبار العمالء من رسـوم اخلدمات؛ إذا كان تصنيفهم ضمن كبار
العمالء مبنيا على جمموع عالقة متويلية وحساابت استثمارية وجارية ،أما إذا كان
التصنيف مبنياً على احلساب اجلاري فقط فال جيوز اإلعفاء حينئذ.
 ال جيوز للبنك (املقرتض) تقدمي أي هدااي أو خدمات أو مزااي لعمالء احلسـاابت
اجلارية (املقرضيـن) ،أو لبعضهـم مبا يرتتب عليه بـذل مادي للعميل ،أو خدمـة ليس
هلا عالقة بفتح احلساب أو الوفاء للعميل ،ويتأكد املنع فيما لو اشرتط ذلك عند
فتح احلساب ،حىت ولو كان جلهات خريية.
 جيوز للبنك (املقرتض) تقدمي ما ال خيتص به أصحاب احلساابت اجلارية ،مما يكون
هلم ولغريهم ،كاملواد الدعائية واإلعالنية.
 جيوز للبنك أن يقدم لعمالء احلساابت اجلارية ما كان من قبيل األمور املعنوية ،أو
اخلدمات املتعلقة بفتح احلساب أو إيفاء العمالء ،وذلك مثل الشيكات وبطاقات
الصراف ،وغرف االستقبال واالهتمام ابلعميل(.)1

=

aleqt. com/2009/02/15/article_196187. html
) (1الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد الطبعة االوىل دار امليمان للنشر والتوزيع
ص ـ112-111
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبفضله تكتمل املكرمات ،أمحده وأشكره محداً
يليق به ،مث الصالة والسالم على أشرف اخللق ،وسيد األولني واآلخرين حممد بن عبدهللا،
وعلى آله وأصحابه ،ومن اهتدى هبداه ،وبعد.
فقد اكتمل هذا البحث بفضل من هللا ونعمه ،فما كان من صواب فمن هللا ،وما كان
من خطأ فمِن ،وأستغفر هللا وأتوب إليه.
ويطيب يل يف خامتة هذا البحث أن أذكر أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها
أولا :النتائج- :
 أن األموال اليت يضعها أصحاهبا يف حساب جا ٍر هي قروض وليست ودائع ،فاملقرض
العميل ،والبنك أو املصرف هو املقرتض.
 أن ضمان تلك املبالغ يف احلساابت اجلارية هي على املصرف كاملقرتض ،وميثله
املؤسسون واملسامهون.
 إذا أفلس املصرف فليس للعميل أن يدخل يف التفليس على أنه مالك للوديعة وتكون
له األولوية ،بل على أساس أنه دائن عادي خيضع لقسمة الغرماء.
 للمصرف حق التصرف يف أموال احلساابت اجلارية مبوجب العقد ،بناء على أن عقد
القرض ينقل امللكية إىل املقرتض.
 أن املراد ابملنفعة يف (كل قرض جر نفعاً فهو راب ) املنفعة املتمحضة للمقرض ،واملنفعة
املشروطة له.
 اهلدااي املشروطة :وهي اليت يشرتطها البنك أو العميل؛ وتوضع هلا سياسة معينة مكتوبة
كانت أو معروفة ،ال جيوز إعطاؤها وال جيوز أخذها ،سواء كانت قليلة أو كثرية.
 اهلدااي العينية غري املشروطة ثالث حاالت
احلالة األوىل :أن تكون اهلدااي متفاوتة ،حبيث يراعى يف كل منها مقدار احلـساب
ومدته ،فاألظهر يف هذه اهلدااي أهنا حمرمة.
احلالة الثانية :أن تكون اهلدااي لعمـالء املـصرف مجيعاً دون أن ختـتص أبصـحاب
احلساابت اجلارية ،فاألظهر جوازها.
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احلالة الثالثة :أن تكون اهلدااي من قبيل اهلدااي التـسويقية ،والدعائيـة ،كالتقـاومي،
واألقالم اليت حتمل شعار املصرف .والذي يظهر جواز هذه اهلدااي.
 إذا كانت اهلدية مثينة كالسيارات وحنوها ،فالراجح عدم جواز اإلعطاء أو األخذ.
 جيوز للمصرف إعفاء العميل من عمولة التحويل ألصحاب احلساابت اجلارية.
 جيوز انتفاع صاحب احلساب اجلاري بدفرت الشيكات وبطاقة الصراف اآليل دون
مقابل وبال كراهة.
 تعطي بعض املصارف لعمالئها أو لبعضهم أسعاراً مميزة لبعض اخلدمات؛ كالسكن يف
الفنادق ،أو شراء بعض السلع ،وحنو ذلك؛ فإذا كانت هذه املنفعة للعميل دون
غريه ،ومل يكن للمصرف منفعة يف بذهلا سوى القرض؛ فإنه يتوجه القول بتحرميها.
 العمل أبغلب املصارف اإل سالمية على عدم منح هدااي عينية خاصة أبصحاب
احلساابت اجلارية أو بعضهم ،وال يدخل يف املنع هدااي الدعاية واإلعالن اليت ال
ختتص بعمالء احلساابت اجلارية ،وإمنا تكون هلم ولغريهم ،كاملواد الدعائية من أقالم،
وتقاومي ،وجمالت وكتب وحنوها.
اثنيا - :التوصيات.

 على البنوك واملصارف أن تكون إجراءاهتا وسياستها واضحة ومعلومة ومنشورةللعمالء ،خاصة فيما يتعلق ابملزااي واخلدمات املقدمة لعمالء احلساابت اجلارية ،وأن
تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية السمحة.
 على الباحثني يف جمال املعامالت املالية املعاصرة تلخيص نتائج حبوثهم وصياغة تلكالنتائج أبسلوب سهل ،ونشرها يف وسائل التواصل االجتماعي ،فاملسلمون حباجة
ماسة ملعرفة أحكام املعامالت املالية.
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املصادر واملراجع
ابن املنـذر ،حممـد بـن إبـراهيم" .اإلمجـاع" .حتقيـق د .فـؤاد عبـداملنعم أمحـد( .ط ،2قطـر :رائسـة
احملاكم الشرعية والشؤون الدينية1411 ،ه)ـ.
اب ــن الع ــريب ،حمم ــد ب ــن عب ــد هللا االش ــبيلي امل ــالكي" .أحك ــام الق ــرآن" .راج ــع أصـ ـوله وخ ــرج
أحاديث ــه وعلَّ ــق علي ــه :حمم ــد عب ــد الق ــادر عط ــا( .ط ،3ب ــريوت :دار الكت ــب العلمي ــة،
 1424هـ).
العثمــاين ،حممــد تقــي" .أحكــام الودائــع املصــرفية" .جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي العــدد التاســع
.587
ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد األندلسي" .اإلحكـام يف أصـول األحكـام" .حتقيـق :الشـيخ
أمحد حممد شاكر
البخاري ،حممد بـن إمساعيـل " .األدب املفـرد" .حتقيـق :علـي عبـد الباسـط مزيـد  -وعلـي عبـد
املقصود رضوان( ،ط ،1مصر :مكتبة اخلاجني 1423 ،هـ 2003 -م)
األلبــاين ،حممــد انصــر الــدين" .إرواء الغليــل يف ختـريج أحاديــث منــار الســبيل"( .ط ،2بــريوت:
املكتب اإلسالمي1405 ،ه)
اب ــن عب ــد ال ــرب ،يوس ــف أب ــو عم ــر النم ــري " .االس ــتيعاب يف معرف ــة األص ــحاب (مطب ــوع م ــع
اإلص ــابة البـ ــن حجـ ــر)" .حتقيـ ــق :الـ ــدكتور ط ــه ال ـ ـزيِن( .ط ،1مصـ ــر :مكتبـ ــة الكليـ ــات
األزهرية).
ابن األثري ،علي بن حممد اجلزري " .أسد الغابة يف معرفة الصحابة"( .بريوت :دار الفكر).
الس ــبكي ،اتج ال ــدين عب ــد الوه ــاب ب ــن تق ــي ال ــدين" .األش ــباه والنظ ــائر"(ط ،1ب ــريوت :دار
الكتب العلمية1411 ،هـ1991 -م).
ابن حجر ،أبو الفضـل أمحـد بـن علـي العسـقالين " .اإلصـابة يف متييـز الصـحابة"( .مصـر :دار
النهـضة للطبع والنشر).
الش ــيباين ،أب ــو عب ــد هللا حمم ــد ب ــن احلس ــن ب ــن فرق ــد" .األص ــل" .حتقي ــق :أب ــو الوف ــا األفغ ــاين.
(كراتشي :إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية).
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ابــن قــيم اجلوزيــة ،مشــس الــدين أيب بكــر " .إعــالم املــوقعني" .حتقيــق :طــه عبــد الــرؤوف ســعد.
(بريوت :دار اجليل 1973 ،م).
الزركلي ،خري الدين " .األعالم"( .ط ،٦بريوت :دار العلم للماليني1404 ،هـ ).
اهلشمري ،مصطفى عبد هللا " .األعمال املصـرفية واإلسـالم" .تقـدمي :الشـيخ حممـد ابـو زهـرة،
(جممع البحوث االسالمية1985 ،م(
هريس ،د .ابراهيم " .اقتصادايت النقود واملصارف"( .دار الكنوز للنشر والتوزيع).
الــدردير ،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد" .أقــرب املســالك ملــذهب اإلمــام مالــك"( .مكتبــة أيــوب،
 1420ه2000 -م).
املـرداوي ،أبــو احلسـن علــي بـن ســليمان احلنبلـي " .اإلنصــاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلــالف".
حتقيق :حممد حامد الفقي( .ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث 1400 ،هـ).
هيئة كبار العلماء" .حبث يف املعامالت املصرفية"( .جملة البحوث اإلسالمية).
املصــري ،د .رفيــق يــونس" .حبــوث يف املعــامالت املصــرفية"( .مركــز أحبــاث االقتصــاد االســالمي
جبامعة امللك عبد العزيز ،دمشق :دار القلم).
اب ــن رش ــد احلفي ــد ،أب ــو الولي ــد حمم ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد " .بداي ــة اجملته ــد وهن ــاية املقتص ــد".
(القاهرة :مكتبة الكليات األزهـرية 1389 ،ه)ـ.
الدمشــقي ،أب ــو الفــداء ابــن كثــري" .البدايــة والنهايــة" .حتقيــق :حممــد ب ــن عبــد العزب ــز النجــار.
(الرايض :مكتبة الفالح ومكتبة األصمعي).
الكاسـاين ،أبــو بكــر بــن مســعود احلنفــي" ،بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشـرائع"( .ط ،2بــريوت:
دار الكتاب العريب 1402 ،ه)ـ.
احلرميلي النجدي ،فيصل بن عبد العزيـز بـن فيصـل ابـن محـد املبـارك " .بسـتان األحبـار خمتصـر
نيل األوطار"( .ط ،1الرايض :دار إشبيليا للنشر والتوزيع 1419 ،هـ  1998 -م).
اهليثمــي ،علــي بــن أيب بكــر " .بغيــة الباحــث يف زوائــد مســند احلــارث" .حتقيــق :حســني أمحــد
الب ــاكري( .ط ،1املدين ــة املن ـ يـورة :مرك ــز خدم ــة الس ــنة والس ــرية النبوي ــة ابجلامع ــة اإلس ــالمية
ابملدينة املنورة1413 ،ه)ـ.
- 579 -

اهلدااي واملزااي البنكية لعمالء احلساابت اجلارية ،دراسة فقهية مقارنة ،د .حممد بن عليثة بن عسري الفزي

ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علـي بـن حممـد بـن أمحـد" .بلـو املـرام" .حتقيـق :الـدكتور مـاهر
ايسني الفحل (الرايض :دار القبس للنشر والتوزيع).
العيــِن ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد احلنفــي " .البنايــة يف شــرح اهل ــداية" .تصــحيح :حممــد عمــر
الرامفوري( .ط ،1بريوت :دار الفكر 1400 ،هـ).
العجلــوين ،د .حممــد حممــود" .البنــوك اإلســالمية ( أحكامهــا ومبادئهــا وتطبيقاهتــا املصــرفية)".
(عمان :دار املسرة للنشر والتوزيع).
ي
الشرقاوي املالقي ،عائشة " .البنوك اإلسالمية"( .املركز الثقايف العريب).
الشــيباين ،د .حممــد بــن عبــد هللا" .بنــوك جتاريــة بــدون راب"( .الـرايض :دار عــامل الكتــب للنشــر
والتوزيع).
العمـراين ،أبــو احلســني حيــىي بــن أيب اخلــري بــن ســامل اليمــِن الشــافعي " .البيــان يف مــذهب اإلمــام
الشافعي" .حتقيق :قاسم حممد النوري( .ط ،1جدة :دار املنهاج 1421 ،هـ).
ابن قُطلُوبغا ،أبـو العـدل قاسـم السـودوين اجلمـايل احلنفـي " .اتج الـرتاجم يف طبقـات احلنفيـة".
حتقيق :حممد خري رمضان يوسف( .دمشق :دار القلم).
امل ـواق ،أب ــو عب ــد هللا حمم ــد ب ــن يوس ــف العبــدري امل ــالكي" .الت ــاج واإلكلي ــل (مطب ــوع هب ــامش
مواهـب اجلليل)".
البخــاري ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل " .التــاريخ الكبــري" .حتقيــق :الســيد هاشــم النــدوي.
(بريوت :دار الفكر 1398 ،هـ).
النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف" .حترير ألفـاظ التنبيـه" .حتقيـق :عبـد الغـِن الـدقر.
(ط ،1دمشق :دار القلم1408 ،ه).
ابـن اجلــوزي ،مجـال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي " .التحقيــق يف أحاديــث اخلــالف".
حتقي ـ ــق :مس ـ ــعد عب ـ ــد احلمي ـ ــد حمم ـ ــد الس ـ ــعدين( .ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
1415ه).
الــذهيب ،مشــس الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَ ْاميــاز " .تــذكرة احلفــاظ".
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1998 -م).
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جه ـ ــاد عب ـ ــد هللا أب ـ ــو ع ـ ـومير" .الرتش ـ ــيد الش ـ ــرعي للبن ـ ــوك القائم ـ ــة"( .االحت ـ ــاد ال ـ ــدويل للبن ـ ــوك
اإلسالمية198٦ ،م).
اجملــددي الربكــيت ،حممــد عمــيم اإلحســان" .التعريف ــات الفقهيــة"( .ط ،1بــريوت :دار الكتــب
العلمية1424 ،هـ 2003 -م).
الشريف اجلرجـاين ،علـي بـن حممـد بـن علـي الـزين" .التعريفـات" .ضـبط وتصـحيح :مجاعـة مـن
العلماء إبشراف الناشر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ 1983-م).
السيد ،هشام بن عبد الرمحن " .التعيني وأثره يف العقود املالية" ) الرايض :جامعة اإلمـام حممـد
بن سعود اإلسالمية ،كلية الشريعة ،عمادة البحث العلمي)
البغ ــدادي ،أب ــو حمم ــد عب ــد الوه ــاب ب ــن عل ــي ب ــن نص ــر الثعل ــيب امل ــالكي " .التلق ــني يف الفق ــة
املالكي" .حتقيق :أيب أويس حممد بـو خبـزة احلسـِن التطـواين( .ط ،1بـريوت :دار الكتـب
العلمية 1425هـ2004-م).
ابن عبد الرب ،أبو عمـر يوسـف بـن عبـد هللا النمـري القـرطيب" .التمهيـد" .حتقيـق :مصـطفى بـن
أمحـ ــد العلـ ــوي ،حممـ ــد عبـ ــد الكبـ ــري البكـ ــري( .املغـ ــرب :وزارة عمـ ــوم األوقـ ــاف والشـ ــؤون
اإلسالمية 1387 ،ه)ـ
الن ــووي ،حمي ــي ال ــدين ب ــن ش ــرف " .هت ــذيب األمس ــاء واللغ ــات"( .ب ــريوت :مكتب ــة اب ــن تيمي ــة
ابلقاهرة).
امل ــزي ،يوس ــف ب ــن عب ــد ال ــرمحن ب ــن يوس ــف " .هت ــذيب الكم ــال" .حتقي ــق :د .بش ــار عـ ـواد
معروف( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1400 ،ه – 1980م).
البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بـن الفـراء الشـافعي " .التهـذيب يف فقـه اإلمـام
الشــافعي" .حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،علــي حممــد معــوض( ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية 1418 ،هـ  1997 -م).
العجلى ،أبو احلسن أمحد بن عبـد هللا بـن صـاحل الكـوىف " .الثقـات" .حتقيـق :عبـد العلـيم عبـد
املنورة :مكتبة الدار1405 ،ه – 1985م).
العظيم البستوي( .ط ،1املدينة ي
ابــن دريــد األزدي ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن " .مجهــرة اللغــة" .حتقيــق :رمــزي منــري بعلبكــي.
(ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م).
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القرشي ،عبد القادر بن حممد بن نصر هللا" .اجلواهر املضية"( .كراتشي :مري حممد كتب خانه).
ابن قيم اجلوزية" .حاشية ابـن القـيم علـى سـنن أيب داود ( ،هتـذيب السـنن )"( .ط ،2بـريوت:
دار الكتب العلمية 1415 ،ه).
املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري الشافعي " .احلـاوي الكبـري يف مذهــب
اإلمــام الشــافعي" .حتقيــق :علــي بــن حممــد بــن معــوض وعــادل بــن أمحــد بــن عبــد املوجــود.
(ط ،1مكة املكرمة :مكتبة دار الباز 1414 ،هـ).
العم ـراين ،د .عبــد هللا بــن حممــد " .احلســاب اجلــاري العالقــة املصــرفية واآلاثر الشــرعية دراســة
فقهية" .جملة البحوث والدراسات الشرعية العدد الثامن (مجادي االول 1434هـ).
الثبييت ،د .مسعود بن مسعد " .احلساابت اجلاريـة وأثرهـا يف تنشـيط احلركـة االقتصـادية" .جملـة
جممع الفقه اإلسالمي العدد التاسع.
الشهراين ،حسني بن معلوي " .احلساابت اجلارية حقيقتها – تكييفها".
السالوس ،علي أمحد" .حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار يف الفقه اإلسـالمي"( .ط،1
الدوحة :دار الثقافة1990 ،م).
األصــبهاين ،أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد هللا " .حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء" (مصــر :مكتبــة
السعادة  -جبوار حمافظة مصر1394 ،هـ 1974 -م).
الشــرواين ،عبــد احلميــد " .حواشــي الشــرواين يف فقــه الشــافعية"( .بــريوت :دار الفكــر بــريوت،
1397ه)ـ.
املصلح ،الـدكتور خالـد " .احلـوافز التجاريـة التسـويقية وأحكامهـا يف الفقـه اإلسـالمي"( .ط،1
الدمام :دار ابن اجلوزي1420 ،ه1999-م).
زعـرتي ،الـدكتور عـالء الــدين " .اخلـدمات املصـرفية وموقــف الشـريعة اإلسـالمية منهــا"( .ط،1
دمشق :دار الكلم الطيب1422 ،ه2002-م).
احلصــكفي ،عــالء الــدين حممــد بــن علــي احلنفــي " ،الــدر املختــار شــرح تنــوير األبصــار (مطبــوع
مع حاشية ابن عابدين)".
الشــنقيطي ،د .حممــد األمــني مصــطفى أبــوه " .دراســة شــرعية ألهـم العقــود املاليــة املســتحدثة".
(املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1412 ،ه).
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ابــن فرحــون ،إب ـراهيم بــن علــي اليعمــري " .الــديباج املــذهب" .حتقيــق وتعليــق :الــدكتور حممــد
األمحدي أبو النور( .القاهرة :دار الرتاث للطبع والنشر).
الق ـ ـ ـرايف ،شـ ـ ــهاب الـ ـ ــدين أمحـ ـ ــد بـ ـ ــن إدريـ ـ ــس املـ ـ ــالكي " .الـ ـ ــذخرية"( .بـ ـ ــريوت :دار الغـ ـ ــرب
اإلسالمي).
ابــن رجــب ،زيــن الــدين عبــد الــرمحن بــن أمحــد احلنبلــي " .ذيــل طبقــات احلنابلــة" .حتقيــق :د عبــد
الرمحن بن سليمان العثيمني( .ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان 1425 ،هـ  2005 -م).
املرتك ،د .عمر بن عبد العزيز " .الراب واملعامالت املصرفية يف نظـر الشـريعة اإلسـالمية" .اعتـىن
ابخراجه د 0بكر بن عبد هللا أبو زيد.
ابــن ماجــه ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن يزيــد القــزويِن " .ســنن ابــن ماجــه" .حتقيــق :حممــد فـؤاد عبــد
الباقي( .القاهرة :دار احلديث).
أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين" .سنن أيب داود" .حتقيق :حممـد حميـي الـدين عبـد
احلميد( .بريوت :دار الفكر).
البيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى " .ســنن البيهقــي الكــربى" .حتقيــق:
حممد عبد القادر عطا( .مكة املكرمة :مكتبة الباز 1414 ،ه)ـ.
الرتمذي ،أبـو عيسـى حممـد بـن عيسـى بـن سـودة " .سـنن الرتمـذي (اجلـامع الصـحيح)" .حتقيـق:
أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي( .ط ،1مصر :مصطفى احلليب 1382 ،هـ).
النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراسـاين" .السـنن الكـربى" .حققـه وخـرج
أحاديثـه :حسـن عبـد املـنعم شـليب ،إبشـراف :شـعيب األرانؤوط( .ط ،1بـريوت :مؤسسـة
الرسالة 1421 ،ه)ـ.
الذهــيب ،أبــو عبــد هللا مســش الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان " .ســري أعــالم النــبالء" .حتقيــق:
شعيب اآلرانؤوط وآخرين( .ط ،4دار الرسالة 140٦ ،هـ).
املقدسـي ،عبــد الـرمحن بــن حممــد بـن أمحــد بــن قدامـة " .الشــرح الكبــري علـى مــنت املقنــع"( .دار
الكتاب العريب للنشر والتوزيع).
اجلص ــاص ،أمح ــد ب ــن عل ــي أب ــو بك ــر ال ـرازي احلنف ــي" .ش ــرح خمتص ــر الطح ــاوي" .حتقي ــق :د.
عص ــمت هللا عناي ــت هللا حمم ــد  -أ .د .س ــائد بك ــداش  -د حمم ــد عبي ــد هللا خ ــان  -د
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زينب حممد حسن فالتة ،أعـده للطباعـة وراجعـه وصـححه :أ .د .سـائد بكـداش( .ط،1
بريوت :دار البشائر اإلسالمية  -ودار السراج 1431 ،هـ  2010 -م).
اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب " .الصحاح يف اللغة" .حتقيـق :أمحـد عبـد الغفـور
عطار( .ط ،4بريوت :دار العلم للماليني 1407 ،هـ  1987 -م).
البخ ــاري ،حمم ــد ب ــن إمساعي ــل" .ص ــحيح البخ ــاري" .حتقي ــق :حمم ــد زه ــري ب ــن انص ــر الناص ــر.
(ط ،1بريوت :دار طوق النجاة1422 ،هـ).
األلبــاين ،حممــد انصــر الــدين " .صــحيح ســنن أيب داود"( .ط ،1بــريوت :املكتــب اإلســالمي،
140٦ه).
األلبــاين ،حممــد انصــر الــدين" .صــحيح ســنن النســائي"( .ط ،1بــريوت :املكتــب اإلســالمي،
 1409ه)ـ.
القشــريي النيســابوري ،أبــو احلســني مســلم بــن احلجــاج " .صــحيح مســلم" .حتقيــق :حممــد فـؤاد
عبد الباقي( .بريوت :دار الكتب العلمية).
ابن اجلوزي ،أبو الفـرج عبـد الـرمحن بـن علـي " .صـفة الصـفوة" .حتقيـق :حممـود فـاخوري  -د.
حممد رواس قلعه جي( .ط ،2بريوت :دار املعرفة1399 ،ه – 1979م).
صفحات للدراسات والنشر ،دمشق -سوراي ،اإلصدار األول2009 ،م
الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد الطبعة االوىل دار امليمان للنشر والتوزيع
ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري" .الطبقــات الكــربى" .حتقيــق :علــي حممــد عمــر.
(ط ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني 2001 ،م).
الشــيباين ،أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة " .طبقــات خليفــة بــن خيــاط" .حتقيــق :د
سهيل زكار( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1414 ،هـ =  1993م).
ابن شاس ،عبد هللا بن جنم بن شاس املـالكي " .عقـد اجلـواهر الثمينـة" .دراسـة وحتقيـق :أ .د.
محي ــد ب ــن حمم ــد حلم ــر( .ط ،1ب ــريوت – لبن ــان :دار الغ ــرب اإلس ــالمي 1423 ،ه ـ ـ -
 2003م).
د .مجال الدين عوض " .عمليات البنوك من الوجهة القانونية"( .منشورات احلليب احلقوقية1990 ،م).
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السماعيل ،الدكتور عبدالكرمي حممد أمحد" .العموالت املصرفية حقيقتهـا وأحكامهـا الفقهيـة".
(ط ،2الرايض :دار كنوز إشبيليا1432 ،ه2011-م).
مشــس احلــق العظــيم آابدي ،أبــو الطيــب حممــد " .عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود (مــع شــرح
احلافظ ابن قيم اجلوزية) .حتقيق :عبد الـرمحن حممـد عثمـان( .ط ،2املدينـة املنـورة :املكتبـة
السلفية1388 ،هـ19٦8 -م).
احلمــوي ،أمحــد بــن حممــد مكــي احلنفــي " .غمــز عيــون البصــائر يف شــرح األشــباه والنظــائر".
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ 1985 -م).
د .عبدالســتار أبــو غــدة (مجــع وتنســيق)" .الفتــاوى الشــرعية جملموعــة الربكــة املصــرفية"( .ط،1
األمانة العامة للهيئة الشرعية املوحدة1428 ،ه2007-م).
ابــن حجــر العســقالين ،أب ــو الفضــل أمحــد بــن عل ــي" .فــتح البــاري ش ــرح صــحيح البخــاري".
(بريوت :دار الفكر).
ابــن مفلــح ،حممــد بــن مفلــح احلنبلــي" .الفــروع ومعــه تصــحيح الفــروع لعــالء الــدين علــي بــن
س ــليمان امل ــرداوي" .حتقي ــق :عب ــد هللا ب ــن عب ــد احملس ــن الرتك ــي( ،ط ،1ب ــريوت :مؤسس ــة
الرسالة 1424 ،هـ 2003 ،م).
االز َحْيلي يي ،الدكتور َوْهبَة بن مصطفى" .الفقه اإلسالمي وأدلته"( .ط ،4دمشق – سـورية :دار
ُّ
الفكر).
اخلثالن ،د .سعد بـن تركـي" .فقـه املعـامالت املاليـة املعاصـرة"( .الـرايض :دار الصـميعي للنشـر
والتوزيع).
اللكنــوي ،حممــد عبــد احلــي اهلنــدي " .الفوائــد البهيــة"( .دار األرقــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
1998م).
الفــريوز آابدي ،جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب " .القــاموس احملــيط"( .ط ،1بــريوت :مؤسســة
الرسالة 140٦ ،ه)ـ.
قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي دار كنوز اشبيليا للنشر و التوزيع.2010
الندوي ،علي أمحد" .القواعد الفقهية"( .ط ،5دمشق :دار القلم1420 ،ه2000-م).
- 585 -

اهلدااي واملزااي البنكية لعمالء احلساابت اجلارية ،دراسة فقهية مقارنة ،د .حممد بن عليثة بن عسري الفزي

القحط ــاين ،ف ـواز حمم ــد " .القواع ــد والض ـوابط الفقهي ــة امل ــؤثرة يف املع ــامالت املص ـرفية اإلس ــالمية".
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة انشرون ،توزيع مكتبة املغامسي املدينة املنورة 1434 ،ه).
ابــن ُجــزي ،حممــد بــن أمحــد املــالكي " .الق ـوانني الفقهيــة يف تلخــيص مــذهب املالكيــة ،والتنبيــه
على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية" .حتقيق :عبـد الـرمحن حسـن حممـود( .ط ،1عـامل
الفكر 140٦ ،ه)ـ.
ابن قدامة املقدسي ،أبو حممد موفق الدين احلنبلـي " .الكـايف يف فقـه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل".
حتقيق :زهـري الشاويش( ،ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي 1399 ،ه)ـ.
عيسى عبده" .كتابه العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرة"( .دار اإلعتصام).
عالء الدين البخاري ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد " .كشف األسرار شـرح أصـول البـزدوي".
(دار الكتاب اإلسالمي).
األنصاري ،أبو بي ْشر حممد بن أمحد الدواليب الرازي " .الكىن واألمسـاء" .حتقيـق :أبـو قتيبـة نظـر
حممد الفاراييب( .ط ،1بريوت :دار ابن حزم 1421 ،هـ 2000 -م).
ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن مكرم " .لسان العرب"( .بريوت :دار لسان العرب).
ابــن مفلــح ،أبــو إســحاق إبراه ــيم املقدســي احلنبلــي" .املبــدع يف شــرح املقنــع"( .ط ،1بــريوت:
املكتب اإلسالمي 1399 ،هـ).
السرخسي ،مشس الدين حممد بن أيب سهل احلنفـي " .املبسـوط"( .ط ،3بـريوت :دار املعرفـة،
 1398ه)ـ.
العوام ــل امل ــؤثرة يف تولي ــد النق ــود املص ــرفية م ــن منظ ــور نظ ــام نق ــدي إس ــالمي .جمل ــة اجلامع ــة
اإلسالمية بغزة( .سلسلة الدراسات اإلنسانية) اجمللد اخلامس عشر ،العدد الثاين
جملة جممع الفقه االسالمي التـابع ملنظمـة املـؤمتر االسـالمي جبـدة ،تصـدر عـن منظمـة املـؤمتر االسـالمي
جبدة ،الدورة السادسة ،والدورة التاسعة ،والدورة احلادية عشرة ،والدورة الثانية عشرة.
اهلـيثمي ،نـور الـدين علـي بـن أيب بكـر " .جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد"( .بـريوت :دار الكتـاب
العريب).
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احلراين الدمشقي " .جمموع الفتاوى" .مجـع عبـد
ابن تيمية ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ي
ال ــرمحن ب ــن حمم ــد ب ــن قاس ــم النج ــدي( .الس ــعودية :وزارة الش ــؤون اإلس ــالمية واألوق ــاف
والدعوة واإلرشاد).
النووي ،أبو زكراي حيىي بن شرف " .اجملموع شرح املهـذب"( .بريوت :دار الفكر).
ابن حزم األندلسي ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد " .احمللى ابآلاثر"( .بريوت :دار الفكر).
احلــاكم النيســابوري ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا" .املســتدرك علــى الصــحيحني" .حتقيــق:
مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،بريوت :دار الكتب العلمية 1411 ،ه)ـ.
الشيباين ،أبو عبـد هللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل" .مسـند أمحـد بـن حنبـل" .حتقيـق :السـيد أبـو
املعاطي النوري( .ط ،1بريوت :عامل الكتب 1419 ،ه)ـ.
البـزار ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو العتكــي " .مســند البـزار ،يســمى( ،البحــر الزخــار )" .حتقيــق:
الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا( .مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم واحلكم).
اهليــيت ،عبــد الــرزاق رحــيم" .املصــارف اإلســالمية بــني النظريــة والتطبيــق"( .ط ،1األردن :دار
أسامة1998 ،م).
د .غري ــب اجلم ــال " .املص ــارف واألعم ــال املص ــرفية يف الش ـ ـريعة اإلس ــالمية والق ــانون"( .دار
اإلحتاد العرىب للطباعة والنشر والتوزيع1972 ،م).
الفي ــومي ،أمح ــد ب ــن حمم ــد" .املص ــباح املن ــري يف غري ــب الش ــرح الكب ــري"( .ب ــريوت :دار الكت ــب
العلمية 1398 ،ه)ـ.
ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر" .املصــنف يف األحاديــث واآلاثر" .حتقيــق :خمتــار بــن أمحــد النــدوي.
(ط ،1اهلند :الدار السلفية 1402 ،ه)ـ.
الرحيب ــاين احلنبل ــي ،مص ــطفى الس ــيوطي" .مطال ــب أويل النهـ ــى ش ــرح غاي ــة املنتهـ ــى"( .ط،1
دمشق :املكتب اإلسالمي1381 ،هـ).
الس ــالوس ،عل ــي أمحـ ــد " .مع ــامالت البن ــوك احلديثـ ــة يف ض ــوء اإلس ــالم"( .ط ،1قطـ ــر :دار
احلرمني1413 ،هـ 1993 -م).
د .حممــد عثمــان شــبري " .املعــامالت املاليــة املعاصــرة يف الفقــه اإلســالمي"( .ط ،٦األردن :دار
النفائس1427 ،ه2007 -م).
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الـ ــدبيان ،الشـ ــيخ دبيـ ــان" .املعـ ــامالت املاليـ ــة يف الفقـ ــه اإلسـ ــالمي أصـ ــالة ومعاصـ ــرة"( .ط،2
1434ه).
املع ــايري الش ــرعية هليئ ــة احملاس ــبة واملراجع ــة للمؤسس ــات املالي ــة اإلس ــالمية ،الص ــادرة ع ــن هيئ ــة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية ،مملكـة البحـرين ،الطبعـة األوىل 1424ه ـ
 1425هـ2004 – 2003/م.الطـرباين ،أبــو القاســم ســليمان بــن أمحــد " .املعجــم األوســط" .حتقيــق :طــارق عــوض هللا وعبــد
احملسن احلسيِن( .القاهرة :دار احلرمني ،عام  1415ه)ـ.
أ .د .نزي ــه مح ــاد" .معج ــم املص ــطلحات االقتص ــادية يف لغ ــة الفقه ــاء"( .ط ،3املعه ــد الع ــاملي
للفكر اإلسالمي ،والدار العاملية للكتاب اإلسالمي1995 ،م).
كورنــو ج ـريار " .معجــم املصــطلحات القانونيــة" .ترمجــة وحتقيــق :منصــور القاضــى (املؤسســة
اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع1998 ،م).
جمــدي األســيوطي " .معجــم املصــطلحات املص ــرفية واملاليــة"( .مركــز الع ــريب للثقافــة والعل ــوم،
1980م).
الــدكتور إب ـراهيم أنــيس ،والــدكتور حممــد خلــف هللا أمحــد " .املعجــم الوســيط"( .ط ،2بــريوت:
دار إحياء الرتاث العريب).
حمم ــد رواس قلع ـه ج ــي ،وحام ــد ص ــادق قني ــيب " .معج ــم لغ ــة الفقه ــاء" (ط ،1دار النف ــائس،
 1405ه)ـ.
ابـن فــارس ،أبــو احلســني أمحــد بـن فــارس بــن زكـراي " .مقــاييس اللغـة" .حتقيــق :عبــد الســالم بــن
حممد بن هـارون( .بريوت :دار الفكر 1399 ،ه)ـ.
ابــن النجــار ،حممــد بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي " .معونــة أوىل النهــى ش ــرح املنتهــى".
املكرمة :مكتبة األسدي).
حتقيق :عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش( .مكة ي
اخلوارزمي ،برهان الدين انصر بن عبد السيد" .املغرب يف ترتيب املعرب"( .دار الكتاب العريب).
الشـ ـربيِن ،حمم ــد" .مغ ــِن احملت ــاج إىل معرف ــة ألف ــاظ املنه ــاج"( .مص ــر :مص ــطفى الب ــايب احلل ــيب
وأوالده).
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ال ــوراين املوص ــلي ،عم ــر ب ــن ب ــدر ب ــن س ــعيد احلنف ــي " .املغ ــِن ع ــن احلف ــظ والكت ــاب"( .ط،1
بريوت :دار الكتاب العريب 1407 ،هـ).
اب ــن قدام ــة املقدس ــي ،أب ــو حمم ــد عب ــد هللا ب ــن أمح ــد " .املغ ــِن"( .ط ،1ب ــريوت :دار الفك ــر،
 1405ه)ـ.
الراغــب األصــفهاىن ،أبــو القاســم احلســني بــن حممــد " .املفــردات يف غريــب القــرآن" .حتقيــق:
صفوان عدانن الداودي( ،ط ،1دمشق :دار القلم 1412 ،ه)ـ.
الزركش ــي ،ب ــدر ال ــدين حمم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن هب ــادر" .املنث ــور يف القواع ــد الفقهي ــة"( .ط،2
الكويت :وزارة األوقاف الكويتية1405 ،هـ).
العمراين ،الدكتور عبد هللا حممد" .املنفعة يف القرض دراسة أتصيلية تطبيقيـة"( .ط ،2الـرايض:
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع1431 ،هـ 2010 -م).
الشـريازي ،أبــو إســحاق إب ـراهيم بــن علــي " .املهــذب" .حتقيــق :الشــيخ زك ـراي عم ـريات( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية141٦ ،هـ).
البعلبكي" .املورد قاموس عريب اجنليزي"( .بريوت :دار العلم للماليني)
السيسـ ــي ،صـ ــالح الـ ــدين حسـ ــن" .املوسـ ــوعة املصـ ــرفية العلميـ ــة والعمليـ ــة"( .ط ،1القـ ــاهرة:
جمموعة النيل العربية2011 ،م).
هيكل ،عبدالعزيز فهمي" .موسوعة املصطلحات االقتصادية"( .بريوت :دار النهضة العربية).
األصبحي ،مالك بن أنس" .املوطأ" .حتقيق :الشـيخ حممـد الشـاذيل النيفـر( .ط ،4دار الغـرب
اإلسالمي1982 ،م).
العبــادي ،د .عبــد هللا" .موقــف الشـريعة اإلســالمية مــن املصــارف املعاصــرة"( .القــاهرة :جامعــة
األزهر ،كلية الشريعة والقانون ،قسم الفقه املقارن).
د .حممد أمحد سراج " .النظام املصريف اإلسالمي"( .القاهرة :دار الثقافة1410 ،ه).
الشمري ،د .انظم " .النقود واملصارف" ( .دار زهران للنشر والتوزيع).
الشــوكاين ،حممــد بــن علــي بــن حممــد " .نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار" .حتقيــق :طــه عبــد
الرؤوف سعد ،ومصطفى اهلـواري( .القاهرة :مكتبة الكليات األزهـرية 1398 ،ه).
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الســيد اهلاشــم ،عبــد الــرحيم بــن إبـراهيم بــن عبــد الــرمحن " .اهلــدااي للمــوظفني أحكامهــا وكيفيــة
التصرف فيها"( .ط ،1السعودية :دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع 142٦ ،ه).
ابـن عقيــل البغــدادي ،علــي بــن عقيــل بـن حممــد " .الواضــح يف أصــول الفقــه" .حتقيــق :الــدكتور
َعب ــد هللا ب ــن َعب ــد املحسـ ــن الرتك ــي( .ط ،1ب ــريوت :مؤسسـ ــة الرس ــالة للطباع ــة والنشـ ــر
ُ
والتوزيع 1420 ،هـ  1999 -م).
الص ــفدي ،ص ــالح ال ــدين خلي ــل" .ال ـ ـوايف ابلوفي ــات" .حتقي ــق :ع ــدد م ــن األس ــاتذة( ،ط،2
بريوت :دار العلم للماليني 1401 ،ه)ـ.
آل بورنو ،الدكتور حممد صدقي بن أمحد بن حممد " .الوجيز يف إيضاح قواعـد الفقـة الكليـة".
(ط ،4بريوت :مؤسسة الرسالة 141٦ ،هـ  199٦ -م).
احلســِن ،أمحــد بــن حســن أمحــد" .الودائــع املصــرفية ،أنواعهــا ،اســتخدامها ،اســتثمارها ،دراســة
شرعية اقتصادية"( .ط ،1السعودية :املكتبة املكية وبريوت :دار ابن حزم1999 ،م).
األمني ،حسن عبد هللا" .الودائع املصرفية النقديـة واسـتثمارها يف اإلسـالم"( .ط ،1السـعودية:
دار الشروق1983 ،م).
فهمي ،د .حسني كامل .جملة جممع الفقه االسالمي العدد التاسع
محــود ،د .ســامي حســن" .الودائــع املصــرفية حســاابت املصــارف" جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي
العدد التاسع
ابــن خلكــان ،أبــو العبــاس مشــس الــدين أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر " .وفيــات األعيــان وأنبــاء
أبناء الزمان" .حتقيق :د .إحسان عباس( .بريوت :دار الثقافة).
النووي ،حتي بن شرف" ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه" ،حتقيق :عـوض قاسـم أمحـد
عوض( .ط ،1بريوت :دار الفكر1425 ،ه).
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد" ،فتح العزيز بشرح الوجيز"( ،بريوت :دار الفكر).
البهويت ،مصنور بن يونس" ،كشاف القناع عن منت اإلقناع"( ،بريوت :دار الكتب العلمية).
الشــافعي ،حممــد بــن إدريــس" ،الرســالة" ،حتقيــق :أمحــد شــاكر( ،ط ،1مصــر :مكتبــة احللــيب،
1358ه).
- 590 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

الزيلعــي ،حممــد بــن عبــد هللا" ،نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة" ،حتقيــق :حممــد عوامــة( .ط،1
لبنــان :مؤسســة الـراين للطباعــة والنشــر ،وجــدة-الســعودية :دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية،
1418ه).
اب ــن حج ــر العس ــقالين" ،التلخ ــيص احلب ــري يف ختـ ـريج أحادي ــث الرافع ــي الكب ــري" ،حتقي ــق :أب ــو
عاصم حسن بن عباس بن قطب( ،ط ،1مصر :مؤسسة قرطبة141٦ ،ه).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا النمري القرطيب" ،الكايف يف فقه أهل املدينة" ،حتقيـق :حممـد
حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين( ،ط ،2الرايض :مكتبة الرايض احلديثة1400 ،ه).
ابــن مــازة ،حممــود بــن أمحــد" ،احملــيط الربهــاين يف الفقــه النعمــاين" ،حتقيــق :عبــد الكــرمي ســامي
اجلندي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه).
اجلنـ ــدي ،خليـ ــل بـ ــن إسـ ــحاق" ،خمتصـ ــر خليـ ــل" ،حتقيـ ــق :أمحـ ــد جـ ــاد( ،ط ،1القـ ــاهرة :دار
احلديث142٦ ،ه)
الص ــنعاين ،عب ــد ال ــرزاق ب ــن مه ــام" ،مصـ ـنيف عب ــد ال ــرزاق الص ــنعاين" ،حتقي ــق :حبي ــب ال ــرمحن
األعظمي( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه).
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