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بنوك الوقت وتكييفها الفقهي
Time Banks and Their Jurisprudential Adaptation

إعداد:
د .هدى محد سامل
مدرس بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكوي
الربيد االلكرتوينhuda.alsalem@hotmail.com:

بنوك الوقت وتكييفها الفقهي ،د .هدى محد سامل

املستخلص
معن إنسانياى هدفها ختفيف معاانة املرضى
ظهرت يف اآلونة األخرية بنوك حديثة حتمل ى
وكبار السن وفئات أخرى ممن يفتقدون رعاية ذويهم هلم ،وال يستطيعون النفقة على أنفسهم،
وهي فكرة يستثمر املشرتك هبا وقتا يف أداء خدمة لغريه ،قد حيتاجه يوما ما ،ال تتطلب ماال
بل إحساسا ابملسؤولية وإخالصا يف النية والعمل.
فاخرتت احلديث عن هذه البنوك املسماة ببنوك الوق لبيان عمق وأصالة وخصوبة
التشريع وقدرته على مواكبة التطورات يف مجيع اجملاالت واليت أثرت على اخلارطة االجتماعية،
وذلك ببيان نشأة هذه البنوك ،وأمهيتها يف العصر احلديث ،مث تكييفها الشرعي وموقف
الشريعة من هذه البنوك ،وبيان أثرها اإلجيايب على اجملتمعات اإلسالمية يف إعادة روح
التكافل والتضامن الذي أوهنته املدنية املادية ،وطغ عليه روح األاننية املقيتة ،وليصبح
معلماى اقتصادايى ينهض ابجملتمعات اإلسالمية ألداء دورها يف تعمري األرض وهتيئتها للعيش
اإلنساين الكرمي ،وحتقيق الرفاهية واخلري للناس كافة.
متبعةى منهجاى وصفياى استقرائياى لتأصيل هذه املعاملة وتقعيدها ،وبيان حكمها الشرعي.
مث ختم البحث ببيان الدور الكبري هلذه البنوك يف تعزيز روح التكافل والتضامن بني
أفراد اجملتمع ،ودورها يف استثمار طاقات الشباب ومواهبهم أبعمال تعود ابخلري عليهم وعلى
جمتمعاهتم.
وأوصي إبنشاء جلان ومؤسسات تشرف على إدارة وأتهيل كوادر بشرية إلدارة
العمل هبذه البنوك ،ودراسة األنظمة اليت تطورها كي حتفظ استمرارها وبقاءها.
الكلمات املفتاحية :بنوك الوق – التكافل االجتماعي – خدمة اجتماعية – مالية
املنافع –تبادل املنافع.
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Abstract
Recently ،modern banks have emerged in a humanity sense with focus
on alleviating the suffering of the sick ،the elderly and other categories of
the vulnerable who lack being cared for by their people and who cannot
afford supporting themselves financially. It is an idea where the investor is
investing time in the service of others ،which he may also need one day ،it
does not require money but a sense of responsibility and sincerity in faith
and action.
I chose to talk about these banks called time banks to show the depth ،
authenticity and richness of the legislation and its ability to keep pace with
developments in all areas that have affected the social map ،by showing the
emergence of these banks ،and their importance in the modern era ،then
their Shari'ah adaptation and the position of Shari'ah towards them. And to
show their positive impact on the Islamic societies in restoring the spirit of
cooperation and solidarity that has been weakened by materialistic
civilization ،and overshadowed by the spirit of abhorrent selfishness ،and to
become an economic milestone in advancing the Islamic societies to play
their role in the global development and prepare them for a decent human
life ،and to achieve welfare and good for all people.
This was done by following a descriptive and inductive approach
aimed at rooting and establishing this transaction ،and explaining its legal
ruling.
The researcher concluded by explaining the great role of these banks
in promoting the spirit of cooperation and solidarity among the members of
society ،and their role in investing the energies and talents of young people
with work that will benefit them and their communities.
I recommend the establishment of committees and institutions to
oversee the management and qualification of human cadres to manage the
work of these banks ،and study the systems that develop them to preserve
their continuity and survival.
Keywords: Time banks – social solidarity – social service - fiscal
benefits – benefits exchange
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هذا البحث مدعوم من إدارة األحباث جبامعة الكويت ،رقم (.)HJ06/18
املقدمة
احلمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ،والصالة والسالم على عبده
ورسوله الداعي إىل رضوانه ،سيدان حممد  وعلى آله وأتباعه.
يشهد العامل العريب واإلسالمي تطورات وتغريات اقتصادية واجتماعية وثقافية ابلغة
األمهية ،وذلك حبجم ما حييط به من عمليات التحديث املتواصلة والتجديد املستمر.
وأصبح الشعوب العربية واإلسالمية يف حاجة إىل التفاعل اإلجيايب مع هذه
املتغريات على أسس علمية سليمة وفق أحكام الشريعة ومبادئها العامة.
خاصة وأن الفقه اإلسالمي يفخر على كل قوانني الدنيا بدقة تشريعاته واستيعاهبا
جلميع األحداث والوقائع املتجددة .والرايدة يف الدعوة إىل فعل اخلري وتقدمي املعروف والتعاون
على الرب والتقوى بني أفراد اجملتمع ،قال تعاىل ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﭼ [سورة املائدة .]2
سواء كان التعاون بتقدمي املال أو املنفعة أم النصيحة أم أي وجه من أوجه الرب .فكان
التكافل دعامة أساسية من دعائم اجملتمع اإلسالمي ،ليس وليد جتارب بشرية فرضته فرضا،
إمنا يستمد التكافل االجتماعي مبناه من مبدأ مقرر يف الشريعة ،وهو مبدأ الوالية املتبادلة بني
املؤمنني يف اجملتمع ،قال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة التوبة .]71
فالتكافل يف اإلسالم يعين التزام القادر من أفراد اجملتمع الوالية مع اآلخرين ،مبا تعنيه
من اإلشراف والتساند والتكافل يف أمور احلياة ،ويف شؤون اجملتمع ،ومن خالله يقوم كل فرد
على حسب مقدرته بتوفري الرعاية ملن ال يقدر عليها بنفسه.
وموضوع بنوك الوق من مستجدات العصر الذي نشأ وتقرر يف أحضان القوانني
الوضعية يف الدول الغربية ،فهي بنوك خدمية تلعب دور الوسيط بني العمالء لتبادل خدمات
- 610 -
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اجتماعية فيما بينهم ،والعملة الرئيسة هي الوق الذي ميضيه العميل يف أداء هذه اخلدمة ،كي
يتقاضى عوضا عنه خدمة أخرى قد حيتاجها مستقبال ،من العميل نفسه أو عميل آخر ،فال
أيخذ عنها مقابال ماداي بل أيخذ خدمة تستهلك وقتا مساواي ملا قدمه من وق لغريه ،فهذه
امرأة ترعى امرأة مسنة لتكسب الوق لتستطيع الصرف منه عندما حتتاج له يف كربها ،أو عندما
تصاب حبادث وحتتاج من يساعدها ،أو رجال يساعد جاره يف نقل حمتوايت منزله إىل منزل
جديد الذي ال ميلك مثن استئجار عامل أو عاملني ،ليأخذ مقابل هذا الوق وقتا حيتاجه يف
دروس خاصة تعليمية ،أو ظروف صحية ،أو إلجناز مهام خاصة به.
فكان البد أن ينربي الباحثون يف الفقه لدراسة واقع تلك البنوك ،وعرضه على الفقه،
لتجلي حقيقته وتكييفه الفقهي واحلكم الشرعي له ،لكي يستبني األمر ويستنري الطريق
ويتيسر السبيل أمامنا ،حىت يطمئن املتعاملون إىل سالمة تصرفاهتم وشرعيتها .واالستفادة
منها وفق ما هو مشروع.
وال أدعي لنفسي القدرة على اإلحاطة بكل دقائقه ،ولكن حسيب بذل الوسع يف حبث
املوضوع ابجلملة وترك الباب مفتوحا لغريي من الباحثني لتناول هذا املوضوع من جوانب أخرى
ببيان أركانه وشروطه ،والتطوير على بعض قضاايه ،ودراسته يف ضوء القواعد الفقهية واألصولية،
واقرتاح ضوابط وصور حتقق هلم مصاحل مرجوه ،لتأمني شؤون احلياة بيسر وسهولة.
أهمية املوضوع:
 -1دقة املوضوع ،والدور العظيم الذي قد تلعبه هذه البنوك ،مما حيتاج إىل بيان معناه
وحقيقته ،وحتريره وتوضيحه.
 -2أمهية معرفة أحكام املعامالت اليت يستحدثها الناس ،تلبية حلاجاهتم املستجدة بسبب
اختالف أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ،اليت مل يكن هلا نظري يف املاضي.
 -3احلاجة إىل وجود دراسة متخصصة متكاملة ،تبحث املوضوع من جوانبه املتعددة وتلم
مسائله يف مكان واحد ،لتتم االستفادة منه وفق ما هو مشروع.
 -4رغبيت يف دراسة املوضوعات الفقهية ذات الصلة بواقعنا املعاصر ،اليت جتمع بني
التنظري الفقهي والتطبيق العملي.
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أهداف املوضوع:
 -1أتصيل هذه املعاملة ،وتقعيدها وبيان حكمها يف التشريع اإلسالمي.
 -2إجياد احللول للمشكالت املعاصرة ،واالنفتاح على معطيات احلياة احلاضرة والتجاوب
مع مقتضيات الضرورة واحلاجة امللحة.
 -3بيان مشولية الفقه اإلسالمي وأصالته يف استيعاب ما جيد يف حياهتم من عقود ،وكماله
وقدرته على البقاء يف خضم التغريات يف ضوء ما يتوفر فيه من مقومات ،ولعل هذا
البحث يكون إضافة جديدة انفعة يف هذا اجملال.
الدراسات السابقة:
مل أقف على دراسة سابقة تناول املوضوع جمال البحث ،إمنا بعض جوانب املوضوع
ورد يف حبوث أخرى هلا عالقة ببعض العقود كاإلجارة والبيع واجلعالة والوديعة والقرض.
منهج البحث:
 -1املنهج الوصفي التحليلي :يف نقل التعاريف واألوصاف لعناصر املوضوع األساسية.
 -2املنهج االستقرائي التحليلي وذلك جبمع أقوال الفقهاء يف كل مسألة هلا صلة
ابملوضوع من مصادرها األصيلة.
خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة ،وثالثة مباحث ،على النحو التايل:
املبحث األول :تعريف الوق  ،واأللفاظ ذات الصلة .ونشأة هذه البنوك ،وأمهيتها يف
العصر احلديث ،وفيه مطالب.
املبحث الثاين :التكييف الفقهي للمعاملة ،وفيه مطالب.
املبحث الثالث :موقف الشريعة اإلسالمية من هذه البنوك.
وختم هذا البحث ببعض النتائج والتوصيات املتوصل إليها.
وأسأل هللا تعاىل أن يوفقين ملا حيبه ويرضاه ،وأن يسدد خطاي ،وأن جيعل هذا
العمل خالصا لوجهه الكرمي ،هو ويل ذلك والقادر عليه ،وصل اللهم على سيدان حممد وعلى
آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
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املبحث األول :تعريف بنوك الوقت ،ونشأتها وأهميتها يف العصر احلديث:
املطلب األول :تعريف بنوك الوقت واأللفاظ ذات الصلة وخصائصها:
أوال :تعريف بنوك الوقت:
 -1تعريف البنك :هي لفظة إيطالية ،مأخوذة من الكلمة – ابنكو  -و تعين
ابإليطالية املائدة ،إذ كان الصيارفة يف القرون الوسطى جيلسون يف املوانئ واألمكنة العامة
لالجتار ابلنقود ،وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى ابنكو ،حىت شاع استعمال هذه
الكلمة وأصبح الناس يتداولوهنا على املستوى العاملي ،وأصبح هذه الكلمة تعين تلك
املؤسسة التجارية اليت تقوم أبعمال مصرفية ال حدود هلا وتقدم نشاطات مالية متعددة،
ويقابلها ابلعربية املصارف ،وهي مجع مصرف (.)1
 -2تعريف الوقت:
لغة :الوق مقدار من الزمن قدر ألمر ما .وكل ٍ
شيء قدرت له حينا فقد (وقتهُ)
ُّ
(توقيتاى) ،واجلمع أوقات(.)2
اصطالحا :املقدار من الدهر وأكثر ما يستعمل يف املاضي.
()3
وقيل :هو مقدار من الزمن املفروض ألمر ما ،وقيل للعمل  .وق العبادة :الزمن
املقدَّر هلا شرعاى .وكذا وق الصيام )4( .وهذا هو املعن املراد من الوق يف البحث :املقدار
ُ
من الزمن إلجناز العمل وأدائه.

( )1علي بن حممد اجلمعة" ،معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية" .مكتبة العبيكان ،ص .114
( )2أمحد بن حممد الفيومي" ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي"( .بريوت :املكتبة العلمية).2 :667 ،
( )3قسم اإلعداد الفين" ،معجم املصطلحات الفقهية"( .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية قطاع اإلفتاء
والبحوث الشرعية1431 ،هـ2010 -م).2 :317 ،
( )4حممد رواس قلعة جي؛ حامد صادق قنييب" ،معجم لغة الفقهاء" .ط /األوىل( ،بريوت :دار النفائس
1405هـ1985 -م ) ،ص.507
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اثنيا :األلفاظ ذات الصلة:
 -1الساعة :الوق من ليل أو هنار ،والعرب تطلقها وتريد هبا احلني والوق وإن قل.
واجلمع ساعات(.)1
 -2الزمن :الوق قليله وكثريه ،ومدة الدنيا كلها ،ويقال السنة أربعة أزمنة وهي الفصول،
()2
واجلمع (أزمنة).
 -3الدهر :يطلق على األبد ،وقيل هو الزمان قل أو كثر ،قال األزهري والدهر عند
العرب يطلق على الزمان وعلى الفصل من فصول السنة وأقل من ذلك ويقع على
مدة الدنيا كلها (.)3
تعريف بنوك الوقت:
هي بنوك تلعب دور الوسيط بني عمالء البنك ،فرتصد عدد الساعات اليت قضاها
أحد العمالء بتقدمي خدمة لعميل آخر من عمالء البنك ،على أن يسرتد بدل هذه اخلدمة
مستقبال عند احلاجة ،يف حدود الساعات املرصودة له يف البنك.
شرح التعريف:
البنك :سبق تعريفه أبنه املؤسسة التجارية اليت تقوم أبعمال مصرفية ال حدود هلا
وتقدم نشاطات مالية متعددة ،وهو ليس املراد هنا إمنا املراد به مؤسسة أو جلان أو هيئات
وقتية ،قوامها خدمات وأعمال ومنافع يقدمها العمالء ليأخذوا مقابلها خدمات وأعماالى
ومنافع أخرى.
عمالء البنك :املراد هبما العميل األول الذي يقوم بعمل خدمة للطرف الثاين ،فريصد له
رصيد من الساعات ،والعميل الثاين الذي قُ ِدم له العمل بسبب الساعات املرصودة له يف البنك.
( )1الفيومي" ،املصباح املنري".1 :295 ،
علي عطية؛ وحممد شوقي أمني،
( )2إبراهيم أنيس وآخرون" ،املعجم الوسيط" أشرف على طبعه حسن ّ
(ط/الثانية).1 :4 :1 ،
( )3الفيومي" ،املصباح املنري".1 :201 ،
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خدمة :عبارة عن نشاط أو منفعة غري ملموسة ( )1هتدف إىل إشباع حاجة أو رغبة
لدى العميل أو املستفيد دون أن يرتتب على ذلك انتقال امللكية ،وقد تكون هذه اخلدمة
مرتبطة أو غري مرتبطة مبنتج مادي ملموس(.)2
فمثال :اخلدمات املقدمة من طرف شركة طريان أو أتمني تعد من األنشطة اخلدمية
اليت تقدم للزبون ،لذلك فهي حتقق إشباع انتج عن أداء عمل ما ،كما أن اخلدمة ال متتلك
مثل السلعة املادية ،حيث إن هذه األخرية يستلزم شراؤها أي اقتناؤها قبل استهالكها ،أما
اخلدمة تباع أوال مث تستهلك يف نفس الوق مثل تذكرة طريان وأن تدفع مثنها أوال مث عندما
تركب الطائرة فإن اخلدمة تؤدى أو املستهلك يستخدمها يف آن واحد(.)3
اثلثا :خصائص بنوك الوقت:
من خالل التعريف السابق أستطيع أن أستخلص خصائص بنوك الوق  ،وهي:
 -1عقد رضائي:
وهو العقد الذي يكفي النعقاده ارتباط اإلجياب والقبول ،فالرضا شرط لصحة
العقود املالية ،لقوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [سورة النساء .]29

( )1خصائص اخلدمة :إن أبرز ما مييز اخلدمة عن السلعة ،أن اخلدمة غري ملموسة مبعن أن ليس هلا
وجود مادي أبعد من أهنا تنتج أو حتضر مث تستهلك أو يتم االنتفاع منها عند احلاجة إليها ،ومن
الناحية العملية فإن عملية اإلنتاج واالستهالك حتداثن يف آن واحد ،ويرتتب على ذلك خاصية فرعية
أخرى وهي صعوبة معاينة جتربة اخلدمة قبل شرائها مبعن آخر أن املستفيد من اخلدمة لن يكون قادرا
على إصدار قرارات ،وأحكام مستندة على تقييم حمسوس من خالل حواس البصر ،الشم والتذوق
قبل شرائه للخدمة كما يفعل لو اشرتى سلعة مادية( .عبدات سليمة" ،تسويق اخلدمات البنكية وأثره
على رضا الزبون"( .مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،منشورة ،معهد العلوم االقتصادية التجارية،
اجلزائر2011 ،م 2012 ،م ) ،ص.9
( )2عبدات سليمة" ،تسويق اخلدمات البنكية وأثره على رضا الزبون" ،ص.9
( )3عبدات سليمة" ،تسويق اخلدمات البنكية وأثره على رضا الزبون" ،ص.9
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ولقول النيب " :إمنا البيع عن تراض"( )1ويقع الرتاضي يف بنوك الوق
املطلوب من العميل تقدميه ،والبدل الذي يلتزم به الطرف اآلخر.
 -2عقد معاوضة:
يقصد بعقد املعاوضة :هو عقد حمتو على عوض من اجلانبني ،فاملعاوضة مفاعلة إذ
كل من البائع واملشرتي عوض صاحبه شيئا بدل املأخوذ منه( ،)2وبنوك الوق الغرض منها
متليك املنفعة املتبادلة من الطرفني.
 -3عقد فوري:
فوري التنفيذ :وهو العقد الذي ال يكون الزمن عنصرا جوهراي فيه ،فيكون تنفيذه
فوراي ولو تراخى التنفيذ إىل أجل أو إىل آجال متتابعة (.)3
وابلنظر إىل بنوك الوق  ،جند أن املعامالت فيها عقد فوري؛ ألن العميل عندما يستويف
البدل يستوفيه فورا ،وليس األجل إال موعدا يتحدد به وق التنفيذ ،ومن هنا جاءت الفورية.
 -4عقد الزم:
العقود الالزمة ما ال يكون ألحد العاقدين فيه حق الفسخ دون رضا اآلخر ،فعند
تقدمي اخلدمة ملن ليس له رصيد كاف أو سابق فإن العقد يعترب ملزما له بتقدمي خدمة لغريه.
 -5عقد غري حمدد (االحتمايل):
عقد ميكن ألحد األطراف أن حيدد قيمة املنفعة اليت يقدمها إىل املتعاقد اآلخر ولكن
ال يستطيع أن حيدد نوع املنفعة اليت قد حيتاجها مستقبال ،وال حىت وق احلاجة إليها،
فتحديد هذه املنفعة ووقتها أمر احتمايل غري حمقق الوقوع وفيه غرر ،ومن الغرر أنه رمبا ال
حيتاج هلم فقد ميوت قبل أن حيتاج هلم أو ينتقل ملدينة أخرى.
على العمل

( )1حممد بن يزيد بن ماجه القزويين" ،سنن ابن ماجه" .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي( .دار إحياء الكتب
العربية – فيصل عيسى البايب احلليب) ،كتاب التجارات – ابب بيع اخليار ،737/2 ،حديث رقم
( ،)2185صححه األلباين يف" إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل " .إشراف :حممد زهري
الشاويش ( ،ط  /األوىل ،بريوت ،دمشق :املكتب اإلسالمي1399 ،هـ1979 -م).5 :125 ،
( )2عرفة الدسوقي" ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري لسيدي أمحد الدردير" ( .دار الفكر)3 :2 ،
( )3شرح السنهوري للقانون اسرتجع بتاريخ  2019 10/2من املوقع اإللكرتوين
http://www.lawsmaster.blogspot.com
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والغنب ال يؤثر عادة يف العقود االحتمالية ألن األساس الذي بني عليه هذه العقود،
غنب احتمايل يتحمله أحد املتعاقدين(.)1
املطلب الثاني :نشأة البنوك الوقتية:
يعد األمريكي إدغار كاهن  ،Edgar S. Cahnأول من أاثر على نطاق واسع فكرة
بنك الوق  ،عندما أصدر كتابه "دوالرات الوق "  Time Dollarsمع جواناثن راو
 ،Jonathan Roweعام 1992م ،وقام كاهن بتسجيل العبارتني "بنك الوق " Time
 ،Bankو"اعتماد الوق "  ،Time Creditكعالمات جتارية  ،Trademarkوكان أول من
ربط بني ساعات العمل والعملة النقدية.
وقد بدأ أول بنك وق يف العامل العمل يف الياابن عام 1973م ،على يد تريوكو
ميزوشيما  ،Teruko Mizushimaحت فكرة أن املشاركني فيه يستطيعون كسب اعتمادات
وق ميكن هلم أن يصرفوها مىت شاءوا أثناء حياهتم.
وكان ميزوشيما قد تنبأت يف األربعينات من القرن املاضي 1940م ،ابحلاجات
املتطورة للمجتمعات املعمرة كما هي اليوم ،وبدأت محلة يف هذا إلطار يف الوالايت املتحدة
يف التسعينات من القرن املاضي 1990م.
يقودها إدغار كاهن ،ومحلة مشاهبة يف بريطانيا يقودها مارتن سيمون Martin
 ،Simonمن بنك الوق الربيطاين  ،Timebanking UKوتنتشر الفكرة اآلن يف أحناء
خمتلفة من العامل املتقدم(.)2
املطلب الثالث :أهميتها يف العصر احلديث
أتيت فكرة املشروع يف سياق التطورات االجتماعية وما آل إليه احلياة املدنية احلديثة،
وهو ما عرب عنه لودفيج غارتنر ،انئب مدير املكتب الفدرايل للتأمينات االجتماعية قائال:
"الحظنا تراجعا يف روح التضامن لدى الناس يف سويسرا ،سببه اهلياكل األسرية احلديثة وكثرة
( )1شرح السنهوري للقانون اسرتجع بتاريخ  2019 10/2من املوقع اإللكرتوين

http://www.lawsmaster.blogspot.com

( )2بنك الوق كضمان اجتماعي :فكرته واترخيه ومبادئه ،اسرتجع بتاريخ 2019 /5/15م من املوقع
اإللكرتوينhttp://www. knowledge-savoir.com/time-bank-2 :
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احلركة والتنقل ،فضال عن ضعف رابطة القرابة عما كان عليه يف املاضي ،األمر الذي
استدعى ضرورة االهتمام بتشجيع التعاون واملساعدة خارج إطار األسرة"(.)1
وقد افرتض كاهن أن نظاما مثل بنك الوق ميكن أن يعيد بناء البنية التحتية للثقة والعناية
الصحية اليت ميكن أن تقوي العائالت واجملتمعات ،وأمل أن يستطيع هذا النظام أن ميكن األفراد
واجملتمعات من أن تصبح مكتفية ذاتيا ،لعزل أنفسهم عن نزوات السياسة وعن االستغالل.
 حاجة اجملتمع إىل شبكات التبادل والتعاون بطرق غري مستندة إىل التسعرية النقديةويقنن البنك عادة التعاون اليت عايشها اإلنسان يف مراحل الرعي والصيد والزراعة حيث كان
الناس يتعاونون على إجناز املهام من خالل تبادل األدوار يف أنساق اجتماعية ينتظم فيها
األفراد يف مواسم الزراعة وجين الثمار ومجع احملصول وغريها من األنشطة بشكل دوري.
املبحث الثاني :التكييف الفقهي:
إن حتديد التكييف الفقهي يعترب أمرا على جانب كبري من األمهية ،ملا له من أثر كبري
يف حتديد القواعد واألحكام اليت خيضع هلا هذا العقد.
لكن حتديد التكييف الفقهي لعقد من العقود ال يعترب أمراى ميسوراى ،خاصة إذا كان
العقد – حمل الدراسة -من العقود اليت ظهرت حديثا ،وألن التكييف فكرة معنوية ،فال بد
أن تتعدد يف ذلك وجهات النظر ،تبعا الختالف املدارك واألفهام.
ومن أجل الوصول إىل التكييف الفقهي البد من حتليل هذا العقد ومقارنته مع غريه
من العقود ،ومن خالل ما سبق بيانه م ن خصائص لعقد بنوك الوق مبجموعها هي اليت
متيزه عن غريه من العقود ،ولكن هذه اخلصائص ال يستقل هبا عقد بنوك الوق  ،وال ينفرد
هبا عن بقية العقود بل يشاركه كثري من العقود يف صفة منها أو أكثر.

( )1مدينة سويسرية تعتزم إنشاء "بنك الوق " لتعزيز التكافل مع املسنني ،اسرتجع ،2019 /4 /19
من املوقع اإللكرتوينhttps://www.swissinfo.ch/ara/society/32261704/ :
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الفرع األول :تكييف العقد على أنه عقد بيع:
تعريف البيع :لغة :ضد الشراء ،والبيع :الشراء أيضاى ،وهو من األضداد ،وبع الشيء شريته(.)1
اصطالحا:
عرفه احلنفية :مبادلة املال املتقوم ابملال املتقوم متليكا ومتلكا ،مث قال :فإن وجد متليك
املال ابملنافع فهو إجارة أو نكاح(.)2
عرفه املالكية :عقد معاوضة على غري منافع وال متعة لذة ،ذو مكايسة أحد عوضية
غري ذهب وال فضة معني غري العني فيه (.)3
وقال الشافعية" :عقد معاوضة مالية يفيد ملك عني أو منفعة على التأبيد "(.)4
وعرفه احلنابلة" :مبادلة عني مالية أو منفعة مباحة مطلقا أبحدمها .أو مبال يف الذمة
للتملك على التأبيد غري راب وقرض"(.)5
وتعريف احلنابلة – يف نظري – من أجود التعاريف الفقهية للبيع ألنه جامع ،مانع،
فمنع دخول القرض والراب يف البيع ،وجامع لكونه اشتمل على ما يقع عليه العقد ،وهو
التعريف املختار للبيع يف االصطالح.
أوجه االختالف بني عقد البيع وبنوك الوقت:
-1ينقسم البيع ابعتبار موضوع املبادلة فيه إىل أربعة أنواع:
 مبادلة العني ابلدين. مبادلة الدين ابلعني.( )1ابن منظور" ،لسان العرب "تصحيح أمني حممد عبدالوهاب وحممد الصادق العبيدي( ،ط /األوىل ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب -ومؤسسة التاريخ العريب 1416هـ1996 -م).1 :556 ،
( )2عبدهللا املوصلي" ،االختيار لتعليل املختار"( .ط /الثالثة ،مصر1395 ،هـ 1975 -م).2 :3 ،
( )3عرفة الدسوقي" ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري لسيدي أمحد الدردير" ( .دار الفكر ).3 :2 ،
( )4حممد بن أاب العباس الرملي الشهري ابلشافعي الصغري " ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب
اإلمام الشافعي"( .ط /األخرية ،مصر :شركة مصطفى البايب احلليب1386 ،هـ1967 -م).3 :372 ،
( )5منصور بن يونس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ( .عامل الفكر).140 :2 ،
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 مبادلة النقد ابلنقد. مبادلة العني ابلعني(.)1بينما يف بنوك الوق تكون املبادلة اخلدمة ابخلدمة.
أوجه الشبه بني عقد البيع وبنوك الوقت:
 -1عقد البيع :من العقود امللزمة ،إذا مت بصورة صحيحة وكان خالياى من اخليارات ،فال
ميلك أحد املتعاقدين فسخه منفرداى ،ألن العقد الالزم ينشئ دائما التزامات متقابلة بني
طريف العقد ،حبيث يكون كل طرف دائنا للطرف اآلخر ،ومدينا له يف الوق نفسه.
فعقد البيع مثال ،يلزم البائع بنقل ملكية املبيع للمشرتي وتسليمه له ،فهو مدين
للمشرتي هبذا االعتبار ويف الوق ذاته ،يلزم املشرتي بدفع الثمن الذي ترتب يف ذمته؛
ألنه دائن ابلعني مدين ابلثمن .ومن مث مل يكن ألحد العاقدين االنفراد بفسخ العقد،
ألن ذلك يفوت على اآلخر منافع توخاها من العقد ،ويلحق به ضررا(.)2
والعقد يف بنوك الوق عقد ملزم للجانبني ،ألنه ينشئ التزامات متقابلة يف ذمة كل
من املتعاقدين فيلزم الطرف األول بتقدمي خدمة للطرف الثاين ،ويُلزم الطرف الثاين برد خدمة
مقابل ذلك.
 -2عقد املبيع فوري التنفيذ يف األصل :وهو العقد الذي ال يكون الزمن عنصرا جوهراي
فيه ،فيكون تنفيذه فوراي ولو تراخى التنفيذ إىل أجل أو إىل آجال متتابعة .فبيع شيء
يسلم يف احلال بثمن يدفع يف احلال عقد فوري ،ألن عنصر الزمن هنا معدوم ،إذ إن
كال من املبيع والثمن يسلم يف احلال ،فهو عقد فوري التنفيذ ،وقد يكون البيع بثمن
مؤجل ويبقى مع ذلك فوراي .ذلك ألن الزمن إذا كان قد تدخل هنا فهو عنصر
عرضي ال دخل له يف حتديد الثمن ،وقد يكون البيع بثمن مقسط ويبقى مع ذلك
فوراي ،إذ الثمن الذي يدفع أقساطا ليس إال مثنا مؤجال إىل آجال متعددة ،وليس
( )1املوسوعة الفقهية الكويتية ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط /الثانية1429 ،هـ2008 -م).8 :9 ،
( )2جالل الدين السيوطي" ،األشباه والنظائر" ( .دار إحياء الرتاث العريب ) ،ص .300
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هذه اآلجال إال عناصر عرضية يف العقد(.)1
كما أن املعامالت يف بنوك الوق عقد فوري؛ حيث يلتزم العميل ابلقيام ابألعمال
املطلوبة منه ،وال يشرتط
أن يتمتع مباشرة برصيده من الساعات ،ويبقى مع ذلك فوراي ،ألنه عندما حيني وق
استيفاء هذه الساعات املرصودة يكون فوري التنفيذ.
 -3إهنما عقدان رضائيان ينعقدان مبجرد تراضي املتبايعني.
 -4إهنما عقدا معاوضة :حيصل مبقتضاه املتعاقدان على مقابل ملا يعطياه ،أو ملا يلتزما به.
ولكن هل اخلدمة اليت يبذالها العميالن يف بنوك الوق تعترب ما ال يصلح للمبادلة؟
وعلى القول مباليتها هل تعترب مقايضة؟
اجلواب على هذا السؤال سيكون ابملسألتني التاليتني:
املسألة األوىل :هل تعترب اخلدمة اليت يبذهلا العميالن يف بنوك الوقت ماال؟
أوال :تعريف املال
لغة :ما يعد ماال يف العرف و(املال) عند أهل البادية النعم(.)2
اصطالحا:
 -1تعريف احلنفية :املال اسم ملا هو خملوق إلقامة مصاحلنا به ،ولكن ابعتبار صفة
التمول ،والتمول صيانة الشيء وادخاره لوق احلاجة(.)3
 -2تعريف اجلمهور:
 -عند املالكية :ما يقع عليه امللك ،ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه(.)4

( )1شرح السنهوري للقانون اسرتجع بتاريخ  .2019/ 10 /2من املوقع

اإللكرتوين:

http://www.lawsmaster.blogspot.com

( )2الفيومي" ،املصباح املنري".2 :586 ،
( )3السرخسي "املبسوط" ( .بريوت :دار املعرفة1406 ،هـ1986 -م ).11 :79 ،
( )4إبراهيم بن موسى الشاطيب "املوافقات" ( .الطبعة الثانية1395 ،ه – 1975م ).2 :17 ،
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 عند الشافعية :قال اإلمام الشافعي – رمحه هللا تعاىل  :-ال يقع اسم مال إال علىماله قيمة يباع هبا ،وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قل  ،وماال يطرحه
الناس من أمواهلم مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه(.)1
 عند احلنابلة :ما يباح نفعه مطلقا ،أي يف كل األحوال ،أو يباح اقتناؤه بال حاجة(.)2 يالحظ أن تعاريف املذاهب األربعة للمال متفقة على صفة البد من توفرها يف املالوهي التمول ،أي أن تكون للشيء قيمة تدفع الناس لتملكه ،وأنه مييل إليه طبع
اإلنسان ،وينتفع به عادة.
واختلفوا يف أمرين:
 كون االنتفاع به مباحاى شرعاى ،ومل يشرتط هذا الشرط احلنفية ،قال ابن عابدين :املالما ميكن ادخاره ولو غري مباح كاخلمر ،واملتقوم ما ميكن ادخاره مع اإلابحة ،فاخلمر
مال ال متقوم؛ فلذا فسد البيع جبعلها مثنا"(.)3
احلاجة ،وهذا الشرط انفرد به احلنفية،

 أنه ميكن إحرازه ،مبعن أنه ميكن ادخاره لوقفهو خيرج املنافع من املال.
اثنيا :االختالف يف مالية املنافع:
 -1قبل احلديث عن مالية املنافع نوجز تعريف املنفعة والفرق بينها وبني حق االنتفاع:
املنفعة :هي الفائدة اليت حتصل ابستعمال العني ،كسكن الدار وركوب الدابة
والسيارة ،واخلدمة وحنوها (.)4
وقد يظن أن ملك املنفعة وحق االنتفاع شيء واحد ،ومها خمتلفان ،قال القرايف :متليك
( )1حممد بن إدريس الشافعي "األم"( .ط/الثانية ،بريوت :دار املعرفة1393 ،هـ ).5 :160 ،
( )2البهويت ،منصور" ،شرح منتهى اإلرادات".2 :142 ،
( )3حممد أمني بن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار حاشية بن عابدين شرح تنوير األبصار" .حتقيق:
عبد اجمليد طعمة حليب( ،ط /األوىل ،دار املعرفة 1420ه2000 -م).7 :8 ،
( )4بي التمويل الكوييت" ،دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية"( .ط /األوىل 1412هـ1992 -م) ،ص .275
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االنتفاع نريد أن يباشر هو بنفسه فقط ،ومتليك املنفعة :هو أعم وأمشل ،فيباشر بنفسه،
وميكن غريه من االنتفاع بعوض كاإلجارة ،وبغري عوض كالعارية ،ومثال األول سكن املدارس
والرابط واجملالس يف اجلوامع واملساجد واألسواق ومواضع النسك ،وأما ملك املنفعة فكمن
استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غريه أو يسكنه بغري عوض ،ويتصرف يف هذه
املنفعة تصرف املالك يف أمالكهم (.)1
وميكن أن تكون هذه اخلدمة يف بنوك الوق من قبيل متليك االنتفاع ،ألن العميل
يتمتع بنفسه مقابل اخلدمة اليت أداها للغري ،هذا إذا مل يكن من ضمن الشروط يف العقد أن
للعميل احلق يف التربع بساعاته لغريه.
 -2اختالف الفقهاء يف مالية املنافع على قولني:
القول األول :احلنفية :املنافع ليس ماال ،إال إذا ورد عليها عقد معاوضة ،كما يف
اإلجارة ،وذلك على خالف القياس ،وما كان على خالف القياس فغريه عليه ال يقاس(.)2
إن املنفعة ليس مبال متقوم ،لذا ال تضمن ابإلتالف كاخلمر وامليتة ،وبيان ذلك :أن
صفة املالية للشيء إمنا تثب ابلتمول والتمول صيانة الشيء وادخاره لوق احلاجة ،واملنافع
ال تبقى وقتني ،ولكنها أعراض كما خترج من حيز العدم إىل حيز الوجود تتالشى ،فال يتصور
فيها التمول ،وعلل لذلك ،أبن املتقوم ال يسبق الوجود فإن املعدوم ال يوصف أبنه متقوم ،إذ
املعدوم ليس بشيء ،وبعد الوجود التقوم ال يسبق اإلحراز ،واإلحراز بعد الوجود ال يتحقق
فيما ال يبقى وقتني ،فكيف يكون متقوما ،وعلى هذا قالوا :اإلتالف ال يتصور يف املنفعة(.)3
 املنافع ليس كاألعيان يف صفة املالية؛ لوجود التفاوت بينهما من وجهني :أحدمها أن( )1أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف " ،الفروق وأنوار الربوق يف أنواء الفروق "( .ط /األوىل ،بريوت:
دار الكتب العلمية1418 ،هـ1998 -م).1 :330 ،
( )2السرخسي ،املبسوط.11 :78 ،
( )3السرخسي ،املبسوط11 :79 ،؛ عثمان بن علي الزيلعي" ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق".
(القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية ). .5 :234 ،
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العني تبقى واملنفعة ال تبقى ،أن املنفعة تقوم ابلعني لكوهنا عرضا ،والعني تقوم بنفسها (.)1
مناقشة أدلتهم:
 -1اجلواب على الدليل األول :أن املنافع ال تبقى زمانني ،لكوهنا أعراضا ،فكلما خترج
من حيز العدم إىل حيز الوجود تتالشى ،فال يتصور فيها التمول.
اجلواب :أن املنفعة ابقية ما بقي العني ،وجتددها مستمر لبقاء العني ،وأيضا فإن
اإلتالف متصور يف املنافع ،وقد أقر احلنفية بذلك يف قوهلم " :إن إتالف املنافع ال يضمن
مامل يكن بعقد أو شبهة عقد"(.)2
 -2أما اجلواب على الدليل الثاين أن املنافع ليس كاألعيان يف صفة املالية ،أن املنافع
أموال بذاهتا ،ألن األعيان ال تقصد لذاهتا ،بل ملنافعها ،وعلى ذلك أعراف الناس
ومعامالهتم.
()3
القول الثاين :اجلمهور  :اعتبار املنافع أموال:
 املنافع أموال متقومة ،وكل متقوم فهو مضمون بقيمته ،بل إن املنفعة تقوم هبا األعيان،فيستحيل أن ال تكون متقومة بنفسها ،وألهنا متلك ابلعقد ،ويضمن به صحيحا كان
العقد أو فاسدا ،وإمنا ميلك ابلعقد ما هو متقوم ،فيضمن ابإلتالف وإن مل يكن ماال
كالنفوس واألبضاع(.)4
 األعيان إمنا تصري ماال ابعتبار االنتفاع هبا ،وما ال ينتفع به فليس مبال ،فإذا مل تصر( )1عبدالعزيز بن أمحد البخاري " ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي" .حتقيق :عبدهللا
حممود حممد عمر ( ،بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ ) 1 :257 ،258
( )2السرخسي ،املبسوط.11 :79 ،
( )3الدسوقي عرفة ،حاشية الدسوقي442/3 ،؛ حممد بن حممد اخلطيب الشربيين" ،مغين احملتاج إىل
معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .شركة مصطفى البايب احلليب1377 ،هـ 1958 -م)2 :2 ،؛ عبدهللا
بن قدامة " ،املغين شرح خمتصر اخلرقي ومعه الشرح الكبري للعالمة عبدالرمحن بن أيب بكر املقدسي".
(بريوت :دار الكتاب العريب1392 ،هـ1972 -م).6 :3 ،
( )4السرخسي ،املبسوط.11 :78 ،
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األعيان ماال إال ابعتبارها – أي املنافع – فكيف تنعدم املالية فيها (.)1

 املال اسم ملا متيل إليه النفس خملوق ملصاحلنا ،واملنافع هبذه الصفة؛ ترى أنه يصلحات ِم َن النِّ َساء إِالَّ َما
صنَ ُ
صداقا ،ومل يشرع ابتغاء النكاح إال ابملال ابلنصَ ﴿ :والْ ُم ْح َ
ِ
ِ
ملَ َك أَْميانُ ُكم كِتاب َِّ
ِِ
ِ
ني
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوأُح َّل لَ ُكم َّما َوَراء ذَل ُك ْم أَن تَـْبـتَـغُواْ ِأب َْم َوال ُكم ُّْحمصن َ
َ ْ َ ْ َ َ
()2
ِِ
ني﴾ [سورة النساء  ،]24ولوال أهنا مال ملا صح صداقاى .
َغْيـَر ُم َسافح َ
الراجح:
القول مبالية املنافع ،لقوة أدلة هذا القول وهو املتفق مع عرف الناس وأغراضهم
ومعامالهتم ،يقول الشيخ علي اخلفيف " :واعتبار املنافع من األموال هو أوجه الرأيني؛ ألنه
املتفق مع عرف الناس ،واملتسق مع أغراضهم ومعامالهتم ،فهم ال يبتغون األعيان إال طلبا
ملنافعها ،وألجلها يستعيضوهنا ابلنفيس من أمواهلم ،وماال منفعة فيه ال رغبة فيه ،وال طلب
له ،وإذا طلب عد طالبه من احلمقى والسفهاء ،ورمبا حجر عليه"(.)3
املسألة الثانية :هل تعترب اخلدمة اليت يبذهلا العميالن يف بنوك الوقت مقايضة؟
املقايضة لغة :مأخوذة من القيض ،وهو العوض.
ويف حديث ذي اجلوشن قال :أتي النيب  بعد أن فرغ من أهل بدر اببن فرس
يقال هلا القرحاء فقل اي حممد إين قد جئتك اببن القرحاء لتتخذه قال :ال حاجة يل فيه
وإن شئ أن أقيضك به ،أي :أبدلك به وأعوضك عنه( ،)4ويقال :قايضه مقايضة ،إذا
عاوضه ،وذلك إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة ،واملقايضة يف اصطالح الفقهاء :هو
( )1الزيلعي" ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق".5 :234 ،
( )2الزيلعي ،تبيني احلقائق.5 :234 ،
( )3على اخلفيف" ،أحكام املعامالت الشرعية"( .ط /األوىل ،القاهرة :دار الفكر العريب1417 ،هـ-
1996م ) ،ص.30
( )4سليمان بن األشعث السجستاين" ،سنن أيب داود" .ضبط :شعيب األرنؤوط وحممد كامل قرة بللي،
(الرسالة العاملية1430 ،هـ2009 -م) ،كتاب اجلهاد ابب محل السالح إىل أرض العدو:412 ،
 .4إسناده ضعيف النقطاعه.
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بيع السلعة ابلسلعة.
اصطالحا :ونص املادة  122من جملة األحكام العدلية على أن بيع املقايضة هو
بيع العني ابلعني :أي مبادلة مال مبال غري النقدين(.)1
يفهم من هذا التعريف أنه يشرتط يف املقايضة:
 -1أال يكون املاال ن نقدا ألنه إذا كان االثنان نقدين فالبيع صرف وإذا كان أحدمها
نقدا فالبيع يكون هو البيع املشهور.
 -2أن يكون كل من املاليني عيناى .كمبادلة فرس معني بفرس معني وإال فبيع شيء
معني آبخر غري معني كأن يبيع شخص فرسا معينا خبمسني كيلة من احلنطة دينا
ال يعد مقايضة بل يكون بيعا مطلقا(.)2
وملا كان املقايضة من أنواع البيع فيجب أن تتوافر فيها أركان عقد البيع وشروطه،
وشروط البيع هي شروط االنعقاد ،والصحة والنفاذ واللزوم ،كما هو معلوم .وأحكام البيع
كلها تسري يف عقد املقايضة ،إال األحكام املتعلقة ابلثمن أو االلتزامات الراجعة إىل الثمن،
إذ ليس هلا حمل يف املقايضة ،خللوها من النقد.
شروط املقايضة اخلاصة:
 -1أن ال يكون البدالن فيها نقدا ،فإن كاان نقدين كان البيع صرفا ،وإن كان أحدمها
نقدا فالبيع مطلق أو سلم.
 -2أن يكون البدالن يف املقايضة عينا معينة ،كمبادلة فرس معينة بفرس معينة ،ألن بيع
شيء معني آبخر غري معني ،كأن يبيع شخص فرسا معينة خبمسني كيلة من احلنطة
دينا  -أي غري معينة يسلمها بعد شهر مثال  -فذلك ليس مقايضة ،بل هو البيع
املطلق – أي بيع العني ابلثمن – وألن املبيع إذا كان دينا والثمن سلعة فهو من ابب
( )1علي حيدر" ،درر احلكام شرح جملة األحكام" .تعريب احملامي :فهمي احلسيين( ،الرايض :دار عامل
الكتب ).1 :113 ،
( )2علي حيدر " ،درر احلكام شرح جملة األحكام".1 :113 ،
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السلم ( .)1ولذلك نص الفقهاء على لزوم تسليم البدلني معا يف املقايضة.
 -3التقابض يف املقايضة :بيع السلعة ابلسلعة يقتضي تسليمها معا ،فال يؤمر أحد
العاقدين ابلتسليم قبل صاحبه ،ألن كالى من السلعتني متعني(.)2
وألن البائع واملشرتي مستواين يف حق كل منهما قبل التسليم ،فإجياب تقدمي دفع
أحدمها بعينه على اآلخر حتكم ،فيدفعان معا.
 -4وأن تكون املقايضة فيما ال جيري فيه الفضل ،ألن راب الفضل حمرم أبحاديث عديدة.
 -5العوضان يف املقايضة :كل من العوضني يكون مثنا ومثمنا وقد أخذ كل من العوضني
حكم املبيع ،ألن كال منهما ال يتعني أن يكون املقصود ابلبيع دون اآلخر ،وال يصلح
أحدمها ألن يكون مثنا ،ولعدم الرتجيح بدون مرجح(.)3
ومما سبق يتبني يل أن بنوك الوق تتفق مع شروط املقايضة يف أهنما عقدان الزمان ،إال
يف شرط التقابض ،فهو يف بنوك الوق رمبا قام بزراعة حديقة العميل وسقيها ،وتلقى مقابل
ذلك عناية صحية عندما احتاج لذلك يف فرتة مرضه ،أي خدمة غري معينة تسلمها بعد سنة
مثال ،فال يعد ذلك مقايضة ،للزوم تسليم البدلني معا يف املقايضة ،وهو ال حيصل هكذا هنا.
الفرع الثاين :تكييف العقد على أنه عقد إجارة:
تعريف اإلجارة:
اإلجارة يف اللغة :مصدر أجر وآجر ،إجاراى وإجارة ،واألجر العوض والثواب .واألجرة
كراء األجري(.)4

( )1عبدهللا بن أمحد النسفي" ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق" .ضبط :الشيخ زكراي عمريات( ،بريوت:
دار الكتب العلمية)5 :517 ،؛ علي حيدر ،درر ااألحكام ،املادة (.1 :13 )122
( )2الزيلعي ،تبيني احلقائق4 :14 ،؛ علي حيدر ،درر األحكام ،املادة ( .1 :409 )379
( )3املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.344 :38 ،
( )4أمحد بن فارس بن زكراي " ،معجم مقاييس اللغة " .حتقيق :عبدالسالم هارون ( ،دار الفكر،
1399هـ1979 -م ) ،مادة أجر 1 :62
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اصطالحا:
عرفها احلنفية :عقد على املنافع بعوض(.)1
عرفها املالكية :متليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض(.)2
عرفها الشافعية :أبهنا عقد على منفعة مقصودة معلومة ،قابلة للبذل واإلابحة،
بعوض معلوم(.)3
عرفها احلنابلة :عقد على منفعة مباحة معلومة ،مدة معلومة ،من عني معلومة ،أو
موصوفة يف الذمة ،أو عمل بعوض معلوم(.)4
وأرى أن تعريف احلنابلة قد تضمن ما يف التعريفات السابقة وأضاف إليها بعض
الشروط الالزم توافرها يف عقد اإلجارة.
ويتضح من التعريف :أن عقد اإلجارة يرد على املنافع ال األعيان ،فالعقد على
األعيان يكون بيعا أو هبة أو حنو ذلك ،كما أن املنفعة يف عقد اإلجارة البد أن تكون مما
يقصده الناس عادة ،وهلا قيمة شرعا لو تلف احرتازا عن رائحة الرايحني وحنوها ،فال جيوز
استئجارها للشم ،وكذا البساتني وحنوها للفرجة ،والداننري وحنوها لتزيني احلواني (.)5
أنواع اإلجارة :نوعان:
 -1إجارة واقعة على منافع األعيان :كإجارة الدور للسكن ،والسيارات للركوب،
واملعقود عليه هنا هو املنفعة.
 -2إجارة واقعة على العمل ،كما يف استئجار عامل للقيام بعمل معلوم ،كبناء
( )1علي بن أيب بكر املريغناين " ،اهلداية شرح بداية املبتدئ " ( .ط /األخرية ،مصر :مصطفى البايب)3 :231 ،
( )2الدسوقي عرفة" ،حاشية الدسوقي".2/4 ،
( )3الشربيين " ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ".2 :332 ،
( )4البهويت ،شرح منتهى اإلرادات. .350 :2 ،
علي حممد معوض،
( )5أيب بكر بن مسعود الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" ،تعليق :الشيخ ّ
والشيخ :عادل عبد املوجود( ،ط /الثانية ،بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ2002 -م)517 :5 ،؛
الدسوقي" ،حاشية الدسوقي"19 :4 ،؛ الشربيين " ،مغين احملتاج".332 :2 ،
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حائط ،أو خياطة ثوب ،أو إصالح آلة والعامل هنا يسمى األجري( .)1واألجري نوعان:
 أجري خاص :وهو من يعمل ملعني عمال مؤقتا مبدة معلومة ،ويستحق األجربتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعمل؛ ألن منافعه صارت مستحقه ملن أستأجره يف مدة العقد،
ويسميه بعض الفقهاء" أجري الواحد" كاخلادم واملوظف ،حيث يعمل للمستأجر فقط ،وال
جيوز أن يعمل لغريه إال إبذنه.
 أجري مشرتك :وهو الذي يعمل للمؤجر ولغريه ،كالبناء الذي يبين لكل أحد،والطبيب يف عيادته يعاجل من يطلب العالج ،وحنو ذلك .فهو يتعاقد مع أكثر من مستأجر
بعقود خمتلفة ،وال يتقيد ابلعمل لواحد دون غريه .وهو يستحق أجره ابلعمل وعلى حسب
العمل ،ويسمى مشرتكا الشرتاك الناس يف منفعته(.)2
ولعل األقرب يف بنوك الوق أن العميل يُكيف على أنه أجري خاص ألنه ال يقدم
املنفعة ألكثر من شخص يف وق واحد ،فهو يعمل ملعني عمال مؤقتا مبدة معلومة ال يعمل
فيها لغريه.
وبعد هذا العرض املوجز لتعريف عقد اإلجارة وأنواعها ،أنيت لدراسة مدى صحة
تكييف عقد بيع الوق على أنه عقد إجارة ،عن طريق بيان أهم وجوه الشبه واالختالف
بينهما ليكون هو األساس الذي حنكم من خالله على مدى صحة هذا التكييف الفقهي.
أوجه االختالف بني عقد اإلجارة وبنوك الوقت:
 -1عقد اإلجارة عقد زمين :نص الفقهاء على أن عقد اإلجارة ،يشرتط بيان مدة
العقد إذا كان العمل املتعاقد عليه ممتدا ،كما يف استئجار الراعي املشرتك؛ وذلك ألن قدر
املعقود عليه ال يصري معلوما بدون بيان مدة العقد ،وهذا ما عناه ابن عابدين بقوله" :
( )1عبدالرمحن اجلزيري" ،الفقه على املذاهب األربعة" (ط /السادسة ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)،
قسم املعامالت .96/3
( )2الدسوقي" ،حاشية الدسوقي"4 :4 ،؛ الكاساين" ،بدائع الصنائع"5 :517 ،؛ بن قدامة" ،املغين
والشرح الكبري".6 :34 ،
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وحكمها وقوع امللك يف البدلني ساعة فساعة؛ ألن املنفعة عرض ال يبقى زمانني ،فإذا كان
حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك ،قصداى للتعادل ،لكن ليس له املطالبة ابلبدل إال مبضي
منفعة مقصودة؛ كاليوم يف الدار واألرض ،واملرحلة يف الدابة(.)1
أما إذا كان العمل املتعاقد عليه غري ممتد ،كما يف استئجار اخلياط املشرتك خلياطة
ثوب أو حنوه ،فإنه ال يشرتط بيان املدة؛ ألن املعقود عليه معلوم بدون حتديد املدة(.)2
وابلنظر إىل بنوك الوق  ،جند أن املعامالت فيها عقد فوري ،ألنه يعمل لغريه عمال
مؤقتا بعدد الساعات املقررة ،فالعمل املتعاقد عليه غري ممتد.
أوجه الشبه بني عقد اإلجارة وبنوك الوقت:
 -1عقد اإلجارة وبنوك الوق عقدان ملزمان للجانبني عند مجهور الفقهاء فال ميلك
أحد املتعاقدين فسخه منفردا ،إال ملقتضى تنفسخ به العقود الالزمة ،من ظهور
العيب ،أو ذهاب حمل استيفاء املنفعة (.)3
 -2إهنما عقدان رضائيان ينعقدان مبجرد تراضي املتبايعني.
 -3إهنما عقدا معاوضة :حيصل مبقتضاه املتعاقدان على مقابل ملا يعطياه ،أو ملا يلتزما به.
ففي عقد اإلجارة يعطي املؤجر للمستأجر حق االنتفاع ابلعني املؤجرة ،ويعطي
املستأجر للمؤجر أجرا مقابل حصوله على هذه املنفعة.
وكذلك يف بنوك الوق فالعميل الذي قدم خدمة لعميل آخر ،سيحصل على بدهلا
خدمة من العميل نفسه أو غريه عندما حيتاج لذلك.

( )1رد احملتار على الدر املختار حاشية ابن عابدين .9 :9
( )2الكاساين" ،بدائع الصنائع"5 :550 ،؛ حممدعليش " ،منح اجلليل على خمتصر خليل"( .بريوت:
دار الفكر1409 ،هـ1989 -م ).3 :758 ،
( )3حممد بن أمحد بن حممد أمحد بن رشد القرطيب" ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد" ( ،دار الفكر) :173
2؛ ( )3عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة" ،املغين" .تصحيح :حممد خليل هراس( ،القاهرة :مكتبة
ابن تيمية ).448 :5 ،
- 630 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

الفرع الثالث :تكييف العقد على أنه عقد جعالة:
تعريف اجلعالة :لغة :مصدر مشتق من الفعل جعل ،وهي اسم ملا جيعل لإلنسان على
األمر يفعله ،واجلُعل :األجر(.)1
اصطالحا:
عرفها املالكية :اإلجارة على منفعة مظنون حصوهلا (.)2
عرفها الشافعية أبهنا :التزام عوض معلوم على عمل معني ،أو جمهول عسر علمه(.)3
وعرفها احلنابلة :أبهنا تسمية مال معلوم ملن يعمل للجاعل عمال مباحا ولو كان كان
جمهوال أو ملن يعمل له مدة ولو كان جمهولة (.)4
فعقد اجلعالة عقد مبقتضاه حيدد العاقد اجلاعل ماال يبذله ملن يعمل له عمال ،من رد
شيء ضائع ،أو القيام بعمل معني ،هذا ويالحظ من تعريف املالكية أنه جعل شرط
استحقاق اجلعل إمتام العمل ،وهبذا يكون قد فرق بينها وبني اإلجارة – واليت هي أيضا عقد
عمل – فإن العوض يف اإلجارة يستحق على قدر العمل ،أما يف اجلعالة فإن العوض
يستحق ابالنتهاء من العمل ،وإىل مثل ما ذهب إليه املالكية ،ذهب سائر املذاهب القائلة
مبشروعية عقد اجلعالة (.)5

( )1ابن فارس" ،معجم مقاييس اللغة" ،مادة جعل .1 :460
( )2ابن رشد" ،بداية اجملتهد" .177/2
( )3أبو إسحاق الشريازي" ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي" .حتقيق وبيان الراجح يف املذهب وتعليق
وشرح :د .حممد الزحيلي( ،ط /األوىل ،دمشق :دار القلم؛ بريوت :دار الشامية1417 ،هـ-
1996م).3 :569 ،
( )4منصور بن يونس البهويت" ،كشاف القناع عن م ن اإلقناع"( .بريوت :عامل الكتب1403 ،هـ-
1983م).4 :203 ،204 ،
( )5عرفة" ،حاشية الدسوقي"4 :64 ،؛ الشريازي" ،املهذب"1 :575 ،؛ البهويت " ،كشاف القناع عن
م ن اإلقناع".4 :203 ،204 .
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حكم اجلعالة:
عقد اجلعالة قد يقع على معلوم كاخلياطة والبناء ،وهذا جائز ابالتفاق(.)1
اخلالف بني الفقهاء:
إمنا اخلالف عندما يقع العمل على اجملهول ،مثل مشارطة الطبيب على الربء ،واملعلم
على احلذق ،والعقد الوارد على هذه األعمال من عقود الغرر؛ ألن التزام العامل هنا حتقيق
الغاية ،والغاية هنا مظنون حصوهلا ،واألصل أن يبذل العامل ما يف وسعه إلجناز العمل دون
أن يلتزم بتحقيق النتائج ،فالطبيب يلتزم ببذل كل اخلدمات الطبية والعالجية دون تقصري وال
يلتزم بشفاء املريض؛ ألن الغاية مظنون حصوهلا.
الرأي األول:
فاحلنفية ال جتوز اجلعالة عندهم ملا فيها من الغرر ،أي جهالة العمل واملدة ،قياسا على
سائر اإلجارات اليت يشرتط هلا معلومية العمل واملأجور واألجرة واملدة ،وإمنا أجازوا فقط
استحساان دفع اجلعل ملن يرد العبد اآلبق وذلك لصيانة مال املالك(.)2
الرأي الثاين:
جتوز اجلعالة عند املالكية والشافعية واحلنابلة ( :)3سواء كان العمل معلوما أم جمهوال.
أدلتهم:
 -1قال تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

[سورة يوسف .]72
وجه الداللة :جواز اجلعل وقد أجيز للضرورة؛ فإنه جيوز فيه مع اجلهالة ما ال جيوز يف

( )1عرفة" ،حاشية الدسوقي"4 :64 ،؛ الشريازي" ،املهذب"1 :575 ،؛ البهويت " ،كشاف القناع"،
.4 :203 ،204
( )2السرخس" ،املبسوط".11 :17 ،
( )3الشريازي" ،املهذب"3 :570 ،؛ رشد القرطيب" ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد" 2 :177؛ البهويت"،
كشاف القناع".4 :203 ،
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غريه؛ فإذا قال الرجل :من فعل كذا فله كذا صح ،وشأن اجلعل أن يكون أحد الطرفني
معلوما واآلخر جمهوال للضرورة إليه(.)1
 -2عن أيب سعيد اخلدري :أن انسا من أصحاب رسول هللا  أتوا حيا من أحياء
العرب فلم يقروهم ،فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ،فقالوا :هل فيكم راق؟
فقالوا :مل تقروان ،فال نفعل ،أو جتعلوا لنا جعال ،فجعلوا هلم قطيع شاء ،فجعل رجل
يقرأ أبم القرآن ،وجيمع بزاقه ،ويتفل فربأ الرجل ،فأتوهم ابلشاء ،فقالوا :ال أنخذها
حىت نسأل رسول هللا  ،فسألوا رسول هللا  عن ذلك فضحك ،وقال :ما أدراك
إهنا رقية خذوها ،واضربوا يل فيها بسهم"(.)2
 -3املعقول:
احلاجة تدعو إليها يف رد ضالة وآبق ،وعمل ال يقدر عليه ،وال جيد من يتطوع
برده( ،)3فجاز بذلك اجلعل على الرغم من جهالة املدة والعمل ،ألن اجلعالة غري الزمة
واإلجارة الزمة وال بد من حتديد املدة.
أوجه االختالف بني عقدي اجلعالة وبنوك الوقت:
 -1عقد غري الزم:
ذهب القائلون مبشروعية عقد اجلعالة ،إىل أنه عقد غري الزم لكال العاقدين (اجلاعل
والعامل) قبل شروع العامل يف العمل ،فيجوز لكل منهما الرجوع يف العقد (فسخه) ،دون
( )1حممد بن أمحد األنصاري القرطيب "،اجلامع ألحكام القرآن"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب
.9 :232 ،)1966
( )2حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي" ،صحيح البخاري" .حتقيق :حممد زهري بن انصر
الناصر( ،ط /األوىل ،دار طوق النجاة1422 ،هـ ) .كتاب اإلجارة ،ابب ما يعطى يف الرقية على
أحياء العرب بفاحتة الكتاب (رقم احلديث 3 :92 ،)2276؛ مسلم بن احلجاج أبو احلسن
النيسابوري" ،صحيح مسلم" حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ابب
جواز أخذ األجرة على الرقية ابلقرآن واألذكار( ،رقم احلديث .4 :1727 ،)2201
( )3الشربيين" ،مغين احملتاج ".2 :429 ،
- 633 -

بنوك الوقت وتكييفها الفقهي ،د .هدى محد سامل

أن يرتتب على ذلك أي أثر وذلك قوالى واحداى عند الشافعية واحلنابلة ،وهو الراجح عند
املالكية( ،)1وعللوا ذلك أن اجلعالة من جهة اجلاعل ،تعليق استحقاق العامل اجلعل بشرط،
فأشبه الوصية ،وأما من جهة العامل ،فألن العمل فيها جمهول ،وما كان كذلك ال يتصف
عقده ابللزوم ،فعقد اجلعالة عقد على عمل جمهول بعوض ،فجاز لكل من طرفيه فسخه،
كاملضاربة.
وللمالكية قول آخر :إن عقد اجلعالة الزم للجاعل مبجرد إجيابه ،وهذا هو أحد قويل
ابن حبيب وظاهر رواية عيسى بن قاسم وعللوا ذلك أبن اجلاعل ملا كان ما أخرجه من
اجلعل معلوما ،ومل جيز أن يكون جمهوال لزمه .أما بعد شروع العامل يف العمل ،وقبل متامه،
فقد نص الشافعية واحلنابلة ( ،)2على أن العقد غري الزم أيضا كما قبل الشروع ،أما
املالكية( )3فقالوا :إنه بعد الشروع يكون غري الزم ابلنسبة للعامل ،أما اجلاعل فيلزمه العقد يف
أظهر القولني يف املذهب ،فال يكون له حق فسخ العقد حىت ال يبطل على العامل عمله،
وهذا قول علي بن زايد وأشهب وسحنون.
مما سبق نرى أن عقد اجلعالة غري الزم للعامل مطلقا ،أما ابلنسبة للجاعل فإنه على
الصحيح ال يكون الزما قبل شروع العامل يف العمل؛ ألن إلزام اجلاعل إبجيابه قبل شروع
العامل يغاير احلكمة من تشريع عقد اجلعالة ،حيث شرع للحاجة ،وقد تتغري حاجة اجلاعل.
( )1الشريازي" ،املهذب"3 :573 ،؛ الشربيين" ،مغين احملتاج"2 :433 ،؛ البهويت " ،كشاف القناع
"3 :570،؛ حممد اخلرشي" ،حاشية اخلرشي على خمتصر خليل" .ضبط وختريج :زكراي عمريات،
(ط /األوىل ،بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ 1997 -م).7 :326 ،328 ،
( )2الشريازي " ،املهذب"3 :573 ،؛ البهويت " ،كشاف القناع"4 :206 ،؛ ابن قدامة " ،املغين والشرح
الكبري " .6 :352
( )3اخلرشي" ،حاشية اخلرشي على خمتصر خليل"7 :326 ،328 ،؛ أمحد بن حممد الدردير" ،الشرح
الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك وهبامشه حاشية الصاوي أمحد بن حممد
املالكي" ،خرج أحاديثه وقرر عليه ابملقارنة ابلقانون احلديث :د .مصطفى كمال وصفي ،القاهرة:
دار املعارف ).4 :82 ،
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أما بعد الشروع يف العمل ،فأرى رجحان قول املالكية ابللزوم على اجلاعل؛ تفاداي
إلبطال عمل العامل ،ولكنه يف كل األحوال ال يكون الزما للعامل؛ ألنه ملا كان العمل الذي
يؤديه العامل جيوز أن يكون جمهوال ،جاز أن يرجع عنه مىت شاء.
أما العقد يف بنوك الوق – عند الكالم عن خصائصه -فهو عقد الزم ال يستطيع
أحد العاقدين أن ينفرد بفسخه دون رضا العاقد اآلخر.
أوجه الشبه بني عقدي اجلعالة وبنوك الوقت:
 -1عقد اجلعالة غري زمين:
اختلف القائلون مبشروعية عقد اجلعالة ،يف مدى صحة اشرتاط أتقي العمل مبدة
حمددة من الزمان ،وهلم يف ذلك قوالن:
القول األول :مذهب املالكية ،والشافعية ( ،)1يشرتط لصحة عقد اجلعالة عدم أتقي
العمل اجملاعل عليه مبدة حمددة من الزمان ،فلو قال اجلاعل مثال :من رد ضاليت يف شهر فله
دينار ،مل يصح العقد؛ ألن تقدير املدة خيل مبقصود العقد ،فقد ال جيد العامل الضالة خالل
املدة املقدرة ،فيضيع سعيه وال حيصل الغرض.
القول الثاين :احلنابلة( ،)2يصح عقد اجلعالة وإن كان العمل مؤقتا مبدة حمددة من
الزمان ،وعللوا ذلك أبن العقد إذا صح مع جهالة املدة ،فمع العلم هبا أوىل ،وألن اجلعالة
عقد غري الزم ،فال يلزمه ابلدخول فيها مع ضرب املدة ضرر.
الراجح :ما ذهب إليه احلنابلة من القول جبواز أتقي العمل مبدة حمددة من الزمان ،ملا
يف ذلك من تقليل جلهالة العمل وحىت ال يبقى إجياب اجلاعل قائما مدة طويلة من الزمن قد
تتغري فيها حاجته بشأن العمل اجملاعل عليه ،وحىت لو قرر اجلاعل الرجوع عن إجيابه لتغري
حاجته ،فإن العلم بذلك قد ال يبلغ العامل ،ومن مث كان األوجه القول جبواز التأقي .
وابلنظر إىل بنوك الوق  ،جند أن املعامالت فيها عقد فوري؛ حيث يلتزم العميل
( )1عرفة" ،حاشية الدسوقي" 4 :65؛ الرملي" ،هناية احملتاج".1 :471 ،
( )2بن قدامة" ،املغين والشرح الكبري".6 :351 ،
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ابلقيام ابألعمال املطلوبة منه فورا ،نظري عدد حمدد من الساعات اليت استفاد منها من عميل
آخر يف خدمة أخرى كان هو حيتاجها.
 -2كالمها عقد على عمل:
كالمها عقد على عمل ،وأن مقدار هذا العمل يعرتيه قدر من اجلهالة مع وجود غاية
يطلب من العامل أو العميل حتقيقها ،ليستحق اجلعل أو املقابل الذي حدده له الطرف
اآلخر يف العقد .فقد ذهب مجهور الفقهاء القائلني مبشروعية عقد اجلعالة ،وهم املالكية
والشافعية واحلنابلة ،إىل أن اجلعالة تصح ولو كان على عمل جمهول يتعذر ضبطه ووصفه،
كرد ضالة مثال (.)1
ويف بنوك الوق فإن اجلهالة متصورة يف نوع العمل الذي سيطلب من العميل أداؤه
مستقبال ،وكذلك يف اجملهود الذي سيبذله إلجناز العمل ومقدار كفاءته يف أدائه على الوجه
املطلوب ،وإن كان ال يصل يف حال من األحوال إىل قدر اجلهالة يف العمل يف صور عقد
اجلعالة اليت أقرها الفقهاء ،كرد عبد آبق ،أو تعليم حرفة ،حيث إن العامل قد يبذل عمال
كبريا وجهدا شاقا و الحيقق مع ذلك الغاية اليت حددها اجلاعل.
الفرع الرابع :تكييف العقد على أنه عقد وديعة:
تعريف الوديعة لغة :فعيلةٌ مبعن مفعو ٍلة و(أودع ُ ) زيداى ماال َدفعتُهُ إليه ليكون عنده
وديعةى ،ومجعها ودائع واشتقاقها من الدعة وهي الراحة ،أو أخذتُهُ منه وديعة فيكون الفعل
من األضداد ،لكن الفعل يف الدفع أشهر(.)2
اصطالحا :عرفه احلنفية :ما يرتك عند األمني (.)3
وعرفه املالكية :ما وكل على جمرد حفظه (.)4
( )1عرفة" ،حاشية الدسوقي"4 :63 ،؛ الشريازي" ،املهذب"3 :570 ،؛ البهويت " ،كشاف القناع".4 :203 ،
( )2الفيومي" ،املصباح املنري".2 :653 ،
( )3ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار".526 :8 ،
( )4الدسوقي" ،حاشية الدسوقي" .419 :3
- 636 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

والوديعة عند الشافعية :توكيل يف حفظ مملوك أو حمرتم خمتص على وجه خمصوص(.)1
وعرفه احلنابلة :هو املال املوضوع عند الغري ليحفظه ،بال عوض (.)2
خصائص عقد الوديعة:
 -1عقد جائز من اجلانبني ،أي غري الزم يف حق أي منهما ،فلكل واحد منهما أن
يبادر لفسخه والتحلل منه مىت شاء ،دون توقف على رضا الطرف اآلخر أو موافقته (،)3
وتنفسخ مبوت أحدمها أو جنونه أو إغمائه.
وعلى ذلك مىت أراد املودع اسرتداد وديعته ،لزم الوديع ردها إليه ،لعموم قوله تعاىل:
ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة النساء  .]58ومىت أراد الوديع ردها
لصاحبها ،لزمه أخذها منه ،ألن األصل يف املستودع أنه متربع إبمساكها وحفظها ،فال يلزمه
التربع يف املستقبل .وقد جاء يف املادة ( )774من جملة األحكام العدلية" :لكل من املودع
واملستودع فسخ عقد اإليداع مىت شاء".
غري أن الشافعية استثنوا من هذا األصل حالتني:
احلالة األوىل :حلوق الضرر أبحد الطرفني نتيجة فسخ اآلخر عقد الوديعة بدون رضاه.
وهلذا قال النووي :للوصي عزل نفسه إال أن يتعني عليه أو يغلب على ظنه تلف املال
ابستيالء ظامل من قاض أو غريه .وجيري مثله يف الشريك واملقارض(.)4
احلالة الثانية :إذا كان قبوهلا واجبا عليه أو مندواب إذا مل يرض مالكها بردها إليه؛ ألن
القول جبواز ردها حينئذ يف حق الوديع مناف للقول بوجوب حفظها عليه حيث وجب ،أو
( )1الشربيين" ،مغين احملتاج".3 :104 ،
( )2البهويت" ،كشاف القناع ".4 :166 ،
( )3بن قدامة" ،املغين "6 :383 ،؛ حيدر" ،درر احلكام ".2 :288 ،
( )4زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري" ،أسن املطالب شرح روض الطالب" .وهبامشه حاشية الشيخ أيب
العباس أمحد الرملي الكبري ،ضبط :حممد حممد اتمر( ،ط /األوىل ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1422ه2001 -م) .6 :181
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بندبه حيث ندب (.)1
-2أنه عقد أمانة ،وعقود األمانة هي العقود اليت يكون املال املقبوض يف تنفيذها
أمانة يف يد قابضه حلساب صاحبه ،فال يكون القابض مسؤوال عما يصيبه من تلف فما
دونه إال إذا تعدى عليه أو قصر يف حفظه ،كالشركة والوكالة واإلجارة والوصاية.
وإمنا كان الوديعة كذلك ،ألن األصل فيها أهنا معروف وإحسان من الوديع ،فلو
ضمن من غري عدوان أو تفريط ،المتنع الناس عن قبول الودائع ،وذلك مضر هبم ،إذ كثريا
ما حيتاجون إليها أو يضطرون(.)2
-3أنه عقد تربع ،إذ ال خالف بني الفقهاء يف أن األصل يف الوديعة أهنا من عقود
التربعات اليت تقوم على أساس الرفق واملعونة وتنفيس الكربة وقضاء احلاجة ،فال تستوجب
من املودع بدال عن حفظ الوديعة ،خالفا لعقود املعاوضات املالية اليت تقوم على أساس
إنشاء حقوق والتزامات مالية متقابلة بني العاقدين(.)3
وقد اختلف الفقهاء يف مشروعية اشرتاط عوض للوديع مقابل حفظه للوديعة على
النحو التايل:
القول األول :احلنفية والشافعية:
جيوز للوديع أن يشرتط أجرا على حفظ الوديعة واعتربوا شرطه صحيحا ملزما(.)4
القول الثاين :وفصل املالكية يف املسألة ،ففرقوا بني أمرين:
أوال :أجرة احلرز الذي تشغله الوديعة ،وأجرة احلفظ.
وقالوا إن املستودع يستحق أجرة موضع احلفظ أي احلرز إذ ال يلزمه بذل منفعة حرزه
( )1ابن حجر اهليتمي " ،حتفة احملتاج بشرح املنهاج "( .مصر :املكتبة التجارية).7 :105 ،
( )2النسفي" ،البحر الرائق"7 :464 ،؛ ابن رشد" ،بداية اجملتهد"2 :233 ،؛ اهليتمي" ،حتفة احملتاج"،
7 :105؛ ابن قدامة" ،املغين".6 :383 ،
( )3املوسوعة الفقهية.12 :43 ،
( )4ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار"8 :528 ،؛ الرملي" ،حاشية الرملي على أسن املطالب".3 :76 ،
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بدون عوض (.)1
اثنيا :أجرة حفظ الوديعة ،فال أجرة له عليه مل أيخذها مثله أو يشرتط يف العقد أو
جير هبا عرف ،وذلك الطراد العادة ابطراحها ،وأن الوديع ال يطلب أجرا على ذلك ،خبالف
ما إذا اتفقا على أجرة احلفظ ،فإنه جيوز ذلك – ألن املذهب جواز األجرة على احلراسة –
أو جرت بذلك العادة أو كان طالبها ممن يكري نفسه للحراسة وأيخذ أجرا على حفظ
الودائع ،ألن املعروف عرفا كاملشروط شرطا (.)2
القول الثالث :احلنابلة:
عدم جواز اشرتاط العوض للوديع ،وقالوا :إن األجر إمنا يكون يف اإلجارة على احلفظ
دون الوديعة (.)3
وأرى ما ذهب إليه احلنابلة هو الراجح ألن الوديعة عقد تربع يقوم على أساس الرفق
واإلحسان وقضاء احلاجة ،فاشرتاط األجرة يوقع املودع يف حرج ومشقة تتناىف مع طبيعة العقد.
أوجه االختالف بني الوديعة وبنوك الوقت:
 -1أن عقد الوديعة عقد تربع يقوم على أساس الرفق واإلحسان وقضاء احلاجة ،وبنوك
الوق عقد معاوضة أيخذ فيه كل من املتعاقدين مقابال ملا أعطاه.
ولذلك أرى أن بنوك الوق ختتلف عن عقد الوديعة ابلبدل والعوض الذي حيصل
عليه الطرف الثاين بسبب العمل الذي قام به لألول.
 -2عقد الوديعة جائز من اجلانبني فلكل واحد منهما أن يبادر لفسخه مىت شاء بينما
بنوك الوق عقد الزم.
 -3الوديعة عقد أمانة ،وعقود األمانة هي العقود اليت يكون املال املقبوض يف تنفيذها
( )1حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف الغرانطي املواق" ،التاج واإلكليل ملختصر خليل".
(ط/األوىل ،بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ  1994-م).7 :294 ،
( )2ابن رشد" ،بداية اجملتهد".2 :233 ،
( )3البهويت" ،كشاف القناع".4 :185 ،
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أمانة يف يد قابضه حلساب صاحبه ،فال يكون القابض مسؤوال عما يصيبه من تلف
فما دونه إال إذا تعدى عليه أو قصر يف حفظه ،ويف بنوك الوق فأرى العميل يضمن
صيانة حلقوق الناس وأمواهلم ،مامل تنص شروط البنك على خالف ذلك.
الفرع اخلامس :تكييف العقد على أنه عقد قرض:
تعريف القرض :لغة :القطع ،ومعاين القرض يف اللغة تدور على القطع واجملازاة ،والرتك (.)1
اصطالحا :عند احلنفية :هو عقد خمصوص بلفظ القرض وحنوه ،يرد على دفع مال
مثلي لآلخر لريد مثله(.)2
عند املالكية :دفع متمول يف عوض غري خمالف له ال عاجال ،تفضال فقط ،ال
يوجب إمكان عارية ال حتل متعلقا بذمة (.)3
عند الشافعية :متليك الشيء على أن يرد بدله (.)4
عند احلنابلة :دفع املال ملن ينتفع به ويرد بدله ،وهو نوع من السلف النتفاع املقرتض
ابلشيء الذي يقرتضه(.)5
حكم قرض املنافع:
الفريق األول :احلنفية واحلنابلة( :)6ال جيوز قرض املنافع.
أدلتهم:
 -1أساس منع إقراض املنافع عند احلنفية :أن القرض إمنا يرد على دفع مال مثلي
آلخر لريد مثله(.)7
( )1أيب بكر الرازي" ،خمتار الصحاح" ،حتقيق :حممود خاطر( ،بريوت :لبنان انشرون ،)1415 ،ص .221
( )2ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار".407 :7 ،
( )3اخلرشي" ،حاشية اخلرشي على خمتصر خليل".113 :6 ،
( )4األنصاري" ،أسن املطالب شرح روض الطالب".347 :4 ،
( )5البهويت " ،كشاف القناع".313 /3 ،
( )6ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار"407 :7 ،؛ البهويت" ،كشاف القناع".14 :3 ،
( )7ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار".407 :7 ،
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واملنافع ال تعترب أمواال يف مذهبهم ،إذ هي أعراض حتدث شيئا فشيئا وآان فآن ،وتنتهي
ابنتهاء وقتها ،وما حيدث منها غري الذي ينتهي.كما تبني لنا ذلك يف مبحث مالية املنافع.
 -2أما مستند منع إقراض املنافع عند احلنابلة ،فهو أنه غري معهود يف العرف وعادة
الناس(.)1
الفريق الثاين :املالكية والشافعية ( :)2جيوز قرض املنافع ،وهو اختيار ابن تيمية (.)3
ألهنم مل يشرتطوا يف ابب القرض كون حمل القرض عينا ،ولكنهم أقاموا ضابطا ملا
يصح إقراضه ،وهو أن كل ما جاز السلم فيه صح إقراضه ،ويف ابب السلم نصوا على جواز
السلم يف املنافع كما هو الشأن يف األعيان( .)4قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :وجيوز قرض
املنافع مثل أن حيصد معه يوما وحيصد معه اآلخر يوما أو يسكنه دارا ليسكنه اآلخر بدهلا،
لكن الغالب على املنافع أهنا ليس من ذوات األمثال حىت جيب رد املثل برتاضيهما (.)5
الراجح :أن األصل يف املعامالت اإلابحة ،وإذا قيل هذا يف ابب املعاوضات ،فباب
اإلرفاق والتربع أوىل ،وألن القرض عقد إرفاق وقربة ،يتسامح فيه ما ال يتسامح يف غريه من
عقود املعاوضات ،ولذا استثن من قاعدة الراب ،وهنا يف هذه الصورة مصلحة هلما بال ضرر
على أحدمها فتجوز ،وقد قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فذكر أن القرض من جنس
التربع ابملنافع كالعارية ،فقال" :وجيوز إعراء الشجر ،كما جيوز إفقار الظهر ،وعارية الدار،
ومنيحة اللنب .وهذا كله تربع بنماء املال ،وفائدته؛ فإن من دفع عقاره إىل من يسكنه كان
مبنزلة من دفع أرضه إىل من يزرعها ،ومبنزلة من دفع الناقة والشاة إىل من يشرب لبنها .فهذه
الفوائد تدخل يف عقود التربع ،سواء كان األصل حمبسا كالوقف ،أو غري حمبس .وتدخل
( )1كشاف القناع .314 :3
( )2األنصاري" ،أسن املطالب"349 :4 ،؛ اخلرشي" ،حاشية اخلرشي".63 :6 ،
( )3أمحد بن عبداحلليم بن تيمية" ،الفتاوى الكربى" ( ،بريوت :دار املعرفة).476 :4 ،
( )4األنصاري" ،أسن املطالب"349 :4 ،؛ اخلرشي" ،حاشية اخلرشي" .63 :6 ،الفقه على املذاهب األربعة.
( )5أمحد بن عبداحلليم بن تيمية" ،الفتاوى الكربى" ( .بريوت :دار املعرفة ).476 :4 ،
- 641 -

بنوك الوقت وتكييفها الفقهي ،د .هدى محد سامل

أيضا يف عقود املشاركات ،فكذلك تدخل يف عقود املعاوضات "(.)1
أوجه االختالف بني عقدي القرض وبنوك الوقت:
 -1عقد القرض عقد تربع وإرفاق وإحسان ،وبنوك الوق عقد معاوضة يرتب التزامات
على الطرفني.
 -2حمل القرض ميكن أن يكون مثليا كما يصح أن يكون على منافع كما رجحنا،
ولكن بنوك الوق حملها املنافع واخلدمات اليت يتم تبادهلا بني الطرفني.
أوجه الشبه بني عقدي القرض وبنوك الوقت:
 -1عقدان رضائيان ينعقدان عند اتفاق اإلرادتني وتوافقهما على إنشاء العقد.
 -2عقدان ملزمان للجانبني ،يف القرض يلتزم املق ِرض أن ينقل ملكية الشيء املقرتض
ُ
ويسلمه للمقرتض ،واملقرتض يلتزم برد املثل يف هناية العقد.
ُ
ويف بنوك الوق يلتزم العميل الثاين ابلعمل لغريه لقاء اخلدمة اليت استوفاها من العميل
األول.
التكييف الراجح:
األصل يف إصدار األحكام للمعامالت والعقود املستجدة هو العمل على ردها إىل أصل أو
عقد عرفه الفقه اإلسالمي ،فإن األمر ال يكون هبذه السهولة؛ ألن طبيعة العقود املستحدثة ،فيها
من التعقيد ما يتعذر معه يف بعض األحيان تكييفها وإدراجها ضمن عقد من العقود اليت عرفها
الفقه اإلسالمي ،حيث إن ذلك ينطوي على تكلف كبري ،ذلك أن لكل عقد حقيقته االعتبارية
اليت البد لتشخيصها من مراجعة العرف السائد يف كيفية إنشائه والغاية منه.
وبعد الدراسة املستفيضة اليت قدمتها ألوجه الشبه واالختالف بني عقد بنوك الوق
والعقود املسماة يف الفقه اإلسالمي ذات الصلة ،فإنه ميكنين القول :إن أقرب العقود الفقهية
( )1عبدالرمحن بن حممد بن قاسم" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية"( .السعودية ،مطبعة
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،حت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة،
1425هـ 2004 -م).30 :229 ،
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شبها بعقد بنوك الوق هي البيع واإلجارة والقرض.
أما شبه بنوك الوق ابلبيع كوهنما عقوداى رضائية ،وفورية ،وملزمة؛ فيأخذ أحكامه
وآاثره ويتقيد بشروطه املعروفة يف الفقه اإلسالمي ،ولكن يف البنوك الوق ختالف البيع يف
موضوع املبادلة ،فبنوك الوق تقوم على مبادلة خدمة خبدمة.
وأما شبه بنوك الوق ابإلجارة كوهنما ملزمني رضائية ومعاوضة ،وختتلف بنوك الوق
عن اإلجارة يف أنه عقد فوري ،ألن العميل عندما يستويف البدل يستوفيه فورا وليس شيئا
فشيئا ،فليس األجل إال موعدا يتحدد به وق التنفيذ.
وأما شبه بنوك الوق ابلقرض كوهنما رضائيني والزمني ،إال أن الفارق يظهر جليا يف
بنوك الوق اليت ختتص بتبادل اخلدمات فقط.
وبعد فإين أرى اعتباره عقدا حاداث مستقال ال نظري له يف الفقه اإلسالمي .وذلك
ألسباب ميكن إمجاهلا:
إن بنوك الوق وإن اتفق مع البيع واإلجارة والقرض يف بعض أوجه الشبه ،إال أن
ذلك ال يفقد املعاملة يف بنوك الوق ذاتيتها وال طبيعتها اخلاصة ،جتعله ال يشبه أي عقد من
العقود املسماة مشاهبة اتمة ،ومن مث فإنه يصعب تطبيق أحكام أي عقد من العقود املسماة
عليه بشكل كامل ،كما أن النكاح عقد على متليك البضع وهو منفعة ولكن ال يسمى إجارة
شرعا وال عرفا ،بل هو عقد مستقل له أحكامه اخلاصة .وبنوك الوق بنوك خدمية تقوم
على أساس قضاء احلاجة وتنفيس الكرب ،فيتسامح يف شروطها ما ال يتسامح يف غريه من
العقود ،فاألمر يف شروطها واسع مرن ،لكل دولة حرية التطبيق العملي ما دام جيري وفق
الشروط والضوابط واملبادئ العامة للعقود ،حبيث تتالىف النزاع واخلالف بني املتعاقدين.
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املبحث الثالث :موقف الشريعة اإلسالمية من هذه البنوك:
من القواعد الراسخة يف الفقه اإلسالمي ،أن األصل يف العقود والشروط :اجلواز والصحة،
وال حيرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله ،نصا أو قياسا ،عند من يقول به(.)1
فالشريعة مالزمة ملصاحل الناس وأحكامها تدور مع مصلحة اإلنسان .واملعامالت مبنية
على مراعاة العلل واملصاحل ،فالشرع مل مينع من البيوع واملعامالت إال ما اشتمل على ظلم وهو
أساس حترمي الراب واالحتكار والغش وحنوها ،أو ُخش َي منه أن يؤدي إىل نزاع وعداوة بني الناس
وهو أساس حترمي امليسر والغرر.
فكان بنوك الوق من العقود اليت دع إليها حاجات الناس لتيسري أمورهم ورفع احلرج
عنهم ،خاصة يف هذه األزمنة اليت ضعف فيها تواصل الناس وقل الرتابط بني أفرادهم ،ليحصل
التعاون بني الناس ويستفيد بعضهم من بعض ،كما ذكر هللا تعاىل ذلك :ﭽﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﭼ[ سورة الزخرف .] 32
ولقد كان النيب  وأصحابه مثاال حيا هلذه البنوك وما تدعو إليه من تعاون وتكاتف
وترابط ،فاإلسالم ينظر إىل اجملتمع اإلنساين على أنه كيان إنساين متواصل مرتاحم ،األصل
يف العالقات بينهم أهنا عالقات أخوة وحمبة ،وتعاون وتنافس يف خدمة اجملموع ،ونفع العباد
والسعي إلغاثة النفس البشرية .فهي قيم إنسانية عظيمة تدمج الفرد ببيئته وتبعده عن
االنعزال واألاننية وبذلك يطمئن الفرد يف حياته ويشعر أن اجملتمع اإلسالمي يقف معه ويؤمن
له حاجاته الضرورية عند العجز أو احلاجة ،فال يقهره احلرمان وال تذله احلاجة ،قال
الرسول" :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر األعضاء ابلسهر واحلمى(.)2
والشريعة تتسع لكل جهد إجيايب يبذل لعمارة األرض ويستثمر مكنوانهتا لصاحل حياة
اإلنسان وكرامته وتتسع لكل ما حيقق لإلنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره ،وتتسع لكل
( )1بن قاسم ،عبدالرمحن" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية".29 :132 .
( )2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم( ،رقم احلديث .)2586
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ما يعزز له تنمية آمنة وتقدماى علمياى انفعاى وارتقاءى حضارايى راشداى .والشريعة مع كل جهد
بشري يبذل لبناء اجملتمعات وتنظيم شؤون الناس وتصريف مصاحلهم وتشجيع طموحاهتم،
فتفتح اجملال أمام اإلحسان مع الرتغيب فيه واحلث عليه وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء يف
الدنيا واآلخرة .وال حرج على اإلنسان أن يعمل العمل الصاحل مالحظا ما ترتب عليه من
ثواب الدنيا ،وال ينقص من أجره شيئا ،قال تعاىل ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ[ .سورة البقرة .] 198

فاآلية دليل على جواز التجارة يف احلج للحاج مع أداء العبادة ،وأن القصد إىل ذلك ال
يكون شركا ،وال خيرج به املكلف عن رسم اإلخالص املفرتض عليه ( .)1فلم يقدح يف ابتغاء
الثواب األخروي من هللا مع وجود حظ الدنيا فيه ،فهي حوافز دينية ودنيوية تشجيعا للمرء
على الطاعة والعمل الصاحل.
الدور الذي قد تلعبه بنوك الوقت يف اجملتمعات اإلسالمية:
 -1إعادة روح التعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع واليت ضعف عما كان عليه يف
املاضي ،بسبب التغري االجتماعي.
 -2خيفف العبء عن الدولة اليت قد تتعرض ألزمات مالية ،وذلك عن طريق مد دور
الرعاية االجتماعية ودور املسنني وغريها من هذه املؤسسات ،بكوادر بشرية تقوم
بشؤون هذه الفئات ،والنظر يف حاجاهتا.
 -3استثمار أوقات الشباب وطاقاهتم ،وجتنيدهم ابلقيام بدورهم احلقيقي يف احلياة
البشرية ،على أهنا جولة عطاء ،وأهداف نبيلة ومقاصد شريفة.
 -4تقدم بنوك الوق مفاهيم سامية ملعامل االقتصاد اإلسالمي ،الذي يربط بني اإلميان،
وتسخري املال للنهوض ابجملتمع وحماربة الفقر ،ومراقبة األخوة والروابط اإلنسانية
بعيدا عن روح األاننية واألثرة.
( )1القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن" م.413 :1
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 -5بنوك الوق تغرس يف نفوس األفراد فضيلة اإلحساس ابملسؤولية جتاه اجملتمع،
وتكسب منسوبيها عادات وفضائل سامية كالتعاون والتآزر وحب اخلري.
إن االقتصاد اإلسالمي يرتكز على منظومة راقية من القواعد واألخالق والقيم ،له
مالحمه املتميزة وله آاثره املباركة ،ولديه من لبنات البناء ما ميكن أن نقيم به جمتمعا صلبا،
واقتصادا انجحا حيقق السعادة لبين البشر ،وحيفظ هلم منجزاهتم ومصاحلهم.
هذا وقد بذل قصارى جهدي يف حتري احلق ولكن الكمال هلل تعاىل ،والبشر كلهم
يؤخذ منه ويرد عليه إال املعصوم سيد اخللق  فإن أصب فبتوفيق من هللا املنان ،وإن
أخطأت فمن نفسي والشيطان ،ولكن حسيب أن قصدت خدمة هذا الدين ،سائلة هللا عز
وجل أن جيعل فضله عاما وأن ميكن املسلمني من أن يضعوا أحكامه موضع التطبيق
والتنفيذ ،وأن يكون عملي هذا علما ينتفع به يف حيايت وصدقة جارية بعد ممايت ،وأن يرفع
هللا به يوم احلشر درجايت.
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اخلامتة:
بعد أن انتهي من دراسة هذا العقد – وأرجو أن أكون قد وفق إىل هذا – أعرض
يف هذه اخلامتة أهم النتائج املستخلصة من هذه الدراسة:
 -1هي بنوك تلعب دور الوسيط بني عمالء البنك ،فرتصد عدد الساعات اليت قضاها
أحد العمالء بتقدمي خدمة لعميل آخر من عمالء البنك ،على أن يسرتد بدل هذه
اخلدمة مستقبال عند احلاجة ،يف حدود الساعات املرصودة له يف البنك.
 -2العملة األساسية هلذه البنوك هي الوق  ،إذ يتم حساب عدد الساعات اليت يقضيها
العميل يف تقدمي خدمة لعميل آخر.
 -3جاءت فكرة املشروع يف سياق التغريات االجتماعية اليت تراجع فيها روح التضامن
والتكافل كما كان عليه يف املاضي ،األمر الذي استدعى ضرورة االهتمام بتشجيع
التعاون واملساعدة خارج إطار األسرة.
 -4اعترب مجهور الفقهاء املنافع أمواالى ،ألهنم مل يشرتطوا يف املال أن يكون حمازا بذاته بل
يكفي إمكان حيازته ،وحيازة املنافع إمنا يكون حبيازة أصوهلا ،إذ األعيان مقصودة
ملنافعها.
 -5عقد بنوك الوق يلتقي مع غريه من العقود املسماة خبصائص عديدة كوهنا عقوداى
رضائية زمانية ،وملزمة للجانبني ،ولكنها ختتلف معها يف جوانب أخرى.
 -6عقد بنوك الوق عقد معاوضة مشروع وذلك ألن األصل يف العقود والشروط :اجلواز
والصحة ،وال حيرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله ،نصا أو قياسا،
عند من يقول به.
 -7عقد بنوك الوق له أمهية كبرية يف استثمار مواهب الشباب وطاقاهتم وتسخريها يف
عمارة األرض ،وهتيئتها للعيش الكرمي.
 -8صالحية الشريعة لكل زمان ومكان ،وإسهامها يف حل مشكالت العصر ،وعدم
تعارضها مع التطور يف مجيع جماالت احلياة.
 -9إبمكان املسلمني اإلفادة اإلجيابية من خربات اآلخرين يف ذلك مستفيدين من
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خاصية املرونة يف الفقه اإلسالمي ،الذي يساير مصاحل الناس يف كل زمان ومكان،
وإن اإلحجام عن ذلك يؤدي إىل التخلف عن مواكبة التقدم يف مجيع جماالت احلياة.
التوصيات:
إن كان يل يف األخري من توصيات أختم هبا حبثي هذا املتواضع؛ فهي كالتايل:
 -1إنشاء هيئات ومؤسسات تشرف على أتهيل كوادر بشرية ،وتدرهبم على اكتساب
خربات يف جماالت خمتلفة كي مينحوها لدعم الدفاع املدين ودور رعاية املسنني
واملعاقني وغريها من اجلمعيات اخلريية ،ملا له من جوانب إجيابية كثرية يف ختفيض
ميزانية الدولة ابلنفقة على هذه الدور ،فتتفرغ لبناء املشروعات اليت حتقق هنضة
للمجتمع كله.
 -2أوصي بتطوير فكرة البنوك وتوسيع العمل فيها ،ليشمل تنفيذه يف نطاق وزارات
الدولة ،فتكون هذه الساعات رصيدا هلم للحصول على مميزات خمتلفة ،كنقاط
حتسب يف ترقياهتم ،أو خصومات يف رسوم اخلدمات ،أو غريها من املميزات.
 -3أوصي األخوة الباحثني بضرورة متابعة ودراسة هذا املوضوع اخلصب الذي مل أتناول
مجيع جزئياته ،بل ترك لغريي من الباحثني اجملال ليدلوا دلوهم ليثروا املوضوع
إببداعاهتم.
سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله إال أن  ،أستغفرك وأتوب إليك ،سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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املصادر املراجع

القرآن الكرمي
األلباين ،حممد انصر الدين1399( .هـ1979 -م) .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل( .إشراف :حممد زهري الشاويش)( .ط /األوىل) .بريوت ،دمشق :املكتب
اإلسالمي.
األنصاري ،زكراي بن حممد .أسىن املطالب شرح روض الطالب وهبامشه حاشية الشيخ
الرملي الكبري .ضبط :حممد حممد اتمر( ،ط /األوىل ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1422ه2001 -م).
أنيس ،إبراهيم؛ وعبداحلليم منتصر؛ وعطية الصواحلي؛ وحممد خلف هللا أمحد .املعجم
علي عطية؛ وحممد شوقي أمني)( .ط /الثانية).
الوسيط( .أشرف على طبعه :حسن ّ
البخاري ،عبدالعزيز بن أمحد1418( .هـ) .كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم
البزدوي( .حتقيق :عبدهللا حممود حممد عمر) .يريوت :دار الكتب العلمية.
البخاري ،حممد بن إمساعيل1422( .هـ) .صحيح البخاري( .حتقيق :حممد زهري بن انصر
الناصر) ( .ط /األوىل) دار طوق النجاة.
البهويت ،منصور بن يونس1403( .هـ1983 -م) .كشاف القناع عن منت اإلقناع.
بريوت :عامل الكتب.
البهويت ،منصور بن يونس .شرح منتهى اإلرادات .بريوت :عامل الفكر.
بي التمويل الكوييت1412( .هـ1992 -م) .دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية.
(ط /األوىل).
بن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم .الفتاوى الكربى .بريوت :دار املعرفة.
اجلزيري ،عبدالرمحن "الفقه على املذاهب األربعة" (ط /السادسة ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
اجلمعة ،علي بن حممد .معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية .مكتبة العبيكان.
حيدر ،علي .درر احلكام شرح جملة األحكام( .تعريب :احملامي فهمي احلسيين) .الرايض:
دار عامل الكتب.
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اخلرشي ،حممد بن عبدهللا1417( .هـ 1997 -م) .حاشية اخلرشي على خمتصر خليل.
(ضبط وختريج :زكراي عمريات)( .ط /األوىل ) .بريوت :دار الكتب العلمية.
اخلفيف ،على1417( .هـ1996 -م) .أحكام املعامالت الشرعية( .ط /األوىل) القاهرة:
دار الفكر العريب.
الدردير ،أمحد بن حممد .الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك وهبامشه
حاشية العالمة الشيخ الصاوي أمحد بن حممد املالكي( .خرج أحاديثه وفهرسه وقرر
عليه ابملقارنة ابلقانون احلديث :د .مصطفى كمال وصفي) .القاهرة :دار املعارف.
الدسوقي ،حممد عرفة .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري لسيدي الدردير أمحد .دار
الفكر.
الرازي ،أبو بكر" ،خمتار الصحاح " ،حتقيق :حممود خاطر( ،بريوت :لبنان انشرون)1415 ،
الرملي ،حممد بن أاب العباس1386( .هـ1967 -م) .هناية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على
مذهب اإلمام الشافعي (ط /األخرية) .مصر :شركة مصطفى البايب احلليب.
ابن زكراي ،أمحد بن فارس1399( .هـ1979 -م) .معجم مقاييس اللغة( .حتقيق:
عبدالسالم هارون) .دار الفكر.
الزيلعي ،عثمان بن علي1313( .هـ) .تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق .القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي.
السجستاين ،سليمان بن األشعث1430( .هـ2009 -م) .سنن أيب داود( .ضبط :شعيب
األرنؤوط؛ حممد كامل قره بللي) الرسالة العاملية.
السرخسي ،حممد بن أمحد1406( .هـ1986 -م) .املبسوط .بريوت :دار املعرفة.
سليمة ،عبدات2011( .م 2012 ،م) .تسويق اخلدمات البنكية وأثره على رضا الزبون.
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،اجلزائر :معهد العلوم االقتصادية التجارية.
السيوطي ،جالل الدين .األشباه والنظائر .دار إحياء الرتاث العريب.
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى1395( .ه – 1975م) .املوافقات( .الطبعة الثانية).
الشافعي ،حممد بن إدريس1393( .هـ) .األم( .ط/الثانية) .بريوت :دار املعرفة.
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الشربيين ،حممد بن حممد1377( .هـ 1958 -م) .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
املنهاج .شركة مصطفى البايب احلليب.
الشريازي ،إبراهيم بن علي1417( .هـ1996-م) .املهذب يف فقه اإلمام الشافعي( .حتقيق
وبيان الراجح يف املذهب وتعليق وشرح :د .حممد الزحيلي)( .ط/األوىل) .دمشق :دار
القلم؛ يريوت :دار الشامية.
ابن عابدين ،حممد أمني1423( .هـ2003 -م) .رد احملتار علىى الدر املختار حاشية ابن
عابدين شرح تنوير األبصار .حتقيق :عبد اجمليد طعمة احلليب( ،ط /األوىل) ،دار املعرفة
1420ه – 2000م.
عليش ،حممد بن أمحد1409( .هـ1989 -م) .منح اجلليل على خمتصر خليل .بريوت:
دار الفكر.
الفيومي ،أمحد بن حممد .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي .بريوت :املكتبة
العلمية.
بن قاسم ،عبدالرمحن بن حممد1425 ( .هـ 2004 -م) .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم
أمحد بن تيمية .مجع :السعودية :مطبعة امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،حت
إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد .املغين .تصحيح :حممد خليل هراس .القاهرة :مكتبة ابن تيمية.
ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد1392 ( .هـ1972 -م ) .املغين شرح خمتصر اخلرقي ومعه
الشرح الكبري .بريوت :دار الكتاب العريب.
القرايف ،أمحد بن إدريس1418 ( .هـ1998 -م) .الفروق وأنوار الربوق يف أنواء الفروق.
(ط /األوىل) .بريوت :دار الكتب العلمية.
القرطيب ،حممد بن أمحد .بداية اجملتهد وهناية املقتصد( .دار الفكر).
القرطيب ،حممد بن أمحد1966( .م) .اجلامع ألحكام القرآن .بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.
القزويين ،حممد بن ماجه .سنن ابن ماجه( .حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي) .دار إحياء
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الكتب العربية فيصل عيسى البايب احلليب.
قسم اإلعداد الفين1431( .هـ2010 -م) .معجم املصطلحات الفقهية .الكوي -وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية.
قلعة جي حممد رواس ،وحامد صادق قنييب ،معجم لغة الفقهاء .ط /األوىل ،بريوت :دار
النفائس 1405هـ1985 -م.
الكاساين ،أيب بكر بن مسعود1424( .هـ2002 -م) .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.
علي حممد معوض؛ والشيخ عادل عبداملوجود)( .ط /الثانية) يربوت:
(تعليق :الشيخ ّ
دار الكتب العلمية.
ابن منظور ،حممد بن مكرم1416( .هـ1996 -م) لسان العرب( .تصحيح :أمني حممد
عبدالوهاب؛ وحممد الصادق العبيدي)( .ط /األوىل) .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب
 ومؤسسة التاريخ العريب.املواق ،حممد بن يوسف1416( .هـ  1994-م) .التاج واإلكليل ملختصر خليل( .ط/
األوىل) بريوت :دار الكتب العلمية.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( ،ط /الثانية) 1429ه-
2008م.
املوصلي ،عبدهللا بن حممود1395( .هـ 1975 -م) .االختيار لتعليل املختار( .الطبعة الثالثة).
املريغيناين ،علي بن أيب بكر .اهلداية شرح بداية املبتدئ( .ط /األخرية) .مصر :مصطفى البايب.
النسفي ،عبدهللا بن أمحد .البحر الرائق شرح كنز الدقائق( .ضبط :الشيخ زكراي عمريات).
بريوت :دار الكتب العلمية.
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم( .حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي) .بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب.
اهليتمي ،أمحد ابن حجر .حتفة احملتاج بشرح املنهاج .مصر :املكتبة التجارية.
املواقع اإللكرتونية:
http://www. knowledge-savoir.com/time-bank-2
http://www.lawsmaster.blogspot.com
https://www.swissinfo.ch/ara/society
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