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املستخلص
تناقش هذه الدراسة مدى إمكانية عمل صكوك على مقتضى عقد القرض احلسن يف
الفقه اإلسالمي؛ حيث إن الصكوك تعد إحدى طرق التمويل املعاصرة اآلمنة املهمة نظراً لِما
توليه الدول من العناية ابلصكوك من جهة ِ
سن األنظمة والقوانني املتعلقة هبا ،وقيام البنوك
املركزية مبراقبة شركات الصكوك من جهة االلتزام ابألنظمة والقوانني املتعلقة هبا.
وقد تناول الدراسة مفهوم صكوك القرض احلسن ،فبين أهنا عبارة عن واثئق
حبصص متساوية مببلغ معني يُراد مجعه ،أو مشروع تنموي يتم متويله بطريق غري رحبي  -قرض
حسن  ،-فقسم الصكوك إىل نوعني ،فهناك صكوك إقراض استهالكي وتنموي ،وهناك
صكوك خاصة بتمويل مشروع معني ،كما تناول مقاصد صكوك القرض احلسن ،وما يتعلق
إبنشاء شركة صكوك القرض احلسن ،وسياسة اإلقراض ،وأحكام إدارة شركة صكوك القرض
احلسن ،والعالقة بني أطراف الشركة ،واملخاطر املتعلقة بنشاطات الشركة ،ودرس بعض
اإلشكاليات الفقهية املتعلقة بتداول صكوك القرض احلسن اليت من أبزرها حكم تداول
صكوك القرض احلسن يف السوق الثانوية ،إضافة إىل األحكام املتعلقة بزكاة صكوك القرض
احلسن ،واألحكام املتعلقة ابالستثمار يف شركة صكوك القرض احلسن ،ووقف صكوك
القرض احلسن.
وقد توصل الدراسة إىل جواز إنشاء شركة صكوك قرض حسن بنوعيها :صكوك
اإلقراض ،وصكوك متويل املشروعات املعينة نظراً النطباق أحكام القرض احلسن عليها؛ ونظراً
للفوائد التنموية والتمويلية اليت تقوم هبا.
كما توصل الدراسة إىل جواز تداول صكوك القرض احلسن بشرط أن تكون مبثل
السعر والعملة ،وأن يقع تقابض حقيقي أو حكمي بني املتعاملني.
الكلمات املفتاحية :صكوك القرض احلسن ،تداول الصكوك ،مقاصد الشريعة ،بيع
الدين ابلدين.
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Abstract
This study examines the possibility of issuing a Sukuk bond based on
the concept of good loan contract in the Islamic jurisprudence. Sukuk bonds
are regarded one of the most important modern financial instruments that
are safe considering the attention being given to it by various countries in
terms of enacting enabling laws and regulations, and the supervisory role of
central banks on Sukuk firms in ensuring their compliance with relevant
laws and regulations.
The study examined the concept of good loan Sukuk and that they are
documents with equal shares of a certain amount to be collected, or a nonprofit developmental project to be financed through a non-interest means- a
good loan -. Sukuk are divided into two types: there is Consumer and
Development Lending Sukuk, and there is special Sukuk for financing a
particular project, and the paper also addressed the objectives of good loan
Sukuk, and issues related to the establishment of good loan Sukuk company,
the lending policy, the provisions of the management of the Sukuk
company, the relationship between the parties of the company and the risks
related to the activities of the company. The study also dealt with some of
the jurisprudential problems related to the circulation of good loan Sukuk,
the most important of which is the rule of trading the Sukuk on the
secondary market. In addition to the provisions relating to the Zakat of good
loan Sukuk, the provisions related to investment in the good loan Sukuk
company, and the waqf (endowment) of good loan Sukuk.
The study concluded that it is permissible establish a good loan Sukuk
company in its two types: lending Sukuk (Sukuk Al-Iqraad), and financing
Sukuk for a particular project; due to the applicability of the good loan
rulings on them; and given the development and financing benefits that is
provides. The study also concluded that it is permissible to trade good loan
Sukuk bonds, provided that they are similar in price and currency, and that
there is real or assumed contact between the parties.
Keywords:
Sukuk, good-loan, stock exchange, objectives of the Shari'ah, sale of debt
with debt.
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وبعد..

املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

فإن الشريعة اإلسالمية جاءت مبا حيقق مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة ،وبكل ما
يصلح شأهنم وحاهلم ،وحيفظ عليهم دينهم وأنفسهم وأمواهلم وأمنهم وحقوقهم.
وكان حفظ املال أحد أبرز مقاصد الشريعة ،فحفظ الشريعة األموال من جهة
الوجود ومن جهة العدم ،ونوع سبل احلصول على املال ،ويسرت طرق التمويل ،وجعل
من جوانب التمويل اإلسالمي :التمويل اإلرفاقي الذي يقصد به النفع املطلق ،أو ما يسمى
يف الفقه اإلسالمي بعقود التربعات واإلرفاقات ،وهي العقود اليت يكون مقصودها اإلحسان
ونفع اآلخرين على وجه غري رحبي ،من خالل تَ ْغليب مصلحة اجملموع على مصلحة الفرد.
وجاء عقد القرض احلسن كأحد العقود التمويلية غري الرحبية الذي حثَّ الشريعة
اإلسالمية عليه ،ورغَّب فيه ،وأزال النصوص الشرعية الصورة النمطية للقرض احلسن اليت
ال يتبادر منها إال انتفاع املقرتض ،إىل بيان أن عقد القرض احلسن يف حقيقته استثمار غري
تقليدي للمقرض ،فقد وعده هللا تعاىل مبضاعفة املال ،والربكة يف الزرق ،والتيسري يف الدنيا
واآلخرة ،إضافة إىل انتفاع البالد والعباد ابلقرض احلسن إذا كان لتمويل مشاريع تنموية
يستفيد منها األفراد مجيعاً يف ظل وجود حاجة إىل متويل املشاريع الكربى اليت حتتاج إىل
تنويع طرق التمويل ،وعدم االكتفاء بطريق دون آخر.
أييت هذا البحث الذي هو بعنوان( :صكوك القرض احلسن دراسة فقهية مقاصدية)
يف سياق حتقيق مقاصد القرض احلسن أبسلوب اقتصادي معاصر يراعي مصلحة املقرض من
خالل تنويع طرق االستيفاء ،ومصلحة املقرتض من خالل تسهيل حصوله على قرض
حسن ،ويعود ابلنفع على اجملتمع عامة من خالل املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة.
أهمية البحث:
تربز أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية:
أوالً :أن صكوك القرض احلسن تقوم مقام السندات من جهة التمويل اإلسالمي غري
الرحبي بصيغة القرض احلسن ،وال خيفى أمهية التمويل يف تنشيط االقتصاد.
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اثنياً :أن البحث فيه تطوير لصيغة القرض احلسن من خالل تطبيقها على الصكوك
اليت انتشر التعامل واالهتمام هبا.
اثلثاً :أن البحث فيه إضافة علمية من جهة تناوله ملقاصد صكوك القرض احلسن،
وفيه إضافة عملية من جهة حبثه تفصيالً لِما حيقق مصلحة للمقرض من جهة تنويع طرق
االستيفاء ،ومصلحة املقرتض من جهة تسهيل عملية اإلقراض ،األمر الذي جيعلها طريقاً
حملاربة اكتناز رؤوس األموال ،وتوجيهها إىل مشاريع تنموية.
رابعاً :أن البحث تناول أحكام شركة صكوك القرض احلسن تفصيالً من جهة خترجيها
على أحكام عقد القرض احلسن ،وحكم تداول صكوكها ،وبيان األحكام املتعلقة ابإلدارة،
واالستثمار ،والزكاة ،والوقف.
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث يف وجود حاجة لتنويع مصادر التمويل اإلسالمي ،وابتكار
منتجات مالية متويلية تقدم حلوالً عملية تغطى هبا حاجات الناس ومصاحلهم ،ومتول من
خالهلا املشاريع احليوية ،وذلك يف إطار نظام التمويل اإلرفاقي اإلسالمي غري الرحبي على
وفق عقد القرض احلسن ،ومن خالل صيغة مالية معاصرة ،وهي صيغة الصكوك.
وهذا ما يطرح سؤاالً رئيساً مفاده :هل ميكن تقدمي صكوك قرض حسن كمنتج مايل
معاصر قابل لالكتتاب والتداول؟
وذلك نظراً لكون نظام الصكوك جرى التعامل به كثرياً يف العصر احلاضر ،وأن القرض
احلسن أحد أبرز عقود التمويل غري الرحبي يف الشريعة اإلسالمية ،األمر الذي يطرح ثالثة
أسئلة متفرعة عن السؤال الرئيس:
السؤال األول :ما املقصود بصكوك القرض احلسن؟ وما مقاصدها؟
السؤال الثاين :ما إجراءات شركة صكوك القرض احلسن؟ وما األحكام الفقهية
املتعلقة هبا؟
السؤال الثالث :كيف ميكن معاجلة إشكالية بيع الدين ابلدين حال القول جبواز تداول
صكوك القرض احلسن؟
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أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث فيما يلي:
األول :التعريف بصكوك القرض احلسن ،وبيان مفهومها ،وأنواعها.
الثاين :بيان مقاصد صكوك القرض احلسن.
الثالث :بيان إجراءات صكوك القرض احلسن وأحكامها.
الرابع :بيان حكم تداول صكوك القرض احلسن اليت يف حقيقتها هي وثيقة بدين.
منهج البحث:
يتبع البحث املنهج االستقرائي التحليلي ،من خالل استقراء أحكام عقد القرض
احلسن ،مث تنزيلها على صكوك القرض احلسن ،مع التحليل والرتجيح ،واعتبار مقاصد
األحكام يف االجتهاد واالختيار.
اإلجراءات العلمية:
يتبع البحث املنهج العلمي من كتابة اآلايت القرآنية ،وختريج األحاديث واآلاثر ،فإن
كان احلد يث يف الصحيحني فإنه يكتفى أبحدمها إن حقق املقصود به ،وإن كان يف غري
خرج الرواية أو احلديث مع ذكر درجة احلديث ،وال يتم التوسع
الصحيحني فإنه يتم ذكر من َّ
يف ختريج األحاديث إال ما له فائدة فقهية للبحث ،ويتم مجع املادة العلمية من مظاهنا،
وتوثيقها ،وتوثيق كل مذهب من كتب مذهبه ،والتعريف ابملصطلحات العلمية اليت حتتاج إىل
تعريف ،والتعريف ابألعالم غري املشهورين ،وسيتم االقتصار يف تفصيل األحكام على
موضعها من املبحث الثاين؛ اعتباراً بتقدمي التصورات على التصديقات.
الدراسات السابقة:
ال توجد دراسة تناول صكوك القرض احلسن من خالل بيان مفهومها ،ومقاصدها،
وأحكامها ،وطرق تداوهلا ،غري أن هناك بعض الدراسات اليت تلتقي مع البحث يف بعض
اجلوانب  ،وختتلف معه يف جوانب أخرى ،فسيتم ذكر أهم تلك الدراسات ،مث يتم بيان
اإلضافة العلمية للبحث:
أوالً( :صناديق القرض احلسن يف البنوك اإلسالمية) :وهو حبث منشور يف اجمللة
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األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،العدد  ،2اجمللد 1440( ،15ه 2019م) من إعداد
الدكتور كمال خطاب والدكتور مفلح اجلراح ،وقد تناول البحث فكرة تتعلق بتطبيق صناديق
القرض احلسن على األعمال املصرفية ،والعاملني ،والعمالء ،فهي تلتقي مع الدراسة يف أمهية
استثمار عقد القرض احلسن بصيغة معاصرة مبتكرة ،ويفرتق مع البحث يف أن صكوك
القرض احلسن أكثر مشوالً لكون الطبقة املقصودة هبا أمشل من جمرد عمالء البنك والعاملني
يف البنوك ،ومساعدة العمليات املصرفية ،ابإلضافة إىل أن الدراسة تتناول مفهوم صكوك
القرض احلسن ،وأحكامها ،وأحكام تداوهلا ،ومقاصدها ،مع ذكر مناذج تطبيقية لصكوك
القرض احلسن.
اثنياً( :اسرتاتيجية املصرف يف تفعيل تداول الصكوك اإلسالمية دراسة ميدانية
"بنك معامالت أندونيسيا جباكرات") :وهي رسالة ماجستري من إعداد الطالب :سامل أمحد
الكوشلي ،وقد نوقش يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف
أندونيسيا عام2017( :م)  ،وهي تلتقي مع الدراسة يف تناول الصكوك اإلسالمية،
واألحكام الشرعية املتعلقة بتداول الصكوك اإلسالمية إمجاالً ،وخصائص الصكوك ،وختتلف
عن الدراسة من جهة أهنا مل تتناول أحكام صكوك القرض احلسن ،وال أحكام تداوهلا
خصوصاً ،وال أنواعها ،وال مقاصدها ،كم مل تذكر مناذج تطبيقية لصكوك القرض احلسن.
اثلثاً( :الضوابط الشرعية واألبعاد االقتصادية إلصدار وتداول الصكوك
اإلسالمية) :وهي رسالة ماجستري من إعداد الطالب :جناة بن حيكم ،وقد نوقش يف قسم
الشريعة يف معهد العلوم اإلسالمية يف جامعة الشهيد محه خلضر يف اجلزائر عام:
(1436هـ)  ،وهي تلتقي مع الدراسة يف تناول موضوع الصكوك ،وضوابط تداول الصكوك،
واألبعاد االقتصادية للصكوك اإلسالمية ،وختتلف مع البحث من جهة أهنا مل تتناول موضوع
صكوك القرض احلسن ،وال أنواعها ،ومقاصدها ،وال ما يتعلق أبحكام تداول صكوك
القرض احلسن اليت ختتلف عن أحكام تداول الصكوك االستثمارية ،كما مل تذكر مناذج
تطبيقية لصكوك القرض احلسن.
رابعاً( :األحكام والضوابط الشرعية لتداول الصكوك االستثمارية اإلسالمية):
وهو حبث من إعداد :ابسل الشاعر ،وهيام الزيدانيني ،وقد متَّ نشره يف جملة دراسات علوم
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الشرعية والقانون اجلامعة األردنية اجمللد  ،43ملحق ،3 :عام2016( :م) ،وهو يلتقي مع
الدراسة من جهة تناول الصكوك وأحكام تداول الصكوك االستثمارية ،ومن جهة ذكر ما
يتعلق ابلعوامل املؤثرة يف تداول الصكوك االستثمارية ،ويفرتق مع الدراسة من جهة عدم
تناوله لصكوك القرض احلسن نظراً لكوهنا تبحث يف الصكوك االستثمارية ،كما مل يتناول
األحكام املتعلقة بتداول صكوك القرض احلسن ،ومل يذكر أنواعها ،وال مقاصدها ،إضافة إىل
عدم ذكره لنماذج تطبيقية لصكوك القرض احلسن.
خامساً( :صندوق القرض احلسن تنظيمه – آلياته – ضوابطه) :وهو كتاب طبعته
دار شعاع للنشر والعلوم يف سوراي عام (2009م) ،تناول فكرة إنشاء صندوق للقرض
احلسن له ضوابط وشروط وتنظيمات من إعداد الدكتور سامر مطهر قنطقجي وإبراهيم
حممود عثمان آغا ،وهو يلتقي مع البحث يف ضرورة تطوير صيغة القرض احلسن ،ويف تناوله
لبعض املخاطر املتعلقة ابإلقراض ،وختتلف مع البحث يف أن البحث تناول تطوير عقد
القرض احلسن من جهة مجع السيولة اليت تكون عن طريق الصكوك ،ومن جهة سهولة
التداول ،ومن جهة مؤسسية العمل ،ابإلضافة إىل أن البحث تناول مقاصد صكوك القرض
احلسن ،وأنواعها ،وبعض النماذج ألعماهلا.
اإلضافة العلمية للبحث :أتيت اإلضافة العلمية للبحث من جهة تناول ما يتعلق
بصكوك القرض احلسن كمنتج مايل جديد ،من خالل التعريف بصكوك القرض احلسن،
وأنواعها ،ومقاصدها ،وذكر مناذج تطبيقية لصكوك القرض احلسن ،مع التفصيل يف
اإلجراءات ،واجلانب الشرعي ألحكام صكوك القرض احلسن ،ال سيما أحكام تداول صكوك
القرض احلسن اليت يف حقيقتها أهنا وثيقة بدين؛ من أجل أن يكون البحث انطالقة شرعية
لفكرة يشرتك فيها الشرعيون واالقتصاديون والقانونيون بعد حبث الشق الشرعي للفكرة.
خطة البحث:

تتكون خطة البحث مما يلي:
املقدمة ،مث مبحثان:
املبحث األول :مفهوم صكوك القرض احلسن ومقاصدها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم صكوك القرض احلسن.
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املطلب الثاين :مقاصد صكوك القرض احلسن.
املبحث الثاين :إجراءات شركة صكوك القرض احلسن وأحكامها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :إجراءات شركة صكوك القرض احلسن .
املطلب الثاين :أحكام شركة صكوك القرض احلسن.
فاخلامتة والتوصيات ،ففهرس املصادر واملراجع.

- 125 -

صكوك القرض احلسن ،دراسة فقهية مقاصدية ،د .فيصل أمحد اللميع و أ.د يوسف حسن الشراح

املبحث األول :مفهوم صكوك القرض احلسن ومقاصدها
إن حتديد املفاهيم أول ما ينبغي توجيه االهتمام إليه يف الدراسات الفقهية نظراً لكون
احلكم الشرعي أييت مرتتباً عليه ،كما أن طريق املقاصد من أفضل الوسائل ملعرفة فوائد
األحكام ،ودرجتها يف السلم التشريعي.
ومن هنا أييت حبث ما يتعلق مبفهوم صكوك القرض احلسن ،ومقاصدها من خالل مطلبني:
املطلب األول :مفهوم صكوك القرض احلسن
مصطلح صكوك القرض احلسن من املصطلحات املعاصرة اليت هلا مرجعية فقهية متمثلة
يف القرض احلسن ،وهلا آلية معاصرة متمثلة يف طريق الصكوك ،ومن هنا :فإن معىن صكوك
القرض احلسن ال يتبني بشكل دقيق إال بعد التعريف ابلصكوك ،والقرض احلسن ،مث التعريف
مبفهوم صكوك القرض احلسن ،وذكر أنواعها ،وأبرز االجتاهات املعاصرة يف القرض احلسن.
تعريف الصكوك :الصكوك يف اللغة :مجع صك ،قال ابن فارس" :الصاد والكاف
()1
أصل يدل على تالقي شيئني بقوة وشدة ،حىت كأن أحدمها يضرب اآلخر".
()2
أصك وصكاك.
والصك :الكتاب ،وهو لفظ فارسي معرب ،ومجعه :صكوك و ُ
وتسمى الكتب اليت فيها بيان أبرزاق اجلند صكوكاً ،وكذلك الكتب اليت فيها بيان
()3
ابلديون صكوكاً لكوهنا مجيعاً تكتب يف صكوك.
والصكوك يف االصطالح عرفتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
أبهنا" :واثئق متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان ،أو منافع ،أو خدمات،
( )1أمحد بن فارس بن زكراي (ابن فارس)" ،معجم مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
(ط ،1بريوت :دار الفكر1979 ،م) 276:3 ،مادة (صكك).
( )2إمساعيل بن محاد اجلوهري" ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( ،ط،3
بريوت :دار العلم للماليني1404 ،ه)1596:4 ،؛ وحممد بن يعقوب الفريوزآابدي" ،القاموس احمليط".
حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة( ،ط ،8لبنان :مؤسسة الرسالة2005 ،م).946 ،
( )3عبد الرمحن بن أمحد بن رجب" ،تقرير القواعد وحترير الفوائد" .حتقيق :مشهور حسن آل سلمان،
(ط ،1اململكة العربية السعودية :دار ابن عفان للنشر والتوزيع1419 ،ه ).396:1 ،
- 126 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

يف موجودات مشروع معني ،أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك،
()1
وقفل ابب االكتتاب ،وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله".
()2
تعريف القرض احلسن :القرض لغة :القطع ،يقال :قرضه يقرضه قرضاً إذا قطعه.
()3
والقرض شرعاً :دفع مال ،إرفاقاً ملن ينتفع به ،ويرد بدله.
()4
دفع مال :املال يشمل املثلي والقيمي ،واملقصود ابلدفع هو التمليك.
إرفاقاً ملن ينتفع به :بيان لطبيعة عقد القرض ،وأنه من عقود اإلرفاق واإلحسان اليت
ال يقصد هبا املعاوضة.
ويرد بدله :خرج بذلك العارية؛ ألنه يف العارية يعيد ذات العارية وليس بدهلا ،وخرج
()5
بذلك أيضاً اهلبة؛ ألن اهلبة ال يوجد فيها إعادة للشيء املوهوب.
ويف القرآن الكرمي يوصف القرض أبنه قرض حسن كما قال تعاىل :ﭽ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ [احلديد.]11:
ويكون القرض حسناً" :ابإلخالص فيه ،وحتري أكرم املال ،وأفضل اجلهات"(،)6

( ) 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية".
(ط ،1البحرين :أيويف1435 ،ه ).288 ،
( )2الفريوزآابذي" ،القاموس احمليط" 652 ،مادة(قرض)؛ واجلوهري" ،الصحاح اتج اللغة وصحاح
العربية".1101:3 ،
( )3منصور بن يونس البهويت" ،كشاف القناع عن منت اإلقناع"( .ط ،1بريوت :عامل الكتب،
1403ه )312:3 ،؛ ومنصور بن يونس البهويت" ،شرح منتهى اإليرادات دقائق أويل النهى لشرح
املنتهى" .حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1421ه ) ،322:3 ،وانظر للمزيد يف تعريف القرض :أمحد حسن" ،القرض احلسن :حقيقته
وأحكامه" .جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 2007( ،1م).550:27 ،
( )4أمحد بن محزة الرملي" ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج"( .ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية،
1424ه )219:4 ،؛ والبهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع".312:3 ،
( )5البهويت" ،شرح منتهى اإليرادات دقائق أويل النهى لشرح املنتهى".326:3 ،
( )6حممد مجال الدين القامسي" ،تفسري القامسي املسمى حماسن التأويل" .علَّق عليه :حممد فؤاد القامسي،
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وعدم اشرتاط ِ
رد زايدة عليه.
تعريف صكوك القرض احلسن :بعد تعريف كل من الصكوك والقرض؛ فإنه ميكن
تعريف صكوك القرض احلسن أبهنا :واثئق حبصص متساوية مببلغ معني يُراد مجعه ،أو
مشروع تنموي يتم متويله بطريق غري رحبي – قرض حسن  ،-وتكون قابلة للتداول يف
السوق الثانوية ،أو أن يتم تداوهلا عرب حوالة حق ينظمها مدير مايل.
ويف هذا التعريف ما يلي:
أوالً :إن صكوك القرض احلسن تقوم على تقدمي منتج مايل على أساس عقد القرض
احلسن يف الفقه اإلسالمي هبدف غري رحبي لغاية اإلحسان للمحتاجني ،وحتقيق التنمية.
والعالقة بني صكوك القرض احلسن والقرض تتضح من خالل أمرين:
األمر األول :صكوك القرض احلسن تستمد شرعيتها من عقد القرض احلسن ،فيقع
بينهما التشابه يف التكييف الفقهي ،وأهنما من عقود التربعات ،ويف املقتضى من جهة أنه
بذل للمال ملن حيتاج على أن يرد بدله ،ويف األحكام املتعلقة ابلشروط ،فيشرتط يف صكوك
القرض احلسن ما يشرتط يف عقد القرض احلسن ،وكذلك يف األركان وذلك كما يلي:
الركن األول :املقرض ،ويف صكوك القرض احلسن هم املكتتبون.
الركن الثاين :املقرتض ،ويف صكوك القرض احلسن هي الشركة املصدرة للصكوك.
الركن الثالث :الصيغة ،ويف صكوك القرض احلسن تكون صيغة تناسب طبيعة العقد.
الركن الرابع :حمل العقد وهو الشيء املقرض ،ويف صكوك القرض احلسن هو مال
االكتتاب الذي يكون عبارة عن قيم وواثئق متساوية متثل مبلغاً معيناً بغرض جعلها صكوك
قرض حسن(.)1
األمر الثاين :إن صكوك القرض احلسن ختتلف عن عقد القرض احلسن يف الشكل
واإلجراءات ،فالشكل من جهة أهنا صكوك ،واإلجراءات من جهة أن هلا أحكاماً إجرائية
=

(ط ،1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1376 ،ه ).5680:16 ،
( ) 1حممد بن اخلطيب الشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج" .اعتىن به :حممد خليل
عيتاين( ،ط ،1بريوت :دار املعرفة1418 ،ه ).153:2 ،
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تتعلق ابالكتتاب ،والتداول ،وآلية االستيفاء.
وميكن القول أبن عقد القرض احلسن ميثل اجلانب الشرعي والغائي لصكوك القرض
احلسن ،وكوهنا صكوكاً متثل اجلانب الشكلي واإلجرائي.
اثنياً :إن صكوك القرض احلسن تقبل التداول والتصرف ،واملقصود ابلتداول :هو
"التصرف يف احلق الشائع الذي ميثله الصك ابلبيع ،أو الرهن ،أو اهلبة ،أو غري ذلك من
()1
التصرفات الشرعية".
اثلثاً :إن صكوك القرض احلسن تقبل التداول يف السوق الثانوية ،واملقصود ابلسوق
الثانوية :السوق الثانوية :هي السوق اليت جيري فيها التعامل على أوراق مالية سبق إصدارها
()2
يف السوق األولية.
أنواع صكوك القرض احلسن :صكوك القرض احلسن نوعان:
النوع األول :صكوك اإلقراض ،وهي اليت يكون املقصود منها مجع مبلغ مايل هبدف
جعله قروضاً لتمويل مشاريع صغرية أو متوسطة ،أو إلقراض احملتاجني بعد تقدميهم
الضماانت الكافية ،األمر الذي جيعلها تقوم بعمل مؤسسة متويلية غري رحبية ذات قدرة متويلية
عالية نسبياً ،تتبىن التمويل بصيغة القرض احلسن من خالل ما أتخذه من محلة الصكوك.
وتظهر القدرة التمويلية لصكوك اإلقراض من خالل النموذج اآليت:
نوع صكوك القرض احلسن
املبلغ املراد مجعه من خالل الصكوك
قيمة الصك
عدد الصكوك
القدرة التمويلية املقرتحة

مشروع شركة صكوك إقراض
مائتا مليون رايل سعودي
عشرون ألف رايل سعودي
عشرة آالف صك
ميكن من خالل مبلغ صكوك اإلقراض (مائتا مليون رايل سعودي)
متويل ما يلي:
أوالً :ألف قرض استهالكي ،قيمة كل قرض :مائة ألف رايل سعودي.

( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية".304 ،
( ) 2السوق الثانوية :هي السوق اليت جيري فيها التعامل على أوراق مالية سبق إصدارها يف السوق
انظر :مسري عبد احلميد رضوان" ،أسواق األوراق املالية"( .ط ،1القاهرة :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي1417 ،ه ).36 ،
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اثنياً :ومتويل مائة مشروع تنموي ،قيمة متويل كل مشروع مليون رايل
سعودي.

النوع الثاين :صكوك متويل مشروع تنموي ،وهي اليت يكون املقصود منها متويل
مشروع تنموي خريي بصيغة صكوك القرض احلسن ،مثل إنشاء مشفى ،أو جامعة ،أو
مطار ،أو مركز حبثي بصيغة القرض احلسن ،وهذا النوع من الصكوك ميكن من خالله متويل
املشاريع الكبرية أو املتوسطة.
وتظهر القدرة التمويلية ملشروع صكوك مشروع تنموي خريي من خالل منوذجني:
النموذج األول :منوذج إنشاء مشفى ختصصي خريي
نوع صكوك القرض احلسن
طبيعة املشروع
املبلغ املراد مجعه من خالل الصكوك
قيمة الصك
عدد الصكوك

صكوك متويل مشروع تنموي
مشروع إنشاء مشفى ختصصي بصيغة صكوك قرض حسن
عشرة ماليني دينار كوييت
ألفا دينار كوييت
مخسة آالف صك

النموذج الثاين :منوذج إنشاء جامعة تطبيقية خريية
نوع صكوك القرض احلسن
طبيعة املشروع
املبلغ املراد مجعه من خالل الصكوك
قيمة الصك
عدد الصكوك

صكوك متويل مشروع تنموي
مشروع إنشاء جامعة تطبيقية بصيغة صكوك قرض حسن
ستون مليون دوالر أمريكي
اثنا عشر ألف دوالر أمريكي
مخسة آالف صك

االجتاهات يف القرض احلسن :يوجد الكثري من صور اإلقراض احلسن يف العصر
احلاضر إال أهنا يف الغالب ال خترج عن ثالثة اجتاهات:
االجتاه األول :اجتاه الرتكيز على القروض االستهالكية ،ويف هذا االجتاه يكون اإلقراض
للمحتاجني ملبالغ معينة ،إال أنه يف الغالب يكون التمويل فيها بقدرة متويلية غري عالية ،كما
أنه ال توجد فيه مرونة يف تنويع آليات السداد ،ابإلضافة إىل اعتمادها على الطريق التقليدي
للسداد ،مثل ما تقوم به بعض اجلمعيات اخلريية يف بعض األحيان ،واألسر والعوائل ،وقد
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()1

تقوم الدول بتقدمي القروض االستهالكية للمواطنني حت شروط معينة ،وحلاالت خاصة.
وهبذا يظهر الفرق بني فكرة إجياد صندوق قرض حسن ،أو حمفظة قرض حسن من
جهة ،وبني إنشاء صكوك للقرض احلسن من جهة أخرى.
االجتاه الثاين :اجتاه الرتكيز على القروض اإلنتاجية ،وهذا االجتاه يكون اإلقراض فيه خاصاً
ابجلانب التنموي اإلنتاجي ،إال أنه يف الغالب يقتصر على إقراض البنوك الكربى للدول ال لألفراد،
()2
أو أن يكون اإلقراض لألفراد لتحقيق مشاريع صغرية ال حتقق اجلانب التنموي املطلوب.
االجتاه الثالث :القرض احلسن يف املصارف اإلسالمية ،والذي أييت قليالً يف بند
املسؤولية االجتماعية والدور االجتماعي للمصرف ،كما أييت القرض احلسن كمخرج لبعض
( )1من تطبيقات هذا االجتاه :مجعية مؤسسة القرض احلسن يف اجلهورية اللبنانية ،وال يزيد التمويل فيها على
بتاريخ " 1440/5/26من موقع:
مبلغ ( )5000دوالر أمريكي" ،اسرتجع
.http://www.qardhasan.org
ومن جتارب الدول يف اإلقراض االستهالكي :جتربة القرض احلسن يف بي الزكاة الكوييت ،وهو
مؤسسة حكومية حتصل على معونة حكومية ابإلضافة إىل ما حتصله من أموال الزكوات ،واإلقراض
فيها يكون حلاالت خاصة ،ووفق شروط معينة" ،اسرتجع بتاريخ  "1440/5/26من موقع:
.https://www.e.gov.kw
( ) 2من تطبيقات ذلك :جتربة البنك اإلسالمي للتنمية ،وهي جتربة رائدة مهمة ،غري أن اإلقراض فيها
يقتصر على إقراض الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي لتحقيق املشاريع التنموية الكربى،
انظر :موقع البنك اإلسالمي للتنمية على شبكة االنرتن "اسرتجع بتاريخ  "1440/3/18من
موقع.https://www.isdb.org :
ومن جتارب إقراض األفراد :جتربة بنك ( ،(Grameen Bankالذي أسسه الربوفيسور حممد يونس ،والبنك
يعطي متويالً بال فائدة للفقراء لكي يقوموا مبشاريع إنتاجية ،إال أنه قصر طرق االستيفاء على املقرتضني مما
عرضه لكثري من إشكاليات التعثر يف السداد ،ابإلضافة إىل أنه مل يقم على فكرة إشراك اجملتمع يف تلبية
االحتياجات التمويلية ،موقع بنك جرامني على شبكة االنرتن "اسرتجع بتاريخ  1441/3/3من
موقعwww.grameen.com :؛ يوسف الفكي عبد الكرمي" ،جتربة مصرف الفقراء" ،ورقة مقدمة إىل
الندوة الدولية حول جتارب مكافحة الفقر يف العاملني العريب واإلسالمي جامعة البليدة2006( ،م) 2 ،وما
بعدها؛ وأمحد حسن" ،القرض احلسن :حقيقته وأحكامه".122 ،
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املعامالت املعاصرة مثل ختريج احلساابت اجلارية ،واالعتمادات املستندية على أساس عقد
القرض يف بعض التخرجيات الفقهية املعاصرة ،فال ينطبق عليه املعىن التقليدي لصورة القرض
()1
احلسن إال يف إطار حمدد غري مقصود لذاته.
وقد يوجد القرض احلسن يف البنوك اإلسالمية إال أنه ليس بشكل موسع مقصود لذاته.
ومجيع هذه االجتاهات مهمة وهلا فوائد عديدة ،إال أهنا مل يتوفر فيها ما هو موجود يف
شركة صكوك القرض احلسن من قيام القطاع اخلاص واألفراد بدور التمويل الذايت اجلماعي،
ووجود تنويع آلليات السداد ،وقدرة شركة صكوك القرض احلسن على توسيع رأس املال من
خالل االستثمار ،وكون التمويل فيها مبقدرة متوسطة أو عالية نسبياً ،مع جعل صكوك
القرض احلسن أداة لالستيفاء من خالل حوالة احلق ،وطريقا حلفظ املال من خالل االكتتاب
ابلصكوك ،واالستيفاء يف املوعد احملدد ،أو من خالل السوق الثانوية ،فضالً عن اعتماده
على صيغة القرض احلسن الذي جاءت النصوص الشرعية ابحلث عليه.
املطلب الثاني :مقاصد صكوك القرض احلسن
مقاصد صكوك القرض احلسن هي األهداف والغاايت اليت يراد الوصول إليها من
خالل صكوك القرض احلسن ،وإن أهداف ومقاصد أي مشروع لتعترب من أفضل وسائل
تسويقه ،والتسويق أحد أهم ركائز جناح املشاريع املالية ،وكلما كان املشروع يراعي احتياجات
الناس ،وحيقق هلم ما يطمحون إليه ،كان ذلك أكثر فائدة يف تسويقه.
ولصكوك القرض احلسن الكثري من املقاصد منها ما يلي:
املقصد األول :مقصد حتقيق األجر والثواب؛ فإن صكوك القرض احلسن تقوم على
أساس عقد القرض احلسن كما سبق ،ومن أقرض قرضاً حسناً يبتغي بذلك وجه هللا تعاىل ،فإن
هللا تعاىل وعده مبغفرة ذنوبه ،قال تعاىل :ﱡ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
( )1حممد الشحات اجلندي" ،القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية"( .ط ،1القاهرة :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي1417 ،ه )130 ،؛ هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
"املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية" 326 ،وما بعدها.
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ﲱ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [التغابن ]17:وقد ختم اآلية ابمسني من األمساء
ﲲ
ﲰ
احلسىن للتأكيد على معىن املغفرة :األول :اسم هللا الشكور ،والشكور :هو الذي جيزي على
القليل ابلكثري ،فالقليل وهو القرض احلسن ،يعطي هللا تعاىل عليه العطاء العظيم وهو املغفرة،
والثاين :اسم هللا احلليم :وهو الذي يعفو ويصفح ويغفر ويسرت ،ويتجاوز عن الذنوب والزالت
()1
واخلطااي والسيئات.
كما وعد هللا تعاىل من أقرض قرضاً حسناً ابجلزاء العظيم يوم القيامة ،وقد متثل ذلك
يف صور كثرية ،من أبرزها ثالث صور:
الصورة األوىل :أن القرض احلسن يرتتب عليه األجر العظيم يوم القيامة ،كما جاء عن
ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال( :ما من مسلم يقرض
()2
مسلماً قرضاً مرتني إال كان كصدقتها مرة).
الصورة الثانية :حصول العفو اإلهلي حال اإلنظار ،أو التجاوز عن املعسر ،فقد جاء
من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال( :كان اتجر
يداين الناس ،فكان يقول لفتاه :إذا أتي معسراً ،فتجاوز عنه ،لعل هللا يتجاوز عنا ،فلقي
()3
هللا ،فتجاوز عنه).
الصورة الثالثة :أن من أنظر معسراً ،أو وضع عنه؛ فإن هللا تعاىل يظله يوم القيامة يف
ظله ،فعن أيب اليسر  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم( :-من
( ) 1إمساعيل بن عمر بن كثري" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :سامي بن حممد السالمة( ،ط ،2الرايض:
دار طيبة1420 ،ه ).141:8 ،
( )2حممد بن يزيد القزويين" ،سنن احلافظ أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة" .حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي( ،القاهرة :مطبعة إحياء الكتب العربية ،بدون اتريخ) ،كتاب الصدقات ،ابب
حسنه األلباين ،انظر :حممد انصر الدين األلباين" ،صحيح
القرض ،812:2 ،رقم2430:؛ وقد َّ
سنن ابن ماجه"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1417 ،ه ).284:2 ،
( )3مسلم بن احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،ط ،1بريوت :توزيع
دار الكتب العلمية1412 ،ه ) ،كتاب املساقاة ابب فضل إنظار املعسر ،1196:3 ،رقم.1562 :
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()1

أنظر معسراً ،أو وضع عنه ،أظله هللا يف ظله).
املقصد الثاين :مقصد تطوير اإلقراض :تعترب صكوك القرض احلسن وسيلة لتطوير
اإلقراض من الصور التقليدية إىل طريق أكثر تطوراً وفائدة على مجيع أطراف عملية اإلقراض
وذلك كما يلي:
الطرف األول :الدائن؛ فإن يف كثري من األحيان قد يود الدائن أن ينال األجر املرتتب
على اإلقراض ،غري أنه خيشى تعثر املدينني يف السداد ،فتأيت صكوك القرض احلسن لتفتح
جمال اخلري أمامه وفق طريق متطور عايل األمان ،فيه تنويع لطرق استيفاء مال القرض ،والذي
يكون من خالل األجل احملدد الستالم الدين ،أو من خالل حوالة حق ،أو من خالل
السوق الثانوية.
الطرف الثاين :املدين؛ فإن املدين رمبا احتاج إىل من يقرضه ،فال جيد إال وسائل
اإلقراض اليت يرتتب عليها الراب ،أو الطرق اليت قد يكون فيها بعض اإلشكاليات الشرعية،
فتأيت صكوك القرض احلسن لتوفر له رأس مال بصيغة قرض حسن لتلبية االحتياجات
الضرورية واحلاجية دون راب ،وال إشكاالت شرعية.
ويضاف إىل ذلك :أهنا تساعد يف متويل رأس املال للمشاريع اإلنتاجية اليت يستفيد
منها األفراد واهليئات.
الطرف الثالث :الدولة ،وتساعد صكوك القرض احلسن الدولة من جهة رفعها جلزء
من املهام التمويلية عن الدولة ،وقيام األفراد والقطاع اخلاص بدور املبادرة يف التنمية ،األمر
الذي جيعل أمام الدولة سعة يف حتقيق املصاحل العليا يف ظل وجود حاجة إىل تنويع مصادر
الدخل ،وختفيف العبء عن الدول.
ومسامهة الدول واحلكومات يف إنشاء صكوك القرض احلسن ،ومتويل جزء منها
يشجع األفراد على املشاركة ،ويعود ابلنفع على الدولة واألفراد.
املقصد الثالث :مقصد حتقيق الدورة االقتصادية اإلجيابية :املقصود ابلدورة
( )1مسلم بن احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" ،كتاب الزهد والرقائق ابب حديث جابر الطويل وقصة
أيب اليسر ،2301:4 ،رقم.3006 :
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االقتصادية هي التذبذابت اليت تكون غري منتظمة يف النشاط االقتصادي صعوداً ونزوالً،
وختتلف عن بعضها من حيث التوقي واملدة ،ومتس خمتلف املكوانت يف النشاط االقتصادي
()1
يف وق واحد.
وحتقق صكوك القرض احلسن الدورة االقتصادية اإلجيابية يف اجملتمع من خالل إقراض
احملتاجني ،ومتويل املشاريع التنموية اليت يستفيد منها مجيع األطراف ،وهبذا تكون صكوك
()2
القرض احلسن طريقاً لتداول املال بني أفراد األمة الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة.
كما أهنا الوسيلة الفاعلة ملواجهة تكدس رؤوس األموال وعدم حركتها ،األمر الذي
جيعلها أداة لكسر احتكار رؤوس األموال ،وتوجيهها ملشاريع تنموية.
املقصد الرابع :مقصد حتقيق التنمية االجتماعية :املقصود ابلتنمية االجتماعية هي
اجلهود املنظمة لتحسني ظروف احلياة يف اجملتمع من خالل حث املقيمني يف اجملتمع على
()3
مساعدة بعضهم البعض.
وصكوك القرض احلسن يقوم هبا اجملتمع بعد استشعاره احلاجة إىل التعاون التمويلي؛
وذلك أن التمويل يف حقيقته ثقافة تعاونية ومالية ،تتسم ابلفاعلية واإلحساس ابألخوة من
جهة ،وابلعدالة بني مجيع املشرتكني فيها من جهة أخرى ،ومن دون مشاركة اجملتمع يف
التنمية؛ فإن أي دور تقوم به أي جهة ال ميكن أن يغطي الفضاءات والفراغات التمويلية.
ابإلضافة إىل أن صكوك القرض احلسن حتقق الكفاية لألفراد احملتاجني إىل التمويل،
( )1عبد القادر شاليل وحممد هاين" ،العجز املوازين كآلية للتأثري يف اجتاه الدورة االقتصادية يف اجلزائر
دراسة قياسية للفرتة  ،"2015-2000جملة مناء لالقتصاد والتجارة ،العدد الثالث ،جوان
(2018م) 114 ،بتصرف يسري.
( )2حممد الطاهر ابن عاشور" ،مقاصد الشريعة اإلسالمية" .حتقيق :حممد الطاهر امليساوي( ،ط،2
األردن :دار النفائس1421 ،ه ).456 ،
( )3فكرون ،السعيد" ،اسرتاتيجية التصنيع والتنمية ابجملتمعات النامية – حالة اجلزائر – دراسة نظرية".
رسالة دكتوراه كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة منتوي – قسنطينة اجلزائر،54 ،
"اسرتجع يف اتريخ  "1441/2/16من موقع:
.>theses>sociologie>afak1914https://bu.umc.dz
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وذلك من خالل إجياد فرصة أمام كل فرد جاد يف اجملتمع للحصول على متويل إلدارة
مشروعه اخلاص ،األمر الذي جيعلها حتقق حالة من االستقرار املايل واالجتماعي ألفراد
()1
اجملتمع ،ويكون هبا فرص عادلة أمام اجلميع.
املقصد الرابع :مقصد حتقيق التنمية املستدامة :التنمية املستدامة تعين التخفيف من
حدة الفقر من خالل تقدمي وسائل متتاز بصفة الدميومة واالستمرار من أجل حتقيق نوع من
االكتفاء الذايت عند الفقراء ،كما أهنا تعىن ابحلفاظ على املوارد لألجيال املستقبلة ،وجتديد
()2
املوارد وتطويرها.
ومتثل صكوك القرض احلسن رافداً مهماً لتحقيق التنمية املستدامة؛ إذ إن سوء
استغالل الثروات أدى إىل تدهور البيئة ،وإفقار الناس ،ومن شأن صكوك القرض احلسن أن
وح ْسن استغالل رؤوس
يكون هلا أثر مهم يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل حماربة الفقرُ ،
()3
األموال يف حتقيق حالة مستدامة من الكفاية ،واحلفاظ على املوارد.
املقصد اخلام  :مقصد حتقيق االستقرار املايل :إن الدول اليت واجه أزمات مالية
ختفيض نسبة الفائدة إىل فائدة قليلة جداً قد
واقتصادية قام بعدة إجراءات من أبرزها:
ُ
تصل إىل إلغاء الفائدة؛ ألجل مواجهة تداعيات األزمات املالية ،واالرتفاع يف مستوى
()4
التضخم ،والعناية بتحقيق صناعة حقيقية تقوم على االستفادة من املواد اخلام.
وهذا الدور هو الذي تقوم به صكوك القرض احلسن؛ فإهنا الضمان لوجود متويل
مستمر ،وتنمية حقيقية تتمثل يف تنشيط االقتصاد ابإلقراض ،ومتويل املشاريع التنموية بعيداً
عن النظام املصريف الذي خيضع العتبارات العرض والطلب ،واالرتفاع واالخنفاض ،األمر
الذي جيعل صكوك القرض احلسن من أفضل العوامل الوقائية ملواجهة تداعيات األزمات
( )1مركز اإلنتاج اإلعالمي" ،التنمية املستدامة يف الوطن العريب بني الواقع واملأمول" ،مركز اإلنتاج
اإلعالمي وكالة البحث العلمي جامعة امللك عبد العزيز 1427( ،11ه ).60 ،
( )2انظر :مركز اإلنتاج اإلعالمي" ،التنمية املستدامة يف الوطن العريب بني الواقع واملأمول".40 ،
( )3مركز اإلنتاج اإلعالمي" ،التنمية املستدامة يف الوطن العريب بني الواقع واملأمول".283 ،
( )4علي حمي الدين القره داغي" ،األزمة املالية العاملية دراسة أسباهبا وآاثرها ومستقبل الرأمسالية بعدها".
(ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1430 ،ه ).31 ،
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املالية املستقبلية لقيامها بدور حتقيق االستقرار املايل ،والنظام االقتصادي بشكل عام،
ولقيامها بنشاط اقتصادي حقيقي داخل البالد.
وعلى ذلك :فيمكن القول أبن صكوك القرض احلسن تعترب خياراً اسرتاتيجياً مهماً
ملواجهة تداعيات تقلبات األسواق املالية ،واملضارابت اليت ال تراعي حقوق صغار
املستثمرين.
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املبحث الثاني :إجراءات شركة صكوك القرض احلسن وأحكامها
ميثل هذا املبحث املرجعية الشرعية والنظامية لشركة صكوك القرض احلسن؛ إذ إن فيه
اخلطوات العملية إلنشاء شركة صكوك القرض احلسن ،وكذلك سياسة اإلقراض ،ابإلضافة
إىل تفصيل األحكام الفقهية املتعلقة بشركة صكوك القرض احلسن ،وسيتم تناول ذلك من
خالل مطلبني:
املطلب األول :إجراءات شركة صكوك القرض احلسن
جيري احلديث يف هذا املطلب على اإلجراءات املتعلقة بتأسيس شركة صكوك القرض
احلسن ،واليت تعترب مبثابة التصور ألحكام الشركة ،وطبيعتها ،وما يتعلق هبا ،وذلك قبل
التصديق املتمثل ابألحكام الشرعية لشركة صكوك القرض احلسن.
وعند أتسيس شركة صكوك القرض احلسن فإنه جيب وجود مرجعية تتبىن الشركة ذات
الغرض اخلاص ،وذلك كما يلي:
أوالً :أن تكون هناك هيئة أتسيسية ،أو جهة ،تقوم إبنشاء شركة ذات غرض خاص
( )Special Purpose Vehicleوتتبناها ،وتكون مهمتها إصدار صكوك القرض احلسن،
ووضع النظام األساسي إلدارة شركة صكوك القرض احلسن ،وإعداد نشرة اإلصدار اليت تضم
تفصيالً عن صكوك القرض احلسن ،وأهدافها ،والفئة املستهدفة هبا ،وطبيعة األحوال
واملشاريع اليت متوهلا ،وشروط االكتتاب فيها ،وتضع هلا نظاماً إلدارة رأس املال ،ونظاماً
السرتداد رأس املال.
وينطبق على شركة صكوك القرض احلسن القوانني املتعلقة ابلشركات اليت ال هتدف
إىل ربح ،وهي الشركات اإلرفاقية اليت ال جيوز استخدام عوائدها أو أرابحها إال لتحقيق
األغراض واألهداف اليت أنشئ من أجلها ،وتوسعة أنشطتها ،وحيظر عليها ممارسة األنشطة
()1
املناقضة لذلك.
واهليئة التأسيسية جمموعة متربعة تتوىل كافة املصاريف املتعلقة إبنشاء الشركة ،وكذلك
( )1وزارة التجارة والصناعة" ،الالئحة التنفيذية لقانون الشركات الكوييت رقم ( )287لسنة (2016م)".
"اسرتجع بتاريخ  "1440/4/9من موقع ،Decisionsandlaws<www.kbc.gov.kw :مادة.5 ،2 :
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تكوين اجلهاز اإلداري والفين والشرعي ،وينبغي تشجيع الدول على املشاركة يف إنشاء شركات
صكوك القرض احلسن نظراً لقيامها بنشاط إنتاجي مهم ،وكذلك تشجيع اجلهات اخلريية
ومؤسسات اجملتمع على املشاركة يف أتسيس أو دعم أتسيس شركات صكوك القرض احلسن.
اثنياً :أن تكون الشركة خاضعة للشريعة اإلسالمية يف أنظمتها وتعامالهتا ،وأن تتوىل
اهليئة الشرعية يف الشركة اإلشراف على ذلك.
اثلثاً :حتديد مبلغ معني يُراد مجعه ،مثال ذلك :مجع مبلغ مائة مليون رايل سعودي،
أو حتديد مشروع تنموي معني يراد متويله بتكلفة معينة من خالل صكوك القرض احلسن.
رابعاً :تقوم الشركة اجلديدة إبصدار صكوك القرض احلسن وفق قيم متساوية حتقق
الوصول إىل املبلغ الذي يُراد مجعه من خالل صكوك القرض احلسن ،وتكون تلك الصكوك
قابلة للتداول.
خامساً :تقوم الشركة اجلديدة بطرح الصكوك يف السوق األولية لالكتتاب ،وتتسلم
املبالغ النقدية حصيلة االكتتاب ،ويكون كل مكتتب مقرضاً قرضاً حسناً ،واملال اجملموع هو
مال القرض.
واألطراف األساسية يف عملية إصدار الصكوك واالكتتاب :الشركة اجلديدة ذات
الغرض اخلاص اليت أنشأهتا اهليئة التأسيسية واليت مهمتها إدارة الصكوك ،واملكتتبون الذين
هم املقرضون ،وال بد من دخول أطراف أخرى مثل هيئات التصنيف االئتمانية ( Credit
 ،)Rating Agencyوكذلك متعهد االكتتاب ( ،)Underwriterوأمني احلفظ (،)Trustee
()1
ومدير هيكلة التوريق ( )Servicerحال االحتياج إليه.
سادساً :اإلجراءات املتعلقة إبدارة املخاطر لشركة صكوك القرض احلسن تكون كما يلي:
اإلجراء األول :اإلجراءات املتعلقة إبدارة خطر نقص السيولة ،ويكون ذلك من خالل
( )1اهليئة العامة للرقابة املالية" ،دليل إصدار الصكوك يوليو " ،"2019اسرتجع بتاريخ  "13/2/1441من
موقع5-4 ،final272019<www.fra.gov.eg :؛ وحممد إبراهيم نقاسي" ،الصكوك الوقفية
ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل برامج التأهيل وأصحاب املهن واحلرف"،13-12 ،
"اسرتجع بتاريخ  "1441/2/20من موقع.2011/12<arab<iefpedia.com :
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وضع سياسة حمددة يف اإلقراض تتضمن عدم إقراض مجيع أموال الصكوك ،بل يبقى ما
يقارب الربع أو اخلمس لضمان سداد الديون املستحقة منها حال تعثر بعض املدينني ،حبيث
يكون هناك سيولة كافية إليفاء محلة الصكوك حسب مواعيد استحقاق الصكوك.
وكذلك وضع تواريخ حمددة إليفاء أصحاب الصكوك ،ال حيق هلم املطالبة قبلها مبا
متثله الصكوك من قيمة مالية.
ويف مجيع األحوال فإن إدارة خطر نقص السيولة حيتاج إىل أن تقوم شركة صكوك
القرض احلسن بدراسة جيدة لعمليات اإلقراض ،وعمل توازن بني اإلقراض واجلزء الذي
حتتفظ به شركة صكوك القرض احلسن ،مثلما تفعل املصارف اليت تقوم إبدارة خطر نقص
()1
السيولة من خالل دراسات سابقة ،ومعرفة وتوازن بني اإليداعات والسحب.
اإلجراء الثاين :اإلجراءات املتعلقة مبخاطر االستثمار ،ويكون معاجلة ذلك من خالل
االستثمار يف وسائل اقتصادية آمنة كاألصول العقارية ،ومراعاة أن يكون املبلغ املستثمر ال
يؤثر على إيفاء محلة الصكوك ،ويكون جبزء حمدد من أموال الشركة.
اإلجراء الثالث :اإلجراءات املتعلقة خبطر تعثر بعض املدينني يف السداد ،ويكون
معاجلة ذلك من خالل عدة أمور أبرزها أمران:
األمر األول :اشرتاط وجود ضماانت تضمن حق شركة صكوك القرض احلسن،
ورفض طلبات اإلقراض اليت ال تتضمن ضماانت ،فإذا تعثر بعض املدينني فإنه يتم االستيفاء
من الضماانت.
األمر الثاين :أن تكون سياسة صكوك القرض احلسن يف اإلقراض هو اإلقراض
اإلنتاجي إما لألفراد ،وإما من خالل عمل صكوك قرض حسن ملشاريع إنتاجية كربى ،على
أن ال تكون تلك املشاريع ذات خماطر استثمارية عالية ،كما يكون لشركة صكوك القرض
( )1مسية بركاين" ،إدارة خماطر السيولة وأتثريها على منح القروض يف البنوك التجارية – دراسة حالة وكالة
بنك الفالحة والتنمية والريفية  -عني البيضاء" .رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التسيري -جامعة أم البواقي اجلزائر 59 ،وما بعدها" ،اسرتجع يف اتريخ
 "1441/3/3من موقع.bitsream<bib.univ-oeb.dz :
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احلسن احلق يف املراقبة واإلشراف كما تفعل البنوك اإلسالمية يف املشاركات ،ونظام اإلجارة
املنتهية ابلتمليك يف متويل األصول العقارية.
اإلجراء الرابع :وضع مواعيد حمددة حلملة الصكوك يف استيفاء ما متثله الصكوك من
قيمة مالية ،وال حيق حلملة الصكوك املطالبة قبله ،وتكون تلك املواعيد وفق عملية حسابية
تضمن وجود سيولة يف وق االستحقاق.
وحلملة الصكوك احلق يف استيفاء أمواهلم عن طريق تداول صكوك القرض احلسن ،أو
عن طريق حوالة حق بني الدائنني تنظمها شركة صكوك القرض احلسن.
اإلجراء اخلامس :حث الدول على املشاركة يف إنشاء ومتويل شركة صكوك القرض
احلسن لتمويل املشاريع الكربى واحليوية ذات العوائد اجليدة ،من خالل مشاركة احلكومات
جبزء يف متويل الصكوك.
وكذلك حث اجلمعيات اخلريية على املشاركة يف متويل املشاريع اليت حيتاج إليها الناس،
على أن يكون هذا التمويل جبزء من مبلغ الصكوك ،ويكون هلا حق االستيفاء لألموال بعد
أن تتحقق الشركة حاالً من االستقاللية املالية إذا كان التمويل بصيغة قرض حسن.
املطلب الثاني :أحكام شركة صكوك القرض احلسن
األحكام الفقهية يف شركة صكوك القرض احلسن تنقسم إىل مخسة أقسام رئيسة:
فمنها ما يتعلق ابألحكام العامة املتعلقة بصكوك القرض احلسن ،ومنها ما يتعلق أبحكام
إدارة شركة صكوك القرض احلسن ،ومنها ما يتعلق أبحكام تداول صكوك القرض احلسن،
ومنها ما يتعلق بزكاة صكوك القرض احلسن ،ومنها ما يتعلق ابستثمار صكوك شركة القرض
احلسن ووقفها وذلك كما يلي:
القسم األول :األحكام العامة املتعلقة بصكوك القرض احلسن
يندرج حت هذا القسم تسعة أحكام:
احلكم األول :حكم صكوك القرض احلسن خيتلف ابلنسبة للمكتتب ،وابلنسبة للمستفيد
من صكوك القرض احلسن وذلك كما يلي:
أوالً :حكم صكوك القرض احلسن للمكتتب هو االستحباب ،ويدل لذلك أن
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صكوك القرض احلسن تتفرع على حكم القرض احلسن ،وحكم القرض احلسن ابلنسبة
للمق ِرض هو االستحباب ،واملكتتب هو املق ِرض كما سبق.
ودليل كونه مستحباً :حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -قال( :من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ،نفس هللا عنه كربة من كرب يوم
()1
يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة).
يسر على معسرَّ ،
القيامة ،ومن َّ
وجه االستدالل :أن احلديث يدل على عظيم فضل تفريج الكرابت ،واإلنسان يف
العادة ال يقرتض إال حلاجة وكرب أملَّ بهَّ ،
فدل ذلك على استحباب تفريج كرب املسلم
()2
ابإلقراض حال احتياجه إليه.
اثنياً :حكم صكوك القرض احلسن ابلنسبة للمستفيد منها هو اإلابحة؛ وذلك أن
حكم االقرتاض ابلنسبة للمقرتض يف عقد القرض احلسن هو اإلابحة ،واملستفيد من صكوك
القرض احلسن ابإلقراض ميثله املقرتض كما سبق.
ودليل كونه مباحاً ليس مبكروه ابلنسبة للمقرتض :ما جاء من حديث أيب رافع
()3
– رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم – اقرتض.
ووجه االستدالل :أنه يدل على كون االقرتاض ليس مبكروه؛ إذ لو كان مكروهاً لكان
()4
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أبعد الناس عنه كما قال اإلمام أمحد.
وهناك أحكام عارضة حلكم القرض احلسن تنطبق أيضاً على صكوك القرض احلسن
( )1مسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب فضل االجتماع على تالوة
القرآن وعلى الذكر ،2074:4 ،رقم.2699 :
( )2عبد هللا بن أمحد بن قدامة" ،املغين" .حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الدكتور عبد
الفتاح حممد احللو( ،ط ،1القاهرة :دار هجر1410 ،ه ).429:6 ،
( )3مسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب املساقاة ،ابب من استسلف شيئاً فقضى خرياً منه ،1224:3 ،رقم:
.1600
( )4ابن قدامة" ،املغين"430-429/6 ،؛ وحممد نور الدين أردنية" ،القرض احلسن وأحكامه يف الفقه
اإلسالمي" .رسالة ماجستري جامعة النجاح الوطنية انبلس" ،29 ،اسرتجع بتاريخ:
 "1440/1/23من موقع2010/12<uploads<arab<iefpedia.co :
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نظراً لكون حكم صكوك القرض احلسن يتفرع على حكم القرض احلسن.
ويف شأن األحكام العارضة لعقد القرض احلسن يقول اخلطيب الشربيين(" :)1قد جيب
لعارض كاملضطر ،وقد حيرم كما إذا غلب على ظنه أنه يصرفه يف معصية ،وقد يكره كما إذا
()2
غلب على ظنه أنه يصرفه يف مكروه".
وميكن النظر إىل حكم القرض احلسن بنظر مقاصدي يقوم على الربط بني حكم
القرض احلسن والغرض منها ،فيكون القرض مندوابً إليه إذا كان املقصود منه حتقيق املصاحل
()3
احلاجية ،ويكون مباحاً إذا كان لتحقيق مصلحة حتسينية.
احلكم الثاين :شروط صحة صكوك القرض احلسن منها ما تشرتك فيه صكوك
القرض احلسن مع عقد القرض احلسن ،فيشرتكان يف أربعة شروط ،ويفرتقان يف الشرط
اخلامس وذلك كما يلي:
()4
الشرط األول :أن يكون مال القرض معلوماً.
فيشرتط يف مبلغ االكتتاب أن يكون معلوماً.
()5
الشرط الثاين :أن يكون مال القرض مثلياً أو قيمياً؛ حىت ميكن إعادته.
( )1هو مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيين الشافعي ،فقيه حنوي زاهد ،شرح كتاب املنهاج
والتنبيه بشرحني عظيمني مجع فيهما حتريرات أشياخه ،وكان ممن أمجع أهل مصر على صالحه وعلمه
وزهده ،من مؤلفاته :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،وكتاب مغيث الندا إىل شرح قطر الندى ،تويف
سنة977( :ه ) .انظر :عبد احلي بن أمحد املشهور اببن العماد احلنبلي" ،شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب" .حتقيق :حممود األرانؤوط وعبد القادر األرانؤوط( ،ط ،1دمشق :دار ابن كثري،
1406ه )561:10؛ وعمر رضا كحالة" ،معجم املؤلفني تراجم منصفي الكتب العربية"( .ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه ).69:3 ،
( )2الشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج".153:2 ،
( )3اجلندي" ،القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية".24 ،
( )4إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشريازي" ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي" .حتقيق :الدكتور حممد
الزحيلي( ،ط ،1دمشق :دار القلم1412 ،ه )185:3 ،؛ وابن قدامة" ،املغين".436:6 ،
( )5ابن قدامة" ،املغين"432:6 ،؛ وعبد هللا بن جنم بن شاس" ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة".
حتقيق :الدكتور محيد بن حممد حلمر( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1423 ،ه).761:2 ،
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فيشرتط يف مال القرض أن يكون مبلغاً ميكن إعادته بعملة االكتتاب.
الشرط الثالث :أهلية التربع أبن يكون املتربع حراً ابلغاً رشيداً ،وال خالف يف
اشرتاطها يف املقرض  ،وأما املقرتض :فريى الشافعية أنه يكفي فيه أهلية املعاملة دون أهلية
()1
التربع.
ويعترب يف املكتتب  -إذا كان فرداً  -بلوغ األهلية املقررة قانوانً إبحدى وعشرين سنة
()2
ميالدية.
الشرط الرابع :ال جيوز للمكتتبني اشرتاط منفعة خاصة هلم على شركة الصكوك ،كما
ال جيوز لشركة الصكوك اشرتاط منفعة خاصة هلا على املقرتضني.
جر نفعاً فهو راب؛ وألن عقد القرض عقد
واألصل يف ذلك اإلمجاع على أن كل قرض َّ
()3
إرفاق وقربة ،واشرتاط املنفعة اخلاصة خيرجه عن موضوعه.
الشرط اخلامس :أن تكون اجلهة املصدرة للصكوك حت إشراف اجلهات املعنية يف
()4
الدولة ،وحت رقابة البنك املركزي محاية حلقوق املكتتبني وفق ما ينص عليه العقد.
احلكم الثالث :تكون بداية متلك الشركة ملال القرض من حني اكتتاب املكتتب
 املق ِرض  -يف الصكوك ،وال حيق للمكتتب الرجوع بعد وجود القبض احلقيقي أواحلكمي.
وهذا احلكم يتخرج على وق لزوم القرض احلسن يف الفقه اإلسالمي ،فذهب
اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أن متلك القرض يكون ابلقبض ،ويفرق املالكية
()5
بني متلك القرض ولزومه ،فتملك القرض يكون ابلعقد ،ولزوم العقد يكون ابلقبض.
( )1الشريازي" ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي"183:3 ،؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين
ألفاظ املنهاج"154:2 ،؛ والبهويت" ،كشاف القناع عن منت اإلقناع".313:3 ،
وانظر للمزيد :أمحد حسن" ،القرض احلسن :حقيقته وأحكامه".555 ،
( )2وزارة العدل" ،القانون املدين الكوييت"( .ط ،1الكوي  :مطبوعات وزارة العدل2011 ،م) ،38 ،مادة .96
( )3الشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"156:2 ،؛ وابن قدامة" ،املغين".436-435:6 ،
( )4اهليئة العامة للرقابة املالية" ،دليل إصدار الصكوك".6 ،
( )5ابن شاس" ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة"761:2 ،؛ وابن قدامة" ،املغين"431:6 ،؛
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واألقرب ما ذهب إليه اجلمهور؛ ألن أصل عقد القرض عقد تربع ،والتربع ال يلزم إال
ابلقبض.
احلكم الرابع :ال جيوز للمكتتب مطالبة شركة صكوك القرض احلسن مبال االكتتاب
إال بعد مضي املدة احملددة للوفاء بقيمة الصك.
وهذا احلكم يتخرج على خالف الفقهاء يف جزئيتني تتعلقان بعقد القرض احلسن:
اجلزئية األوىل :يف طبيعة عقد القرض احلسن ابلنسبة للمقرض؛ فإن الفقهاء اتفقوا
على أن القرض جائز ابلنسبة للمقرتض ،وأما ابلنسبة للمق ِرض – وهو املكتتب يف شركة
صكوك القرض احلسن  ،-فريى اجلمهور أن القرض الزم للمق ِرض؛ ألن املالك أزال ملكه
()1
عنه من غري خيار ،فال ميلك الرجوع فيه قياساً على البيع.
ويرى الشافعية أن عقد القرض جائز من الطرفني ،فللمقرض الرجوع بع ِ
ني مالِه ما مل
يتعلق به حق للغري؛ ألن األصل يف كل ما متلك املطالبة مبثله أنه ميكن أخذه إذا كان
()2
موجوداً ،كاملغصوب والعارية.
واألقرب ما ذهب إليه اجلمهور لِما يلي:
أوالً :أن هناك فرقاً بني أحقية املطالبة ،وكون العقد جائزاً ،وال يلزم من أحقية املطالبة
جواز العقد.
اثنياً :أن جواز العقد من الطرفني يرتتب عليه تفوي املقصود من انتفاع املقرتض مبال
القرض؛ إذ قد يطالب املق ِرض به قبل حصول النفع فيما لو كان العقد جائزاً من جهته.
اجلزئية الثانية :يف أحقية املق ِرض يف املطالبة بدينه قبل حلول األجل ،فيجوز حتديد
أجل معني يلتزم املقرتض فيه إبعادة مال القرض ،وجيب االلتزام به على ما ذهب إليه املالكية
وابن حزم وابن القيم؛ ألن هللا تعاىل أمر بكتابة الدين ،وفائدة الكتابة توثيق الدين ،ومعرفة
=

وأمحد حسن" ،القرض احلسن :حقيقته وأحكامه".561 ،
( )1ابن قدامة" ،املغين".431:6 ،
( )2الشربيين" ،مغين احملتاج"157:2 ،؛ وأمحد حسن" ،القرض احلسن :حقيقته وأحكامه".562 ،
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()1

أجل السداد.
()2
ويرى الشافعية واحلنابلة أن أتجيل القرض تربع ،فال يكون الزماً ،وال يلزم الوفاء به.
وقد نوقش ذلك من وجهني:
األول :أن التأجيل عهد ،وهللا تعاىل أمر ابلوفاء ابلعهود.
()3
الثاين :أن "األجل قد صار حقاً للمقرتض ،فأشبه األجل يف السلم".
وعلى ذلك :فالشركة املصدرة لصكوك القرض احلسن هلا احلق يف وضع أجل معني ال
تكون ملزمة قبل هذا التاريخ إبعادة الصكوك ،وجيوز للشركة أن تعيد مال القرض قبل هذا
األجل إذا توفرت لديها السيولة ،وفق معادلة مالية يضعها املختصون ابحملاسبة وامليزانيات.
احلكم اخلام  :مبلغ الصك مضمون على شركة صكوك القرض احلسن مطلقاً.
وذلك راجع إىل أن حكم عقد القرض احلسن أنه مضمون مطلقاً على املقرتض
()4
مطلقاً ،فيجب على املقرتض إعادة مال القرض إىل املقرض مطلقاً.
احلكم السادس :صكوك القرض احلسن أداة لالستيفاء واإلرفاق؛ ألن فيها شبهاً من
األوراق التجارية واألوراق املالية ،فتشبه األوراق التجارية من جهة أن هلا موعداً حمدداً ،وأهنا
متثل ديناً ،وأنه ال يرتتب عليها فوائد ،وأهنا تقبل االستيفاء قبل األجل.
( )1علي بن أمحد بن حزم" ،احمللى" .حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،القاهرة :إدارة املطبعة األمريية1352 ،ه)،
81-80:8؛ وابن شاس" ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة"758:2 ،؛ حممد بن أيب بكر بن
القيم" ،إعالم املوقعني عن رب العاملني" .حتقيق :مشهور حسن آل سلمان( ،ط ،1اململكة العربية
السعودية :دار ابن اجلوزي1423 ،ه)336:5 ،؛ ورائد أمحد سامل" ،أحكام التصرف يف القرض يف الفقه
اإلسالمي" .رسالة ماجستري القضاء الشرعي جامعة اخلليل1433( ،ه)" ،89 ،اسرتجع بتاريخ
 "1439/12/22من موقعbook-17469<https://www.mobt3ath.com :؛
وأردنية" ،القرض احلسن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي".99 ،
( )2الشريازي" ،املهذب"184:3 ،؛ وابن قدامة" ،املغين".432:6 ،
( ) 3عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي" ،املعونة على مذهب عامل املدينة" .حتقيق :حممد حسن
إمساعيل الشافعي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).36:2 ،
( )4ابن شاس" ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة"761:2 ،؛ وابن قدامة" ،املغين".441:6 ،
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كما وأهنا تشبه األوراق املالية من جهة أهنا تصدر بقيم متساوية ،وأهنا تصدرها
()1
هيئات خمتصة ،وأهنا قابلة للتداول.
ومن خالل ذلك يتحقق اإلرفاق من جهة سهولة التداول ،ومن جهة تيسري احلصول
على القرض احلسن.
احلكم السابع :الواجب على شركة صكوك القرض احلسن أن ترد للمكتتب مثل
املبلغ الذي ميثله الصك ،وجيوز لشركة صكوك القرض احلسن الوفاء أبكثر من مال الصك
إذا مل يكن هناك شرط صريح أو عريف.
واألصل يف ذلك متخرج على أن الواجب يف عقد القرض احلسن على املقرتض رد
مبلغ القرض مبثل ما اقرتض ،وجيوز له الوفاء أبكثر مما اقرتض إذا مل يكن بينهما شرط؛
حلديث أيب رافع  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال( :إن خيار
()2
الناس أحسنهم قضاءً).
وألنه مل جيعل تلك الزايدة عوضاً يف القرض ،وال وسيلة إليه ،وال إىل استيفاء مثنه،
()3
فكان حكمها اجلواز.
احلكم الثامن :تنتهي الشركة ابنتهاء الغرض املقصود منها بعد تسديد كافة
املستحقات حلملة الصكوك ،واستيفاء املديونيات من املقرتضني.
()4
ويكون االنتهاء يف صكوك متويل مشروع تنموي بعد إطفاء الصكوك بوقف
املشروع كامالً ،أو بيعه ،وصرف املبلغ يف مشاريع غري رحبية.
احلكم التاسع :تعترب الشركة ابطلة إذا اخت َّل شرط من شروطها ،أو خالف املقصود
( )1حممد عثمان شبري" ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي"( .ط ،6األردن :دار النفائس،
1427ه )؛ .238 ،196
( )2مسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب املساقاة ،ابب من استسلف شيئاً فقضى خرياً منه ،1224:3 ،رقم:
.1600
( )3ابن قدامة" ،املغين".439:6 ،
( )4املقصود إبطفاء الصكوك هو إعادة ما متثله الصكوك من أموال إىل محلة الصكوك ،شبري،
"املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي".230 ،
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من إنشائها ،أو مت فيها عمل معامالت حمرمة شرعاً ختل بكون الشركة شركة إسالمية ،وذلك
حسب نظر ورأي هيئة املراقبة الشرعية يف شركة صكوك القرض احلسن.
القسم الثاين :األحكام املتعلقة إبدارة شركة صكوك القرض احلسن
يتوىل إدارة الشركة ثالث جهات:
اجلهة األوىل :اهليئة التأسيسية اليت ختتار من ضمنها جملس إدارة إلدارة الشركة
ابالنتخاب ،أو ابلتزكية.
اجلهة الثانية :إدارة معينة تتوىل اإلدارة التنفيذية إبشراف جملس اإلدارة ،تقوم إبدارة
الشركة ،وتتول مجيع ما يتعلق ابلصكوك ،واإلشراف على املصاريف التشغيلية لشركة
الصكوك ،واستثمار الصكوك إن وجدت ،ويقوم مبساعدهتا هيئة حماسبية تتوىل مراجعة األمور
املالية ،وتضمن كوهنا ضمن مستوى مايل آمن ،وهيئة قانونية تتوىل صياغة العقود ،واجلوانب
القانونية للشركة.
اجلهة الثالثة :هيئة شرعية تكون مهمتها اإلشراف واملراقبة الشرعية ،وتضمن بقاء شركة
صكوك القرض احلسن ضمن املقصد األساسي ،وهو مقصد اإلرفاق واإلحسان والتنمية.
ويندرج حت هذا القسم مخسة أحكام:
احلكم األول :أطراف الشركة وتصرفاهتا تكون كما يلي:
الطرف األول :اهليئة التأسيسية ،وتتصرف اهليئة التأسيسية من خالل جملس إدارة
منتخب ،أو ابلتزكية وفق أربعة تصرفات:
األول :أن تتصرف اهليئة ابألصالة ،وذلك حال إنشاء شركة صكوك القرض احلسن،
ويكون للشركة شخصية اعتبارية.
الثاين :أن تتصرف بوصفها مقرتضة ،وذلك حال اكتتاب املكتتبني يف صكوك القرض
احلسن ،ويف مقابل محلة الصكوك.
وشركة صكوك القرض احلسن حني أتخذ األموال حصيلة االكتتاب تكون مقرتضة
وليس وكيلة عن محلة الصكوك ألمرين:
األمر األول :طبيعة شركة صكوك القرض احلسن اليت تتملك أموال صكوك القرض
احلسن ،مث تتصرف يف األموال ابإلقراض واالستثمار دون الرجوع إىل محلة الصكوك ،وهذا
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ما جيعلها مقرتضة ،ال وكيلة.
األمر الثاين :أن شركة صكوك القرض احلسن ضامنة ألموال الصكوك حبكم طبيعة
عقد القرض احلسن من جهة أنه متليك للمال يلزم منه رد البدل مطلقاً ،ولو كان وكيلة؛
()1
فإهنا ال تضمن إال يف حال التعدي أو التفريط.
الثالث :أن يتصرف جملس اإلدارة ابلوكالة عن اهليئة التأسيسية ،وذلك حال إدارته
لشركة صكوك القرض احلسن ،سواء أكان شركة صكوك إقراض ،أم شركة صكوك مشروع
تنموي ،وكذلك حال استثماره جلزء من أموال شركة صكوك القرض احلسن.
الرابع :تنفرد شركة صكوك القرض احلسن إذا كان صكوك اإلقراض أبهنا تتصرف
بوصف كوهنا مقرضة حال إقراض املقرتضني.
ومن خالل التصرفات السابقة يتبني أن اهليئة التأسيسية لشركة صكوك القرض
احلسن تكون ضامنة ألموال املكتتبني ومحلة الصكوك ،وتضمن رد مثل القرض يف كل
األحوال؛ ألهنا مقرتضة.
وأن جملس اإلدارة يكون أميناً فيما يتعلق إبدارته للشركة ،واستثماره ألموال الشركة،
فال يضمن إال يف حال التعدي أو التفريط فيما يعود إىل ذلك من تصرفات يف مقابل اهليئة
التأسيسية ال يف مقابل محلة الصكوك.
الطرف الثاين :املكتتبون ومحلة الصكوك ،وهم شخصيات حقيقية أيخذون صفة
املقرضني.
الطرف الثالث :املستفيدون من شركة صكوك القرض احلسن يكونون مقرتضني من
أجل يلتزمون
شركة صكوك اإلقراض بصيغة القرض احلسن يف الفقه اإلسالميُ ،
وحي َّد ُد هلم ٌ
إبعادة املال خالله ،واملقرتضون قد يكونون شخصيات حقيقية فيما إذا كانوا فرداً أو أفراداً،
وقد يكونون شخصيات اعتبارية فيما إذا كان املقرتض جهة ،أو مؤسسة ،أو شركة.
احلكم الثاين :تتوىل إدارة الشركة اختاذ كافة الضماانت اليت تضمن حقوق محلة
الصكوك ،وحقوق شركة صكوك القرض احلسن ،وذلك من خالل نوعني من الضمان:
( )1الرملي" ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج".219:4 ،
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النوع األول :ضمان الشركة ألموال املقرضني الذين هم املكتتبون ومحلة الصكوك،
ويكون ذلك عن طريق أتمني الشركة على الصكوك أتميناً إسالمياً تكافلياً ،وكذلك عن طريق
صندوق التحوط ،وميكن أن حيمل املقرتض أو حامل الصك قيمة أقساط التأمني خالل فرتة
()1
متلكه للصك فقط ألنه من ابب االستيثاق للدين.
النوع الثاين :ضمان القرض حال إقراض الشركة أموال الصكوك للمقرتضني ،ويكون
ضمان مال القرض من خالل الضماانت اآلتية:
الضمان األول :الضمان ابلكفالة ،والكفالة عبارة عن ضم ذمة الكفيل إىل ذمة
األصيل يف املطالبة مطلقاً ،حبيث يكون هناك تعدد للذمم الضامنة للقرض ،ومبقتضى
()2
الضمان يكون الضامن ملزماً أبداء قيمة القرض حال عدم سداد املكفول له.
الضمان الثاين :الضمان ابلرهن ،ويكون ذلك برهن شيء عيين ،أو برهن أصل من
األصول ،حبيث يُستوىف منه حال عدم السداد وفق املدة املنصوص عليها يف العقد.
الضمان الثالث :الضمان الشخصي ،وهو حق يثب للدائن على ذمة الضامن ،ليس
()3
متعلقاً بعني مال حمدد.
الضمان الرابع :الضماانت املصرفية كخطاب الضمان ،واالعتماد املستندي ،والودائع
()4
املصرفية ،وحنو ذلك.
( ) 1انظر يف ذلك :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية للمؤسسات
املالية اإلسالمية".747 ،
( )2حممد بن أمحد بن جزي" ،القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية
واحلنفية واحلنبلية" .حتقيق :ماجد احلموي( ،ط ،1بريوت :دار ابن حزم1434 ،ه )214 ،؛ وعلي
ا بن سليمان املرداوي" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن
حنبل" .حتقيق :حممد حامد الفقي( ،ط ،1القاهرة :املطبعة السلفية1375 ،ه ).189:5 ،
( )3إدارة البحوث والدراسات يف بنك التضامن اإلسالمي" ،أحكام الضمان يف الفقه والقانون"( .ط،3
اخلرطوم :مطبوعات بنك التضامن اإلسالمي1431 ،ه ).31 ،
( ) 4هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية للمؤسسات املالية
اإلسالمية.63- 60،
- 150 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

الضمان اخلامس :الضمان من خالل التأمني التكافلي اإلسالمي ،والذي حقيقته
()1
عبارة عن تربع ابلضمان.
احلكم الثالث :الواجب على إدارة شركة صكوك القرض احلسن أن يكون لديها
صندوق حتوط مايل ألجل مواجهة خماطر االئتمان ،وتكون فائدة هذا الصندوق عائدة إىل
االلتزام أبداء احلق الواجب حلملة الصكوك فيما متثله الصكوك من أموال؛ ألن ما ال يتم
()2
الواجب إال به فهو واجب.
ويكون لصندوق التحوط املايل إيرادات ومصاريف وفق ما يلي:
إيرادات صندوق التحوط:
 :-1املصاريف اإلدارية اليت حتصل عليها الشركة نظري إصدار الصكوك ،وتنفيذ
اخلدمات الفعلية.
 :-2قبول التربعات واألوقاف.
 -3عوائد استثمار جزء من أموال شركة صكوك القرض احلسن ،أو عوائد استثمار
املشروع فيما لو كان الصكوك لتمويل مشروع تنموي.
نفقات صندوق التحوط:
 -1اإلنفاق على الرواتب واملصاريف التشغيلية.
 -2عمل احتياطي مايل ملواجهة خماطر االئتمان.
 -3تصكيك جزء من أموال الصندوق حال وجود فوائض مالية يف صكوك اإلقراض،
فتكون صكوك قرض حسن ،على أن تكون وقفاً حال انتهاء الشركة.
 -4التوسعات املستقبلية للمشروع ،وذلك يف صكوك متويل مشروع تنموي.
 -5سداد أقساط التأمني التكافلي اإلسالمي يف حال عدم حتميل األقساط على
( ) 1عماد حممد املزين" ،التأمني على الديون دراسة مقارنة بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري" .رسالة
ماجستري كلية التجارة اجلامعة اإلسالمية بغزة1435( ،ه ) " ،78اسرتجع بتاريخ 1440/1/9ه "
من موقع.handle<https://iugspace.iugaza.edu.ps :
( ) 2حممد بن أمحد الفتوحي ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري" .حتقيق :الدكتور حممد الزحيلي والدكتور
نزيه محاد( ،ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان1413 ،ه ) .358:1
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املكتتبني ومحلة الصكوك ،أو املقرتضني.
 -6صرف املكافآت التشجيعية للمقرضني واملقرتضني إن رأى جملس اإلدارة ذلك
بعد موافقة اهليئة الشرعية.
احلكم الرابع :املصاريف التشغيلية لشركة صكوك القرض احلسن تستوىف من املتربعني
الذين هم أعضاء اهليئة التأسيسية ،ومن دعم الدولة ،واملؤسسات اخلريية حال وجودمها.
والتكييف الشرعي هلذه املسامهة إما أن يكيف على أساس اهلبة أو الصدقة ،وإما أن
يكيف على أساس عقد قرض حسن يستوفونه الحقاً من شركة صكوك القرض احلسن بعد
إنشائها وقدرهتا على السداد.
وبعد قيام شركة صكوك القرض احلسن؛ فإن املصاريف التشغيلية تستفاد من عدة
مصادر منها ما يلي:
أوالً :أن تقوم الشركة إببقاء مخس أموال صكوك القرض احلسن لالستثمار يف شراء
أصول عقارية ألجل أن حتقق شركة صكوك القرض احلسن االكتفاء الذايت فيما يتعلق
ابملصاريف التشغيلية.
اثنياً :االستفادة من صندوق التحوط املايل.
اثلثاً :أنه جيوز للشركة أن أتخذ مقابل املصاريف اإلدارية احلقيقية من محلة الصكوك
واملقرتضني مثلما حيق للمصارف اإلسالمية أن أتخذ نظري احلساابت اجلارية ،وإصدار
الشيكات ،والكمبياالت؛ ألهنا أجرة مستحقة مقابل عمل حقيقي بشرط أن تكون األجرة
()1
مبثل أجرة العمل احلقيقي.
احلكم اخلام  :جيوز إلدارة شركة صكوك القرض احلسن أن جتعل يف عقد القرض شرطاً
جزائياً حال أتخر العميل عن السداد ،وهو حلول كامل القرض بدل كونه مقسطاً ،واألوىل
()2
إنظاره إن كان معسراً ،وعدم تطبيق ذلك إال بعد إشعار املقرتض ،ومضي مدة أسبوعني.
( )1اجلندي" ،القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية"175 ،؛ وسعد بن تركي اخلثالن" ،فقه
املعامالت املالية املعاصرة"( .ط ،1الرايض :دار الصيمعي1433 ،ه ).158 ،
( )2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية".30 ،
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القسم الثالث :األحكام املتعلقة بتداول صكوك القرض احلسن
ال خيتلف حكم تداول صكوك القرض احلسن ابلنسبة لصكوك اإلقراض ،وصكوك
متويل مشروع تنموي؛ ألن حقيقة الصكوك فيهما متحدة؛ إذ كالمها وثيقة بدين ،وحمل حبث
أحكام تداول صكوك القرض احلسن بعد انتهاء االكتتاب األويل حال إنشاء الصكوك.
وتداول صكوك القرض احلسن حيتاج إىل تفصيل نظراً لوجود إشكاالت فقهية يف
بعض طرق تداول صكوك القرض احلسن ينبغي معاجلتها فقهياً ،مع بيان ضوابط بعض
الطرق من أجل ضمان كون تداول صكوك القرض احلسن يف اإلطار التربعي اإلرفاقي؛
وذلك أن غالب الدراسات اليت تناول تداول الصكوك تناولتها من جهة كوهنا صكوكاً
استثمارية ال وثيقة بدين كما هو احلال يف صكوك القرض احلسن.
ويكون تداول صكوك القرض احلسن وفق عدة طرق من أبرزها ثالثة طرق:
الطريق األول :أن يكون التداول عن طريق االكتتاب يف الصكوك بعد إطفائها من
ِ
اجلديد ِ
حامل الصك،
املكتتب األول ،وهذا الطريق عبارة عن قرض حسن جديد بني الدائن
وشركة صكوك القرض احلسن ،وينطبق عليها األحكام العامة املتعلقة حبكم صكوك القرض
احلسن على ما سبق تفصيله.
الطريق الثاين :أن يتم تداوهلا عرب حوالة حق تنظمها شركة صكوك القرض احلسن.
وحوالة احلق تقتضي حلول دائن مكان دائن آخر ،ويسميها احلنفية ابحلوالة
()1
الالزمة.
ويدل ملشروعية حوالة احلق :حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه – أن النيب  -صلى
()2
هللا عليه وسلم  -قال( :مطل الغين ظلم ،وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع).
وجه االستدالل :أن احلديث أفاد مشروعية احلوالة مطلقاً ،ويستوي يف ذلك أن يكون
( )1علي حيدر" ،درر األحكام شرح جملة األحكام" .تعريب :احملامي فهمي احلسيين( ،طبعة خاصة،
الرايض :دار عامل الكتب1423 ،ه )17:2 ،؛ وإبراهيم عبد احلميد سالمة" ،احلوالة" .جملة الوعي
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية 1432( ،18ه ).150 ،
( )2مسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب املساقاة ،ابب حترمي مطل الغين ،1197:7 ،رقم .1564
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حتويل املدين بدينه على آخر إذا تراضيا على ذلك.
حتويل دائن حبقه لغريه ،أو َ
التحويل َ
ُ
ويدل ملشروعية حوالة احلق أيضاً :أن مقصود احلوالة هو االستيفاء ،بل ذهب بعض
الفقهاء إىل أن احلوالة من جنس إيفاء احلق ال من جنس البيع ،وعلى القول أبهنا من جنس
البيع؛ فإنه ال يشكل على مشروعية حوالة احلق؛ ألن من شروط صحة احلوالة احتاد الدينني
جنساً ووصفاً وقدراً ووقتاً ،وكوهنما اثبتني ،وهذا كله متحقق هنا لكون الدين مستقراً اثبتاً،
()2
ويوجد اتفاق يف صفة الدينني.
ومن نفى صحة حوالة احلق من املعاصرين مل يقصد هبا حلول دائن مكان دائن ،وإمنا
قصد ما إذا كان املراد هبا :احلق غري املتعلق مبال مثلي اثب يف ذمة طرف آخر ،مثل حق
االرتفاق ،وحق املستأجر على األجري ،وذلك كله يرجع إىل حق االنتفاع ،أو ملك املنفعة،
()3
وهذه احلقوق ال جيوز بيعها.
خالف الفقهاء يف حقيقة احلوالة – لوقوع خالف
كما ال يشكل على حوالة احلق
ُ
بينهم يف حقيقتها  -فمنهم من يرى أهنا بيع دين بدين مع أتجيل القبض الذي أجازته
()4
الشريعة للحاجة ،ومنهم من يرى أن احلوالة عقد استيفاء وليس بيعاً.
( )1خالد مشعل العتييب" ،حوالة احلق وآاثرها يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين الكوييت" ،جملة الشريعة
والدراسات اإلسالمية جامعة الكوي 2013( ،92م)382 :؛ وانظر للمزيد :ابن حزم" ،احمللى"،
109:8؛ والشربيين" ،مغين احملتاج".257:2 ،
( )2ابن القيم" ،إعالم املوقعني عن رب العاملني"174:3 ،؛ ومنصور بن يونس البهويت" ،شرح منتهى
اإليرادات دقائق أويل النهى لشرح املنتهى".400-398:3 ،
( )3عبد احلميد سالمة" ،احلوالة".102-101 ،
( )4أمحد بن علي اجلصاص" ،شرح خمتصر الطحاوي" .حتقيق :الدكتور عصم هللا عناية هللا حممد،
(ط،1ب يروت :دار البشائر اإلسالمية1431 ،ه)223:3 ،؛ وحممد بن حممد احلطاب" ،مواهب
اجلليل لشرح خمتصر خليل" .حتقيق :الشيخ زكراي عمريات( ،طبعة خاصة ،الرايض :دار عامل الكتب،
1423ه)21:7 ،؛ والشربيين" ،مغين احملتاج"251:2 ،؛ واملرداوي" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل"222:5 ،؛ وأسامة بن محود الالحم" ،بيع الدين
وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي"( .ط ،1الرايض :دار امليمان1433 ،ه) 675:1 ،وما بعدها.
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ووجه عدم اإلشكال :أنه على القول أبن احلوالة بيع دين بدين استثين ألجل اإلرفاق؛
فإن اإلرفاق موجود يف حوالة احلق؛ إذ إن الغاية املقاصدية لعقدي القرض احلسن واحلوالة
متحدة ،وهي اإلرفاق ،وهذه الغاية متحققة يف حوالة احلق من خالل حلول الدائن الثاين
حمل الدائن األول ،وال سيما وأن الدين يف صكوك القرض احلسن مستقر ،واثب  ،ومعلوم،
وأنه ال فرق بني الدائن األول والدائن الثاين ابلنسبة للمدين ،وال يضره ذلك يف االستيفاء.
وعلى القول أبن احلوالة عقد استيفاء ،فال إشكال يف جواز حلول الدائن اجلديد حمل
الدائن القدمي إذا كان مقصود احلوالة يتحقق ،وكان الدين يف صكوك القرض احلسن مستقراً،
واثبتاً ،ومعلوماً.
وقد أجاز القانون املدين الكوييت حوالة احلق ،ومل يشرتط رضا املدين ،ما مل يوجد
()1
شرط يف أصل العقد مينع حوالة احلق.
الطريق الثالث :أن يكون تداول صكوك القرض احلسن يف السوق الثانوية.
والطريق الثالث حيتاج إىل تكييف لطبيعة عقد تداول صكوك القرض احلسن ،والذي
قد ُخيَّرج على أساس عقد بيع ،وقد ُخيَّرج على أساس االستبدال واالستيفاء ،وسيتم تناول
ذلك من خالل ما يلي:
التخريج األول :التداول بطريق البيع :أمجع العلماء على حترمي بيع الدين لغري من
قول ابن
هو عليه بثمن حال إذا كان جيري بني البدلني راب النسيئة ،ويدل لوجود اإلمجاع ُ
رجب" :املسألة الثانية :بيع الصكاك قبل قبضها ،وهي الديون الثابتة على الناس ،وتسمى
صكاكاً ألهنا تكتب يف صكاك ،وهي ما يكتب فيه من الرق وحنوه ،فيباع ما يف الصك ،فإن
كان الدين نقداً وبيع بنقد ،مل جيز بال خالف؛ ألنه صرف بنسيئة ،وإن بيع بعرض وقبضه
()2
يف اجمللس ،ففيه روايتان".
قول اخلطيب الشربيين" :وحمل اخلالف :إذا ابعه بغري جنس الثمن ،أو بزايدة،
وكذلك ُ
( )1وزارة العدل" ،القانون املدين الكوييت" ،99 ،مادة ،364 :والقانون املدين الكوييت موافق يف أكثره
للشريعة اإلسالمية.
( )2ابن رجب" ،تقرير القواعد وحترير الفوائد".396:1 ،
- 155 -

صكوك القرض احلسن ،دراسة فقهية مقاصدية ،د .فيصل أمحد اللميع و أ.د يوسف حسن الشراح
()1

أو نقص ،أو تفاوت صفة".
وبيع الصكوك ينطبق عليه هذا اإلمجاع؛ ألن حقيقة صكوك القرض احلسن عبارة عن
وثيقة بدين تباع بنقد.
وتناول بعض املعاصرين اخلالف يف املسألة بشكل يظهر وجود إشكالية فيما يتعلق
()2
مبحل اإلمجاع من جهة عدم تفريقهم بني ما جيري فيه راب النسيئة وما ال جيري فيه.
وقد جعل الدكتور نزيه محاد  -بعد أن ذكر األقوال يف مسألة متليك الدين لغري من
هو عليه  -القول األول مفاده :أنه جيوز متليك الدين لغري من هو عليه بعوض أو بغري
()3
عوض ،وجعله رواية عن أمحد ،ووجهاً عند الشافعية.
وهذا اإلطالق يتعارض مع اإلمجاع الذي سبق من جهة عدم تفريقه بني ما جيري فيه
راب النسيئة ،وما ال جيري فيه راب النسيئة.
وقد اعتمد الدكتور نزيه محاد يف توثيق ما ذكره ابلنقل عن إمامني مها :ابن تيمية
والزركشي ،وفق ما يلي:
أوالً :كالم ابن تيمية :اعتمد الدكتور نزيه محاد جلواز بيع الدين لغري من هو عليه مثن حال
مطلقاً على قول ابن تيمية" :جيوز عنده – أي مالك – بيع سائر الديون من غري من هو عليه،
( )1الشربيين" ،مغين احملتاج".90:2 ،
( )2نزيه محاد" ،دراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي"( .ط ،1الطائف :دار الفاروق،
1411ه )156 ،؛ ربيعة بن زيد وعائشة خبالد" ،دور الصكوك الوقفية يف متويل التنمية املستدامة"،
جملة أداء املؤسسات التجارية 2013( ،02م)" .226 :اسرتجع بتاريخ 21/2/1440ه " من
موقع.https://www.kantakji.com :
( )3محاد" ،دراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي"156 ،؛ وانظر يف ختريج األقوال :إبراهيم بن
حممد بن مفلح"،املبدع شرع املقنع" .حتقيق :حممد حسن إمساعيل الشافعي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1418 ،ه)199:4 ،؛ وحممد بن هبادر الزركشي" ،املنثور يف القواعد" .حتقيق :تيسري فائق حممود،
(ط ،1الكوي  :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية1402 ،ه)161:2 ،؛ وأمحد بن عبد احلليم بن
تيمية" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية" .مجع :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد،
(ط ،1اململكة العربية السعودية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1425 ،ه).506:26 ،
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()1

وهذا أيضاً إحدى الروايتني عن أمحد ،نص عليه يف مواضع بيع الدين من غري من هو عليه".
ومبراجعة كالم ابن تيمية يتضح أن كالمه ال يتعارض واإلمجاع املنقول لوجهني:
الوجه األول :أن كالم ابن تيمية كان يف سياق احلديث عن حكم بيع السلم قبل
قبضه ،ومن املعلوم أن السلم ال جيوز فيما جيري فيه راب النسيئة ،قال ابن تيمية قبل النص
السابق مباشرة" :وإال فمذهب مالك أنه جيوز بيعه من غري املستسلف ،كما جيوز عنده بيع
()2
سائر الديون".
والسلف وإن كان يطلق على القرض ،إال أنه من أمساء عقد السلم أيضاً ،وسياق
كالم ابن تيمية كان يف شأن دين السلم.
نص على كون حمل النزاع يف غري اإلمجاع  -الذي
الوجه الثاين :أن ابن تيمية نفسه َّ
ذكره كل من ابن رجب والشربيين  ،-فقد قال ابن تيمية بعد عدة صفحات أثناء دراسته
للمسألة" :والصواب الذي عليه مجهور العلماء ،وهو ظاهر مذهب الشافعي وأمحد :أنه جيوز
بيع الدين ممن هو عليه؛ ألن ما يف الذمة مقبوض للمدين ،لكن إن ابعه مبا ال يباع به نسيئة
اشرتط فيه احللول والقبض؛ لئال يكون راب ،وكذلك إذا ابعه مبوصوف يف الذمة ،وإن ابعه
بغريمها ففيه وجهان ،أحدمها :ال يشرتط كما ال يشرتط يف غريمها ،والثاين :يشرتط؛ ألن
()3
أتخري القبض نسيئة".
وهذا تصريح أبن حمل املسألة ليس فيما جيري فيه راب النسيئة.
اثنياً :كالم الزركشيَّ :بني الدكتور نزيه محاد وجود وجه عند الشافعية جبواز بيع الدين
لغري من هو عليه بثمن حال استناداً إىل قول الزركشي يف "املنثور"" :منها :هل جيوز بيع
الدين من غري من عليه الدين؟ إن قلنا :إنه مال جاز ،أو حق ،فال؛ ألن احلقوق ال تقبل
()4
النقل إىل الغري".
( )1ابن تيمية" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية"506:26 ،؛ ()506/29؛ ومحاد" ،دراسات يف
أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي".156 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".506:29 ،
( )3ابن تيمية" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".512-511:29 ،
( )4الزركشي" ،املنثور يف القواعد".161:2 ،
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ويف حقيقة األمر :إن كالم الزركشي جاء خمتصراً يف سياق الكالم على قاعدة فقهية دون
أن يكون قصده بسط املسألة بشكل دقيق ،وإمنا تعرض هلا على وجه السرعة يف سطر ونصف،
فما ذكره الزركشي من إطالق ،ينبغي تقييده مبا قيَّده به علماء املذهب الشافعي من كون
اخلالف يف غري ما جيري فيه راب النسيئة ،ابإلضافة إىل أن كالم الزركشي ال يوجد فيه تصريح أبن
ذلك وجه عند الشافعية بشكل صريح ،كما أنه ال يوجد – حبسب االطالع  -على وجه عند
()1
الشافعية يف إابحة بيع الدين لغري من هو عليه إذا كان جيري بني البدلني راب النسيئة.
وإذا استقر عدم جواز بيع الدين لغري من هو عليه بثمن حال إذا كان مبا جيري فيه راب
النسيئة؛ فإنه يتبني عدم جواز بيع صكوك القرض احلسن لغري من هو عليه بثمن حال.
التخريج الثاين :التداول بطريق االستيفاء واالستبدال :املقصود ابالستبدال
واالستيفاء هو أن يكون مقصود الدائن األول أخذ حقه من مال القرض من غري قصد
املعاوضة ،وهو ما يرتتب عليه عدم جواز أن يكون تداول صك القرض احلسن أبكثر من
قيمته احلقيقية.
وينبغي التفريق بني حوالة احلق والتداول بطريق االستيفاء واالستبدال اللَّذين يتفقان يف
املقصد  -وهو استيفاء احلق  ،-وخيتلفان يف أن حوالة احلق تكون بني شخصني معلومني،
وتنظمها شركة صكوك القرض احلسن ،وأما التداول بطريق االستيفاء واالستبدال :فيكون يف
السوق الثانوية ،ودون أن يعرف أحدمها اآلخر.
وينبغي حبث ما يتعلق أبحكام استيفاء الدين يف السوق الثانوية من جهتني:
اجلهة األوىل :أدلة جواز تداول صكوك القرض احلسن بطريق االستيفاء واالستبدال:
ويدل لذلك عدة أدلة منها ما يلي:
( )1اختلف الفقهاء يف حكم بيع الدين لغري من هو عليه بثمن حال إذا كان ال جيري فيه راب النسيئة على
أقوال انظر :حممد بن أمحد السرخسي" ،املبسوط"( .بريوت :دار املعرفة1409 ،ه)22-21:14 ،؛
وحممد بن عرفة الدسوقي" ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري"( .القاهرة :دار إحياء الكتب العربية،
بدون اتريخ)63:3 ،؛ والشربيين" ،مغين احملتاج"90:2 ،؛ واملرداوي" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل"112:5 ،؛ وعبد هللا بن مبارك آل سيف" ،اختيارات
شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية"( .ط ،1الرايض :دار كنوز إشبيليا1430 ،ه).482:6 ،
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أوالً :قصد املكلف؛ فإن مقصود التداول يف صكوك القرض احلسن إمنا هو أخذ احلق
واالستيفاء ،وليس الربح واملعاوضة ،ومن املتقرر أن طبيعة العقد ترجع إىل عدة اعتبارات منها
مقاصد املكلفني ،كما قال اجلويين" :وليس االستبدال يف معىن بيع العني ابلدين؛ فإن العقد
()1
ينزل على مقصود املتعاقدين ،وغرض االستبدال استيفاء الدين من مالية العني".
وقد ذكر ابن جنيم ثالثة خمارج فقهية جيوز هبا نقل الدين لغري من هو عليه ،مجيعها
تدور حول ختريج العقد على غري عقد البيع وفق ما أييت:
الشخص الذي ملَّكه الدين يف قبض
الدائن
َ
املخرج األول :التوكيل ،وذلك ما إذا وكل ُ
ذلك الدين من مدينه ،فيصح ذلك ،ويقبض الدين من املدين ابعتباره وكيالً عن الدائن،
()2
ومبجرد القبض يصري قابضاً لنفسه ،وتنتقل ملكية الدين إليه.
وهذا التخريج يقوم على أساس وكالة مشروطة تنتهي ابلقبض ،فالتملك ،وما ذكره
ابن جنيم هنا يرجع يف حقيقته إىل تغليب أثر مقاصد املكلفني يف تكييف العقود ،وهذا فيما
يظهر معا ِرض لقاعدة :العربة يف العقود ابملعاين ال ابأللفاظ واملباين؛ ألن صيغة العقد عبارة
عن وكالة ،إال أن املقصود هبا شيء آخر ،وهو استيفاء الدين لنفسه.
الشخص الذي ملَّكه الدين على
الدائن
املخرج الثاين :حوالة احلق ،وذلك أن حييل
َ
ُ
مدينه ،فيصح ذلك ،ويقبض الدائن اجلديد الدين من املدين ابعتباره حماالً من الدائن عليه،
()3
ومبجرد القبض تنتقل ملكية الدين إليه.
وهذا املخرج قد سبق اإلشارة إليه يف الطريق األول وهو التداول عرب حوالة حق.
املخرج الثالث :الوصية؛ فإهنا تصح ابلدين لغري من هو عليه؛ ألهنا متليك مضاف ملا
()4
بعد ،فينتقل امللك فيه ابإلرث.
( )1عبد امللك بن عبد هللا اجلويين" ،هناية املطلب يف دراية املذهب" .حتقيق :الدكتور عبد العظيم حممود
الديب( ،ط ،1بريوت :دار املنهاج1427 ،ه ).195:5 ،
( ) 2زين الدين بن إبراهيم بن جنيم" ،األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان" .حتقيق :زكراي
عمريات( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه ).357 ،
( )3ابن جنيم" ،األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان".357 ،
( )4السرخي" ،املبسوط"22-21:14 ،؛ وابن جنيم" ،األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان"،
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وهذه متعلقة مبا بعد املوت ،فهي خارج حمل البحث.
فرق بني
وكان اجلويين أكثر دقة حني اعترب قصد املكلف ،وحقيقة العقد وواقعه ،ف َّ
االستبدال إذا كان عن مبيع ،وبني االستبدال إذا كان عن قرض ،فقال" :فأما ما ثب قرضاً،
أو قيمة عن متلف ،أو الزماً عن جهة ضمان ،فاالستبدال عن مجيعها جائز ،وإذا استبدل
مستحق الدين يف هذه اجلهات وأمثاهلا عن الدين عيناً ،صح االستبدال لو جرى تسليم
()1
العني يف اجمللس".
وقال أيضاً" :وإذا مل جنوز بيع الدين من الغري ،فال جنعل االستبدال يف حقيقة البيع بل
()2
جنعله استيفاءً ،واالستيفاء ال يتعدَّى جملس العقد".
فأجاز اجلويين التداول بشرط كونه بقصد االستبدال ابتداءً وانتهاءً ،وأن يتم التقابض
يف اجمللس.
اثنياً :أن اخلطيب الشربيين أاثر جزئية مهمة ملخصها :هل االتفاق على عدم جواز
بيع الدين لغري من هو عليه بثمن حال حمله عقد البيع فقط ،أو يشمل بقية العقود من
اإلجارة واهلبة والقرض؟
قال اخلطيب الشربيين" :واألصح أن اإلجارة ،والكتابة ،والرهن ،واهلبة ،والصداق،
واإلقراض ،وجعله عوضاً يف نكاح ،أو خلع ،أو صلح ،أو سلم ،أو غري ذلك ،كالبيع ،فال
يصح بناءً على أن العلة يف البيع ضعف امللك ،والثاين :يصح بناءً على أن العلة فيه توايل
()3
الضمانني".
وما ذكره اخلطيب الشربيين فيه ثالثة أمور:
األمر األول :أن اإلمجاع على عدم جواز بيع الدين لغري من هو عليه إذا كان جيري
بني البدلني راب النسيئة خمتص بعقد البيع دون ما سواه من العقود ،فال يصح االستدالل
=

357؛ ومحاد" ،دراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي".158 ،
( )1اجلويين" ،هناية املطلب يف دراية املذهب".194:5 ،
( )2اجلويين" ،هناية املطلب يف دراية املذهب".195:5 ،
( )3الشربيين" ،مغين احملتاج".91:2 ،
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ابإلمجاع على عدم جواز تداول الدين لغري من هو عليه إذا كان بسبب قرض وحنوه؛ ألنه ال
يصح استصحاب اإلمجاع يف حمل اخلالف على رأي مجهور األصوليني نظراً الختالف حمل
()1
الوفاق عن حمل النزاع.
يضاف إىل ذلك :أن مبىن القرض على اإلرفاق ال املعاوضة ،قال ابن تيمية" :فإن
()2
ابب القرض أسهل من ابب البيع".
األمر الثاين :أن العلة اليت ذكرها اخلطيب الشربيين ملنع نقل القرض لغري من هو عليه
احلق هي ضعف امللك ،وهذه العلة ال تنطبق هنا لوجهني:
الوجه األول :أن ضعف امللك ال أثر له هنا؛ ألن مقصود الدائن األول :هو استيفاء
حقه ،وهذا قد حتقق له بدفع الدائن الثاين قيمة الصك له ،ومقصود الدائن الثاين :هو
حصول األجر واملثوبة من خالل القرض احلسن وهذا متحقق أيضاً ،فال أثر للعلة املذكورة يف
تداول صكوك القرض احلسن.
الوجه الثاين :أن التعليل بضعف امللك يكون معترباً إذا كان مقصود العاقد هو
التصرف املباشر ابملعقود عليه ،والتصرف املباشر ابملعقود عليه غري مقصود هنا ،وإمنا املقصود
هو نقل الدين من خالل تغيري الدائن فقط ،والبقاء على أصل العقد األول بني املدين
والدائن األول.
األمر الثالث :أن قوله" :يصح بناءً على منع توايل الضمانني" :املراد به أن األصل يف
الشريعة أن جتعل الغنم ملن عليه الغرم ،وجتعل اخلراج ابلضمان ،فال يصح أن يكون هناك
على عني واحدة ضماانن بصفتني خمتلفتني؛ ألنه يلزم منه وقوع التنازع يف الغنم إن وجد ،أو
الغرم إن حصلَّ ،
فسد الشارع ذلك من خالل منع توايل الضمانني.
ويف القرض ال يوجد توال لضمانني؛ ألن القرض يف األصل مضمون على املدين،
وغاية األمر أن الدائن نقل حقه لدائن آخر واستوىف املال الذي له ،فال يوجد إال استبدال
( )1حممد بن هبادر الزركشي" ،البحر احمليط يف أصول الفقه" .حتقيق :عبد القادر العاين( ،ط ،2الغردقة:
دار الصفوة1413 ،ه )21:6 ،؛ وابن القيم" ،إعالم املوقعني عن رب العاملني".103-102:3 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".532-531:29 ،
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واستيفاء.
اثلثاً :أن صكوك القرض احلسن ينطبق عليها حقيقة القرض احلسن ومقاصده،
فالقرض احلسن :عبارة عن دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله ،وكذلك صكوك القرض احلسن.
ومقصد القرض احلسن اإلرفاق واإلحسان ،وكذلك صكوك القرض احلسن كما سبق يف
()1
مقصد تطوير اإلقراض.
رابعاً :أن تصرف الدائن بنقل الدين إىل دائن آخر تصرف جائز؛ ألن األصل
اإلابحة ،وال يشكل على هذا التصرف كون الضمان يف الدين على املدين؛ ألنه ال تالزم بني
الضمان والتصرف ،ويدل لذلك عدة أدلة أبرزها دليالن:
الدليل األول :أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن ربح ما مل يضمن كما جاء من
()2
حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما .-
والنهي عن الربح فيما ال يضمن يتضمن جواز التصرف إذا مل يكن هناك ربح.
الدليل الثاين :قول ابن عمر -رضي هللا عنهما " :-كن أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع
ابلداننري وآخذ الدراهم وأبيع ابلدراهم ،وآخذ الداننري ،آخذ هذه من هذه ،وأعطي هذه من
هذه ،فأتي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو يف بي حفصة ،فقل  :اي رسول هللا
رويدك أسألك :إين أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع ابلداننري وآخذ الدراهم ،وأبيع الدراهم وأبيع
ابلدراهم وآخذ الداننري ،آخذ هذه من هذه ،وأعطي هذه من هذه" ،فقال رسول هللا
()3
 صلى هللا عليه وسلم ( :-ال أبس أن أتخذها بسعر يومها ،ما مل تتفرقا وبينكما شيء).( )1سبق تفصيله.
( )2سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين" ،سنن أيب داود" .اعتىن به فريق بي األفكار الدولية( ،ط،1
الرايض :بي األفكار الدولية1420 ،ه) ،كتاب البيوع ،ابب يف الرجل يبيع ما ليس عنده ،389 ،رقم:
 ،3504واحلديث صححه الشيخ أمحد شاكر ،انظر :أمحد بن حممد بن حنبل" ،املسند" .حتقيق :أمحد
حممد شاكر( ،ط ،1القاهرة :دار احلديث1416 ،ه) ،190:6 ،رقم.6628 :
( )3أبو داود" ،سنن أيب داود" ،كتاب البيوع ،ابب اقتضاء الذهب من الورق ،376 ،رقم ،3354 :وقد
ضعفه األلباين انظر :حممد انصر الدين األلباين" ،ضعيف سنن أيب داود"( .ط ،1الرايض :مكتبة
املعارف1419 ،ه ) ص.272:
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جوز النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن
ووجه االستدالل بيَّنه ابن تيمية بقوله" :فقد َّ
يعتاضوا عن الدين الذي هو الثمن بغريه ،مع أن الثمن مضمون على املشرتي مل ينتقل إىل
ضمان البائع ،فكذلك املبيع الذي هو دين السلم جيوز بيعه ،وإن كان مضموانً على البائع مل
جوز االعتياض عنه إذا كان بسعر
ينتقل إىل ضمان املشرتي ،والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا َّ
نص أمحد على ذلك يف بدل القرض وغريه من
يومه؛ لئال يربح فيما مل يضمن ،وهكذا قد َّ
()1
الديون ،إمنا يعتاض عنه بسعر يومه؛ لئال يكون رحباً فيما ال يضمن".
وهذا متحقق يف تداول صكوك القرض احلسن؛ ألن املقصود هو استيفاء مثل الدين،
ال الربح.
ونوقش الدليل الثاين :بضعف احلديث كما سبق.
()2
وأجيب :أبن احلديث صححه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد.
وكذلك :أبن احلديث وإن كان ضعيفاً مرفوعاً ،إال أنه جاء عن ابن عمر – رضي هللا
()3
عنهما -موقوفاً عليه بسند حسن.
ومعناه ال يقال من جهة الرأي ،ال سيما وأن راويه ابن عمر – رضي هللا عنهما ،-
الذي كان من أشد الصحابة اتباعاً للنص.
خامساً :أن هذا التصرف ال يرتتب عليه غرر ،أو خماطر مالية لوجهني:
الوجه األول :واقع صكوك القرض احلسن؛ فإن فيها شبهاً من األوراق التجارية كما
سبق ،واألوراق التجارية هي أوراق توثيق واستيفاء يوضح فيها مقدار الدين ،واتريخ
استحقاقه ،فهي عالية األمان.
( )1ابن تيمية" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".510:29 ،
( )2أمحد بن حنبل" ،املسند" ،111 :5 ،رقم.5555 :
( ) 3عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة" ،املصنف" .حتقيق :حممد بن إبراهيم اللحيدان ومحد بن عبد هللا
اجلمعة( ،ط :1الرايض :مكتبة الرشد1425 ،ه ) ،369 :7 ،كتاب البيوع واألقضية ،ابب من
رخص يف اقتضاء الذهب من الورق ،رقم21500 :؛ وحكم عليه األلباين أبنه حسن اإلسناد ،انظر:
َّ
حممد انصر الدين األلباين" ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" .إشراف :حممد زهري
الشاويش( ،ط ،1دمشق :املكتب اإلسالمي1399 ،ه )  ،175 :5رقم.1326 :
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الوجه الثاين :واقع الصكوك عموماً؛ فإن الصكوك متتاز ابألمان املايل؛ لكثرة عناية
احلكومات هبا ،وشدة إجراءات التصكيك اليت تشرتطها اهليئات املسؤولة.
وإذا انتفى اخلطر واجلهالة؛ جاز العقد وارتفع الغرر هنا ،وإذا استصحب مع ذلك
حث على القرض احلسن ،فأجاز عقد القرض مع وجود راب النسيئة
كون الشارع احلكيم قد َّ
فيه؛ نظراً لتغليب جهة النظر إىل املصاحل اليت حيققها القرض احلسن ،كان ذلك أدعى إىل
القول جبواز االستبدال واالستيفاء إذا مل يرتتب عليه غرر خطر وال جهالة ،وكان صكوك
القرض احلسن حتقق مقاصد عقد القرض احلسن.
سادساً :أن حوالة احلق تعترب صورة جائزة من صور خصم األوراق التجارية على رأي
بعض املعاصرين؛ فإن خصم األوراق التجارية يف العرف املصريف عبارة عن حسم جزء من
الدين مقابل تعجيل السداد ،فهو راب كما قرره جممع الفقه اإلسالمي ،وهناك عدة خترجيات
يف التعامل مع خصم األوراق التجارية منها :أن يعامل معاملة القرض احلسن ،وهذا ما يقوم
()1
به تداول صكوك القرض احلسن إذا كان بقصد االستبدال واالستيفاء.
األمر الثاين :ضوابط االستبدال واالستيفاء :املقصود من ضوابط االستبدال
واالستيفاء لتداول صكوك القرض احلسن يف السوق الثانوية هو ضمان كون املقصود هبا
االستيفاء ال املعاوضة وذلك كما يلي:
الضابط األول :أن يكون البيع ابلسعر احلقيقي املماثل لقيمة الصك على املدين؛ ألن
()2
األمر الذي يوجب التماثل.
كالً من الدينني متحدان جنساً وعلةُ ،
ألدى إىل إمكانية التحايل على الراب؛ إذ قد
ووجه االشرتاط :أنه لو مل يشرتط ذلك َّ
يشرتي صك قرض حسن ،مث يذهب إىل السوق الثانوية ،وينتظر ارتفاع قيمة الصكوك ،مث
( )1شبري" ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي".248-246 ،
( )2حميي الدين حيىي بن شرف النووي" ،روضة الطالبني وعمدة املفتني" .حتقيق :زهري الشاويش( ،ط،3
دمشق :املكتب اإلسالمي1412 ،ه )389:3 ،؛ واملرداوي "اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف
على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل"247-246:3 ،؛ ابسل الشاعر وهيام الزيدانيني،
"األحكام والضوابط الشرعية لتداول الصكوك االستثمارية اإلسالمية" .جملة دراسات علوم الشريعة
والقانون ،اجمللد  ،43ملحق 2016( ،3م).1242 ،
- 164 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

يبيعها ،فيكون قد حتقق احملظور شرعاً ،وهو جعل النقود حمالً للمعاوضة مبثلها زايدة يف أحد
العوضني املتماثلني يف اجلنس.
الضابط الثاين :أن يكون التداول مبثل العملة اليت ميثلها الصك؛ ألجل ضمان كون
تداول صكوك القرض احلسن إمنا هو مبقتضى االستيفاء واالستبدال؛ إذ إن القول جبواز
تداول صكوك القرض احلسن بعملة أخرى يلزم عليه الزمان:
األول :أنه يلزم عليه جعل صكوك القرض احلسن حمالً للمعاوضة واملكايسة من
خالل انتظار ارتفاع سعر العملة ،مث بيع صكوك القرض احلسن بعملة أخرى ابتغاءً لفرق
السعر بني العملتني؛ ألن كل عملة تعترب جنساً وحدها ،ومجيع العمالت متحدات يف العلة
على ما هو شبه مستقر عند املعاصرين من كون علة العمالت هي كوهنا قيماً لألشياء ،وأن
كل عملة متثل جنساً ،األمر الذي جيب معه التقابض دون التماثل؛ جلراين راب النسيئة فيها
دون راب الفضل حال كون العملتني خمتلفتني(.)1
وأصل ذلك :حديث عبادة بن الصام –رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -قال يف شأن اختالف اجلنس واتفاق العلة يف األصناف الربوية( :فإذا اختلف هذه
األصناف ،فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)(.)2
وعلى ذلك :فيمنع البيع بغري العملة منعاً هلذا اإلشكال ،وصيانة لصكوك القرض
احلسن عن أن خترج عن مقصودها اإلرفاقي.
الثاين :أنه يلزم منه أن تكون صكوك القرض احلسن معرضة ملخاطر تقلبات األسعار،
األمر الذي يفوت به كون صكوك القرض احلسن أداة استيفاء اثبتة.
الضابط الثالث :أن يكون التداول فيه قبض حقيقي ،أو حكمي من الدائن األول
للدائن الثاين؛ إذ لو مل يتشرط ذلك لدخل التبادل يف بيع الدين ابلدين ،وال جيوز بيع الدين
()3
ابلدين يعين املؤخر ابملؤخر.
( )1اخلثالن" ،فقه املعامالت املالية املعاصرة".67-66 ،
( )2مسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب املساقاة ،ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً ،1211:3 ،رقم.1587 :
( )3انظر يف منع بيع الكالئ ابلكالئ :ابن شاس" ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة"،
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ومن خالل ما سبق؛ يتبني جواز تداول صكوك القرض احلسن ابلشروط السابقة ،ولو
كان املسمى القانوين هلا بيعاً ،إال أن حقيقة العقد استبدال واستيفاء ،والعربة يف العقود
ابملعاين ال ابأللفاظ واملباين ،والواجب على اإلدارة القانونية يف شركة صكوك القرض
احلسن حال صياغة العقود استحضار أن حقيقتها استبدال واستيفاء ،ال معاوضة.
القسم الرابع :األحكام املتعلقة بزكاة صكوك القرض احلسن
شركة صكوك القرض احلسن ليس كياانً واحداً ،وإمنا فيها عدة شخصيات ،أبوضاع
فقهية وقانونية خمتلفة ،فيوجد فيها دائن ،ومدين ،ومستثمر لصكوك القرض احلسن ،وواقف،
فيجب بيان حكم الزكاة ابلنسبة لكل شخصية من الشخصيات السابقة وفق ما يلي:
أوالً :زكاة الدائن
الدائن يف شركة صكوك القرض احلسن ميثله طرفان:
الطرف األول :املكتتبون ومحلة الصكوك.
الطرف الثاين :شركة صكوك القرض احلسن لإلقراض حني تقرض أموال الصكوك
للمقرتضني.
وقد تناول الفقهاء حكم زكاة مال الدين ابلنسبة للدائن من خالل تقسيم حال الدين
إىل قسمني:
القسم األول :أن يكون الدين على مدين مليء معرتف به ،ابذل له ،وقد وقع فيه
خالف بني الفقهاء على عدة أقوال ،فمنهم من أوجبها مطلقاً ،ومنهم من أوجبها بعد
قبضها ،ومنهم من مل يوجبها ،ومنهم من َّفرق بني املدير وغري املدير ،ومنهم من أوجب زكاهتا
()1
لعام واحد بعد قبضها.
=

670:2؛ وابن تيمية" ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".472:29 ،
( )1حممد أمني بن عمر بن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار" .حتقيق :الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض( ،طبعة خاصة ،الرايض :دار عامل الكتب،
1423ه )236:3 ،؛ وعبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي" ،اإلشراف على نك مسائل
اخلالف" .حتقيق :مشهور بن حسن آل سلمان( ،ط ،1الرايض :دار ابن القيم1429 ،ه )،
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وأقرب تلك األقوال :أنه ال زكاة يف مال الدين إال بعد أن يقبضه الدائن ،فيزكيه حلول
واحد فقط ،وهذا القول رواية عن أمحد ،وهو مروي عن سعيد بن املسيب ،وعطاء بن أيب
()1
رابح.
ويدل هلذا القول :أن الزكاة يعترب يف وجوهبا إمكان األداء وامللك التام ،وهذا ال
()2
يتحقق إال يف عام قبضها.
حكم الزكاة على محلة الصكوك :ال جتب الزكاة على محلة الصكوك فيما ميثله مال
الصك إذا مضى عليه أكثر من حول؛ ألن ملكهم غري كامل ،إال أنه إذا قبض مالك الصك
املال ،فيجب عليه أداء زكاة حول واحد فقط؛ ألنه العام الذي حصل فيه امللك التام.
حكم الزكاة على شركة الصكوك :ال جتب الزكاة على شركة الصكوك حال كوهنا
مقرضة؛ ألن ملكها انقص غري كامل.
القسم الثاين :أن يكون الدين على معسر ،أو جاحد ،أو مماطل ،وقد اختلف الفقهاء
يف ذلك على عدة أقوال :فمنهم من رأى أنه ال زكاة فيه ،ومنهم من رأى وجوب الزكاة،
()3
ومنهم من أوجب الزكاة فيها لعام واحد فقط.
=

384:1؛ والدسوقي" ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري"466:1 ،؛ والنووي" ،اجملموع شرح
املهذب للشريازي"317:5 ،؛ وابن قدامة" ،املغين"270-269:4 ،؛ واملرداوي" ،اإلنصاف يف
معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل".18:3 ،
( )1املرداوي" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل"،
18:3؛ وابن قدامة" ،املغين".270:4 ،
( )2ابن نصر البغدادي" ،اإلشراف على نك مسائل اخلالف"384:1 ،؛ واملرداوي" ،اإلنصاف يف
معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل".18:3 ،
( )3للمزيد يف املسألة انظر :عالء الدين السمرقندي" ،حتفة الفقهاء"( .ط ،1بريوت1405 ،ه )،
296:1؛ وابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار"238:3 ،؛ والشريازي،
"املهذب يف فقه اإلمام الشافعي"464:1 ،؛ وابن قدامة" ،املغين"270:4 ،؛ سليمان بن تركي
الرتكي" ،اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية من ابب صالة التطوع إىل هناية كتاب الزكاة".
(ط ،1الرايض :دار كنوز إشبيليا1430 ،ه )505:3 ،؛ واملرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من
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ولعل األقرب من تلك األقوال أنه ال زكاة يف الدين إذا كان على معسر إال أنه إذا
()1
قبضه صاحبه زَّكاه لعام واحد فقط ،وهو قول املالكية.
ويدل له :أن الزكاة من شرطها امللك التام ،وامللك التام غري متحقق يف الدين إال بعد
()2
قبضه ،فوجب الزكاة فيه لعام واحد.
وعلى ذلك :فحملة الصكوك إذا تعذر عليهم استيفاء املال بسبب إعسار املدين
وحنوه ،فال جيب عليهم إخراج زكاة مال القرض إال حلول واحد فقط بعد قبضه.
اثنياً :زكاة املدين
املدين يف شركة صكوك القرض احلسن ميثله طرفان:
الطرف األول :شركة صكوك القرض احلسن ابعتبار ما أتخذه من أموال مقابل
الصكوك.
الطرف الثاين :املقرتضون احلقيقيون من شركة صكوك القرض احلسن ،وهم املنتفعون
أبموال الشركة بصيغة القرض احلسن ،وذلك يف صكوك اإلقراض.
وقد ذكر الفقهاء أن الدين الذي مينع الزكاة هو الذي يستغرق النصاب ،أو ينقصه،
()3
وال جيد املدين ما يقضي به الدائن سوى النصاب.
والدين الذي على اإلنسان على قسمني:
القسم األول :أن يكون الدين يف األموال الباطنة ،وهي األمثان وعروض التجارة.
()4
القسم الثاين :أن يكون الدين يف األموال الظاهرة ،وهي السائمة واحلبوب والثمار.
واملقصود يف صكوك القرض احلسن هو زكاة املال الباطن؛ ألن األموال بدل األمثان؛
ولذا سنقتصر عليها:
=

اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل".22:3 ،
( )1ابن نصر البغدادي" ،اإلشراف على نك مسائل اخلالف".384:1 ،
( )2ابن نصر البغدادي" ،اإلشراف على نك مسائل اخلالف".384:1 ،
( )3هناك خالف يف حتديد معىن األموال الباطنة واألموال الظاهرة ،انظر :ابن قدامة" ،املغين".266:4 ،
( )4ابن قدامة" ،املغين".266:4 ،
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وقد اختلف الفقهاء يف وجوب الزكاة على املدين يف األموال الباطنة ،فمنهم من رأى
أنه ال جتب الزكاة على َمن عليه دين يف أمواله الباطنة ،وهو مذهب املالكية واحلنابلة وقول
()1
عند الشافعية اختاره اخلرسانيون ،وأصحاب الرأي.
واستدلوا على قوهلم بعدة أدلة ،منها ما جاء عن السائب بن يزيد – رضي هللا عنه –
أن عثمان بن عفان – رضي هللا عنه – كان يقول" :هذا شهر زكاتكم ،فمن كان عليه دين،
()2
ِ
فليؤد دينه حىت حتصل أموالكم؛ فتؤدون منها الزكاة".
وجه االستدالل :أن عثمان – رضي هللا عنه – قال ذلك يف حمضر من الصحابة ،فلم
()3
ينكروهَّ ،
فدل على استقرار ذلك عندهم.
ومنهم من رأى أن الدين ال مينع وجوب الزكاة يف األموال الباطنة ،وإليه ذهب
()4
الشافعي يف القدمي ،وهو قول ربيعة الرأي ومحاد بن أيب سليمان.
واستدلوا على قوهلم :أبنه حر ملك نصاابً حوالً ،فوجب عليه الزكاة ،كمن ال دين
()5
عليه.
ونوقش :أبن املدين حمتاج إىل املال لقضاء دينه كحاجة الفقري أو أشد ،وليس من
()6
احلكمة تعطيل حاجة املالك لتحصيل حاجة غريه.
( )1ابن نصر البغدادي" ،املعونة على مذهب عامل املدينة"214:1 ،؛ النووي" ،اجملموع شرح املهذب
للشريازي"317:5 ،؛ وابن قدامة" ،املغين".263:4 ،
( )2البيهقي ،أمحد بن احلسني" .سنن البيهقي الكربى" .حتقيق :حممد عبد القادر عطا( ،ط ،3بريوت:
دار الكتب العلمية1424 ،ه ) ،كتاب الزكاة ،ابب الصدقة مع الدين ،رقم.249:4 ،7606 :
واألثر صححه األلباين ،انظر :األلباين" ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" ،رقم،789 :
.260:3
( )3ابن قدامة" ،املغين".264-263:4 ،
( )4اجلصاص" ،شرح خمتصر الطحاوي"249:2 ،؛ والنووي" ،اجملموع شرح املهذب للشريازي"،
317:5؛ وابن قدامة" ،املغين".263:4 ،
( )5ابن قدامة" ،املغين".264:4 ،
( )6ابن نصر البغدادي" ،اإلشراف على نك مسائل اخلالف"384:1 ،؛ وابن قدامة" ،املغين"،
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ولعل األقرب أن املقام حيتاج إىل تفصيل؛ فإن حكم الزكاة يف مال املدين خيتلف
حبسب احلال وذلك كما يلي:
احلال األوىل :أن يكون اقرتض ألقل من حول ،وأعاد املال يف املدة احملددة ،فال
إشكال يف عدم وجوب الزكاة.
احلال الثانية :أن يكون املقرتض اقرتض ألكثر من حول ،وكان السداد ابألقساط
الشهرية ،ويف هذه احلال :من ملك نصاابً يف غري مال القسط الشهري وحال عليه احلول،
فقد وجب الزكاة فيه؛ ألن للدين أجالً ،ويتم سداده عرب األقساط ،وهذا مال مملوك ملكاً
اتماً ،وبلغ نصاابً ،وحال عليه احلول ،فوجب فيه الزكاة.
احلال الثالثة :أن يكون املقرتض ميلك نصاابً حال عليه احلول ،وهو مدين هبذا املال
لشخص آخر يطالبه ابلسداد ،فهنا ال جتب الزكاة ،والواجب سداد الدين؛ ألن املال من حق
الدائن.
احلال الرابعة :أن يكون املقرتض ميلك نصاابً حال عليه احلول ،وهو مدين لشخص
آخر ،ومل حين موعد السداد ،ومل يطالبه الدائن ابلسداد ،فالزكاة واجبة هنا؛ ألن املال مملوك
ملكاً اتماً ،واألصل وجوب الزكاة إذا وجدت شروط وجوب الزكاة.
احلال اخلامسة :أن يكون املقرتض جهة وليس أشخاصاً ،فالذي خياطب ابلزكاة هي
اجلهة اليت اقرتض على وفق األحكام الشرعية املعروفة للزكاة ،فيختلف احلكم حبسب طبيعة
اجلهة ،ونشاطها ،وغاايهتا ،وما هلا أو عليها من ديون.
حكم زكاة الدين الذي على شركة صكوك القرض احلسن :ال زكاة على شركة صكوك
القرض احلسن فيما عليها من ديون؛ ألن ملك الشركة ملك انقص ،وألن املال عادة ال يبقى
عند الشركة ،بل يصرف يف املصاريف املقررة.
حكم الزكاة على املقرتضني :املقرتضون ينطبق عليهم ما جاء يف األحوال السابقة.
املستثمر من قِبل شركة صكوك القرض احلسن
اثلثاً :زكاة املال
َ
=

.263:4
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املال املستثمر من قِبل شركة صكوك القرض احلسن وما ينتج عنه ال زكاة فيه على
شركة صكوك القرض احلسن؛ ألن الشركة ليس هلا شخصية حقيقية؛ وألن ملكها غري اتم،
وألن مآل املال املستفاد أن يرجع إىل املقرضني من خالل سداد ديوهنم ،أو أن يصرف يف
املصاريف التشغيلية ،أو أن يكون وقفاً عاماً فيما لو متَّ تصكيك جزء من فوائض صندوق
التحوط املايل إىل صكوك قرض حسن يف صكوك اإلقراض ،أو أن يرصد للتوسع يف املشروع
يف صكوك متويل مشروع تنموي.
قال املرداوي(" :)1لو أوصى بدراهم يف وجوه الرب ،أو ليشرتي هبا ما يوقف ،فاجتر هبا
()2
املوصي ،فرحبه  -مع أصل املال  -فيما وصى به ،وال زكاة فيهما".
رابعاً :زكاة صكوك القرض احلسن املوقوفة
صكوك القرض احلسن املوقوفة ال زكاة فيها ولو كان فيها استثمار؛ ألهنا موقوفة وقفاً
()3
عاماً.
قال النووي" :قال أصحابنا :إذا كان املاشية موقوفة على جهة عامة ،كالفقراء أو
املساجد ،أو الغزاة أو اليتامى ،وشبه ذلك ،فال زكاة فيها بال خالف؛ ألنه ليس هلا مالك
()4
معني".
وقد ذكر املرداوي أن السائمة املوقوفة إن كان وقفها على معينني؛ فإن يف وجوب
زكاهتا وجهني ،واملذهب وجوب الزكاة فيها ،وإن كان على غري معينني؛ فإنه ال جتب فيها
( )1هو علي بن سليمان بن أمحد املرداوي احلنبلي عالء الدين أبو احلسن ،فقيه متفنن حافظ للفروع
مشارك يف األصول ،تصدى لإلقراء واإلفتاء ،من كتبه :التنقيح املشبع يف اختصار أحكام املقنع،
وحترير املنقول واملعقول يف األصول ،تويف سنة885 :ه  ،انظر :حممد بن عبد الرمحن السخاوي،
"الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"( .بريوت :دار اجليل ،بدون اتريخ)227-225: 5 ،؛ وحممد بن
علي الشوكاين" ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع"( .القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،
بدون اتريخ).446:1 ،
( )2املرداوي" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل".15:3 ،
( )3انظر يف زكاة الوقف :ابن تيمية ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".234:31 ،
( )4النووي" ،اجملموع شرح املهذب".312:5 :
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الزكاة يف قول عامة األصحاب ،وهو املذهب.
ويف صكوك القرض احلسن يكون الوقف على غري معينني.
القسم اخلام  :األحكام املتعلقة ابستثمار صكوك القرض احلسن ووقفها
املقصود من استثمار جزء من صكوك القرض احلسن هو مساعدة احملتاجني ،وتنويع
سبل احلصول على التمويل ،فكل تصرف أو استثمار ال يرجع إىل حتقيق هذا املعىن؛ فإنه
ابلضرورة خيالف املقصد األصلي من إنشاء الشركة ،ويندرج حت هذا القسم ثالثة أحكام:
احلكم األول :ضوابط االستثمار يف شركة صكوك القرض احلسن هي:
الضابط األول :أن يكون مقصود االستثمار هو املسامهة يف حتقيق مقاصد صكوك
القرض احلسن ،وذلك أبن جتعل عوائد االستثمار يف صندوق يصرف منه على مصروفات
الشركة اإلدارية ،وإيفاء محلة الصكوك ،ويوضع الباقي يف صندوق حتوط مايل يلجأ إليه يف
وق االحتياج.
الضابط الثاين :أن يكون االستثمار بصيغ استثمارية جائزة شرعاً ،ومبجاالت
استثمارية آمنة.
الضابط الثالث :أن يكون االستثمار يف صكوك اإلقراض مبا ال يتجاوز مخس رأس
املال املوجود فعلياً فيما يتعلق بصكوك اإلقراض؛ ألن مقصد صكوك اإلقراض هو إقراض
احملتاجني ،واستثمار الصكوك مقصود لغريه ،فال ينبغي أن يكون بنسبة تؤثر على املقصود
أصالة ،وجاء اختيار اخلمس لكونه حيقق معىن االستثمار ،وليس فيه إضرار مبقصود شركة
صكوك القرض احلسن الذي هو إقراض احملتاجني ،على أنه جيوز الزايدة عليه ،أو النقصان
حبسب املصلحة بعد موافقة جمل اإلدارة ،واهليئة الشرعية يف الشركة.
الضابط الرابع :أن ال يكون االستثمار حيلة أو وسيلة النتفاع املقرض؛ حىت ال يدخل
جر نفعاً فهو راب.
ضمن قاعدة كل قرض َّ
الضابط اخلامس :أن تقوم شركة صكوك القرض احلسن حال متويل املشاريع التنموية
مبراقبة املشروع املمول ،أو املشاركة يف اإلدارة للتأكد من أن املشروع سيوجه للتمويل املتفق عليه.
( )1املرداوي" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل".14:3 ،
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وجيوز أن تشارك شركة صكوك القرض احلسن طاليب التمويل بشرطني:
الشرط األول :أن يكون اإلقراض غري مشروط ابملشاركة يف املشروع؛ ألن النيب
 صلى هللا عليه وسلم  -هنى عن سلف وبيع كما جاء من حديث عبد هللا بن عمرو()1
– رضي هللا عنهما.-
الشرط الثاين :أن تكون مسامهة شركة صكوك القرض احلسن مسامهة حقيقة.
الضابط السادس :أن يعقد أتمني إسالمي على األموال املستثمرة من جهة متربعة غري
اتبعة لشركة صكوك القرض احلسن.
الضابط السابع :أن ال يزيد الربح يف صكوك متويل مشروع تنموي عن مثن املثل يف
املشاريع املماثلة ،فأجرة العالج حال كون املشروع مشفى ،والنفقات الدراسية حال كون
املشروع جامعة جيب أن تكون ضمن مثن املثل ،وضمن اخلدمات احلقيقية اليت يقدمها
تقل األجرة عن مثن املثل قليالً؛ لتحقيق اإلرفاق واإلحسان بشرط عدم
املشروع ،واألوىل أن َّ
اإلضرار ابلسوق ،وال ابلتزامات شركة صكوك القرض احلسن.
احلكم الثاين :االستثمار يف شركة صكوك القرض احلسن له س صور قابلة للتطوير
والزايدة بعد خضوعها لضوابط االستثمار يف شركة صكوك القرض احلسن وذلك كما يلي:
الصورة األوىل :أن تقوم إدارة الشركة ابالستثمار املباشر للشركة يف اجلزء املخصص
لالستثمار ،ويوضع مجيع الربح يف صندوق التحوط اخلاص.
الصورة الثانية :أن يكون االستثمار ابلعائد التشغيلي فيما إذا كان الصكوك صكوك
إنشاء مشروع تنموي ،ويكون الريع لصاحل املصاريف التشغيلية ،وإيفاء محلة الصكوك،
ويرصد الباقي للتوسعات املستقبلية ،أو إنشاء مشاريع أخرى.
الصورة الثالثة :أن تقوم إدارة الشركة ابالستثمار بطريق الشراكة مع جهات أخرى ،أو
بطريق الوكالة ابالستثمار ،مث يوضع نصيب الشركة مجيعه يف صندوق التحوط اخلاص.
( )1حممد بن عيسى الرتمذي؛ "اجلامع الكبري" .حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف( ،ط ،1بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1996 ،م) ،كتاب البيوع ابب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك،515:2 ،
رقم ،1234 :وقال الرتمذي" :حسن صحيح".
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الصورة الرابعة :أن تكون شركة صكوك القرض احلسن متلك عدة شركات أخرى،
وتقوم بتمويل تلك الشركات من خالل اجلزء احملدد الستثمار أموال الصكوك يف صكوك
اإلقراض ،أو من العائد يف صكوك متويل مشروع تنموي ،وجيعل العائد يف صندوق التحوط
اخلاص ابلشركة.
وهذه الصورة تتطلب نوعاً من التوسع عند شركة صكوك القرض احلسن حبيث
استطاع إنشاء شركات أخرى هبدف إرفاقي ،وهي الصورة اليت يُرجى للقطاع املايل
اإلسالمي يف جانب التمويل ابإلحسان والتربع أن يصل إليها؛ إذ هي الكفيل بتحقيق نوع
من االستقالل والتوسع لتحقيق مقاصد صكوك القرض احلسن.
الصورة اخلامسة :إذا كان صكوك القرض احلسن لتمويل مشروع تنموي جاز للشركة
أن تقوم  -بعد إطفاء الصكوك  -بيع املشروع كله أو بعضه ،واالستثمار يف مشروع آخر
على أن يكون مقصد املشروع اجلديد اإلرفاق واإلحسان.
الصورة السادسة :أن بعض الفقهاء نصوا على جواز أن يقول قائل آلخر :اقرتض يل،
()1
ولك جعالة مبلغ كذا ،على مبدأ اقرتض يل مائة ولك عشرة.
فإذا متَّ تطبيق هذه الصورة؛ فإن مبلغ اجلعالة جيعل يف صندوق التحوط ،إال أنه ينبغي
تطوير هذه الصورة ابلتعاون مع املختصني ابالقتصاد؛ إذ إن اللجوء إليها بصيغتها احلالية قد
يتناىف مع مقصد إنشاء الشركة وهو مساعدة احملتاجني ،وحتقيق التنمية ،فال ينبغي اللجوء إليه
إال بعد استنفاد الطرق السابقة.
احلكم الثالث :الوقف يف شركة صكوك القرض احلسن أيخذ ثالث صور:
الصورة األوىل :أن يوقف اآلخرون صكوك القرض احلسن من خالل الشراء ،مث
الوقف.
الصورة الثانية :أن تقوم شركة صكوك القرض احلسن يف صكوك اإلقراض بتصكيك
بعض فوائض صندوق التحوط كصكوك قرض حسن ،على أن ينتفع به اآلخرون ،ويردوا
بدله ،وتبقى وقفاً حال انتهاء الشركة.
( )1ابن قدامة" ،املغين".441:6 ،
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الصورة الثالثة :أن تقوم الشركة حال كوهنا لتمويل مشروع تنموي ،وبعد إطفاء
الصكوك أو بعضها ،بوقف املشروع أو بعضه.
وجيوز وقف صكوك القرض احلسن حبيث تكون وقفاً فيما ميثله الصك من ملكية أو
مال ،وال إشكال يف جواز وقف صكوك القرض احلسن إذا كان الصك ميثل ملكيةً يف
مشروع تنموي؛ ألن الوقف حتبيس األصل ،وتسبيل الثمرة ،وهذا متحقق هنا.
وأما إن كان الصكوك صكوك إقراض؛ فإن حكم وقف صكوك القرض احلسن هنا
يتفرع على القول جبواز وقف النقود ،وهو مذهب احلنفية واملالكية ورواية عند احلنابلة اختارها
ابن تيمية؛ ويدل جلواز ذلك :عدم وجود دليل مينع؛ وألنه يدخل يف عموم حديث أيب هريرة
– رضي هللا عنه – أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله
()1
إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له).
وجه االستدالل :أن املقصود من الوقف هو حبس األصل وتسبيل الثمرة ،وهذا
()2
متحقق يف النقود؛ فإن النقود ال تتعني ابلتعيني ،وإمنا تقوم أبداهلا مقامها.
و" الدراهم ال تتعني ابلتعيني ،فهي وإن كان ال ينتفع هبا مع بقاء عينها ،لكن بدهلا قائم
()3
مقامها لعدم تعينها ،فكأهنا ابقية".
وقيل :إن حمل اخلالف يف املسألة :هل الوقف خمتص فيما ينتفع به مع بقاء عينه؟ أو
()4
أنه يشمل ما ينتفع به ويرد بدله؟
( )1مسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب الوصية ،ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته،1255:3 ،
رقم.1631 :
( )2ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار" ،555:6 ،وحممد بن مجال الدين اخلرشي،
"شرح اخلرشي على خمتصر خليل"( .ط ،2مصر :املطبعة األمريية1317 ،ه)80:7 ،؛ والشريازي،
"املهذب يف فقه اإلمام الشافعي"673:3 ،؛ وابن قدامة" ،املغين"229:8 ،؛ واملراداوي" ،اإلنصاف يف
معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل"11:7 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع فتاوى
شيخ اإلسالم ابن تيمية".234:31 ،
( )3ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار".555:6 ،
( )4اخلرشي" ،شرح اخلرشي على خمتصر خليل".80:7 ،
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وعند استصحاب النظر املقاصدي يظهر رجحان مشول الوقف ملا ينتفع به ويرد بدله؛
ألن من مقاصد الوقف :حصول األجر من هللا تعاىل ،وانتفاع املوقوف عليه ،وهذا متحقق
يف البدل.
ويشرتط يف وقف الصكوك أن يتضمن وقف الصكوك ما يفعل هبا حال انتهاء
الشركة.
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النتائج والتوصيات
من نتائج البحث ما يلي:
أوالً :مفهوم صكوك القرض احلسن عبارة عن واثئق حبصص متساوية مببلغ معني يُراد
مجعه ،أو مشروع تنموي يتم متويله بطريق غري رحبي  -قرض حسن  ،-وتكون قابلة للتداول
يف السوق الثانوية ،أو أن يتم تداوهلا عرب حوالة حق ينظمها مدير مايل ،وهي سهلة التداول،
وفيها تطوير لعقد القرض احلسن.
اثنياً :تقوم صكوك القرض احلسن بدور تنموي مهم من خالل نوعي صكوك
اإلقراض احلسن :صكوك اإلقراض وهي اليت يكون من خالهلا إجياد متويل مايل ،وصكوك
متويل مشروع تنموي وهي اليت تساهم يف إنشاء املشاريع احليوية والتنموية.
اثلثاً :حتقق صكوك القرض احلسن مقاصد إميانية منها مغفرة الذنوب ،واجلزاء العظيم
يوم القيامة ،والتوسعة واخلريية ،ومضاعفة املال وحفظه ،كما وحتقق مقاصد تنموية منها
تطوير اإلقراض ،وحتقيق الدورة االقتصادية ،وحتقيق التنمية االجتماعية واملستدامة ،وحتقيق
االستقرار املايل.
رابعاً :ميكن من خالل صكوك القرض احلسن متويل القروض االستهالكية إىل جانب
متويل املشروعات التنموية.
ومن مناذج ذلك :متويل صكوك إقراض مببلغ مائيت مليون رايل سعودي ،وكل صك
قيمته عشرة آالف رايل سعودي ،ويتم من خالل هذه الصكوك متويل عدد ألف قرض
حسن استهالكي قيمة كل قرض مائة ألف رايل سعودي ،وعدد مائة مشروع تنموي قيمة
كل مشروع مليون رايل سعودي.
ومن مناذجه أيضاً :متويل إنشاء مشفى ختصصي بقيمة عشرة ماليني دينار كوييت،
قيمة كل صك ألفا دينار كوييت ،وكذلك متويل إنشاء جامعة تطبيقية بقيمة ستني مليون
دوالر أمريكي ،وكل صك بقيمة اثين عشر ألف دوالر أمريكي.
خامساً :حكم إصدار صكوك القرض احلسن متفرع على حكم القرض احلسن،
وللقرض احلسن ارتباط -من جهة احلكم  -ابلغاية من القرض.
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سادساً :صكوك القرض احلسن متتاز بسهولة االستيفاء والتداول الذي يكون من
خالل تنويع طرق السداد ،الذي قد يكون من خالل األجل احملدود ،أو من خالل السوق
الثانوية ،أو من خالل حوالة حق تقوم شركة صكوك القرض احلسن برتتيبها بني الدائن األول
والثاين.
سابعاً :جيوز تداول صكوك القرض احلسن يف السوق الثانوية بشرط أن يكون التداول
مبثل قيمة الدين ،ومبثل عملة الدين ،وأن يكون هناك تقابض حقيقي أو حكمي؛ من أجل
أن يبقى تداول صكوك القرض احلسن يف ضمن االستيفاء واالستبدال ،وليس املعاوضة.
ومن توصيات البحث:
أوالً :التوعية مبنزلة القرض احلسن ،ومقاصد صكوك القرض احلسن ،وأمهيتها يف
جانب التنمية اخلريية.
اثنياً :زايدة االهتمام جبانب التمويل اإلرفاقي يف الشريعة اإلسالمية ،فهو الذي يؤدي
يتحصل املؤمن على األجر
إىل التنمية االجتماعية ،وبه تتحقق التنمية املستدامة ،ومن خالله
َّ
والثواب من هللا تعاىل.
اثلثاً :االهتمام مبقاصد الشريعة يف املعامالت املالية اهتماماً يراعي القواعد املرعية،
والنصوص الشرعية.
رابعاً :بيان القيمة العلمية والعملية لشركة صكوك القرض احلسن من خالل حث
الدول واجلمعيات اخلريية على املشاركة يف إنشاء شركات صكوك القرض احلسن يف املشاريع
احليوية متويالً وإشرافاً من أجل حتقيق التنمية يف جمتمعاتنا اإلسالمية.
خامساً االهتمام بوضع التشريعات القانونية املتعلقة بتداول صكوك القرض احلسن يف
السوق الثانوية ،مشاركة االقتصاديني والقانونيني إضافة إىل الفقهاء يف صياغة ووضع كل ما
يتعلق بصكوك القرض احلسن.
سادساً :مشاركة املختصني يف وضع تصور علمي وعملي ملشاريع حمددة متول بصورة
صكوك قرض حسن يشرتك فيها املختصون ،وتسويقها على حنو يبني فوائدها من الناحية
الدينية ،والناحية التنموية.
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املصادر واملراجع
اب ن أيب ش يبة ،عب د هللا ب ن حمم د" ،املص نف" .حتقي ق :حمم د ب ن إب راهيم اللحي دان ومح د ب ن
عبد هللا اجلمعة( ،ط :1الرايض :مكتبة الرشد1425 ،ه ).
إدارة البح وث والدراس ات" ،أحك ام الض مان يف الفق ه والق انون"( .ط ،3اخلرط وم :مطبوع ات
بنك التضامن اإلسالمي1431 ،ه ).
أب و إس حاق الش ريازي ،إب راهيم ب ن عل ي" ،امله ذب يف فق ه اإلم ام الش افعي" .حتقي ق :ال دكتور
حممد الزحيلي( ،ط ،1دمشق :دار القلم1412 ،ه ).
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" ،إرواء الغلي ل يف خت ريج أحادي ث من ار الس بيل" .إش راف :حمم د
زهري الشاويش( ،ط ،1دمشق :املكتب اإلسالمي1399 ،ه ).
األلب اين ،حمم د انص ر الدين".ص حيح س نن اب ن ماج ه"( .ط ،1ال رايض :مكتب ة املع ارف،
1417ه ).
األلباين ،األلباين" ،ضعيف سنن أيب داود"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1419 ،ه ).
البخ اري ،حمم د ب ن إمساعي ل" ،ص حيح البخ اري" .اعت ىن ب ه أب و ص هيب الك ومي( ،ط،1
الرايض :بي األفكار الدولية1419 ،ه ).
البهويت ،منصور بن يونس" .شرح منتهى اإليرادات دق ائق أويل النه ى لش رح املنته ى" .حتقي ق:
الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه ).
البهويت ،منص ور ب ن ي ونس" .كش اف القن اع ع ن م نت اإلقن اع"( .ط ،1ب ريوت :ع امل الكت ب،
1403ه ).
البيهق ي ،أمح د ب ن احلس ني" .س نن البيهق ي الك ربى" .حتقي ق :حمم د عب د الق ادر عط ا( ،ط،3
بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه ).
الرتكي ،سليمان بن تركي" ،اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية م ن ابب ص الة التط وع
إىل هناية كتاب الزكاة"( .ط ،1الرايض :دار كنوز إشبيليا1430 ،ه ).
الرتم ذي ،حمم د ب ن عيس ى الرتم ذي" ،اجل امع الكب ري" .حتقي ق :ال دكتور بش ار ع واد مع روف،
(ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1996 ،م).
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ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلل يم" ،جمم وع فت اوى ش يخ اإلس الم اب ن تيمي ة" .مج ع :عب د ال رمحن
بن حممد وساعده ابنه حمم د( ،ط ،1اململك ة العربي ة الس عودية :جمم ع املل ك فه د لطباع ة
املصحف الشريف1425 ،ه ).
اجلص اص ،أمح د ب ن عل ي" ،ش رح خمتص ر الطح اوي" .حتقي ق :ال دكتور عص م هللا عناي ة هللا
حممد( ،ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1431 ،ه ).
ابن جزي ،حممد بن أمحد" ،القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكي ة والتنبي ه عل ى م ذهب
الش افعية واحلنفي ة واحلنبلي ة" .حتقي ق :ماج د احلم وي( ،ط ،1ب ريوت :دار اب ن ح زم،
1434ه ).
اجلن دي ،حمم د الش حات" .الق رض ك أداة للتموي ل يف الش ريعة اإلس المية"( .ط ،1الق اهرة:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1417 ،ه ).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" .الصحاح اتج اللغة وصحاح العربي ة" .حتقي ق :أمح د عب د الغف ور
عطار( ،ط ،3بريوت :دار العلم للماليني1404 ،ه ).
اجل ويين ،عب د املل ك ب ن عب د هللا" ،هناي ة املطل ب يف دراي ة امل ذهب" .حتقي ق :ال دكتور عب د
العظيم حممود الديب( ،ط ،1بريوت :دار املنهاج1427 ،ه ).
حس ن ،أمح د حس ن" .الق رض احلس ن :حقيقت ه وأحكام ه" .جمل ة جامع ة دمش ق للعل وم
االقتصادية والقانونية 2007( ،1م).
اب ن ح زم ،عل ي ب ن أمح د" ،احملل ى" .حتقي ق :أمح د حمم د ش اكر( ،الق اهرة :إدارة املطبع ة
األمريية1352 ،ه ).
احلط اب ،حمم د ب ن حمم د" ،مواه ب اجللي ل لش رح خمتص ر خلي ل" .حتقي ق :الش يخ زك راي
عمريات( ،طبعة خاصة ،الرايض :دار عامل الكتب1423 ،ه ).
مح اد ،نزي ه مح اد" ،دراس ات يف أص ول امل داينات يف الفق ه اإلس المي"( .ط ،1الط ائف :دار
الفاروق1411 ،ه ).
ابن حنبل ،أمحد بن حممد" ،املسند" .حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،ط ،1الق اهرة :دار احل ديث
1416ه ).
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اخل ثالن ،س عد ب ن ترك ي" ،فق ه املع امالت املالي ة املعاص رة"( .ط ،1ال رايض :دار الص يمعي،
1433ه ).
اخلرش ي ،حمم د ب ن مج ال ال دين" ،ش رح اخلرش ي عل ى خمتص ر خلي ل"( .ط ،2مص ر :املطبع ة
األمريية1317 ،ه ).
أب و داود السجس تاين ،س ليمان ب ن األش عث أب و داود" ،س نن أيب داود" .اعت ىن ب ه فري ق بي
األفكار الدولية( ،ط ،1الرايض :بي األفكار الدولية1420 ،ه ).
الدس وقي ،حمم د ب ن عرف ة" ،حاش ية الدس وقي عل ى الش رح الكب ري"( .الق اهرة :دار إحي اء
الكتب العربية ،بدون اتريخ).
اب ن رج ب ،عب د ال رمحن ب ن أمح د" .تقري ر القواع د وحتري ر الفوائ د" .حتقي ق :مش هور حس ن آل
سلمان( ،ط ،1اململكة العربية السعودية :دار ابن عفان للنشر والتوزيع1419 ،ه ).
رض وان ،مس ري عب د احلمي د" .أس واق األوراق املالي ة"( .ط ،1الق اهرة :املعه د الع املي للفك ر
اإلسالمي1417 ،ه ).
الرملي ،أمح د ب ن مح زة" .هناي ة احملت اج إىل ش رح املنه اج"( .ط ،3ب ريوت :دار الكت ب العلمي ة،
1424ه ).
الزركشي ،حممد بن هبادر" ،البحر احمليط يف أصول الفق ه" .حتقي ق :عب د الق ادر الع اين( ،ط،2
الغردقة :دار الصفوة1413 ،ه ).
الزركشي ،حممد بن هبادر" ،املنث ور يف القواع د" .حتقي ق :تيس ري ف ائق حمم ود( ،ط ،1الكوي :
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية1402 ،ه ).
السرخسي ،حممد بن أمحد" ،املبسوط"( .بريوت :دار املعرفة1409 ،ه ).
السخاوي ،حمم د ب ن عب د ال رمحن" ،الض وء الالم ع أله ل الق رن التاس ع"( .ب ريوت :دار اجلي ل،
بدون اتريخ).
الس مرقندي ،حمم د ب ن أمح د ع الء ال دين الس مرقندي" .حتف ة الفقه اء"( .ط ،1ب ريوت،
1405ه ).
آل سيف ،عبد هللا بن مبارك" ،اختيارات شيخ اإلس الم اب ن تيمي ة الفقهي ة"( .ط ،1ال رايض:
دار كنوز إشبيليا1430 ،ه ).
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اب ن ش اس ،عب د هللا ب ن جن م" .عق د اجل واهر الثمين ة يف م ذهب ع امل املدين ة" .حتقي ق :ال دكتور
محيد بن حممد حلمر( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1423 ،ه ).
ش بري ،حمم د عثم ان" ،املع امالت املالي ة املعاص رة يف الفق ه اإلس المي"( .ط ،6األردن :دار
النفائس1427 ،ه ).
الش ربيين ،حمم د ب ن اخلطي ب" .مغ ين احملت اج إىل معرف ة مع اين ألف اظ املنه اج" .اعت ىن ب ه :حمم د
خليل عيتاين( ،ط ،1بريوت :دار املعرفة1418 ،ه ).
الش وكاين ،حمم د ب ن عل ي" ،الب در الط الع مبحاس ن م ن بع د الق رن الس ابع"( .الق اهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،بدون اتريخ).
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر" ،رد احملتار على الدر املخت ار ش رح تن وير األبص ار" .حتقي ق:
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض( ،طبع ة خاص ة ،ال رايض :دار
عامل الكتب1423 ،ه ).
اب ن عاش ور ،حمم د الط اهر" ،مقاص د الش ريعة اإلس المية" .حتقي ق :حمم د الط اهر امليس اوي،
(ط ،2األردن :دار النفائس1421 ،ه ).
عب د الك رمي ،يوس ف الفك ي" .جترب ة مص رف الفق راء" ،ورق ة مقدم ة إىل الن دوة الدولي ة ح ول
جتارب مكافحة الفقر يف العاملني العريب واإلسالمي جامعة البليدة2006( ،م).
اب ن العم اد احلنبل ي ،عب د احل ي ب ن أمح د" ،ش ذرات ال ذهب يف أخب ار م ن ذه ب" .حتقي ق:
حممود األرانؤوط وعبد القادر األرانؤوط( ،ط ،1دمشق :دار ابن كثري1406 ،ه ).
عل ي حي در" ،درر األحك ام ش رح جمل ة األحك ام" .تعري ب :احمل امي فهم ي احلس يين( ،طبع ة
خاصة ،الرايض :دار عامل الكتب1423 ،ه ).
ابن فارس ،أمحد بن زكراي" .معجم مق اييس اللغ ة" .حتقي ق :عب د الس الم حمم د ه ارون( ،ط،1
بريوت :دار الفكر1979 ،م).
الفريوزآابدي ،حممد بن يعقوب" .الق اموس احمل يط" .حتقي ق :مكت ب حتقي ق ال رتاث يف مؤسس ة
الرسالة( ،ط ،8لبنان :مؤسسة الرسالة2005 ،م).
القامسي ،حممد مجال الدين" .تفسري القامسي املس مى حماس ن التأوي ل" .علَّ ق علي ه :حمم د ف ؤاد
القامسي( ،ط ،1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1376 ،ه ).
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اب ن قدام ة ،عب د هللا ب ن أمح د" .املغ ين" .حتقي ق :ال دكتور عب د هللا ب ن عب د احملس ن الرتك ي،
الدكتور عبد الفتاح حممد احللو( ،ط ،1القاهرة :دار هجر1410 ،ه ).
القره داغي ،علي حم ي ال دين" ،األزم ة املالي ة العاملي ة دراس ة أس باهبا وآاثره ا ومس تقبل الرأمسالي ة
بعدها"( .ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1430 ،ه ).
الق زويين ،حمم د ب ن يزي د" .س نن احل افظ أيب عب د هللا حمم د ب ن يزي د الق زويين اب ن ماج ة".
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،القاهرة :مطبعة إحياء الكتب العربية ،بدون اتريخ).
القش ريي ،مس لم ب ن احلج اج" .ص حيح مس لم" .حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب د الب اقي( ،ط،1
بريوت :توزيع دار الكتب العلمية1412 ،ه ).
اب ن الق يم ،حمم د ب ن أيب بك ر" ،إع الم امل وقعني ع ن رب الع املني" .حتقي ق :مش هور حس ن آل
سلمان( ،ط ،1اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي1423 ،ه ).
كحالة ،عم ر رض ا" ،معج م امل ؤلفني ت راجم منص في الكت ب العربي ة"( .ط ،1ب ريوت :مؤسس ة
الرسالة1414 ،ه ).
اب ن كث ري ،إمساعي ل ب ن عم ر" .تفس ري الق رآن العظ يم" .حتقي ق :س امي ب ن حمم د الس المة،
(ط ،2الرايض :دار طيبة1420 ،ه ).
الالح م ،أس امة ب ن مح ود" ،بي ع ال دين وتطبيقات ه املعاص رة يف الفق ه اإلس المي"( .ط،1
الرايض :دار امليمان1433 ،ه ).
امل رداوي ،عل ي ب ن س ليمان" ،اإلنص اف يف معرف ة ال راجح م ن اخل الف عل ى م ذهب اإلم ام
املبج ل أمح د ب ن حنب ل" .حتقي ق :حمم د حام د الفق ي( ،ط ،1الق اهرة :املطبع ة الس لفية،
1375ه ).
اب ن مفل ح ،إب راهيم ب ن حممد"،املب دع ش رع املقن ع" .حتقي ق :حمم د حس ن إمساعي ل الش افعي،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
اب ن النج ار ،حمم د ب ن أمح د الفت وحي" ،ش رح الكوك ب املن ري" .حتقي ق :ال دكتور حمم د الزحيل ي
والدكتور نزيه محاد( ،ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان1413 ،ه ).
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم" ،األش باه والنظ ائر عل ى م ذهب أيب حنيف ة النعم ان" .حتقي ق:
زكراي عمريات( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه ).
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ابن نصر البغدادي ،عبد الوهاب ب ن عل ي" ،اإلش راف عل ى نك مس ائل اخل الف" .حتقي ق:
مشهور بن حسن آل سلمان( ،ط ،1الرايض :دار ابن القيم1429 ،ه ).
ابن نصر البغدادي ،عبد الوه اب ب ن عل ي" ،املعون ة عل ى م ذهب ع امل املدين ة" .حتقي ق :حمم د
حسن إمساعيل الشافعي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف" ،روضة الط البني وعم دة املفت ني" .حتقي ق:زهري الش اويش،
(ط ،3دمشق :املكتب اإلسالمي1412 ،ه ).
الن ووي ،حمي ي ال دين حي ىي ب ن ش رف" ،اجملم وع ش رح امله ذب للش ريازي" .حتقي ق :حمم د جني ب
املطيعي( ،جدة :مطبعة الرشاد1980 ،م).
هيئ ة احملاس بة واملراجع ة للمؤسس ات املالي ة اإلس المية" .املع ايري الش رعية للمؤسس ات املالي ة
اإلسالمية"( .ط ،1البحرين :أيويف1435 ،ه ).
وزارة العدل" ،القانون املدين الكوييت"( .ط ،1الكوي  :مطبوعات وزارة العدل2011 ،م).
الدورايت
ربيع ة ب ن زي د وعائش ة خبال د" ،دور الص كوك الوقفي ة يف متوي ل التنمي ة املس تدامة" ،جمل ة أداء
املؤسسات التجارية 2013( ،02م)" .226 :اسرتجع بت اريخ 1440/2/21ه " م ن
موقع.https://www.kantakji.com :
سالمة ،إبراهيم عبد احلميد" ،احلوالة" .جملة الوعي وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتي ة
1432( ،18ه ).
عب د الق ادر ش اليل وحمم د ه اين" ،العج ز امل وازين كآلي ة للت أثري يف اجت اه ال دورة االقتص ادية يف
اجلزائ ر دراس ة قياس ية للف رتة  ،"2015-2000جمل ة من اء لالقتص اد والتج ارة ،الع دد
الثالث ،جوان (2018م).
مركز اإلنتاج اإلعالمي" ،التنمية املستدامة يف الوطن العريب بني الواق ع وامل أمول" ،مرك ز اإلنت اج
اإلعالمي وكالة البحث العلمي جامعة امللك عبد العزيز .11
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املواقع االكرتونية
أردني ة ،حمم د ن ور ال دين" ،الق رض احلس ن وأحكام ه يف الفق ه اإلس المي" .رس الة ماجس تري
جامع ة النج اح الوطني ة انبل س ،91 ،اس رتجع يف اتري خ 1440/1/23 :م ن موق ع:
2010/12<uploads<arab<iefpedia.com.

س امل ،رائ د أمح د" ،أحك ام التص رف يف الق رض يف الفق ه اإلس المي" .رس الة ماجس تري القض اء
الش رعي جامع ة اخللي ل1433( ،ه )" ،89 ،اس رتجع بت اريخ  "1439/12/22م ن
موقع.book-17469<https://www.mobt3ath.com :
نقاسي ،حممد إبراهيم" ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متوي ل ب رامج
التأهي ل وأص حاب امله ن واحل رف"" ،اس رتجع بت اريخ  "1441/2/20م ن موق ع:
.2011/12<arab<iefpedia.com

امل زين ،عم اد حمم د" ،الت أمني عل ى ال ديون دراس ة مقارن ة ب ني الت أمني التع اوين والت أمني
التج اري" .رس الة ماجس تري كلي ة التج ارة اجلامع ة اإلس المية بغ زة1435( ،ه ) ،78
ع:
ن موق
"م
اريخ 1440/1/9ه
رتجع بت
"اس
.handle<https://iugspace.iugaza.edu.ps

اهليئ ة العام ة للرقاب ة املالي ة" ،دلي ل إص دار الص كوك يولي و " ،"2019اس رتجع بت اريخ
 "1441/2/13من موقع.final272019<www.fra.gov.eg :
وزارة التج ارة والص ناعة" ،الالئح ة التنفيذي ة لق انون الش ركات الك وييت رق م ( )287لس نة
ع:
ن موق
اريخ  1440/4/9م
رتجع بت
(2016م)" .اس
Decisionsandlaws<www.kbc.gov.kw
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