
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی(: دکتور محمد ظریف علم )ستانکز مؤلف  

 نرش این کتاب وقف به رضای هللا تبارک و تعایل است

 

 هـ ق  1444صفر املظفر /   /16
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 د کتاب پيژندنه

 

 تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی :د کتاب عنوان

 دکتور محمدظریف علم )ستانکزی( تألیف: 

 حامد رسالت خپرندويه ټولنه  : خپرندوی

 محمدجواد مبارز                 : کتاب ډيزاين

 ملړی   :چاپ وار د

 هـ ش 1401   :د چاپ نيټه

 ټوکه ۱۰۰۰      : شمري

  د دغه کتاب منع دي، "خرڅول"راکړه ورکړه 

 .یوقف د پارهلد الله د رضا  دغه کتاب

 

 

 

 

 حامد رسالت خپرندويه ټولنه

 نبش رسک اول کلوله پشته -چهارراهی انصاری -آدرس: کابل

 مرکز کتابفروشان کابل -دهمزنګ –دويم آدرس: کابل 

 ۰۷۰۰۵۹۰۵۴۵ /۰۷۷۷۵۹۰۵۴۵: د اړيکې شمريې

 hamidrasalat@yahoo.com: بريښناليک

 

 وقف د الله د رضا لپاره جائز دهچاپ او خپراوي 
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 ( أ ) 

 پیشگفتار 

 

 پیشگفتار:

الحمد لله رب العاملین والعاقبة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد وعلی آله 

 واصحابه اجمعین:

َذا َماَت ابُن آدم انَْقطََع َعنُْه إي ))   :قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص َة ريض الله تعاىل عنه: أَنَّ رَُسوَل اللَّهي َعْن أَِبي ُهَريَْر 

، أَْو َولٍَد َصاليٍح يَْدُعو لَهُ  لٍْم يُنْتََفُع بيهي يٍَة، أو عي ْن ثَ اَلٍث: َصَدقٍَة َجاري  .َرَواُه ُمْسليم   ((.َعَملُُه إيَّلَّ مي

فرموده: زمانیکه اوَّلد آدم فوت  ملسو هيلع هللا ىلصیت شده که رسول الله از ابی هریرة رضی الله عنه روا

مناید عمل او قطع میشود مگر ثواب سه چیز قطع منیشود، صدقۀ جاریه، علم که از آن مردم 

 "روایت از مسلم"نفع بربند و اوَّلد صالح که برای او دعا منایند. 

 و بعد:

کمیل رضوریات مردم وجود عقود و معامالت  از دیر زمانی در بین جوامع انسانی غرض ت

ترین قواعد حقوقی تنظیم کنندۀ روابط اجتامعی را مبنی بر داد و ی داشته، حتی از جمله قدیم

از جانب  علیهم السالمستد، معامالت و عقود تشکیل میدهد، رشائع ساموی که توسط رسالت انبیاء 

حکام آن بر معامالت و الله تبارک و تعالی برای رهنمودی برشیت نازل میشد، یک قسمت از ا

 علیهچنانچه در زمان حرضت شعیب ،بود بطروق مرشوع و جلوگیری از ظلم بناء یافتهداد ستد 

رسدچار عذاب الهی شدند، چنانچه در سورۀ قوم او به گرفنت پیامنه بیش و فروخنت کم السالم 

 .در قرآن ذکر گردیده است عذاب آنها قصه )مطفیفین ( حکایۀ از

حکم الهی در مورد گرفنت  توسطخویش قارون را  زمان رسالت در علیه السالم همچنان موسی

 .گردید اشهالکت خسف و سبب  نافرمانی او از امر الهی طغیانکه باَّلخره ربا منع منود، 

در دین مقدس اسالم به معامالت مرشوع و رشعی تاکید صورت گرفته و از معامالت که در 

عیت شده است، تاکید وفا به عقد، عدالت، عدم تعدی و ظلم ممنو آن ظلم، تعدی موجود باشد 

معامالت مرشوع احکام  آنها در معامالت را نصوص رشعی به کرثت ذکر منوده است که از

رشعی را فقهای اسالمی استنباط و اجتهاد منوده اند، با پیروی از احکام نصوص و اجتهادات 

تحت عنوان فقه معامالت اساس  را میو استنباطات مجتهدین عقود مرشوع در رشیعت اسال 



 

 ( ب ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 گذاشته شده است.

با درک موضوع فوق که در رشیعت اسالمی و رشائع من قبلنا، معامالت و عقود مرشوع از 

است، این تفکیک در عرص فعلی که بیشرت معامالت ربوی به  بود و نامرشوع تفکیک گردیده

 ک آن نیستند و منیدانند،دري ناس بیشرت مُ انواع و اشکال مختلف در بازار ها مروج بوده عوام ال

 .و گاهی  از نافهمی مبادرت و دست به عقد نامرشوع میزننددچار شبهات  از ایرنو

معامالت ) تنویر افکار در تحت عنوان  در دیار غربت بنابرین من اقدام به تحریر این کتاب

عنوان کتاب که تنویر  مینامیم تا به مفهوم بانکداری اسالمی، بررسی تحلیلی و تطبیقی (

است در بانکداری اسالمی معامالت مرشوع و نا مرشوع را توسط  ( افکار)روشنگری افکار 

نظریات فقهای اسالمی با درنظرداشت فتاوای معارص از مجامع معترب اسالمی در عرص فعلی 

وده من در این عرصهمورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار داده تا باشد خدمت را و جمع آوری 

 باشم.

تحریر شده باشد، اما به شکل بررسی تحلیلی وضعیت  ابهایممکن در این خصوص کت

، از این رو من این موجود استاقتصادی افغانستان و تطبیقات آن کمرت کتب به لسان دری 

 منوده ام. کتاب را به زبان دری تحریر

حوَّلت سیاسی نیز بانک های افغانستان بعد از تحوَّلت و تغیر حکومت ها دست خوش ت

شده است و حتی بیشرتین بانک های عامه منحل گردیده در این کتاب با آن موارد نیز اشاره 

را دوباره به بانکداری اسالمی و متعارف خواهد شد که چگونه میتوان بانک های منحل شده 

 اد در این کتاب  پیشنهآن  سیستم های معامالت اسالمی احیای مجدد منود، شیوه های عملی

 .گردیده است

در این کتاب نظریات معترب امئه اربعه، مجتهدین و فقهای تراث و معارص نقل و در برخی 

، همچنان حکم قوانین افغانستان که گردیده استموارد مقارنه و نظر راجح دریافت و تحریر 

 .شده استاز کدام دیدگاهی فقهی مستنبط بوده نیز در این کتاب ذکر از آن 

در پا ورقی کتاب ترجمه و تعریف برای فهم هرچه بیشرت  طلحات فقهی و حقوقیمصبرخی از 

در پا  گردیدهدر این کتاب استفاده  هانظریات آن از، همچنان تراجم و معرفی علامی که گردیده



 

 ( ج ) 

 پیشگفتار 

 .شده استورقی معرفی 

بدون شک باَّلثر جنگ های چهاردهه متام زیر بناء ها فابریکات، اساسات اقتصادی 

از یک کشور زراعتی و نسبتاً صنعتی در تولید برخی اجناس  تخریب و از بین رفته نافغانستا

 به کشور مرصفی و وارداتی تبدیل شده است.

در این کتاب پیشنهادات جنبه های تطبیقی اقتصادی برای بانکداری اسالمی از طریق 

فعالیت خوب  رشکت های دولتی که قبل از جنگو  افغانستان متعارف احیای مجدد بانک های

توسط نظرداشت نوع فعالیت طبق اساسنامه  آنها میتوان ر باداقتصادی و انکشافی داشتند 

 بطرف فعالیت مجدد و احیای آن اقدام منود.معامالت بانکداری اسالمی 

تکمیل و تحریر این ، کمک منوده رامن  در این کار خیر کهاستدعا دارم دربار الله متعال از 

 ملسو هيلع هللا ىلصخیر من بنده عاصی محسوب منوده و بنابر وعده پیامرب بزرک اسالم کتاب را در امور 

 .منایدمحسوب ام منحیث صدقه جاریه 

تقدیم  وقف و رضای الله جل جاللهبه این کتاب را تقدیم برای خوانندگان محرتم در اخیر 

 مینامیم.

 با احرتام

 دکتور محمد ظریف علم ) ستانکزی (
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 ( د ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( ه ) 

 پیشگفتار 

 

 تقریظ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

الحمد لله رب العاملین والعاقبة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمٍد وعلی آله 

 واصحابه اجمعین:

څو یکنه ما تر زیاته حده ولوستله او د محرتم ورور دکتور محمد ظریف علم )ستانکزی( ل

چې زما له آنده دغه لیکنه له څو حیثه قابل د قدر ده، په  ،ورځي د دغه اثر په لوستلو بوخت وم

 الندي څو ټکو کې یې له تاسو رسه رشیکوم:

لکه څرنګه چې د کتاب له عنوان څخه مالومیږي دا کتاب د اسالمی بانکداري  په اړه  -1

ه کوي او دا کار په خپل ذات کې نیک اقدام دی، ځکه زمونږ ظنن د افکارو روښان

د داسو کتابونو منابعوته رضورت لري، چې زمونږ په  او ځوانه طبقه د لوستلو تږي دي

ميل ژبو کې لیکل شوي وي او همدا راز نوی مالومات پکې درج شوي وي او ژبه یې 

 هم روانه عام فهمه وي.

انانو او پوهنتونونو د محصلینو له سویي رسه مناسبه د کتاب ژبه او ادبیات زمونږ د ځو  -2

ده، ځکه کتاب په یو روانه دری ژبه لیکل شوی ده، چې زمونږ د پوهنتونونو ځوانان 

 ورڅخه په آسانه استفاده کويل شی او هم د کتاب ژبه د هغوي د سویي رسه برابره ده.

لیکني یا وجود نلري  یا  زمونږ په ميل ژبو )پښتو او دری( کې به اسالمی معامالتو کې -3

ډیري کمي دي، نو په دی اساس زمونږ د پوهنتونونو محصلین د رضورت په وخت کې 

د  د بحث لپاره ایرانی کتابونو ته مراجعه کوي، چې هغه لیکني په ځینو حاالتو کې

د فهم وړ ندی، چې دغه  ې زمونږ رسه وجود لريتفاوتونو په وجه چ ېفرهنگی او مذهب

 رور ستانکزی ډکه کړي ده.خال محرتم و 

نو پدغه اساس په آخر کې د محرتم ورور ستانکزی دغه لیکنه په اسالمی معامالتو کې 

یو نیک اقدام بومل او هیله مند یم چې نور دوستان هم دغيس نیک قدمونه واخيل او 



 

 ( و ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 محرتم ستانکزی صاحب ته د ښې آیندې امید لرم.

 په درناوی

 یرت(پوهندوی دکتور فضل الرحیم )بص

 د کابل پوهنتون د رشعیاتو پوهنځی د فقه او اصول فقه دیپارمتنت آمر او استاد

 او د افغانستان بانک د اسالمی بانکداري د رشیعه بورد رییس

 

 

 
 

  



 

 ( ز ) 

 پیشگفتار 

 

 تقریظ

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 

توسط  دکتور محمد ظریف ) تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی ( کتابیکه به عنوان 

 م )ستانکزی( در سه فصل جمع آوری ترتیب و تألیف شده است:عل

و در فصل سوم از معامالت  فصل دوم از بانکداری ،مفهوم اقتصاد اسالمیفصل اول کتاب از 

بانکداری اسالمی به شکل خوب و مناسب همراهی متام مفاهیم عمده و رضوری در موضوع 

و موارد خوب در کتاب گنجانیده شده  بحث شده که متام اجزاء مربوط موضوع به شکل واضح

 .است

 چنین ابراز نظر مینامیم: آن مطالعه منوده و در بارهاین کتاب را بنده  

 این کتاب واقعاً در بانکداری اسالمی قابل اهمیت کامل و رضورت مربم جامعه ما است؛ -1

فادۀ از آن است کهمؤلف به شکل ساده و بزبان عام فهم دری بدون سکتگی بحث منوده،  -2

 خوبی میشود؛

در بحث هذا از مسایل مهم و معارص بحث شده که در خور اگاهی دهی در عرصۀ  -3

 معامالت بانکداری اسالمی میباشد؛

مراجع معترب، مهم، معارص و با اعتامد در بحث خود استفاده منوده  مؤلف از کتب و -4

 است.

ت قرار گرفته و یک عمل بناًء نظر به نقاط فوق از طرف بنده این کتاب قابل ارزیابی مثب

ارم که بعد از طبع و نرش آن قرش علمی و جوانان جامعه و علمی و مهم دانسته شده، امید 

 استفادۀ خوب بعمل بیاورند.هذا اسالمی افغانستان از کتاب 

در اخیر از برادر دکتور محمد ظریف علم )ستانکزی( تشکری مینامیم و از بارگاهی خداوند 



 

 ( ح ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 .فت و ترقی مزید در میدان علم و عمل خواهانممتعال برای شان پیرش 

 

 قول وکیل.نوالله علی ما 

 والسالم علیکم ورحمة الله

 پوهاند دکتور عبید الرحمن )الکوزی(

ځی رشعیات، دیپارمتنت فقه و و کدر علمی مرحلۀ لسانس، ماسرتی و دکتورا، پوهناستاد 

 افغانستان. –قانون پوهنتون ننګرهار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ( ط ) 

 پیشگفتار 

 

 تقریظ

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

    

تحقیقی شان را تحت  -ند علمی م؛ اثر ارزش(ستانکزی)محرتم دکتور محمد ظریف علم  اخیراً 

 .؛ را جهت ابراز نظر برای ام ارسال داشتند(در معامالت بانکداری اسالمی تنویر افکار)عنوان 

؛ ضمن آن که  متامی عقود هتعدد نگاشته شداثر مذکور که در سه فصل با داشنت مباحث م  

و اعامل حقوقی که در نظام حقوقی اسالم شیرازه حقوقی و اقتصادی فردی و جمعی جوامع 

اسالمی را در بر می گیرد؛ یک موضوع خیلی  مهم که هامنا بانکداری اسالمی می باشد نیز با 

 .دقت َّلزم مورد بررسی قرار گرفته است

دکتور علم ستانکزی را بیشرت از پیش متبارز تر می سازد استفاده از  لیف جدیدأ آنچه این ت

لف محرتم را در تحلیل و نتیجه گیری ؤ منابع و ماخذ معترب در تحقیق است که این امر توانسته م

 .مساعدت بهینه مناید

د شناخته می شود که امیدوارم مانند یتالیف و چاپ این اثر به زبان دری یک ابتکار جد 

لف بتواند تا نیاز عالقه مندان و دست اندر کاران اقتصاد و بانکداری را تا حد ؤ تالیفات مسایر 

 .َّلزم مرفوع ګرداند

که اغای دکتور علم ستانکزی در عرصه های و آن ایننکته دیگری که نه باید از یاد رود   

 میریاست عمو اقتصادی هم به عنوان وکیل مدافع، مشاور حقوقی وزارت مالیه، متصدی 

متصدی به عنوان همچنان و بوده در وزارت مالیه افغانستان و ریاست عمومی تفتیش امالک 

جرایم عمومی ځارنوالی  ادارۀ عالی تفتیش و ریاست مرکزی ریاست تفتیش واحد های بودجوی

به های موصوف در ر دارای تجارب متعدد و مثمر بوده که این تج ،مبارزه با فساد اداریسنگین 



 

 ( ي ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 ۰لیف شان بی اثر نیستأ امندی تتکمیل وغن

ظریف علم ستانکزی محمد لیف این اثر ارزشمند را به محرتم دکتور أ من در حالی که ت  

صمیامنه تربیک می گویم؛ از خداوند متعال جل جالله برای شان عمر دراز توأم با سالمتی و 

در آینده نیز بوده و پیروزی استدعا دارم؛ و انتظار تالیفات جدید علمی و تحقیقی متعدد شان 

 ۰در این راستا توانایی های بیشرت برای شان آرزو دارم

 

 به همین آرزو

 پوهاند دکتور نرصالله ستانکزی

 فرانسه -سرتاسبورگ 
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 تقریظ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیم خطر به ویژه جلوگیری از تضییع بانکداری اسالمی مبتنی بر برابری، رفتار اخالقی و تق

از همین رو نظام بانکداری اسالمی با بانکداری متعارف متفاوت است  حقوق دیگران میباشد.

اصول  زیرا خطر را به طور عادَّلنه توزیع منوده و عدالت را در معامالت ترویج می کند.

ان معناست که نه تنها بانکداری اسالمی مبتنی بر تعادل بین رفاه و خوشبختی است. این بد

یک رشکت باید رشد کند، بلکه شام نیز به عنوان یک شخص باید رشد کنید. بنابراین میتوان 

گفت که این سیستم بانکی تقریباً طور سفارشی طراحی شده است، که در آن نه تنها بر کمیت، 

 بلکه بر کیفیت نیز مترکز صورت میگیرد. 

اری اسالمی قوی و توسعه یافته داشته باشیم، این امر از همین رو هرگاه نظام بانکد     

بادرنظرداشت مشخصۀ کشور ما که الحمدالله یک کشور اسالمی است، باعث آن میگردد تا 

مردم باَّلی نظام بانکی بیشرت اعتامد منوده و در نتیجه مشارکت مردم در نظام مالی از طریق 

فزایش یابد. در نتیجه نظام بانکی کشور انجام معامالت مختلف تجاری و شخصی روزتا روز ا

رشد منوده و میتواند سهم برازنده ای را در رشد اقتصادی کشور از طریق فراهم ساخنت 

خدمات بهرت و با کیفیت مالی برای رسمایه گذار و تجار ایفا مناید. این بدان معناست که  غنی 

م ساخنت خدمات بهرت مالی و سازی و تقویت نظام مالی و بانکی اسالمی و باَّلثر آن فراه

بانکی در کشور میتواند انگیزه ای برای توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی از طریق تحریک 

رشد اقتصادی تصدیهای کوچک و متوسط شود، که این موضوع میتواند به توسعۀ اجتامعی و 

 رفاه مالی کل جامعۀ افغانی منتج گردد.     



 

 ( ل ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
"تنویر افکار م دکتور محمد ظریف علم ستانکزی تحت عنوان کتاب حارض که توسط محرت       

تحقیقی ملی و بین املللی  –با رعایت اصول نوشتاری اثار علمی در معامالت بانکداری اسالمی" 

تحریر گردیده است، در این مرحلۀ حساس که قرار است نظام مالی و بانکی کشور قدمهای 

ام مالی وبانکی اسالمی بردارد، از اهمیت ویژه ای متین خود را به طرف توسعۀ هرچه بیشرت نظ

برخوردار میباشد. این اثر میتواند دانش و معلومات َّلزم و همه جانبه را در بانکداری اسالمی 

و بالخصوص مشخصات معامالت  بانکداری اسالمی برای دست اندکاران، دانش آموزان، 

 اهم کند.   محققین، پالیسی سازان و شایقین بانکداری اسالمی فر 

صفحه میباشد به دقت مطالعه منودم. محتویات  362اینجانب اثر حارض را که در کل حاوی      

این کتاب در سه فصل عمده ترتیب و تنظیم گردیده اند، که در فصل اول عمومیات اقتصاد 

اسالمی، در فصل دوم بانکداری و در فصل سوم معامالت معینه در بانکداری اسالمی مفصال  

به بحث گرفته شده اند، مخصوصاً فصل سوم که مطابق عنوان کتاب به توضیح، ترشیح و تفسیر 

 همه جانبۀ انواع معامالت معینه اسالمی در بانکداری اسالمی مترکز دارد.

در تحریر این کتاب تا حد زیاد از اصطالحات متداول و عام فهم استفاده به عمل آمده      

م توانسته است تا محتویات کتاب را به صورت ساده ، سلیس، است. در ضمن نویسندۀ محرت 

روان و عام فهم  از طریق کاربرد اصطالحات دقیق و عام فهم  تحریر مناید، که توانایی شانرا 

 در تحریر کتب علمی به خوبی نشان میدهد.

تایید با در نظرداشت موضوعات فوق ، اینجانب تحریر این کتاب را منحیث یک اثر علمی      

مینامیم. در اخیر موفقیت های مزید نویسندۀ محرتم را در امور اکادمیک و سایر عرصه های 

 زندگی شان از بارگاه ایزد متعال استدعا می منایم.     

 بااحرتام

 پوهندوی عبداملالک "حلیمی"

 ی اقتصاد  پوهنتون کابلځاستاد پوهن        



 

 ( م ) 

 فهرست مطالب 

 

 فهرست مطالب

 أ ............................................................................................................................. پیشگفتار:

 ز ................................................................................................................................. تقریظ

 1 ................................................................................................................................ مقدمه:

 6 ...................................................................................... :عمومیات اقتصاد اسالمی:ل اولفص

 6 ............................................................................................ مبحث اول: مفهوم اقتصاد اسالمی:

 7 ............................................................................................ :أت اقتصاد اسالمینشمبحث دوم: 

 10 .................................................................... مطلب اول: عصور  تاریخ ترشیع در اقتصاد اسالمی:

 14 ........................................................... مطلب دوم: نظریات علامی معارص در مورد اقتصاد اسالمی:

 17 ................................................................ مطلب سوم: تفاوت  اقتصاد اسالمی با اقتصادی وضعی:

 21 ........................................................................................... مبحث سوم: ابعاد اقتصاد اسالمی:

 21 ...................................................................................... بُعد مادی اقتصاد اسالمی: مطلب اول:

 24 ..................................................................................... مطلب دوم: بُعد معنوی اقتصاد اسالمی:

 30 ...................................................................................... :مبحث چهارم: ارکان  اقتصاد اسالمی

 30 ..................................................................... مطلب اول: ملکیت دوگانه ) ملکیت فرد و اجتامع (:

 32 ........................................................................................... مطلب دوم: آزادی مقید اقتصادی:

 32 ......................................................... تکافل اجتامعی ) کمک های بال عوض دولت (: مطلب سوم:

 

 35 ............................................................................................... :بانکـــــــــداری:فصل  دوم

 35 ..................................................................................................... :مبحث اول تعریف بانک  

 37 ............................................................................................. مبحث دوم: تاریخچه بانکداری :



 

 ( ن ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 37 ................................................................................. مطلب اول: تاریخچه بانکداری در جهان:

 39 ............................................................................ مطلب دوم: تاریخچه بانکداری در افغانستان:

 45 ................................................................................................. مبحث سوم: انواع بانکداری:

 46 ............................................................................................... مطلب اول: بانکداری اسالمی:

 60 ............................................................................................... مطلب دوم: بانکداری متعارف:

 67 ............................................................................................ مبحث چهارم: معامالت  ) عقود (

 67 ....................................................................................................... مطلب اول: مفهوم عقد :

 71 ................................................................................................... مطلب دوم: مفهوم معامالت:

 72 ....................................................................................................... مطلب سوم: اقسام عقود:

 77 ............................................................................... ارکان و رشایط عمومی عقد: مطلب چهارم:

 88 .................................................................. :معامالت معینه در  بانکداری اسالمی:فصل سوم

 90 ....................................................................................................... مبحث اول: عقد مرابحه:

 90 .............................................................................................. مطلب اول: تعریف عقد مرابحه:

 95 ......................................................................................... مطلب دوم: مرشوعیت عقد مرابحه:

 96 ................................................................................... مطلب سوم: ارکان و رشوط عقد مرابحه:

 99 ............................................................ مطلب چهارم: چگونگی ظهور خیانت بایع در عقد مرابحه:

 100 .............................................. ن در بانکداری اسالمی:مطلب پنجم: انواع عقد مرابحه و تطبیقات آ 

 113 ............................................................در مورد عقد مرابحه فتوای اولین کنفرانس بانک اسالمی

 114 ............................................ عقد مرابحه در مورد فتاوی صادر شده از کنفرانس دوم بانک اسالمی

 115 ................................................................. در مورد عقد مرابحه کنفرانس انجمن اقتصاد اسالمی

 117 ........................................ هدر مورد عقد مرابح فتوای صادر شده از جانب شیخ عبد العزیز بن باز 



 

 ( س ) 

 فهرست مطالب 

 118 ............................................ در مورد عقد مرابحه فتوای مجمع بین املللی فقه اَّلسالمی دورۀ پنجم 

 135 ......................................................................................................... :مبحث دوم: عقد سلم

 135 ....................................................................................................... مطلب اول: تعریف سلم

 136 ........................................................................................... مطلب دوم: مرشوعیت عقد سلم:

 138 ................................................................................................ مطلب سوم: ارکان عقد سلم:

 139 ............................................................................................ مطلب چهارم: رشوط عقد سلم:

 147 ................................................................ مطلب پنجم چگونگی عقد سلم در بانکداری اسالمی:

 148 ........................... در مورد  سلم سازمان بین املللی  همکاری های اسالمی مجمع  فقه اسالمی ای فتو 

 157 .................................................................................................. :مبحث سوم: عقد استصناع

 159 .................................................................................... اع:مطلب دوم: مرشوعیت  عقد استصن

 162 .......................................................................................... مطلب سوم: ارکان عقد استصناع:

 162 ...................................................................................... مطلب چهارم: رشوط عقد استصناع:

 164 ......................................................................................... مطلب پنجم: صفت عقد استصناع:

 166 ........................................................ مطلب ششم : چگونگی عقد استصناع در بانکداری اسالمی:

 167 ........................ :در مورد استصناع سالمی مجمع فقه اسالمیسازمان بین املللی همکاری های افتوای 

 174 ................................................................................................... :مبحث چهارم: عقد اجاره

 175 .................................................................................................... مطلب اول: تعریف اجاره:

 177 ......................................................................................... مطلب دوم: مرشوعیت عقد اجاره:

 179 .............................................................................................. مطلب سوم: ارکان عقد اجاره:

 180 ........................................................................................... مطلب چهارم: رشوط عقد اجاره:

 187 .................................................................................................... مطلب ششم: انواع اجاره:



 

 ( ع ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 188 .................................................................................................... مطلب چهارم: ختم اجاره:

 189 ............................................................ عقد اجاره در بانکداری اسالمی: مطلب هشتم: چگونگی

 196 .................................................... :در مورد اجاره منتهی به رشط متلیک فتوای مجمع فقه اسالمی

 199 ........................... کنفرانس فقهی بیت متویل مالی کویت در مورد اجاره منتهی به رشط متلیک وایفت

 200 ............................. :توسط اجاره منتهی به رشط متلیک ارمطلب نهم: نقش دولت ها در واګذاری عق

 203 ................................................................................................. مبحث پنحم: عقد مشارکت:

 236 ........................................................................... مطلب  دوم: رشکت های موضوعه ) تجارتی(:

 252 .......................................................... گونگی عقد مشارکت در بانکداری اسالمی:مطلب سوم: چ

 259 .................................................................................................. مبحث ششم:عقد مضاربت:

 259 .................................................................................................مطلب اول: مفهوم مضاربت:

 261 ..................................................................................... مطلب دوم: مرشوعیت عقد مضاربت:

 264 .......................................................................................... مطلب سوم: ارکان عقد مضاربت:

 266 ...................................................................................... مطلب چهارم: رشایط عقد مضاربت:

 270 ............................................................................................ مطلب پنجم: آثار عقد مضاربت:

 279 ................................................................... مطلب هفتم: نحوۀ حل اختالفات در عقد مضاربت:

 287 .......................................................مطلب نهم: جنبه تطبیقی عقد مضاربت در بانکداری اسالمی:

 289 ............................................................................................ مطلب  دهم: قرار داد مضاربت:

 296 .................................................................................................... مبحث هفتم: عقد ودیعت:

 296 ................................................................................................. مطلب اول : تعریف ودیعت:

 298 ....................................................................................... مطلب دوم: مرشوعیت عقد ودیعت:

 300 ........................................................................................ ائص عقد ودیعت:مطلب سوم: خص



 

 ( ف ) 

 فهرست مطالب 

 302 .......................................................................................... مطلب چهارم: ارکان عقد ودیعت:

 303 .......................................................................................... مطلب پنجم: رشایط عقد ودیعت:

 306 .............................................................................................. مطلب ششم: آثار عقد ودیعت:

 309 ............................................................ مطلب هفتم: چگونگی عقد ودیعت در بانکداری اسالمی:

 317 ....................................................................................................... مبحث هشتم: صکوک :

 317 .................................................................................................. مطلب اول: مفهوم صکوک:

 320 .................................................................................... مطلب دوم: تاریخچه صکوک اسالمی:

 321 ................................................................................ ات صکوک اسالمی:مطلب سوم: خصوصی

 323 ............. :)وضعی(و اوراق بهادار تقلیدی مطلب چهارم:وجوهی اشرتاک و افرتاق بین صکوک اسالمی

 325 ................... وضعی: سهام رشکت های اسالمی و رتاقی بین صکوکاشرتاکی و اف مطلب پنجم:وجوهی

 328 ............................................ مطلب ششم: وجوهی افرتاقی اوراق بهادار  ربوی و صکوک اسالمی:

 329 ....................................................................................... ک اسالمی:مطلب هفتم: انواع صکو 

 332 ...............................................................مطلب هشتم: فتاوای معارص در مورد صکوک  اسالمی:

 343 ............................................................................................................ فهرست آیات قرآنی

 346 ..........................................................................................رشیف ملسو هيلع هللا ىلص فهرست احادیث نبوی

 349 ................................................................................................................... فهرست منابع

 





 

 (1 ) 

 مقدمه 

 

 مقدمه:

 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من يهده

الله فال مضل له ومن يضلل الله فال هادي له، وأشهد أن َّل إله إَّل الله وحده َّل رشيك له وأشهد 

  .أن محمداً عبده ورسوله

ٍة أُْخريَجْت ليلنَّاسي تَأُْمُروَن بيالَْمْعُروفي َوتَنَْهْوَن َعني الُْمنْكَري  ﴿:قال الله تبارك و تعايل كُنْتُْم َخْْيَ أُمَّ

نُوَن   1﴾بياللَّهي َوتُؤْمي

َي أَْحَسُن إينَّ َربََّك ُهوَ  ﴿ لُْهْم بيالَّتيي هي ظَةي الَْحَسنَةي َوَجادي كَْمةي َوالَْمْوعي  ادُْع إيىَل َسبييلي َربَِّك بيالْحي

ينَ  َْن َضلَّ َعْن َسبييليهي َوُهَو أَْعلَُم بيالُْمْهتَدي   2﴾ أَْعلَُم ِبي

ة  يَْدُعوَن إي ﴿  نُْكْم أُمَّ  ُهمُ  َوأُولََٰئيَك ىَل الَْخْْيي َويَأُْمُروَن بيالَْمْعُروفي َويَنَْهْوَن َعني الُْمنْكَري  َولْتَكُْن مي

 3﴾الُْمْفليُحونَ 

 و بعد:

الله تبارک و تعالی انسان را با وصف ارشف مخلوقات بودن آن دارای یک سلسله 

ن وابستگی خصوصیات فطری خلق منوده است که در تداوم زندگی برشی او در کرۀ خاکی زمی

دارد و این فطرت باعث شده تا انسان برای حفظ، بقای خویش در زمین تداوم و زندگی مناید 

کسب آن میباشد،  مال و متاع غرض تهیه لوازم زندگی  صددیکی از خصوصیات که انسان در 

 .او است  برای تداوم

د، در بخش حقوق از نظر حقوق عندی که بنام حقوق ) فطری، ذاتی، انفسی ( نیز یاد میگرد

خصوصی، ) حقوق عینی قسم حقوق مالی ( متایل به مال منحیث حق فطری انسان دانسته 

: حق عینی  عبارت از تسلط مستقیم شخص برذات گرددشده است که حق عینی چنین تعریف می

 ( میباشد. مالعین )

                                                           
 (110قرانکریم ) آل عمران / آیه  - 1
 (125قرانکریم ) النحل / آیه  - 2
 (194قرانکریم )آل عمران / آیه  - 3
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
سعی آن سب در ک باعث میگردد تا مبنی بر متایل او بر اموالبنابر خصوصیت فطری انسان 

بدست آورد، البته بدست آوردن مال و متاع بطور  آن رابرای تداوم زندگی خویش،  ومناید 

مرشوع و غیر مرشوع صورت گرفته میتواند که بطور مرشوع از طریق اسباب کسب ملکیت که 

وع مال و متاع دانسته میشود ن مرشوع گردانیده باشد، انسان صاحب آن آن رارشیعت اسالمی 

مانند انعقاد عقود رشعی و قانونی، میراث، وصیت، حیازت، ر کسب آن مرشوع میباشد سعی د

تصاحب، شفعه که منحیث اسباب مرشوع کسب ملکیت در رشیعت اسالمی مجاز دانسته شده 

 دانسته میشود.بسبب اسباب مرشوع آن انسان صاحب مالکیت چنین اموال و اشیاء  ،است

اعد و ضوابط گذاشته است که عدول از آن قواعد و رشیعت اسالمی برای کسب ملکیت قو 

ضوابط و بدست آوردن مالکیت باَّلی اموال و اشیاء از طریق غیر مرشوع را ممنوع و حرام 

 دانسته است، قاعده کلی در رشیعت اسالمی به حکم خطاب الهی چنین ارشاد میفرماید:

یَن آَمنُوا﴿ لي َوََّل تَأْكُلُوا أَْموَ  یَا أَیَُّها الَّذي اید اى كساىن كه ایامن آورده  4﴾الَكُْم بَيْنَُكْم بيالْبَاطي

 اموال همدیگر را به ناروا مخورید.

این خطاب الهی مطلق کسب ملکیت را از طریق باطل ممنوع قرار داده است که انواع 

کسب ملکیت باطل مانند ربا، قامر، رسقت، خیانت در امانت، فریبکاری، رشوت، اختالس، غدر 

.. شامل میگردد و بدست آوردن مال متاع از طرق متذکره را باطل و حرام دانسته و حتی این و .

 اعامل را جرم تلقی و مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است.

الله تبارک و تعالی متام کائنات را در خدمت معیشت و زندگی بهرت انسان خلق منوده است 

نُْه ﴿َوسَ  چنین ارشاد میفرماید:در مورد که  يًعا مي اَمَواتي َوَما ِفي اْْلَرْضي َجمي َر لَُكْم َما ِفي السَّ  إينَّ خَّ

و آنچه در آسامنها و زمین است متام را مسخر شام گردانید و  5﴾يَتََفكَُّرونَ  ليَقْومٍ  ََليَاٍت  َذَٰليَك  ِفي 

 کامالً  الهی آیاتی از قدرت که تفکر میکننددر این کار نیز برای مردم  ،اینها همه از سوی اوست

 .است آشکار

مسلط مسخر و همچنان الله تبارک و تعالی انسان را باَّلی آنچه در آسامنها و زمین است 
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 مقدمه 

الله تبارک  زمین گردانیده که در موردکرۀ او را منحیث ارشف مخلوقات خلیفۀ روی  و گردانیده،

ل  ِفي اْْلَرْضي َخلييَفة﴾﴿َوإيذْ قَاَل َربَُّك ليلَْماَلئيَكةي  چنین ارشاد میفرماید: و تعالی و وقتی  6 إيِّنِّ َجاعي

 که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفۀ خواهم گامشت.

بنابر نصوص رشعی فوق انسان از کسب ملیکت غیر رشعی منع شده و آنچه در زمین و 

مین گردانیده و همچنان انسان خلیفه روی ز  آسامنها است برای تسلط و تسخیر انسان مهیا شده

 دارد. شده است پس انسان برای کسب متام این موارد رضورت به سعی و انعقاد عقود

 میباشدمروج  از قدیم در سطح جهان حسب رضورت نوع از عقود بوده که معامالت بانکی

رشیعت اسالمی معامالت بانکی که در آن ربا، قامر، تدلیس، غرر و سایر موارد غیر رشعی موجود 

ممنوع و نامرشوع قرار داده است لیکن برخی از معامالت بانکداری را تحت عنوان  را آنباشد 

بانکداری اسالمی مرشوع و برای آن قواعد را وضع منوده است، فتاوای معارص در مورد 

توسط آن قواعد بانکداری  که بانکداری اسالمی بطور جمعی در کنفرانس های اسالمی صادر

 ه است.اسالمی تأسیس و ایجاد شد

در عرص فعلی یکی از مهمرتین  انبانکداری اسالمی در رفاه و رشد اقتصادی برای مسلامن

 میباشد تا از اقتصاد وضعی رهائی یابند. یگزینه های اقتصاد

که هر فصل دارای مباحث قرار ذیل  ترتیبسه فصل  در این کتاببنابر معرفی اجاملی فوق 

  میباشند:

 سالمی که مشتمل است به چهار مبحث ذیل:فصل اول: عمومیات اقتصاد ا

 مبحث اول: مفهوم اقتصاد اسالمی.

 مبحث دوم: نشأت اقتصاد اسالمی.

 محبث سوم: ابعاد اقتصاد اسالمی.

 مبحث چهارم: ارکان اقتصاد اسالمی.

 فصل دوم: بانکداری که مشتمل است به چهار مبحث ذیل:

 مبحث اول: تعریف بانک.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 اری.مبحث دوم: تاریخچه بانکد

 مبحث سوم: انواع بانکداری.

 .مبحث چهارم: معامالت

 فصل سوم: معامالت معینه بانکداری اسالمی که مشتمل است به هشت مبحث ذیل:

 مبحث اول: عقد مضاربت.

 مبحث دوم: عقد مرابحه.

 مبحث سوم: عقد رشکت.

 مبحث چهارم: عقد ودیعت.

 مبحث پنجم: عقد سلم.

 مبحث ششم: عقد استصناع.

 هفتم: عقد اجاره.مبحث 

 مبحث هشتم: صکوک اسالمی ) اوراق بهاردار اسالمی(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 فصل اول

 عمومیات

 

 ــالمیـــمحبث اول : مفهوم اقتصاد اسـ

 ــالمیـــمبحث دوم: نشأت اقتصاد اســ

 ـالمیـــســـمبحث سوم: ابعاد اقتصاد ا

 مبحث چهارم: ارکان اقتصاد اسالمـی
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 

 

 فصل اول

 اقتصاد اسالمی عمومیات

 

 :مبحث اول: مفهوم اقتصاد اسالمی

که مفهوم هرکدام است ترکیب گردیده اسالم (  واز ) اقتصاد مرکب اضافی اقتصاد اسالمی لفظ 

معرفی خواهیم  مصطلح علمی و مکتب مستقل اقتصادیتعاقب بشکل را در قدم اول جدا و م

 منود:

 اقتصاد:  -1

اقتصاد در لغت به مفهوم عام آن میانه روی در هرکار و بطور خاص به مفهوم رعایت اعتدال 

 7.میباشد در دخل و خرچ

ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول، در یک کشور  اقتصاد عبارت ازاز نظر اصطالحی: 

 8د.باشا منطقه مشخص میی

های به هم پیوسته تولیدی و مرصفی اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیت  یا به عباره دیگر:

 9.رساننددانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می

 اسالم: -2

 .میباشد به احکام الله تبارک و تعالی 10اسالم در لغت به معنای خضوع و گردن نهادن.

 ،عبارت از انقیاد ) گردن نهادن ( مکمل است به اوامر الله تبارک و تعالیم در اصطالح: اسال 

 11که در رشیعت اسالمی نازل شده است.ظاهر و باطن از متام آنچه اعامل 

                                                           
 فرهنگ معین  - 7
   (wikipedia.org)پدیا، دانشنامٔه آزادویکی -اقتصاد  - 8
 مرجع فوق. - 9
 فرهنگ دهخدا. - 10
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  ل/ عمومیاتفصل او  

 مفهوم اقتصاد اسالمی: -3

است که از منابع رشیعت اسالمی  اسالمیفقه ۀ قواعد عبارت از مجموع اقتصاد اسالمی

اساس گذاشته برای اجتامع  های متویل و مصارف مرشوع اقتصادی راو راهکاری  الهام گرفته

 است.
 

 :أت اقتصاد اسالمینشمبحث دوم: 

حرضت  خدا اسالم و بعثت پیامربدین مقدس اقتصاد اسالمی نظام جدید نبوده بلکه با ظهور 

و منبع ت، داساس گذاشته شده اس آناساسات  با وحی الهی میالدی 600در قرن  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

اولی ) قران و سنت ( در مورد اقتصاد اسالمی احکامی را بیان داشته است که در عصور بعدی 

 و فقهای اسالمی توسط مجتهدین قواعد و ضوابط این اقتصاد سامل حالاسالمی از آنزمان تا به 

 را در جهان معرفی منوده که دارای ییک نظام کامل اقتصادبه این نحوه که است توضیح شده 

 .مزایای حیاتی در جوامع میباشد

الهی که از جانب انواع ترشیع  طول ادوار خویش ترشیع و قاعده گذاری را بهتاریخ در 

وضع  که از جانب انسانها ،و ترشیع وضعی الله تبارک و تعالی برای برشیت نازل شده است

 قرار ذیل مخترصاً معرفی میگردد: هردو ترشیع که است شده 

 :الهیترشیع  -1

عبارت از مجموعۀ اوامر، نواهی، ارشادات و قواعد است که از جانب الله تبارک و تعالی 

نازل شده و انسانها به اجرای اعامل مرشوع موجب پاداش و ثواب  برشیتتوسط رسوَّلن برای 

 .میشوند عذاب دانستهجزاء و اجرای اعامل بد و معصیت موجب  از وشده دانسته 

برای برش  که ضع کننده احکام الله تبارک و تعالی میباشد،و  الهیخصوصیت در ترشیع 

مجال در ترشیع نیست، از ایرنو بطور مشخص فقه در ترشیع اسالمی دارای خصائص است 

 که هرکدام قرار ذیل معرفی میگردند:

 خصائص فقه در ترشیع اسالمی: -

کتاب الله و  از رشیعت اسالمی است و از دو منبع اولی رشیعت اسالمی )فقه جانب عملی 

منبع گرفته و بعد با تبعیت از دو منبع مذکور  ملسو هيلع هللا ىلصسنت ( که در زمان حیات پیامرب بزرگ اسالم 

نسبت به وقایع جدید در عصور بعدی اجامع و قیاس مستنبط از کتاب الله و سنت در هر زمان 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
رضر  برای معرفت حقوق و وجایب انسانها، روابط اجتامعی، ایفای مصالح جدید و دور منودن

 ها و مفاسد در جامعه از جانب فقهای اسالمی تفصیل داده شده است.

فقه اسالمی نسبت به قوانین وضعی روی مزایا و خصائص ذیل از هم تفکیک میشوند که 

 مهمرتین آنها عبارت اند از:

  اساس فقه اسالمی وحی الهی است: (أ

، بخاطریکه مصدر وحی فقه اسالمی از قوانین وضعی متامیز میشود خصوصیتهمین  راساسب

ارک و تعالی در قران و سنت نبوی است، بنابرین هر مجتهد مقید و مکلف است تا احکام تبالله 

  12رشعی را از نصوص دو مصدر ) قران و سنت( استنباط کنند.

 فقه اسالمی در برگیرنده متام ابعاد زندگی اجتامعی است:  (ب

، بخاطریکه است بت به قوانین وضعیمتامیز نسنیز فقه اسالمی در این خصوصیت خویش 

در رشیعت اسالمی انسان در محور سه عالقه مترکز دارد، عالقه به پروردگارش، عالقه به نفس 

 اش و عالقه به اجتامع، زیرا فقه و رشیعت از دنیا و آخرت بحث میکند به همین جهت رشیعت

روز قیامت، بنابرین احکام  برای برشیت همیشه میباشد تا، و بحث میکند هردو دین و دولت از

رشیعت در برگیرنده عقیده، عبادت، اخالق، معامالت، احرتام به حقوق دیگران، تنظیم حیات 

 13و سایر موارد را در بر میگیرد.  عمومی و خصوصی

 فقه اسالمی دوامدار است:  (ج

 حالیقابل تغیر، نسخ، لغوه و تعدیل نیست در که  است آخرین دین سامویرشیعت اسالمی 

قوانین وضعی این خصوصیات را در خود جاه داده و در همه ادوار قابل تغیر، نسخ، لغوه و  که

 تعدیل میباشد.

رشیعت اسالمی از زمان نزول اش تا به حال ) ربا، رسقت، زنا، رشب خمر و... ( را حرام 

 یچ گاهتا به حال حرام بوده هیکه ذکر منوده است  و گناهان از جمله معاصی آن رادانسته و 

 منیباشد.رشع الرشیف قابل تغیر، نسخ، لغوه، و تعدیل  احکام متذکره
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  ل/ عمومیاتفصل او  

 فقه اسالمی وسطی است: (د

که در مورد پیروان این دین الهی الله ، میباشدفقه اسالمی جزء از احکام رشیعت اسالمی 

ًة َوَسطًا ليتَكونوا ُشَهداَء عَ ﴿میفرماید:  تبارک و تعالی ليَك َجَعلناكُم أُمَّ  همچنان 14﴾ََل النّاسي وَكَذَٰ

 .باشید شاهدقرار دادیم تا بر مردم  ۀ بین) افراط و تفریط(شام را امت میان

دارد و نه هم تفریط، وجود نه افراط در اسالم  که استثابت بنابر حکم فوق الهی این امر 

قوانین وضعی و همچنان اقتصاد وضعی از یک سو افراط و از سوی دیگر تفریط  حالی کهدر 

عقل انسان است، عبارت از میباشد که ها هم قصور در منبع آن آن در خود جاه داده و علت را

گاهی بطرف افراط عقل انسان نتوانسته توازن در بین افراط و تفریط را برابر کند از ایرنو 

 میالن منوده است و گاهی هم به طرف تفریط.

 ترشیع وضعی: -2

و قابل تطبیق دانسته، وضع  آن را سط قوۀ حاکمهعبارت از مجموعه قواعد است که برش تو  

برش مطلق سیادت وضع ترشیع را بخود اختصاص میدهد بدون در نظرداشت احکام الهی در 

 حالل و حرام بودن ترشیع. 

 خصائص ترشیع وضعی: -

 ترشیع وضعی دارای خصائص است که قرار ذیل عبارت اند از:

 اساس ترشیع وضعی عقل انسان است:أ( 

و منبع ترشیع وضعی عقل انسان است، حالل و حرام، مرشوع و ممنوع را عقل برش  اساس

میگذارد از همین رو منیتوانند حسن و قبح احکام و اشیاء را درک کنند، فقط هر آنچه را که 

 توسط قوۀ حاکمه تصویب و غرض تطبیق نرش میگردد.عقل قارص آنها حکم منود هامن موضوع 

 ت:ترشیع وضعی عام نیسب( 

تفاوت کشورها و مرزها باعث تفاوت در ترشیع وضعی میباشند، از ایرنو ترشیع وضعی را 

در بین کشورهای فدرال که در زیر یک دولت میباشند  حتی ترشیع وضعیمنیتوان عام گفت و 

رشیعت اسالمی تفاوت مرزها را برای  حالی کهبه یکسان نبوده تفاوت احکام وجود دارد، در 

خویش رسمیت منیدهد، چنانچه رشیعت حکم به حالل بودن بیع و حرام و  بیشرتین احکام
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ناروا بودن ربا مینامید، پس این حکم رشیعت عام است در هر جا باید مسلامن از آن پیروی 

 مناید.

 ج( ترشیع وضعی مؤقتی است:

 ترشیع وضعی مؤقتی و در حالت تغیر است، هر زمان و مکان احکام آن را تغیر میدهد، این

میگردد به عقل قارص انسان، گاهی انسانان قاعدۀ را به گامن تنظیم خوبرت اجتامع ر خصوصیت ب

 رضر آن ووضع مینامیند، لیکن در عمل میبینند که جنبه عملی ندارد و یا نفع آن کمرت است 

از ایرنو ترشیع وضعی دامئاً در حالت تغیر میباشد که این تغیر باعث خصوصیت مؤقتی  بیشرت،

 آن میشود. بودن

 د( ترشیع وضعی در حالت افراط و تفریط است:

ترشیع وضعی را اگر در اقتصاد وضعی مورد مطالعه قرار دهیم دیده میشود که بین دو نظریه 

اقتصاد وضعی که در عرص فعلی بیشرت در جهان مروج است ) نظام اقتصاد سوسیالستی و نظام 

خویش از افراط و تفریط در نقش و حامیت اقتصاد رسمایه داری( که هرکدام در خصوصیات 

اقتصاد فردی و اجتامعی قواعد را اساس گذاشته اند که در نظام رسمایه داری افراط در حامیت 

اقتصاد فردی صورت گرفته است و در نظام سوسیالستی افراط در  حامیت اقتصاد عمومی 

در جایگاه اش بحث  صورت گرفته است که خصوصیات هر نظام اقتصاد متذکره  بطور مفصل

 خواهد شد.

 :تشریع در اقتصاد اسالمیتاریخ  مطلب اول: عصور 

از پیامرب بزرگ که  ريض الله عنهعبد الله بن مسعود از روایت   بنابر ادوار تاریخ ترشیع اسالمی

چنین  ملسو هيلع هللا ىلصآنحرضت  شده است روایت مورد اداور ترشیع اسالمیدر  ملسو هيلع هللا ىلصاسالم محمد مصطفی 

 :فرموده است

ىُء قَْوم  تَْسبيُق َخْْيُ )) يَن يَلُونَُهْم ثُمَّ يَجي يَن يَلُونَُهْم ثُمَّ الَّذي يَن يَلُوىني ثُمَّ الَّذي تيى الَْقرُْن الَّذي  َشَهادَُة  أُمَّ

ْم ََييينَُه َوََييينُُه َشَهاَدتَهُ  هي روایت است که فرموده: بهرتین امت من از  ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول الله  15((.أََحدي

میایند، بعد از آن قرن بعدی و بعد از آن قرن بعدی، سپس قومی میایند که قرن که بعد از من 
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  ل/ عمومیاتفصل او  

 شهادت آنها بر سوگند آنها مقدم است و سوگند شان به شهادت آنها.

در حدیث فوق بین مسلامنان عصور یکی بعد دیگری را نسبت  ملسو هيلع هللا ىلصحرضت محمد مصطفی 

اصحاب پیامرب نسبت به تابعین به قوت ایامن آنها فضیلت و برتری داده است به این توضیح که 

 فضیلت و برتری دارند و تابعین نسبت به تبع تابعین فضیلت و برتری دارند.

عرص پختگی ( ملسو هيلع هللا ىلص، علامی اسالمی بعد از عرص وحی )عرص پیامرب نص رشعی بنابر حکم فوق

اجتهاد مجتهدین و ظهور مذاهب اسالمی  ،عرص صحابه در صحابهمبنی بر مذهب رشیعت را 

که اقتصاد اسالمی نیز در این عصور توسط اجتهاد  تابعین و تبع تابعین تقسیم مینامیند به عرص

مجتهدین اسالمی بنابر نصوص رشعی در فروعات خویش به پختگی رسیده و یک نظام جامع 

 اقتصادی را برای برشیت ارزانی منوده است.

 می:ترشیع اسال ادوار  -

ادوار بر در این منایم، زیرا  ذکر مخترصاً  می راادوار ترشیع اسال  است تا َّلزم در این بخش

 عالوه سایر موضوعات و احکام دینی، اقتصاد اسالمی  با پیروی از اصول رشیعت اسالمی،

در کتب فقهی های فقهی اقتصادی توسط مجتهدین کرام  جزئیهقواعد، فروعات و  اصول،

فروعات و  ضابطه ها، د،که فقهای معارص با پیروی از هامن اصول، قواع توضیح شده است

زنده  یاقتصادو منحیث یک نظام  اند جزئیه های فقهی اقتصاد معارص اسالمی را ترویج داد

 از آن پیروی صورت میگیرد.امروزی عرص و جهان در 

نشئت و تطور،  ۀبرخی از باحثین در تقسیم ادوار تاریخ ترشیع و فقه اسالمی با مرعات سلسل

 :اندذیل تقسیم منوده قوت و ضعف آنها به ادوار 

 16و عهد خلفای راشدین است. ملسو هيلع هللا ىلصعبارت از عرص ترشیع در عهد رسول الله  دور اول:

الْيَْوَم أَكَْملُْت ﴿بوده چنانچه الله تبارک و تعالی فرموده  آناین دوره عرص نزول وحی و تکمیل 

يُت لَكُُم اْلي  ينَُكْم َوأمَْتَْمُت َعلَيُْكْم نيْعَمتيي َورَضي ينًالَُكْم دي دین شام را به حد کامل امروز  17﴾ْساَلَم دي

 .ن را که اسالم است برایتان برگزیدمئیرسانیدم و بر شام نعمتم را متام کردم و بهرتین آ 

در نشئت ترشیع سعی مبذول داشتند در  ريض الله عنهم صحابه کرام ملسو هيلع هللا ىلصالله ل بعد از رحلت رسو 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
که در ادوار بعدی احادیث از روایات  مورد مسایل احادیث از اصحاب کرام روایت میشد

 .صحابه تدوین شد

منحیث اثر صحابه یکی از منابع رشیعت  اصحاب کرام که در فقه تبحر داشتند های گفته

مجتهدین اسالمی در عرص تابعین و تبع تابعین منحیث اثر و مذهب  اً اسالمی قرار گرفت که بعد

 خویش قرار دادند.مالک اجتهاد  آن را رضی الله عنهمصحابه کرام 

عبارت از عرص تأسیس فقه اسالمی است که شامل علم فقه در عرص اموی ها و  دور دوم:

در این دوره مدارس علمی ایجاد شد که  18علم کالم ) عقاید ( در مدارس حجاز و عراق بود.

 این حلقات درسی را رهربی و تدریس مینمودند. 19علامی تابعین چونبیشرت اشخاص 

ین عرص عبارت از دوره نهضت فقهی است که مذاهب اسالمی تأسیس شده در ا دور سوم:

  20این عرص احادیث جمع آوری و فقه تدوین شد.

عبارت از دورۀ تقلید و بند شدن باب اجتهاد بعد از استقرار مذاهب اسالمی  دور چهارم:

 21است.

 عبارت اند از:منایم  ذکرادوار فوق را اگر براساس سنوات هجری در تطور فقه اسالمی 

 میباشد. ملسو هيلع هللا ىلصرسوالله  از زمان بعثت الی زمان رحلت عهد ترشیع اسالمی: -1

ـ ق میباشد. 40 – 11عبارت از عرص خلفای راشدین است که از سال  فقهی:اول دور  -2  ه

و بزرگان تابعین میباشد که از  مرضی الله عنهدر زمان صغار صحابه کرام  فقهی:دوم دور  -3

 میگردید. اوائل قرن دوم هـ ق آغاز

 عبارت از اوائل قرن دوم تا به نصف قرن چهارم هـ ق میباشد. فقهی:سوم دور  -4

عبارت از نصف قرن چهارم تا به سقوط بغداد و خالفت عباسیان در  فقهی:چهارم دور  -5

 22هـ ق میباشد. 656سال 

                                                           
 23تاریخ ترشیع اَّلسالمی، ص   - 18
آنها صحبت منوده و با ایامن خویش فوت منوده  تابعین اشخاص مسلامن اند که صحابه کرام رضی الله عنه را دیده باشند و با - 19

 باشند.
 23تاریخ ترشیع اَّلسالمی، ص   - 20
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  ل/ عمومیاتفصل او  

صادر طبق ماقتصاد اسالمی نیز در این ادوار  ،بعد از ذکر مخترص ادوار تاریخ ترشیع اسالمی

حالت در عمومی و خصوصی ، اقتصاد اسالمی در عرصۀ های رشیعت اسالمی به پختگی رسیده

برای  ، اسالمبر خالف نظامهای رسمایه داری و سوسیالستی میباشد توازن نه افراط و نه تفریط

 .هردو نوع اقتصاد عمومی و خصوصی احکام را بیان داشته است رشد

سیستم اقتصاد عمومی مبنی بر جمع آوری زکات،  الله عنه رضیدر عرص خالفت عمر بن الخطاب 

عامه مصارف مصارف آن بخاطر  ،صدقات، خمس، خراج، عرش، و گذاشنت آن در بیت املال

) بیت و محلی بنام وکمک به محتاجان و فقراء بوده که برای اولین بار در این دوره اصطالح 

ی که یبیت به معنای خانه و مال به معنای دارا املال ( بوجود آمد و این واژه مرکب از دو کلمۀ:

در این خانه نگهداری و محافظت میشد استعامل گردید که بعدها این اصطالح عام شد و باَّلی 

برای  رضی الله عنهد، در زمان خالفت عمر یمیگردمتام اموال عامه در اقتصاد اسالمی استعامل 

میتوان استناد منود که برای تنظیم جمع  ، اد شدهرکدام از وجوه بیت املال دیوانهای اداری ایج

سیستم حقوق اداری در نظام اسالمی با  رضی الله عنهو خرچ عواید و مصارف عامه در زمان عمر 

  پیروی از اصول رشعی اساس گذاشته شد.

) بیع، اجاره،  مانند انواع عقود را در بخش اقتصاد خصوصی دین اسالم اسباب کسب ملکیت

وصیت، میراث، تصاحب، استیالء،  هبه، مرابحه، سلم، استصناع و ...(، مشارکت، تمضاربرهن، 

طبق احکام و صنعت و حرفه، احیاء زمین های موات ) بکر و بایر  به اجازه حاکم(، شفع، 

 قواعد رشعی مرشوع گردانیده است.

بعد هر شخص میتواند اقتصاد خویش را توسط موارد فوق به استثنای وصیت و میراث که 

از موت مورث تحقق میابد رشد داده و از این طریق کسب منفعت مرشوع منایند، چنانچه در 

این کتاب خویش به انواع عقود بانکداری اسالمی توضیحات مفصل خواهیم داشت و دریافت 

باعث تقویت اقتصاد اجتامعی و فردی خواهم منود که رشد اقتصادی در بانک دارای اسالمی 

 .هردو میگردد
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 :در مورد اقتصاد اسالمی عاصرمطلب دوم: نظریات علمای م

 دات علامی متقدمهاعلامی معارص در مورد اقتصاد اسالمی با پیروی از نصوص رشعی و اجت

فتاوای معارص را در مورد اقتصاد اسالمی همراه با تطور عرص فعلی در مجامع اسالمی منعقد 

اقتصاد اسالمی علامی معارص تحریر منوده اند که از منود اند و همچنان کتب جدید را در مورد 

) اقتصاد السالمی والقتصاد املعارص از دکتور محمد  جمله میتوان به برخی از کتب مانند

عبدالله العربی ( ) اقتصادنا، از استاد محمد باقر صدر( ) املدخل الی القتصاد اَّلسالمي از 

ین رساله های دکتورا در بخش اقتصاد اسالمی بیشرتو همچنان دکتور محمد شوقی الفنجری( 

ِف عهد عمر بن الخطاب از دکتور أحمد  يتحریر و نرش گردیده است مانند )النظام اَّلقتصاد

الشافعی( ) حق الفقراء ِف أموال اَّلغنیاء از دکتور ابراهیم اللبان( ) املذاهب الجتامعیه 

رانسوی َّلووست( ) آراء ابن تیمیة ِف والسیاسیة لدی ابن تیمیة از اقتصاد دان مسترشق ف

همچنان  نام برد. 23ها ِف املجال القتصادي از دکتور محمد بن املبارک (الدولة و مدی تدخل

فتاوی در مورد اقتصاد  علامی اسالمی در بخش اقتصاد اسالمی معارص در مجامع اسالمی

اند و اقتصاد اسالمی را  اسالمی با توازن عرص فعلی با در نظرداشت اصول رشعی صادر منوده

برای امت موارد اقتصادی در عرص معارص با سایر مکاتب وضعی اقتصادی در حل و حرمت 

 اسالمی واضح ساخته اند.

تطور اقتصاد معارص اسالمی از عرص امروزی نبوده بلکه علامی اسالمی در رشد و ابراز 

این دین برای فالح و رستگاری نظریات مطابق اصول رشعی در متام ادوار تاریخ بعد از نشئت 

متدن ها و خالفت های اسالمی شاهد آن در طور ادوار تاریخ برشیت اساسات را گذاشته است 

 از علامی اسالمی منحیث پدر علم اقتصاد مسمی گردیده است 24ابن خلدون بوده، همچنان

                                                           
 ، ط مکتبة ملک فهد الوطنیة.23الطریقي عبد الله بن عبد املحسن، القتصاد السالمي، أسس و مبادي واهداف ص  - 23

بود که در  عرب مشهور شناسجامعه و رنگا تاریخ :ابن خلدون معروف به محمد بن خلدون حرضمیابوزید عبدالرحمن بن  - 24

 به دنیا آمد.  تونس میالدی در ۱۳۳۲جری قمری/ ه ۷۳۲سال 

بــه تــونس ســاکن شــدند. در و در اخیــر   مســکن گزیدنــد اســپانیا بــه بعــد خــانوادٔه او از اعــراب جنــوبی عربســتان بودنــد کــه

کردنـد و همـین امـر کردنـد در خانـٔه آنهـا توقـف میلدون، بزرگـان دینـی کـه از اسـپانیا بـه تـونس سـفر میدوران کودکی ابن خ

ــــــــــــن  ــــــــــــیلٔه ای ــــــــــــه وس ــــــــــــودکی و ب ــــــــــــدون از ک ــــــــــــن خل ــــــــــــد اب ــــــــــــث ش باع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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  ل/ عمومیاتفصل او  

نظر تاریخی بنام ، این ایام از ( م زندگی میگرد15( م و اوائل قرن )14موصوف در اواخر قرن )

  25ظلمت برس میربد. و ظلماین زمان در قرون وسطی یاد میگردد و اروپا 

تجارت و بخش  د،یتول)اقتصاد را به سه بخش ابن خلدون در کتاب خویش بنام ) املقدمة ( 

که در برگیردنده کار، اسعار، نقود، تجارت، صنعت، زراعت و  منوده است میتقس (یعموم

 26. جوامع دانسته استد اقتصاد در رشرا اهمیت آن 

 نی، عالوه بر امیباشد اتیو مال فایدهشامل دستمزد،  ابن خلدون هیبازار در نظر یها متیق

 یز یر یرا پ اساسات بیترت نیو به اه کرد لیو تحل هیرا تجز نیو زم یکار  یرو یاو بازار کاَّل، ن

رشد  جادیبه ا اتیکاهش مال کهترصیح داشته  نیمچنه، موصوف ارزش با کار هینظر یبرا کرده

 یاتیمال هادرآمد تا تجارت بسبب تشویق کاهش مالیات بیشرت شده و کندیکمک م یاقتصاد

 هکشورها را برجسته کرد نیتجارت ب یایمزا ابن خلدون در نظریه خویش، گردد جادیا یدیجد

 شعور مردم درن میتوا سودمند دانسته است از ایرنو کشور هر دواقتصاد  شیبه افزارا  نیو ا

 27باَّلی میرود. ثروت کشورهاآن که بالوسیله ،آنها همراه تجارت باَّل برود تیرضا

 سمیتاآدم  حالی کهمیدانند در  معارص اقتصادعلم را پدر  28سمیتااروپائیان آدم 

                                                           
، لغــت ،حسـاب ،جـربال ،هندسـه ،تـاریخ ،اقتصـاد ،نجـوم ،شناسـیجامعه ،شناسـیمردم ،کـالم ،اخـالق ،تصـوف ،فقـه ،قـرآن افـراد

ــعر،  ــیم،ادش ــق ب و تعل ــی ،منط ــفه ،ریاض ــیفلس ــت، منش ــه ، سیاس ــاموزد. از او ب ــت را بی ــه حکوم ــوط ب ــای مرب گری و کاره

 .گرددشناسی یاد میعنوان یکی از بنیانگذاران علم جامعه

ای بسیار معروف دارد را نوشت. این کتاب مقدمه« العرب و دیوان املبتداء و الخرب فی ایام العرب و العجم و الرببر»ابن خلدون کتاب 

داد توان دانش و چند بعدی بودن ابن خلدون را مشاهده کرد. او به رویکرد انتقادی و تحلیلی بسیار اهمیت میآن به خوبی میو در 

هایش را به طرق مختلف اثبات کرده و گاهی منابعی که گرفتند. او در مقدمٔه خود گفتهای که مورخان پیش از وی در نظر منینکته

گوییم و برای شناسی میاست. او علم عمران را بنیان نهاد. علمی که ما امروزه به آن جامعهانتقاد قرار داده استفاده کرده را نیز مورد

جری ه ۸۰۸گیرد و در واقع علم اصول تاریخ است. ابن خلدون در سال شناخت و بررسی اخبار تاریخی مورد استفاده قرار می

 wikipedia.org) پدیا، دانشنامٔه آزادویکی -ابن خلدون  ). فوت کرد قاهره سالگی در ۷۳میالدی در سن  ۱۴۰۶قمری/

 18وقی احمد، علامء املسلمین و علم القتصاد، ابن خلدون مؤسس علم القتصاد، ص دنیا ش - 25
 م 1989ط إدارة الثقافة والنرش عام  9عبداملولی سید شوربجي، الفکر القتصادي عند ابن خلدون اْلسعار والنقود.   ص  - 26
  (almasryalyoum.com)یت/عید حامد عبدالرحیم، مقالۀ القتصاد الحدیث بین ابن خلدون و آدم سم - 27

روشنگری  در دوران یاسکاتلند اخالق گرای وففیلسم وفات منوده او ۱۷۹۰ در سال  م تولد و ۱۷۲۳در سال  :آدام اسمیت - 28

پردازان شود. وی همچنین از نظریه یاد می و پدر علم اقتصاد مدرن اقتصاد سیاسی زیست منوده از او به عنوان پیشگام در اسکاتلند

 مدرن بشامر میرود.  داریرسمایه  اصلی نظام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2455069
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
( م بعد از ابن خلدون زندگی منوده است، در 17در قرن )نظریه پرداز اقتصادی  اسکاتلندی

نسبت به  قدمپیروی مینامید و پدر در خلقت مُ  قدمتمُ  از تأخرم ین نکته ثابت است کها حالی که

 پرس میباشد.

 هینظر)معروف است:  شیهابه خاطر کتاب شرتیکه ب یاسکاتلند یاسیو اقتصاددان س لسوفیف

 م نوشته بود، (1776)( که در سال ثروت ملل)و  م نوشته (1759)که در سال  ی(اخالق عواطف

رود که به  یاقتصاد به شامر م نهیاثر مدرن در زم نیآثار او و اول نیاز بزرگرت یکی یدوم کتاب

در کتاب  به رصاحت تیاگرچه آدام اسم، میشود ادیبه عنوان پدر اقتصاد مدرن  اواز  لیدل نیهم

از نقاط متاس بالقوه  یار یابن خلدون بهره برده است، اما بس نظریات که ازه اشاره نکرد خویش

 ، بطور مثال:دو محقق وجود دارد نیا نیب

اما با  ،دانسته استابن خلدون  نظریه به مشابه را کار  میتقس تیآدام اسم مشارکتدر 

چنانچه آدم سمیت برای نظریۀ ابن ، آنها نیب یاختالف زمان لیبه دل شرتیب یدگیچیو پ اتیجزئ

رای یک شخص ممکن نیست انجام خلدون در مورد فوائد تقسیم کار تفصیل را بیان داشته که ب

 است تا کارها بین کارگران تقسیم شود، مثالً فابریکۀ تدر یک فابریکه، بنابرین رضور  لمتام اعام

از آنها از ابتدا تا  کیهر  یوقت کند،یاستخدام ما، آنه نیکار ب میرا بدون تقسگر کار  (10)که 

 سوزن 20هر نفر  یروزانه آن برا دیتول تیظرف ستند،یایم سوزنپروسه ساخت  یرو روز انتها 

 دیتول ندیاز فرآ یهامن ده کارمندان دور هم جمع شوند و در بخش خاص حالی کهاست، در 

                                                           

بود. پدرش که او هم آدام  اسکاتلند در فایف نطقهٔ در م کیرکالدی آدام اسمیت فرزند یک مشاور حقوقی برجسته در شهر تاریخی

شد، ولی پس از  ربوده هاکولی سالگی توسط یک گروه از ۴اه قبل از تولد وی درگذشت. او در حدود اسمیت نام داشت شش م

 .زمان کوتاهی توسط عموی خود نجات داده شد و به آغوش مادرش بازگشت

جا فلسفٔه علم کرد و در آن فلسفٔه اجتامعی و فلسفٔه اخالق شد و رشوع به خواندن پوهنتون گالسگو سالگی، اسمیت وارد ۱۵در 

را گرفت. در سال خواند ف هاچستونی )که هرگز نباید فراموش شود( که اسمیت بعدها او را فرانسیس هاچسون اخالق را تحت نظر

میالدی آن جا را  ۱۷۴۶شد و در  پوهنتون آکسفورد در کالج بالیول پوهنتون گالسکو وارد سنل میالدی اسمیت با بورس ویژهٔ  ۱۷۴۰

او بود آشنا شد. میان این دو  وذ و مشهور اسکاتلندی که یک دهه پیشنویسنده و فیلسوف با نف دیوید هیوم م با ۱۷۵۱ترک کرد. در 

های مطرح در روشنگری اسکاتلند وجود داشت. در همین نفر از دیدگاه عقیدتی و شخصی نزدیکی بیشرتی نسبت به سایر شخصیت

را به دست آورد و سال بعد در همین  پوهنتون رشوع به تدریس  پوهنتون گالسگو  سال اسمیت کرسی استادی دورٔه آموزش منطق، در

 ((wikipedia.org) پدیا، دانشنامٔه آزادویکی -آدام اسمیت  منطق کرد. )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%8C_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
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  ل/ عمومیاتفصل او  

 .29کنند دیتول یاصلسوزن  48000روزانه  توانند یتخصص داشته باشند، م

توان یم پس . ه بودکار را آشکار کرد میو رضورت تقس تیاهم تیسمآدم خلدون قبل از  ابن

 .قبل از آدم اسمیت میباشد معارصگفت که ابن خلدون تنها پدر علم اقتصاد 
 

 تفاوت  اقتصاد اسالمی با اقتصادی وضعی:مطلب سوم: 

در جهان فعلی اقتصاد اسالمی با دو نوع اقتصاد وضعی ) اقتصاد رسمایه داری و اقتصاد 

صاد بر مبنای اصل افراط این دو نوع اقت حالی کهمیباشد در سوسیالستی ( در تقابل و تضاد 

و تقابل وافر  باهم تضاد نیز متذکرهمکتب  واند، مزید بر این هرد و تفریط اساس گذاشته شده

 ، که قرار ذیل تفصیل داده میشود:دندار 

 :یدار  هیرسما ینظام اقتصاد  -1

و  تیریدر مد یاقتصاد یو آزاد دیعنارص تول یفرد تیبر مالک یاست که مبتن یستمیس 

 .استآزاد  بازار  در روهاین ای متیق قیاز طر یاقتصاد تیالاعامل فع

فروش و  د،یکه در آن موضوع خر ه میشوددینام نیز نظام بازار آزاد بنام یدار  هینظام رسما

 دیتول یها و سازوکارها متیدولت در ق شده،کننده و مرصف کننده گذاشته  دیبه عهده تول دیتول

از عدم  نانیاطمحصول رقابت بین افراد به تطبیق قوانین، نقش آن در تنها کند و  یدخالت من

و کیفی  یمنیالزامات ا تیاز رعا نانیاطم نیقاچاق مانند مواد مخدر و همچن یعرضه کاَّلها

 باقی میامند.

است  یاقتصاد ندیدر فرآ یاز بازار و عنرص مهم یمرصف کننده بخش ،یدار  هینظام رسما در

مورد نظر خود را انتخاب کند و  یبا آن راحت است و کاَّل را که  یمرصف یو حق دارد الگو 

 نییکه تع یرا به مقدار  یئحق دارد هر کاَّل  دکنندهیتول ،بر آن وجود ندارد یخارج ریتأث چیه

 .کند یدار  خود دیحق دارد از تول نیکند عرضه کند و همچنیم

مل منافع شخصی ) مالکیت شخصی، عا بطور خالصه اصول نظام رسمایه داری عبارت اند از:

 میباشد، که دارای خصوصیات ذیل میباشد: و عدم دخالت دولت در امور اقتصاد(

هر فرد در نظام رسمایه داری اختیار دارد هر مقدار از اشیاء و امکانات  :مالکیت شخصیأ( 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 30تولید را که خواسته باشد، در مالکیت خود نگه دارد.

در عمل تولید نقش دارد کسب منافع  در این اصل عاملی که :منافع شخصیعامل  ب(

 31شخصی هر فرد به شامر میرود.

در نظام رسمایه داری دولت حق دخالت در  :عدم دخالت دولت در امور اقتصادیج( 

امور تجارتی را نداشته و همچنان دولت منیتواند برای امور اقتصادی موانع ایجاد کند، تجار، 

ی باشند تا بر رشایط و قیود اضافی دولت عمل تولید کننده گان، صاحبان رسمایه مکلف من

 32منایند.

 :) اشرتاکی( یستیالیسوس ینظام اقتصاد -2 

برنامه  قیاست و دولت از طر دیتول لئبر وسا یجمع تیالکبر م یاست که مبتن یستمیس 

 کند. یل مو را کنرت  یاقتصاد یها تیفعال یو اجرا تیریمد یمرکز  یز یر

و کنرتل  یخصوص تیفقدان مالک یستیالیسوس یام اقتصادمشخصه نظبه این توضیح که 

را  تیمالک نیدر آن متعلق به همه افراد است، اما دولت ا تیاست، مالک یعموم تیمالک

افراد  نیب عیتوز ندیشود و بر فرآ دیتول دیبا یز یکه چه چ کندیم نییتع نیو بنابر کندیم تیریمد

در د، نداشته باش اریرا در اخت هیمنابع و رسما د،یند ابزار تولنتوا یمن ، افرادکندینظارت م

مرتبط با  یادارات و ارگان ها نییدولت است که حق اقدام و تع از آن تیمالک اینصورت

 .میشودها منعکس  متیامر در کنرتل دولت بر سطح ق نیا ،را دارد یدیتول امتیتصم

لکیت اجتامعی، برنامه ریزی، اصول اساسی نظام سوسیالستی ) اشرتاکی ( عبارت اند از: ) ما

 میباشد. منافع اجتامعی، تقسیم درآمد بطور مساوی(

 که هرکدام از اصول متذکره عبارت اند از:

در نظام سوسیالستی عوامل تولید یعنی زمین ها، کارخانه جات،  مالکیت اجتامعی:أ( 

بوده و زیر نظر ی در مالکیت شخصی کسی منیباشند، بلکه در مالیکت ملی تفروشگاه های تجار 

دولت اداره میشوند، کسانی که در چنین جاها کار میکنند کارمند دولت بوده و بیشرت درآمد این 
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  ل/ عمومیاتفصل او  

ی که برای استفاده شخصی هستند در مالکیت ئامکان به خزانۀ دولت واریز میگردد، فقط اشیا

 33شخص شامل میباشد.

اقتصادی را دولت تحت در نظام سوسیالستی همه سیاست گذاری های  ب( برنامه ریزی:

مل اقتصادی گرد یک برنامه انجام میدهد و در این برنامه متام رضوریات اقتصادی و تعداد عوا

آوری شده و تعیین میشود که چه میزان رسمایه و کار برای تولید چی مقدار کاَّلها و خدمات 

کارگران فالن  و برای رضورت است به طور مثال از فالن کاَّل به چی مقدار باید تولید شود

 34بخش به چی مقدار مزد در نظر گرفته شود.

برتری منافع اجتامعی بر منافع شخصی است، یعنی نظام سوسیالیسم  ج( منافع اجتامعی:

مدعی است که در اقتصاد رسمایه داری متام تالش های اقتصادی تابع نفع شخصی افراد 

 35اساساً با برنامه ریزی صورت میگیرد.میباشد، اما در نظام سوسیالستی رعایت منافع اجتامعی 

درآمد که از راه تولید بدست میاید، باید بطور مساوی در  د( تقسیم درآمد بطور مساوی:

میان افراد تقسیم شود، نباید تفاوت زیادی بین ثرومتند و فقیر باشد و در تقسیم در آمدها باید 

 36تعادل برقرار شود.

 : ینظام اقتصاد اسالم -3

های فعاليت  و در همه انواع معامالت یبر تطبيق رشيعت اسالم یمبتن یسالمی نظاماقتصاد ا

چنانچه  میباشد، در اقتصاد اسالمی حد وسطیت نه افراط و نه هم تفریط وجود دارد، یاقتصاد

ًة َوَسطًا ليتَكونوا ُشَهداَء َعََل النّاسي ﴿الله تبارک و تعالی میفرماید:  ليَك َجَعلناكُم أُمَّ  37﴾وَكَذَٰ

 .باشید شاهدقرار دادیم تا بر مردم  ۀ بین) افراط و تفریط (شام را امت میان همچنان

وجه دَّللت آیۀ متربکۀ مذکور بر اینست که خداوند مسلامنان را توسط احکام دین مبین اسالم 

 است. امت وسط بین افراط و تفریط قرار داده
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
برای رشد  را مورد توجه قرار داده وبنابرین اقتصاد اسالمی، اقتصاد فردی و عمومی هردو 

در بازار مطلق نبوده بلکه در  یفرد اقتصاد آزادی هایآنها قواعد مرشوع را پیشکش مینامید، 

دولت ناظر بر آن است، برای کنرتول قیم، منع غش   میباشد که رشیعت اسالمیاحکام محدوده 

جلو خود رسی های بازار گرفته  مؤظف اند تادر نظام اقتصاد اسالمی و فریب، احتکار، مراجع 

صورت گیرد، ربح در داد و ستد عادَّلنه باشد،  اجتامعی ، داد و ستد بر مبنای عدالتشود

، نه تنها از نظر است چنانچه در فقه بحث غنب فاحش، در قیم امتعه، تدلیس و فریب منع شده

نظر بُعد معنوی اثم و بُعد مادی چنین عقود جایز نبوده و مورد فسخ دانسته میشود، بلکه از 

َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع َوَحرََّم ﴿اقتصاد اسالمی بر اساس حکم قطعی قرآن  گناه دانسته میشود

بَا  را منحیث قاعدۀ کلی در معامالت قرار داده است. حالل است بیع و حرام است ربا38﴾الرِّ

مرشوع حالل دانسته و  وجه دَّللت آیۀ متربکه فوق براینست که خداوند بیع را منحیث عقد

برای رشد اقتصاد مورد توجه و پسند قرار داده است و ربا را حرام و منحیث عقد  آن راانعقاد 

هیچ گاهی در بازار اقتصاد اسالمی ربا حالل و بیع حرام بنابرین ، مردود دانسته است جائزغیر 

) الله تبارک  ارع حکیمبه ش اسالمی ترشیعدر احکام  حالل بودن و حرام بودن، شده منیتواند

در اقتصاد اسالمی  عتیاهداف رش لو کنرت  نی برتمب ارزش ها،از ایرنو ، تعلق دارد و تعالی (

 . میباشد و آخرت ایبه سعادت دن دنیرس یبرا

اخالق، با فقه  عالوه بر اعتقاد وکوچک، و  بزرگ یهامجموعه ریزبا  اسالمی علم اقتصاد

 احاطه شده است. اسالمی حاکم بر اقتصاد یمدنبه عنوان قانون  یمعامالت مال

اگر توجه گردد یک چرخش مهم اقتصادی را توسط  از منظر فقه اسالمی اقتصاد علمدر 

دریافت مینامیم به این توضیح هرگاه  قاعدۀ رشد اقتصاد فردی باعث رشد اقتصاد ملی ) عمومی (

المی از جانب دولت ها حامیه افراد جامعه از نظر کسب، کار، رسمایه گذاری در جوامع اس

سب، کار، رسمایه گذاری و سایر مشاغل مرشوع باعث میگردد سب رسمایه توسط، کي شوند، کَ 

تا رسمایه فردی افزایش و به نصاب عرش، زکات، صدقات، مالیه برسد، و دولت بعد از تکمیل 

یت املال واریز ین منوده از آنها کسب منوده و به خزانه بینصاب اندازه معین که رشیعت تع

 منوده و برای مخارج امور عامه و رشد اقتصاد عمومی مرصف مناید.
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  ل/ عمومیاتفصل او  

 

 :ابعاد اقتصاد اسالمی مبحث سوم:

نظام اقتصاد اسالمی با تفاوت سایر نظامهای اقتصاد وضعی تنها دارای بُعد مادی نبوده بلکه 

اسالمی مورد خطاب اقتصاد اسالمی در رشیعت  بُعددارای بُعد معنوی نیز میباشد که هردو 

احکام الهی و مصادر رشیعت اسالمی قرار گرفته است، بخش مادی اقتصاد اسالمی توسط 

قوانین اسالمی و قضائی برای نظم جامعه تنظیم گردیده است، لیکن جنبه معنوی آن بین بنده و 

 .تعلق داردخداوند با مؤاخذه اخروی 

د که نداشته و َّلزم و ملزوم یکدیگر میباش ابعاد مادی و معنوی اقتصاد اسالمی با هم رابطه

 در مطالب ذیل هرکدام جداگانه توضیح میگردد:
 

 :عد مادی اقتصاد اسالمیاول: بُمطلب 

 بُعد و جنبۀ مادی اقتصاد اسالمی در فقه اسالمی با پیروی از نصوص رشعی با قواعد و ضوابط

 . شده استداده تفصیل و رشح  منحث قوانین اقتصاد اسالمی

ر عرصه اقتصاد عمومی بر مبنای عدالت اجتامعی جلوگیری از ظلم و وضع اخذ مخارج د

 متذکره بطور استبدادی حکومت را منع مینامید.

( قانون 42ین مینامید چنانچه مادۀ )یاقتصاد وضعی نیز معیار محصول و مالیه را قانون تعدر 

مالیه و محصول بدون حکم هـ ش افغانستان ترصیح میدارد که هیچ نوع  1382اساسی سال 

 قانون گرفته منیشود.

بنابرین قاعده قانونیت اخذ محصول و مالیه را قانون وضعی بدون حکم رصیح خویش مجاز 

منیداند چنانچه رشیعت اخذ عرش، زکات و سایر موارد را معین به نصاب آن دانسته است و به 

كَاةَ ﴿ پرداخت آن آمر به اداء وجوب به حکم الهی ترصیح د زکات خویش را بدهی39﴾َوآتُوا الزَّ

 است. منوده

وجه دَّللت آیۀ متربکه فوق براینست که شارع حکم به صیغه امر به دادن زکات مسلامن را 

 مکلف میگرداند.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ترشیع از سوی هم شارع، حکم تکلیفی مبنی مجاز بودن بیع، نهی و منع ربا توسط آیه متربکه 

بَاَوأََحلَّ اللَُّه الْبَ  ﴿ منوده است  ا.حالل است بیع و حرام است رب 40﴾يَْع َوَحرََّم الرِّ

در اقتصاد اسالمی انواع بیوع و عقود که در آن ربا متصور نباشد و براساس احکام  از ایرنو

باید مبادرت صورت  قرشیعت اسالمی منعقد گردد مجاز بوده برای کسب اقتصاد از این طری

، برخالف ربا را حرام و داده شودستد، توسعه و رشد گیرد و ابعاد مادی اقتصاد  توسط داد و 

از جمله منکرات دانسته و بر منع و اجتناب آن شارع حکم منوده است، و همچنان مرتکب آن 

 را سزاوار جزای تعزیری دانسته است.

از نظر بُعد مادی مبنی بر منع و حرام دانسنت ربا در  ملسو هيلع هللا ىلصحدیث ذیل پیامرب بزرگ اسالم 

 :گردیده استترصیح  چنین اقتصاد اسالمی

))الذهب بالذهب والفضة : ملسو هيلع هللا ىلص عن أِب سعيد الخدري ريض الله عنه؛ قال: قال رسول الله 

ثالً ِبثلٍ  ؛ فمن زاد ، يداً بيدٍ بالفضة، والرُبُّ بالربِّ، والشعْي بالشعْي، والتمر بالتمر، وامللح بامللح؛ مي

41أو استزاد؛ فقد أرىب، اَلخذ واملعطي فيه سواء((.
 

: ))طال به طال، نقره  ملسو هيلع هللا ىلص الله فرمود: رسول روایت شده که الله عنه یرض یخدر  دیز ابوسعا

، ، دست به دستثلبه م مثل به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، منک به منک، 

 ستاند ربا منوده است، گیرنده و دادنده برابر اند در ربا. کسیکه اضافه میدهد و یا می

حدیث فوق بر اینست که تبادله اشیاء همجنس باید مثل به مثل و دست به دست وجه دَّللت 

چنین داد و ستد حرام وربا باشد و اگر در بین آنها تفاضل و زیادت در داد و ستد قرار گیرد، 

 ه و ربا فضل هردو مجاز منیاشد.ئاست، بنابرین ربا نسی

رشیعت اسالمی بطور مرشوع  اسباب کسب ملکیت و ترویج اقتصاد از نظر بُعد مادی در

 حکم، الله تبارک و تعالی در مورد حصول رزق حالل و طیب چنین است شده مجاز دانسته

 میفرماید:

يْطاني إينَُّه لَُكْم َعُدو  ﴿ امَّ ِفي اْْلَرْضي َحالَّلً طَيِّباً َو َّل تَتَّبيُعوا ُخطُواتي الشَّ  يا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا مي
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  ل/ عمومیاتفصل او  

 42﴾ ُمبي  

و از گامهاى شيطان  ،اى كه در زمي است بخوريدهاى حالل و پاكيزهدم از نعمتاى مر 

 .زيرا او دشمن آشكار شامست، پْيوى نكنيد

مانند، تجارت و انعقاد  رشعی رزق حالل و طیب هامنا اسباب کسب ملکیت بطور مرشوع

ب، حیازت، اسباب عقود مجاز رشعی، احیاء زمین های موات ) بکر بایر( به اجازه حاکم، تصاح

در اقتصاد عمومی گرفنت  میباشد، کسب ملکیت از طریق ارث، وصیت، هبه در اقتصاد خصوصی

ز، وضع برنامه و کن استخراج عرش، زکات، وضع مالیه، محصول بطور عادَّلنه، استخراج معادن،

ها برای رشده اقتصاد عمومی از طریق تجارت و داد ستد با سایر کشورها در پرتو احکام 

 رسمایه گذاران رشیعت اسالمی، جلب رسمایه گذاری و حامیت جانی و مالی و دادن اطمینان به

 میباشد.اسالمی رشیعت احکام غرض رسمایه گذارای طبق 

از جانب شارع ترشیع شده است  اسالمی اقتصادمادی در رشیعت اسالمی احکام که در بُعد 

 ذیل تقسیم میگردد:به دو نوع 

  :تقطعی الدالل احکام -1

قطعی دَّللت آنها ثابت بوده، احتامل  رعبارت از نصوص در قران و حدیث است که بطو 

به  و احکام ثابت است این نوع، یستقبول نقابل احکام  این نوعتأویل، شک و اختالف در 

حالل بودن بیع و حرام  یباشد مانند حکم الله تبارک و تعالی در موردمنزمان و مکان قابل تغیر 

بَا﴿که میفرماید: بودن ربا  ، این حالل است بیع و حرام است ربا 43﴾َوأََحلَّ اللَُّه الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ

ربا حالل منیشود و هیچ  قابل تغیر نیست به این توضیح که در هیچ زمان و مکانی حکم الهی

ل این نوع توجیه و تأویل و شک در حرام بودن ربا در رشیعت اسالمی مجاز نبوده از زمان نزو 

آیه تا به حال با نزول و سعود اقتصاد در متام ازمنه های تاریخ اسالمی این حکم به حالت خود 

 .میباشد حرام قطعیبراساس حکم قطعی الدَّللت ربا  وباقی مانده 

  :تظنی الدالل -2

طبق قواعد علم اصول  نصوص بطور قطعی و بطور متواتر ثابت نشده احتامل تأویل این نوع
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
در رأی مجتهدین نصوص امکان تأویل، اختالف  این نوعنه ها دارد، بنابرین در در متام ازم

 مسائل کرام در زمانه های مختلف بالوسیله اجتهاد در رشیعت میباشد. چنانچه در این خصوص

مجال در چنین موارد براساس  ردر مورد حالل و یا حرام بودن آنها حکم قطعی وجود نداشته بناب

 قواعد عام ترشیع بر دوش فقهای مجتهد میباشد. مقاصد کلی رشیعت و

میتوان قاعدۀ اصل در اشیاء اباحت را ذکر منود تا زمانیکه دلیل بر حرمت اشیاء و مسائل که 

ثابت نشده باشد متام اشیاء و مسائل مباح میباشد، مثال علامء در عرص فعلی مبنی بر اخذ مالیه 

 ، علامی کهحکم قطعی نصوص رشعی وجود نداردکه و محصول تحت عنوان )الرضائب املالیه( 

از عموم قواعد ترشیع استنباط  میباشند موافق اخذ مالیه و محصول بخاطر متویل مالی حکومت

 مینامیند که اخذ مالیه و محصول بطور عادَّلنه از جانب حکومت مجاز است.

 :عد معنوی اقتصاد اسالمیدوم: بُ طلبم

در اقتصاد وضعی زیر  استتفاوت می با اقتصاد وضعی کامال بُعد و جنبه معنوی اقتصاد اسالم

و بر آن معتقد نیستند، رضامندی الله متعال در داد و ستد،  عنوان معنویات چیزی تصور منیشود

این در ، متام توجه وجود ندارده و پاداش اخروی، در اقتصاد وضعی اصالً ذمعامالت، مؤاخ

بر خالف در اقتصاد اسالمی عالوه بر جنبه  کز است،متمر ی به بُعد مادی اقتصاداقتصاد  نوع

مادی آن ترکیز به جنبه معنوی نیز از جمله اساسات و احکام اسالمی محسوب میگردد، کسب 

مال از طریق مرشوع برای مسلامن مورد پاداش اخروی، برکت در کسب و کار دانسته شده 

مسلامن میباشد و اجتناب از  است چنین جنبه مشوق اندوخنت اقتصاد از طریق مرشوع برای

اسالمی کسب مال را از طریق غیر مرشوع حرام  رشیعت ،کسب غیر مرشوع اموال میباشد

سبب معصیت خداوند و مجازات دنیوی در بُعد مادی و مجازات اخروی در  آن رادانسته و 

 بُعد معنوی میداند.

در اعامل را الله تبارک و تعالی الله تبارک و تعالی در سورۀ ) الطالق ( در مورد اینکه تقوی 

َوَمْن يَتَّقي اللََّه ﴿د چنین ارشارد میفرماید: باعث مکافات رزق وافر بدون حساب ارزانی میدار 

ُب َوَمْن يَتَوَكَّْل َعََل اللَّهي فَُهَو َحْسبُهُ  ْن َحيُْث ََّل يَْحتَسي  .44﴾يَْجَعْل لَُه َمْخرًَجا َويَْرزُقُْه مي
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  ل/ عمومیاتفصل او  

حسابش را که و از جاي میدهدباشد خداوند برای او راه نجاتی قرار و هرکس تقوا داشته 

 .است ندهو هر كس بر خدا اعتامد كند او براى وى بس ،رساندند به او روزى مى یکمن

بنابر حصول رزق حالل و کسب مال و ملکیت از طریق مرشوع وجه دَّللت آیۀ متربکۀ فوق، 

براساس وعدۀ ی تقوای الله را اختیار مناید ، و اگر کساست توصیف شده تقوای خداوندیبه 

 ارزانی میدارد.برایش را بدون درک او و حالل خداوند رزق وافر 

برای کسب ملکیت از طریق غیر مرشوع وعید های در نصوص رشعی ترصیح شده است و 

الله چنین نوع از کسب ملکیت را غیر مرشوع و مستوجب رسزنش خداوندی دانسته است 

 لی مفرماید:تبارک و تعا

لي إيَّلَّ أَْن تَُكوَن تيَجارَةً َعْن تَرَاٍض ﴿ يَن آَمنُوا ََّل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم بيالْبَاطي نُْكمْ يَا أَيَُّها الَّذي  45.﴾ مي

مگر آنکه تجارتی باشد که  ،، مال یکدیگر را به ناحق مخوریدآن کسانیکه ایامن آورده ایدای 

  .ردهاز روی رضا و رغبت ک

، لیکن کسب مال از حراممال کسب  شده اند بر منع مسلامنان ،متربکۀ فوق ۀآی وجه دَّللت

طریق باطل )ربا، رشوت،  مسلامن نباید از بنابرین، طریق تجارت مرشوع و مجاز میباشد

 .دناختالس، رسقت، فریبکاری و ... ( کسب مال و ملکیت منای

ذمت این عمل زشت در کسب ربا و مم بودن همچنان الله تبارک و تعالی در مورد حرا

  اقتصادی چنین ارشاد میفرماید:

َن الَْمسِّ ذَليَك بي﴿ يْطَاُن مي ي يَتََخبَّطُُه الشَّ بَا ََّل يَُقوُموَن إيَّلَّ كاََم يَُقوُم الَّذي يَن يَأْكُلُوَن الرِّ أَنَُّهْم قَالُوا الَّذي

بَا َوأََحلَّ  ثُْل الرِّ َا الْبَيُْع مي ْن َربِّهي فَانْتََهى فَلَُه َما َسلََف إيمنَّ ظَة  مي بَا فََمْن َجاَءُه َمْوعي اللَُّه الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ

 46﴾َوأَْمرُُه إيىَل اللَّهي َوَمْن َعاَد فَأُولَئيَك أَْصَحاُب النَّاري ُهْم فييَها َخاليُدونَ 

رخاسنت كىس كه شيطان بر اثر خيزند مگر مانند بخورند، )از گور( برمنى كساىن كه ربا مى 

و  ،ستا مانند ربا بیع گفتندمی. اين بدان سبب است كه آنان رسش كرده است، آشفته متاس

اندرزى از جانب  هر كس پس، ، و ربا را حرام گردانيده استرا حالل بیع حال آنكه خدا

و كارش به خدا   اوستاز آني  باز ايستاد آنچه گذشته خوارى از ربا و پروردگارش بدو رسيد
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند  خوارى و كساىن كه به ربا شودیواگذار مى

 .بود

وجه دَّللت آیه فوق در مورد مذمت عمل شنیع ربا حکم مینامید و ربا خور را گزند زده شیطان 

با عمل منوده معافیت داشته بعد ن هرگاه کسی قبل از نزول این آیه به ر توصیف مینامید و همچنا

، در وداز نزول این آیه که ربا توسط آن حرام دانسته شده است نباید به ربا متسک و عمل من

اشخاص ربا خوار صورت متسک و اعاده به عمل ربا از جمله صاحبان اهل جنم میباشند و 

 همیشه در جهنم میباشند.

کب ربا و مبادرت به این عمل حرام را این وعید خداوند در بُعد معنوی برای شخص مرت

 دانسته است.همیشگی سزاوار آتش جهنم 

 همچنان الله تبارک و تعالی میفرماید:

اٍر أَثييمٍ ﴿  بُّ كُلَّ كَفَّ َدقَاتي َواللَُّه ََّل يُحي بَا َويُْرِبي الصَّ ربا مى  خدا از بركت 47﴾ََيَْحُق اللَُّه الرِّ

 خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست منى دارد. افزايد، و  كاهد، و بر صدقات مى

وجه دَّللت آیۀ متربکۀ فوق براینست که الله تبارک و تعالی در معامالت ربا خیر و برکت را 

منی نهد برخالف در صدقات که به رضای الله باشد خیر و برکت نهفته است، هرگاه کسی 

شکران نکند آنها را دوست منوده ناسپاسی و کفران نعمت های خداوندی را که برای آنها 

ندارد، پس معیار دوستی خداوند انجام اعامل نیک و دشمنی با خداوند انجام اعامل ممنوعه و 

 زشت چون ربا است.

 در آیۀ دیگری الله تبارک و تعالی میفرماید:

اَلَة َوآتَُوا ا﴿ اليَحاتي َوأَقَاُموا الصَّ لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمي ْم َوََّل إينَّ الَّذي نَْد َربِّهي كَاَة لَُهْم أَْجرُُهْم عي لزَّ

ْم َوََّل ُهْم يَْحزَنُونَ    48﴾َخْوف  َعلَيْهي
اند، پاداش  كساىن كه اَيان آورده و كارهاى شايسته كرده و مناز بر پا داشته و زكات داده

 .شوند مى و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگي، آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود

اقامۀ مناز اینکه مانند وجه دَّللت آیۀ متربکۀ فوق بر اینست که هر آن مؤمن که اعامل صالح 
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  ل/ عمومیاتفصل او  

مطمنئ  عده خداوند برای آنها است کهو  ود برای آنها پاداش نیکوئی نمینامید و زکات میده

 و حزن نداشته باشند آنها از جمله صالحین اند.خوف  باشند

 ا الله تبارک و تعالی میفرماید:در مورد شدت مذمت عمل رب

نييَ ﴿ بَا إيْن كُنْتُْم ُمؤْمي َن الرِّ َي مي يَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَقي فَإيْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ، يَا أَيَُّها الَّذي

َن اللَّهي َورَُسوليهي َوإيْن تُبْتُْم فَلَكُْم رُُءوُس أَْمَواليُكْم    49﴾ََّل تَظْليُموَن َوََّل تُظْلَُمونَ بيَحرٍْب مي
ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است  اى كساىن كه اَيان آورده

و اگر توبه كنيد،  ،ايد برخاسته سولشرنكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و  و اگر چني .واگذاريد

 .بينيدكنيد و نه ستم مى مى . نه ستم هاى شام از خودتان استرسمايه 

وجه دَّللت آیۀ متربکه فوق مسلامنان را به تقوای الهی و ترک ربا ترغیب منوده است و 

، هرگاه از این خطاب الهی خطاب منوده در صورت که مسلامن استید پس ربا را ترک کنید

آمادگی نافرمانی نافرمانی خود و پیامربش دانسته  آن راعدول صورت گیرد الله تبارک و تعالی 

جنگ با خدا و رسولش میباشد، بدون شک بطور قطع که ربا خور در جنگ خدا و رسولش 

مغلوب است، هرگاه بعد از معصیت ربا خور توبه منود میتواند اصل مال خود را بگیرد در 

اینصورت نه باَّلی داین ظلم میشود چون اصل مال خویش را میستاند و نه هم باَّلی مدیون 

 شود چون اضافه از دین چیزی دیگری به داین نه میپردازد.ظلم می

از جمله  آن رانیز در مورد مذمت عمل ربا ارشاد فرموده و  ملسو هيلع هللا ىلصهمچنان احادیث نبی کریم 

 احادیث ذیل توصیف منوده است:گناهان کبیره در 

املُوبيَقات، قالوا: يا اجتنبوا السبع  )) :قال صَل الله عليه وسلمعن أِب هريرة ريض الله عنه عن النّبّي 

؟ قال: الرشُك بالله، والسحُر، وقَتُْل النفسي التي َحرََّم الله إَّل بالحق، وأكُل  رسول الله، وما ُهنَّ

، وقذُف املحصناتي الَغافيالت املؤمنات با، وأكُل مالي اليتيم، والتََّويّل يوَم الزَّْحفي  50.((الرِّ

گناه کبیره خود را هفت فرموده: از  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  ابو هریرة رضی الله عنه روایت شده کهاز 

رشک با خدا، سحر، : ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله فرمود ؟آنها کدامها اندرسول الله  ایگفتند:  ،نگهدارید

فرار در جهاد  م،یتیکشنت نفس که خداوند آن را جز به حق حرام کرده، خوردن ربا، خوردن مال 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 .تهمت بسنت به زنان پاک دامن مؤمن

در جنب سایر گناه های بزرگ  ملسو هيلع هللا ىلصحدیث فوق براینست که پیامرب بزرگ اسالم  وجه دَّللت

اید مسلامن و کبیره خوردن ربا را نیز از جمله گناهان کبیره دانسته و امر منوده تا از إعامل آن ب

 د.ناجتناب منای

 چنین ارشاد فرموده است: ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله در حدیث دیگری در صفت مذمت ربا 

الربا ثالثة وسبعون باباً، أيرسها   )) القملسو هيلع هللا ىلص سعود ريض الله عنه، عن النبي وعن عبد الله بن م

روایت منوده  ملسو هيلع هللا ىلصعبدالله بن مسعود رضی الله عنه از رسول الله 51((مثل أن ينكح الرجل أمه 

مرد با مادرش  زناآن مانند  نیکه آسان تردر گناه دارد ربا هفتاد و سه باب است که فرمود:))

 است.

زشت بودن معصیت ربا است که تنفر و انزجار طبعیت یث فوق در شدت گناه وجه دَّللت حد

سلیم انسان از آن عار وننگ مینامید و آن معصیت شنیع زنا با مادر است، کسیکه به ربا عمل 

 مینامید مانند اینست که نعوذ بالله با مادر خود زنا منوده باشد.

آكل الربا ومؤكله الله،  لعن))  :ملسو هيلع هللا ىلصل الله عن جابر بن عبدالله ريض الله عنهام قال قال رسو 

 52((.وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

فرموده که الله تبارک و تعالی  ملسو هيلع هللا ىلصاز حرضت جابر رضی الله عنه روایت است که رسول خدا 

باَّلی ربا خوار، مؤکل، تحریر کننده، و شاهد ربا لعنت منوده و فرموده که متام اینها در گناه 

 برابر اند.

لت لعنت در مصطلح دین اسالم به مفهوم رانده شده از دربار خداوند است، چنانچه وجه دَّل

در شیطان را لعین میناممد که الله تبارک و تعالی او را از دربار و رحمت خویش رانده است، 

برخی از معاصی الله تبارک و تعالی مسلامن را لعنت منوده است که از آن جمله ربا است تنها 

د نتکب معصیت نیست کسانیکه چرخ این گناه را به نحوی از انحا در حرکت میاور ربا خوار مر 

مانند، وکیل، موکل، کاتب )مامور نویسنده، کمپیوتر کار( شاهد و یا هرکسیکه به یک طریقه در 

 خداوند باَّلی آنها لعنت منوده است.این مذمت و عمل معصیت شامل باشند 
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  ل/ عمومیاتفصل او  

ر مذمت اندوخنت اقتصاد از طریق غیر مرشوع است متام نصوص فوق از نظر بُعد معنوی د

را تشویق به تجارت و اقتصاد مرشوع مینامید  انترشیع اسالمی نه تنها در جنبه مادی مسلامن

بلکه امر مینامید تا از اندوخنت مال از طریق غیر مرشوع باید اجتناب مناید زیرا مورد رسزنش 

 مجازات اخروی سوخنت در آتش جهنم استالهی در دنیا و آخرت قرار میگیرد و سزاوار 

اعطای عرش و و عدم چنانچه الله تبارک و تعالی در مورد جمع آوری رسمایه و عدم انفاق 

 زکات چنین ارشاد میفرماید:

ُْهْم بيَعَذاٍب أَ ﴿ ُقونََها ِفي َسبييلي اللَّهي فَبرَشِّ َة َوََّل يُنْفي َهَب َوالْفيضَّ يَن يَكْنيزُوَن الذَّ و  53﴾لييمٍ َوالَّذي

كنند یكساىن كه طال و نقرۀ را گنجينه و ذخیره میکنند و آنها را در راه خدا هزينه و انفاق من

 ايشان را از عذاىب دردناك خرب ده.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 :اقتصاد اسالمی  ارکانمبحث چهارم: 

از است که  یاقتصاد های تیاقتصاد حاکم بر فعال یاز اصول و مبان ۀمجموع یاقتصاد اسالم

مکان با اجتهاد زمان و  طیآن را با توجه به رشا توانیمع رشیعت اسالمی پیروی مینامید، مناب

 تنصوص قطعی الدَّلل احکام ر اینکه تغیر دروط برش م ،عامل کردإ  مجتهدین و فتاوای معارص

صورت نگیرد مانند فرضیت زکات، حرام بودن ربا که در هیچ زمان و مکان فرضیت زکات ساقط 

 منیشود.و ربا حالل 

با در نظرداشت موضوع فوق اقتصاد اسالمی دارای ارکان و خصائص است که با سایر 

نظامهای اقتصاد وضعی ) رسمایه داری و سوسیالستی( با این ارکان و خصائص خویش مجزاء 

را میگذارد که هرکدام از ارکان اقتصاد  یبرای برشیت احکام رو و منحیث یک اقتصاد میانه

که د نمیباشاجتامعی(  تکافلو  )ملکیت دوگانه، آزادی مقید اقتصادی :ند ازاسالمی عبارت ا

 هرکدام در مطالب ذیل توضیح میگردد:
 

 :( فرد و اجتماع ملکیت ) ملکیت دوگانه اول:طلب م

ملکیت مزدوجه ) ملکیت دوگانه ( عبارت از ملکیت خصوصی و عمومی میباشد، اقتصاد اسالمی 

حامیه میکند و به آن معرتف است و برای هرکدام احکام  رشعیطبق احکام  هردو ملکیت را

 .وسیع را اساس گذاشته است

اقتصاد اسالمی متحقق شدن توازن بین مصلحت فرد و اجتامع میباشد و  خصائصاز جمله 

 مصلحت باید بین هردو و تعارض واقع شوددر اقتصاد اسالمی منیگذارد که بین این دو مصلحت 

تعارض در اقتصاد اسالمی باشد و هرگاه احیاناً بین مصلحت فرد و اجتامع توافق وجود داشته 

 54واقع گردد، مصلحت اجتامع نسبت به مصلحت فرد مقدم شمرده میشود.

که در صورت  ،ضوابط و فروعات بیشرتی فقهی در اقتصاد اسالمی و فقه معامالت وجود دارد

مانند حق استمالک  یح داده میشود،تعارض بین مصلحت اجتامع و فرد به مصلحت اجتامع ترج

که بخاطر مصلحت عامه حق فرد در رضایت فروش ملکیت اش ساقط و این عقد بدون رضایت 

 میباشد، رضی الله عنهخالفت حرضت عثامن بن عفان اش صورت میگرید در مورد اثر صحابه در زمان 
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  ل/ عمومیاتفصل او  

منودند در کنار مسجد  آن رازمانیکه مسجد نبوی در مدینۀ منوره کوچک بود و اراده توسعه 

ملکیت های خصوصی وجود داشت برخی از اشخاص موافقه به واگذاری ملکیت خویش برای 

 ر استمالک ملکیت شان رضایت نداشتند،توسعه مسجد منودند اما برخی بخاطر رضورت خود شان ب

در بیت  آن راخلیفه مسلمین این ملکیت های را جرباً بخاطر مصلحت عامه از آنها گرفته و پول 

لیفۀ باَّلی این تصمیم خ 55املال امانت گذاشت تا اگر بخواهند پول خویش را از بیت املال بگیرند.

در استمالک سالم در آنزمان صحابه کرام اعرتاض ننمودند بنابرین اثر صحابه به اجامع متام صحابه ا

 .شدثابت  و مصلحت عامه ملکیت های خصوصی برای انکشاف مسجد نبوی

دارد،  ارجحیت فردنسبت به مصلحت است که مصلحت عامه  حق استمالکفوق در مورد 

راه، قربستان، عه بنابرین جواز دارد گرفنت ملکیت فردی برای مصلحت مرافق عامه مانند توس

بر اینکه دادن  وطرش مجائز میباشد،  مساجد، مؤسسات عامه مانند مدارس، شفاخانه ها،

قوانین موضوعه نیز به همین  56 داده شوداد به اشخاص تعویض مالی عادَّلنه در مقابل جاید

ـ ش استمالک  1382( قانون اساسی افغانستان سال 40چنانچه مادۀ ) ند،منوال ترصیح میدار  ه

 .میباشد را در مقابل تعویض عادَّلنه مرشوع دانسته که در مورد قانون خاص استمالک نیز نافذ

، قواعد را مبذول داشته استفردی توجه  اقتصاد اسالمی به هردو نوع اقتصاد عمومی و

که اقتصاد عمومی و فردی توسط ضوابط و فروعات آن مورد  گذاشتهرشیعت اسالمی اساس 

 حامیه و رشد مرشوع قرار میگیرد. 

در اقتصاد اسالمی احتکار، گران فروشی بیشرت از ربح معین جائز نبوده، هرگاه بایع امتعه را 

وش برساند چنین عقد باَّلثر غنب فاحش قابل فسخ دانسته میشود، بیشرت از ربح تعین شده بفر 

اشتهار گردد و توسط آن  اوصاف و یا در فقه اسالمی جائز نیست تا در امتعه خالف واقعیت

 .امدمین "تدلیس"عمل را در عقد  این نوعفقه  عقد را منعقد مناید که همشرتی فریب خورد

 "غنب فاحش" مبتنی بر بازار آزاد بوده، گران فروشی در حالیکه در نظام رسمایه داری اقتصاد

 در امتعه مجاز بوده، افراد در این خصوص آزاد میباشند. "اشتهارات خالف واقعیت"تدلیس 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
متام زمینه رشد در اقتصاد عمومی بوده در اقتصاد سوسیالستی نیز بر خالف اقتصاد اسالمی 

 برای فرد حق مالکیت تام و کامل داده منیشود.

نابرین گفته میتوانیم که اقتصاد اسالمی افراط در رشد اقتصاد فردی را مانند اقتصاد رسمایه ب

داری و تفریط در اقتصاد فردی را مانند اقتصاد سوسیالستی مردود دانسته و حالت وسطیت را 

توسط قواعد و ضوابط فقهی برای هردو نوع از اقتصاد عمومی و فردی بطور مزدوج و دوگانه 

 آنها مساعد ساخته، غالبیت یکی باَّلی دیگر را تحت قواعد رشعی کنرتول مینامید.شد ر  برای

 اقتصادی: دوم: آزادی مقیدمطلب 

آزادی در کسب ملکیت اقتصاد اسالمی مقید است، رشیعت اسالمی برای کسب مال و ملکیت 

م بطور نظا این نوعضوابط رشعی را اساس میگذارد، بر خالف نظام اقتصاد رسمایه داری، 

ثروت و  ملکیت مطلق بدون قید، رشط و ضوابط فرد را اجازه میدهد که به هرنوع کسب

مناید، همچنان برخالف نظام اقتصاد سوسیالستی که آزادی فردی در کسب مالکیت  زراندوزی

 57سلب است.

 :تکافل اجتماعی ) کمک های بال عوض دولت (سوم: مطلب 

لقت آن متفاوت در صفات بدنی، نفسی و فکری از حقیقت امر اینست که انسان به نسبت خ

یکدیگر خلق شده اند، بنابرین انسانها در قوۀ جسمی، تصمیم گیری، قدرت مبنی بر صرب 

 شجاعت، ذکاوت از یکدیگر متفاوت اند.

متام موارد فوق در حصول و کسب مال تأثیر دارد، اشخاص که قدرت موارد فوق را نداشته 

ملکیت منایند، به همین جهت است که تکافل اجتامعی برای  رست مال ود منیتوانند کسب دنباش

فقراء داده به توازن بین افراد جامعه مرشوع شده است، چنانچه زکات از اغنیاء باید گرفته شود و 

  نفقه، کفاره باملال، هبه، صدقه، قرض حسنه، قربانی، عقیقهدر رشیعت اسالمی  ، همچنانشود

 58 برای مستمندان داده شود.که  مرشوع گردیده است

دولت اسالمی در تکافل برای مستمندان مکلف است تا از بیت املال برای آنها کمک صورت 
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  ل/ عمومیاتفصل او  

گیرد و یا برنامه های مشاغل کاری را براساس استعداد و توانائی هر شخص در جامعه اسالمی 

 .مساعد سازد تا هیچ فقیری در جامعه باقی مناند

متیاز منیباشد، بلکه مسؤلیت است، هر مسؤل در خصوص مسانید در دولت اسالمی ا

باشد، تا بتواند  یاقتصادی، دولت در بخش خویش باید متخصص برای رشد مرشوع اقتصاد

از یک سوء بالوسیله طرح برنامه های مثمر اقتصادی، اقتصاد عمومی را رشد دهد و از سوی 

راهم سازد، زیرا یکی از ارکان و دیگر برای مستمندان و فقراء زمینه تکافل اجتامعی را ف

خصائص اقتصاد اسالمی تکافل اجتامعی برای مستمندان و فقراء میباشد، فقیر و مستمند نباید 

در رشد اقتصاد عمومی سهیم شود، زمینه کار  و دائم الزمان فقیر ِباند باید از فقر کشیده شود

که در برنامه های اقتصاد اسالمی  زمانی متحقق میگردد امرو فعالیت برای او مساعد شود. این 

کتاب رشح عقود رسم در ، چنانچه متخصص و متعهد در زمام امور مؤظف باشنداشخاص 

)من جهل بأهل زمانه  :گردیده استچنین نقل  ز سید محمد امین بن عمر بن عبد العزیزا املفتی

 59ت.اس جاهلباشد بی خرب خود  مرتبط به زمانهرشخصیکه از مسائل فهو جاهل ( 
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 فصل دوم/ بانکداری 

 
 
 

 

 دوم فصل 

 داریـــــــــبانک

 

جوامع برشی در طول ادوار تاریخ به مدنیت های پرداخته زندگی اجتامعی را بوجود آورده، 

انسان موجود مدنی الطبع ( :چنانچه فیلسوف و اقتصاد دان اسالمی ابن خلدون فرموده که

داشته است  تا در زندگی اجتامعی خویش داد و را وا همین فطرت و طبعیت انسانکه  )است

قبول منایند، معامالت و عقود مختلف را بوجود بنابر رضورت  ستد را منحیث معامالت بین هم 

که بانکداری بشکل کالسیک و  آورده تا بالواسطه آن رضوریات زندگی خویش را مرفوع سازند

 .انسانها استمعارص آن در عرص فعلی منونۀ بارز از معامالت مدنیت 

و همچنان احکام عمومی در  انواع بانکداریمعرفی تاریخچه و به تعریف، در این فصل که 

 خواهیم پرداخت. مورد عقود و معامالت

 

 :  تعریف بانکمبحث اول 

معنای کلمۀ فرانسوی است که از کلمۀ بانکا ایتالوی گرفته شده است و به  بانک در لغت:

کلمه بانگا که از هامن مصطلح  استعامل میگردید، و یا میفروشند،را میزی که روی آن چیزهای 

این اصطالح در زبان عربی،  60بانک گرفته شده به معنای اسم فاعل رصاف استعامل میگردد.

دری و پشتو و متام لسانها مورد استعامل و یک اصطالح شناخته شده برای معامالت مخصوص 

 میباشد.

رتی گفته میشود که به جمع آوری رسمایه های مردم به مؤسسۀ تجابانک در اصطالح: 

 61میپردازد و از آن به تجار، صنعتگران و افراد نیاز مند دیگر قرض میدهد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
بنابر تعریف فوق بانک شخصیت حکمی منحیث مؤسسه و رشکت تأسیس میگردد که بیشرت 

و سایر  به جمع آوری رسمایه مردم پرداخته و در بخش های تجارت و صنعت به قرضه ها

معامالت که در بانکداری مروج است میپردازد که به انواع بانکداری متعارف و بانکداری 

اسالمی در عرص فعلی تقسیم میگردد، نوع اول آن بیشرت به معامالت ربوی پرداخته، در حالیکه 

نوع دوم معامالت مرشوع طبق احکام و قواعد اسالمی را منعقد مینامید که در جایگاه اش به 

 تفصیل بحث میگردد.
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 فصل دوم/ بانکداری 

 

 :  تاریخچه بانکداری: دوممبحث 

داری را در دو مطلب ذیل میتوان توضیح داشت، تاریخچه بانکداری در جهان و تاریخچه بانک

 تاریخچه بانکداری در افغانستان:
 

 مطلب اول: تاریخچه بانکداری در جهان:

ری از زمان پیدایش پول رشوع میشود و تاریخ اش به تاریخ بانکدابرخی به این دیدگاه اند که 

 بر میگردد. هامن قدامت تاریخ پول

و در مرص  مواجه میگردیمبه تشکیالت بانکی  اگر نظر گردد در تاریخ سوریه قدیم و بابل

 قدیم و روم قدیم هم همین تشکیالت مشاهده میشود. 

اشند این کار را انجام میدادند و به اینکه شغل پر منفعتی داشته ب وپول  برای اعتبار تجار

کلی وظایف متفاوتی با بانک های امروزی داشتند که کم کم در اثر تکامل به صورت بانک 

 .های امروزی در آمدند

و  قرضمقرراتی برای دادن ششمین پادشاه سلسله سالطین بابل از  62در قانون حمورابی

 قبول سپرده های تجاری دیده میشود.

ق م ( در مراکز تجارتی و معابد یونان  6م هم بانکداری رواج داشته، در قرن )در یونان قدی

رضب سکه آغاز شد که این امر مستلزم وجود تعدادی زیادی رصاف بود، در ابتدا رصاف ها به 

                                                           
 ۲۸۲نوشته شد، شامل  بابل ، شاهحمورابی به دستور اولین قانون مدون جهان:   (Code of Hammurabi)بیقانون حمورا - 62

است و  بازالت ک گردیده ازاست. ستون که قوانین حمورابی بر روی آن ح حقوق تجارت و حقوق مدنی و حقوق جزا ماده در باب

 .استنوشته شده خط میخی ردیف به ۳۴مرت ارتفاع دارد. منت قوانین گرداگرد این ستون در  ۲٫۵در حدود 

ست که در آن یک فرمانروا به اعالن عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود ه اقانون حمورابی نخستین سند شناخته شد

او را  تاریخ شاهی .است بابل . م( ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیمق ۱۷۵۰–۱۸۱۰) حمورابی، کنداقدام می

 اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است. . م( آوردهق ۱۷۵۰–۱۷۹۲)

توسط ژان وینسنت شل منترش شد.  ۱۹۰۲کشف شد، که ترجمه آن در سال  ۱۹۰۱مدرن در سال  شناسیباستان قانون حمورابی در

این قانون به زبان اکدیان با خط  .باشداست موجود میساخته شده انگشت اشاره منونه تقریباً کامل آن در سنگ یادبود که به شکل

قانون ).شود به سومر منتقل شدوانده میخ عامن و امارات متحده عربی رسزمینی که امروزه -است که ار طریق ماگان میخی حک شده

 ((wikipedia.org) پدیا، دانشنامٔه آزادویکی -حمورابی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
( در بازار قناعت کردند و بدینسان به آنها تراپوزیت Trapezaدایر کردن میزی به نام تراپوزا )

(Trapczitcaگ ) فته میشد، تراپوزیت ها قادر بودند خدمات گوناگونی را به مشرتیان خود ارایه

دهند که شامل این عملیات بود، جمع آوری سپردها، نگهداری اشیای گرانبها، اعطای اعتبار 

ضامنت، پرداخت صورت حساب ها، تبدیل و انتقال پول، بیمه های دریایی و تصفیه حساب های 

 .، را شامل بودندبرداشت

فعالیت تراپوزیت های برای معابد مزاحمتی نداشت، زیرا آنها به انجام عملیات بانکی به 

متفاوت بودند، نوع نقدی و جنسی ، اما مشرتیان دو جراآت میکردندصورت نقدی یا جنسی ا

و مقامات دولتی مشرتیان کاهنان تجاران و شهر نشینان، مشرتیان تراپوزیت ها و روستایان 

بودن معابد برای نگهداری وجوه به ویژه در زمان جنگ و بروز شورش ها  بودند، مطمنئ

 63مهمرتین عامل انجام عملیات رصافی و بانکداری در این اماکن بوده است.

سپس براساس الگوئی یونانی بانکداری خصوصی و بانکداری دولتی بوجود آمد، بانکداران 

یا بودند بررسارس جوامع َّلتین احاطه خصوصی که از لحاظ ریشه یونانی یا اهل جنوب ایتال

 داشتند.

بانکداری بطور کالسیک  از دیر زمانی بطور ربوی در بین ملت های قبلی و متدن های 

 ابتدائی وجود داشته و بیشرت به طور قرض بطور بدوی صورت میگرفت.

دن به سیستم بانکی ابتدائی از قرض داها  یونانیدر زمان کهن متدن قبالً ذکر منودیم که 

نیازمندان  صورت میگرفت، در آنزمان  کاهنان معابد  عادت داشتند تا به مردم قرض بدهند، در 

اینمورد بین مؤرخان اختالف است که آیا کاهنان معابد از  مردم در بدل قرض فائده میگرفتند و 

از قرض در ابتداء ها  یونانییا خیر؟  لیکن  این نکته صحت دارد که کاهنان معابد در زمان 

سود منی گرفتند، اما در صورت تاخیر قرض از موعد معین آن به گونۀ غرامت سود میگرفتند 

 و از قرض مفاد و سود عام شد.ه که این نحوه بعداً به عادت تبدیل شد

 ها یونانیزمان دقیق آغاز اخذ مفاد از قرض به گونۀ سود مانند یک شغل  در زمان متدن 

 هریود بنام ق م( شخصی 8قصص تاریخی معلوم میگردد که در قرن )معلوم نیست لیکن  از نقل 

زیست مینمود او به مردم نصیحت و توصیه مینمود تا  در بدل قرض سود نجویند و از مقروض 

                                                           
 هـ ش 1389( سال 110تا کنون، مجلة بانک و اقتصاد شامره )آبادی علی زنگی، سیر تحول بانکداری از آغاز  - 63
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 64.هامن اندازه را طلب منایند که به آنها قرض داده شده است

از  دیم وجود داشت عمالً م( آنچه در یونان و روم ق15تا  5بانکداری در قرون وسطی از قرن )

در عملیات بانکی صورت گرفت، عرف سیری قهقرای  ،بین رفت و پس از سقوط امپراتوری روم

بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختلف به خصوص یهودیها که با استعداد 

ربح از افراد و منع طبیعی این قوم که بیشرت فعالیت های بانکی پرداخته بودند، حیات تازۀ یافت، 

، در مذهب یهود منع دریافت بهره منحرصاً به منع دریافت آن ز منودآن در قوم یهود برو  رشوطم

در مقابل دادن  هاز هم کیشان یهود تعبیر شده، بنابرین، عملیات رصافی و بخصوص دریافت بهر 

 65قرضه از افراد غیر یهود بال مانع بود.

 :افغانستان در تاریخچه بانکداریمطلب دوم: 

درطول سلطنت پادشاهان افغانستان سود جوئی از طریق پول با پول حرام و خالف رشیعت 

مال شاهی  ،وجود نداشت ۱۳۱۲بدین لحاظ رسامً هیچ بانکی الی سال  ،میشداسالمی پنداشته 

منودند در بسا شهرها از میشد. مردم رسمایه خود را خود حفاظت در خزانه شاهی حفظ می

یک  ،شدشد که فقد پول بدون سود حفاظت مییها ساخته مک فامیل بزرگ امانت خانهطرف ی

 .منودندتعداد رصفان که وجود داشت به نام سود خور یاد می

 ،منودندها تعداد رصفان هندی بین افغانستان هندوستان فعالیت میپس از ورود انگلیس

روپیه هندی  "نقره اصل روسی"کالی نقره نی" طال عربی"های با ارزش وقت سکه ارشفی پول

، گرفتها در تجارت و رفنت به حج و سفرها صورت میتبادله این نوع پول ،و پوند انگلیسی بود

این رصافان بیشرت در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند اسعار مورد رضورت دولت نیز 

با  هـ ش ۱۳۱۱اینکه در سال  گردید، این روند ادامه داشت تااز همین رصافان خریداری می

 یک رشکت سهامی به نام رشکت سهامی هاشمی " زابل"د عبداملجی بنامابتکار یکی از تاجران 

این رشکت سهامی به نام بانک ملی افغان  هـ ش۱۳۱۲که بعداً در ماه ثور سال  گردیدتأسیس 

نک به عنوان یگانه در ابتدا این با ،مسمی و بحیث اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد

برد و به گذشت زمان هر روز وظایف و بانک در کشور وظایف بانک مرکزی را پیش می

                                                           
 ، ط مؤسسه هنداوي سی آي يس12مهران ذکریا، البنک املرکزي ِف العصور املختلفه، ص  - 64
 هـ ش 1389( سال 110آبادی علی زنگی، سیر تحول بانکداری از آغاز تا کنون، مجلة بانک و اقتصاد شامره ) - 65
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
های این بانک گسرتش مییافت و در سلسله همین انکشافات دومین بانک در افغانستان فعالیت

 به رسمایههـ ش  ۱۳۱۸ /۱۷/۱۱بتاریخ  "د افغانستان بانک"به عنوان بانک مرکزی افغانستان 

 ۱۳۵۴افتتاح شد که بعداً در سال  "شهر کابل" میلیون افغانی در پایتخت کشور ۱۲۰ابتدائی 

 .افغانستان بانک به یک میلیارد افغانی ارتقاء کرددرسمایه هـ ش 

پا به عرصه وجود گذاشت ی ابلز نظام بانکداری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط 

انک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نیز پیش میربد افغانستان بدکه قبل از تأسیس چنان

افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار د که بعد از تأسیس 

افغانستان بانک دافغانستان بانک سپرده شد که دگردید. چاپ و نرش پول از بانک ملی به 

 .66ه چاپ و نرش پول افغانی به وجود آورد.توانست تحوَّلت و انکشافات بزرگی را در رابطه ب

  در طول ادوار تاریخ بانکداری افغانستان:انواع بانكها  -

. متام افغانستان موجود نبود در یش هيچ مؤسسه بانك هـ 1312ا سال قبالً تذکر دادیم که ت

صورت ميگرفت كه در كابل و  یتبادله اسعار توسط رصافان هند بانکی خصوصاً  معامالت

، در ابتداء اگرچه نظریۀ بانکداری توسط عبد املجید زابلی بوجود آمد ر فعاليت داشتندقندها

هـ ش هیچ  1372که این رشکت بعداً جایگاه خویش را به بانک دولتی واگذار منود الی سال 

بانک خصوصی در عرصه بانکداری فعالیت نداشته متام بانکهای که الی این سال فعالیت 

بانک های که در ادوار تاریخ بانکداری  هم بیشرتین سهم آن دولتی بود، دولتی و یا  ندداشت

 افغانستان تأسیس و فعالیت منوده اند و یا فعالیت دارند عبارت اند از:
 

  بانک ملی:  -1

سیس أ ی بانکی تبه نام رش كت سهام یش عبداملجيد زابيل رشكت سهام ـه 1311در سال 

ام نش، ب ـه 1312 تا باَّلخره در سال افغانستان گذاشتمنود و گام اول را در عرصۀ بانکداری 

آغاز به  ثبت و افغانستان تاریخ بانکداری در کو به حيث اولي بان یافغان مسم یمل کبان

  .فعالیت منود

  :کبان افغانستان د -2

بانک قرار تصویب  این تأسیس گردیده است   دومین بانک در افغانستان ) بانک مرکزی(

                                                           
  (wikipedia.org)پدیا، دانشنامٔه آزادویکی -های افغانستان فهرست بانک - 66

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 فصل دوم/ بانکداری 

شورای ملی،  19/6/1318مورخ  11مجلس وزرا، تصویب شامره  3/2/1318 مورخ 152شامره 

  17/11/1318تاریخی  5280 شامره مجلس اعیان و منظوری 12/6/1318تصویب تاریخی 

به رسمایه ابتدائی مبلغ یکصد و بیست ملیون افغانی در  توسط شاه آنزمان ) محمد ظاهرشاه(

اخل و خارج کشور با اختیارات و وظایف َّلزم پایتخت کشور شهر کابل افتتاح شد که در د

 67ید.میتوانست منایندگی و فروع خود را تأسیس و بانکهای سکتوری را تعیین منا

  :کبان یتجارت یپشتن -3

میلیون افغانی با کمک بانک  ۱۲۰با رسمایٔه  هـ ش ۱۳۳۳پشتنی تجارتی بانک در سال 

  .تأسیس گردید محمد ظاهر شاه های دولتی در زمانو دیگر سازمان زراعتیتوسعٔه 

و سه منطقٔه مرزی افغانستان فعالیت وَّلیات افغانستان در مراحل اول در پنج مرکز و چهار 

باز  نپاکستا و منطقٔه چمن کویتهٔ  کراچی های در پیشاور،یر این بانک منایندگافزون ب ،میکرد

 68منوده بود.

  :یتعمريات و یرهن کبان -4

تأسیس گردید، باَّلثر جنگ های داخلی افغانستان به فعالیت ش ـ ه 1333در سال  کاين بان

 گردید.های خویش ادامه داده نتوانست باَّلخره بعد از تصفیه منحل 

  :یزراعت انكشاف بانک -5

رشكت اوَّلً به شکل یک  محلی و صنايع یزراعت کش به نام بانـ ه 1333در سال  کاين بان

زارعي، توسعه توليدات  یبه منظور انكشاف زراعت، تقويه و بلند بردن سطح زندگ یسهام

ش به نام  ـه 1348در سال  کتأسيس شد. اين بان محلیو  یو انكشاف صنايع دست یزراعت

توانست ، این بانک نیز باَّلثر جنگ های داخلی افغانستان نشد یمسم یانكشاف زراعت کبان

 گردید.فعالیت های خویش را ادامه دهد بعد از مرحلۀ تصفیه منحل 

  :یصنعت انكشاف کبان -6

ش به اثر پيشنهاد وزارت معادن و صنايع تحت نام كسه اعتبارات ـ ه 1335در سالاین بانک 

بعد از  نیز باَّلثر جنگ های داخلی نتوانست ادامه فعالیت مناید این بانکتأسيس شد  یصنعت

                                                           
  (dab.gov.af)تاریخچه / د افغانستان بانک - 67

  kipedia.org)(wiپدیا، دانشنامٔه آزادویکی -بانک پشتنی  - 68

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.dab.gov.af/dr/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87
https://www.dab.gov.af/dr/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87
https://www.dab.gov.af/dr/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 گردید. منحل تصفیه

  :صادرات انكشاف کبان -7

هدف آن افزايش در مقدار صادرات از طريق  ، شد تأسیس هـ ش 1355سال این بانک در 

جديد، تشويق  یو راه يافنت به بازار ها یبهبود كيفيت و جنسيت و ايجاد تنوع در اقالم صادرات

از جنگ های داخلی به فعالیت  این بانک نیز بعد كننده بود، فعالًو حاميه تجار صادر و توليد 

 .از تصفیه منحل گردید خود ادامه داده نتوانست، بعد

  :یشريزاي الدين گالب یاسالم کبان -8

گالب الدين  یاسالم کتحت عنوان بانبرای اولین بار بانک خصوصی بدون سهم دولت  

ر افغانستان در بخش سكتو  یدر تاريخ بانكدار  یاسالم کبه حيث نخستي بان ئیشْيزا

بعد از  مالی و مقروضیت ها تأسیس شد که نسبت ناتوانی ها ش  ـه 1372 در سال یخصوص

 مدتی کمی منحل شد.

 تأسیس بانکهای خصوصی:  -9

هـ ش بیشرتین بانکهای خصوصی ایجاد و تأسیس شد برخی آنها از  1382بعد از سال 

معامالت  خدر غرض، فساد اداری، مواد مسیاسیون برعالوه  سفید منودن پولهای سیاه سهام

بانک را تذکر داد که باَّلثر رقابت  قامر تأسیس شده بود که از آن جمله میتوان کابل و ربوی

تصفیه آن ناسامل سیاسی در عرصۀ معامالت غیر مرشوع بطرف ورشکستی رفته و منحل شد، 

 بنابر مقروضیت های سیاسیون تا به حال َّل ینحل باقی مانده است.

 بانکداری اسالمی:  -10

در افغانستان اصالً به بانکداری اسالمی در سیاست تقنین وضعی در طول تاریخ بانکداری 

( سال 1197قانون بانکداری منترشۀ جریدۀ رسمی شامره )افغانستان توجه نشده بود تا باَّلخره 

ـ ش 1394 مشخص  فصل گردید ووضع 1394 /5 /26( مؤرخ 56)توسط فرمان تقنینی شامره   ه

که در  طی مواد قانون ترصیح شدتحت عنوان بانکداری اسالمی  رای اولین باردر این قانون ب

برخی از بانک های دولتی و خصوصی برعالوه بانکداری متعارف، بخش بانکداری اسالمی نیز 

 .به فعالیت آغاز منود است

که این بورد در بر گیرنده ایجاد شد در د افغانستان بانک بورد تحت عنوان بورد رشعیه 
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شد، این بورد بر عالوه سایر وظایف، ایجاد بانکداری اسالمی میباخصصین بانکداری اسالمی مت

اجازه فعالیت را اعطاء را در بانک دولتی و خصوصی بعد از بررسی و مداقۀ موارد اسالمی آن 

 مینامید و سیاست بانکداری اسالمی را در کشور تعقیب مینامید.

 قانون بانکداری افغانستان چنین معرفی گردیده است: (2( مادۀ )51بورد رشعیه در فقرۀ )

) بورد رشعی: هیئت متشکل از علامی رشیعت اسالمی است که مطابقت محصوَّلت و فعالیت 

های بانکداری، بانک اسالمی و بخش بانکداری اسالمی را با احکام رشیعت اسالمی تائید و 

 منظور مینامید(.

ـ ش بانکداری افغانستان بطور  1382که بعد از سال  تحریر داشت بایدنکته قابل مکث را  ه

مافیای با حامیت سیاسیون داخل نظام دولتی به سکتور خصوصی واگذار گردید که حتی بانک 

را در پیاده منودن اهداف واقعی بانکداری چلنج مینمودند، شواهد  "د افغانستان بانک "مرکزی 

 هرگاه، این نکته نیز قابل ذکر استاست،  و راپور های بیشرت در این مورد به نرش رسیده

با  وجود ندارد بیشرت آنها منحل شده و فعالً و شدی ذکر آن هرکدام از قبالً  که بانکهای دولتی

سیاست درست بانکداری اسالمی رهربی میشد و رسمایه آنها خصوصاً جایداد های عقاری آنها 

ش منی رسید یقیناً فعالً افغانستان بفرو  از طریق فساد اداری غصب و به قیمت های ناچیز

بانکداری اسالمی میبود و توسط آن رسمایه ملی افزایش میافت، که در  توسعۀ خوبشاهد 

 بخش معامالت بانکداری اسالمی به هرکدام بطور تطبیقی اشارۀ خواهیم داشت.

ـ ش که در دورۀ ) 1382( قانون اساسی سال 3مادۀ ) یح ترص ( ساله جمهوریت نافذ بود20ه

: هیچ قانون در افغانستان مخالف احکام رشیعت اسالمی شده منیتواند، اما در عمل داشت

هـ ش و قانون منترشۀ جریدۀ رسمی  1382( سال 819جریدۀ رسمی شامره ) قانون بانکداری

ـ ش  1394( سال 1198شامره ) زمینه را مساعد ساخته  "ربوی"برای رشد بانکداری متعارف  ه

، رصفاً در قانون اخیر الذکر فصل رشیعت اسالمی عمل صورت میگرفت حیرصو مخالف احکام 

بانکداری اسالمی برای اولین بار رسامً در تقنین بانکداری افغانستان رسمیت یافت و بانکداری 

 اسالمی در برخی از بانکها آغاز به فعالیت منود.

( سال 770رسمی شامره )قوانین قبلی افغانستان از جمله قانون بانکداری منترشۀ جریدۀ 

 در آن  نافذ بود نیز "ربانی"هـ ش که در زمان دولت اسالمی رئیس جمهور برهان الدین  1373
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
از بانکداری اسالمی نام برده نشده بود، قوانین قبلی نیز به همین منوال در مورد کدام ذکر از 

انستان زمینه مساعد بانکداری اسالمی ننموده بودند تا برای رشد بانکداری اسالمی در افغ

 میگردید.
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 فصل دوم/ بانکداری 

 

 :انواع بانکداری: سوم مبحث

 معمول تعدد و انواع بانکداری اعم از بانکداری متعارف و بانکداری اسالمی  امروزیان در جه

در تقابل و  با نوع بانکداری متعارف ما در صدد بحث آن استیم  بانکداری اسالمی که، میباشد

منبع میگیرد یعت اسالمی الهام میگیرد و دیگری آن از ذهن برش یکی از منابع رشآن  ،استتضاد 

 قامر استوار میباشد. " ومعامالت ربوی" و براساس ربا

خصوصیات هرکدام از انواع متذکره بانکداری را قبل از اینکه بطور جداگانه توضیح منایم 

سیم عمومی، خصوصی و مختلط نیز تقهای بانک  نوع بانک ها به در خصوص همین دو

 که قرار ذیل عبارت اند از:د نمیگرد

  بانک های عمومی: -1

سهم دار میباشند، وزارت  "دولتی"ستند که در آن سازمانها عمومی هعبارت از بانک های 

 بانکهای سهیم میباشد. این نوعدر  ها دولتمنحیث سکتور بزرگ مالی مالیه 

  بانک های خصوصی: -2

قی و حکمی خصوصی منحیث سهمدار سهیم و ستند که  افراد حقیهعبارت از بانک های 

یک مؤسسه بانکی را غرض فعالیت های بانکی طبق قوانین بانکداری در کشورها ایجاد 

 مینامیند.

  بانک های مختلط: -3

بانک ها توسط سهم دولت و افراد حقیقی و حکمی خصوصی غرض فعالیت های  این نوع

ها سهم دولت بیشرت  میباشد و یا هم سهم بانک این نوعبانکی ایجاد و تأسیس میگردد، که در 

منحیث از نظر حقوق اداری بانکها  این نوعافراد خصوصی، هرگاه سهم دولت بیشرت باشد به 

و قوانین حقوق عامه باَّلی آنها قابل  رسیدگی صورت میگیردشخصیت های سازمانی دولتی 

 شده باشد. مسایل مقید این نوعتطبیق میباشد، مگر اینکه در اساسنامه آنها 

بانکها  این نوعو یا هم سهم دولت کمرت و سهم افراد خصوصی بیشرت میباشد که باَّلی 

 قواعد و قوانین حقوق اداری قابل تطبیق منیباشد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 :بانکداری اسالمیمطلب اول: 

که فقهاء از منابع رشیعت اسالمی استنباط  رشایطدراسالم طبق قواعد، ارکان،  و معامالت عقود

مهر اسالم برخی آنها را مرشوع میباشد، عقود که قبل از اسالم در جوامع رایج بود،  ندامنوده 

و برخی آنها  مشارکت، مرابحه، مضاربتصحت گذاشته مانند عقد بیع، اجاره، رهن، استصناع، 

 قامر. و مانند عقد ربا، غرر، تدلیسداده را ممنوع قرار 

 ، بنابرینخود جاه داده استت مباحث در فقه معامال  عنوان فقه اسالمی در اینمورد تحت

از  آن براساس اصل مرشوعیت معامالت که در بانکداری اسالمی در عرص فعلی موجود است 

با  خویش آنها راتوسط فتاوای  وجود داشته فقهای معارص رصف قبل در رشیعت اسالمی

تا  اند دانسته منحیث عقد مرشوع در بانکداری اسالمی مجاز معامالت عرص فعلی سازگار و

 گردد.زمینه برای رشد اقتصاد اسالمی مساعد 

منع شده اند از  قامر و ، غرر، تدلیسمسلامنان طبق قواعد رشیعت اسالمی از معامالت ربوی

بانکداری اسالمی از مسلامنان برای رفع رضورت ، میباشدبانکداری رضورت عرص فعلی  ایرنو

ی از سیستم های بانکداری معارص در جوامع بانکداری متعارف و ربوی جدا و منحیث یک

اسالمی بلکه در  کشورهایو اعتامد بیشرت  مشرتیان را برای خود نه تنها در عرض وجود منوده 

 .استاسالمی نیز جلب منوده غیر  کشورهای

بانکداری اسالمی را از منظر علامی بانکداری در این مطلب نخست بی جا نخواهد بود 

مورد بحث قرار  آن رامنابع بانکداری اسالمی و همچنان تاریخچه متعاقباً  ،اسالمی تعریف منایم

 دهیم:

 تعریف بانکداری اسالمی: -1

برای بانکداری اسالمی تعاریف متفاوت را اقتصاد دانان اسالمی گذاشته اند که به چند 

 :گرددتعریف قرار ذیل اشاره می

بانک اسالمی را چنین  "ک السالمیةالبنو "در کتاب خویش بنام  ةی اسامعیل شحاتقدکتور شو 

 تعریف میدارد:

کند و هدف  یم تیفعال یکه در چارچوب اسالم است یموسسه مالعبارت از  :بانک اسالمی
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 69اقتصادی میباشد. درست  تیریمد قیاز طر فایدۀ حاللآن کسب 

بانک اسالمی را چنین " البنوک السالمیة"ری در کتاب خویش بنام یالخضمحسن دکتور 

 تعریف میدارد:

 وجامعه  افراد یجذب منابع پول یکه برااست  یپول یموسسه مال عبارت از :بانک اسالمی

در خدمت یعت اسالمی رش داریارچوب احکام پاهدر چاقتصادی رشد  یبراآنها مؤثر  یر یبکارگ

 70نامید.میفعالیت  آنها یملت در جهت توسعه اقتصادو مردم 

حالی ت است در اعمده وجود ندارد فقط تغیر الفاظ و عبار  در هردو تعریف فوق کدام تفاوت

هدف در هردو تعریف چهارچوب احکام رشیعت اسالمی است و این قید در تعاریف فوق قید  که

احرتازی است، هرگاه فرض بر این شود که این قید در تعریف وجود نداشته باشد پس ما منیتوانیم 

 توجیه منایم.المی را برای چنین بانک و معامالت آنها صفت اس

اگر به تعاریف فوق در جنب مکلفیت و قید چهارچوب احکام رشیعت اسالمی قید حسابدهی 

شفاف برای مشرتکین افزود گردد بهرت است، زیرا در برخی حاَّلت برای غرر و فریب عرص 

فعلی از جانب بانکها معامالت در ظاهر بنام اسالمی و لیکن در باطن بعضاً ربوی صورت 

یگیرد، از ایرنو ذکر قید چهارچوب احکام رشیعت اسالمی با درنظرداشت حسابدهی شفاف م

 ، بهرت است.برای مشرتکین در قید تعریف افزود گردد

 را میتوان چنین تعریف منود: بانک اسالمی  بنابرین

عبارت از مؤسسه مالی است که معامالت خویش را در محدودۀ احکام  :بانک اسالمی

ی به هدف رشد و توسعه اقتصادی بطور شفاف و حسابده برای مشرتکین خویش رشیعت اسالم

 انجام میدهد.

 منابع بانکداری اسالمی: -2

 ،استحسانکتاب الله، سنت، اجامع، قیاس، "بانکداری اسالمی از منابع رشیعت اسالمی 

 :منبع میگیرد "عرف و مصالح مرسله

 تقسیم میگردد: ذیل نوعمنابع و دَّلیل فوق از نظر علامی اصول فقه به دو 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
دَّلیل رشعی از جهت میزان اتفاق و اختالف در مورد دلیل شمردن آنها به سه  اول: نوع

 دسته ذیل تقسیم میشوند:

دَّلیل  این نوعدَّلیل رشعی که متام امئۀ مسلمین در مورد دلیل شمردن آنها اتفاق دارند، أ( 

 .باشدمی ملسو هيلع هللا ىلصشامل قرآن و سنت پیامرب 

این مسلامنان است،  "بیشرتین"ه دلیل شمردن آنها مورد اتفاق جمهور دَّلیل رشعی کب( 

در مورد دلیل شمردن اجامع معتزله و برخی خوارج، دَّلیل شامل اجامع و قیاس میباشد،   نوع

 و در مورد دلیل شمردن قیاس مذهب تشیع و ظاهریه مخالف اند.

هور علامء که قایل به دلیل دلیل میشامرند و برخی از جم آن رادَّلیل رشعی که برخی ج( 

دَّلیل عبارت اند از: عرف،  این نوعشمردن قیاس استند در مورد آنها اختالف دارند، 

 استصحاب، استحسان، مصالح مرسله، رشع من قبلنا و مذهب صحابی میباشد.

 دَّلیل از حیث رجوع آنها به نقلی و عقلی به دونوع ذیل تقسیم میگردد: دوم:نوع 

دَّلیل شامل قران و سنت میباشد، اجامع و مذهب صحابی و رشع  این نوع دَّلیل نقلی:أ( 

من قبلنا به دیدگاهی برخی از علامی که بر آن عمل مینامیند از جمله دَّلیل نقلی محسوب 

 71میگردند.

این متکی میباشند،  مجتهدعبارت از دَّلیل استند که به نظر و رأی : اجتهادی دَّلیلب( 

، اینها را به باشدشامل میقیاس، استحسان، مصالح مرسله، استصحاب دَّلیل در برگیرنده  نوع

میگویند که به نظر و رأی مجتهد بر میگردد نه به یک امر نقلی از  اجتهادیاین جهت دَّلیل 

 72. جانب شارع

دارد بنابرین هیچ نوع " قرآن و سنت"استنباط از دلیل نقلی ی مجتهد منشا اجتهادیدلیل  

له و استصحاب منحیث دلیل رشعی مقبول دانسته منیشود که قیاس، استحسان، مصالح مرس

 ل منیباشدقابل قبو مخالف دَّلیل نقلی باشد، خصوصاً در بحث معامالت بانکداری چنین دلیل 

که قامر به هرشیوه متفاوت در بانکداری متعارف مرشوعیت به مصالح مرسله داشته باشد و یا 

، زیرا معامالت متعارف بانکداری استحساناً مجاز دانسته شودربا را در عرص فعلی بنابر عرف 
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نصوص رشعی قرآن و سنت حرام  تقامر و ربا حرام قطعی به حکم قطعی الثبوت و قطعی الدَّلل

 شده است.

از دَّلیل فوق حکم رشعی در مورد معامالت بانکداری اسالمی بنابر حالل بودن و حرام بودن 

میگردد، پس َّلزم است تا از نظر علامی اصول فقه حکم رشعی معامالت استنباط حکم  این نوع

 که بر آن اثر معامالت بانکداری اسالمی  مرتب میگردد تعریف منایم:

، حکم از نظر علامی اصول فقه عبارت از خطاب خداوند است به طریق اقتضاء تعریف حکم:

 73مرتبط به اعامل اشخاص مکلف میباشد. که اختیار و یا وضع

ب خداوند در تعریف فوق مبنی بر خطاب مستقیم مانند حکم قران است و یا غیر هدف خطا

 ملسو هيلع هللا ىلصمیباشد، زیرا نزول وحی الهی به حرضت پیامرب بزرگ اسالم  ملسو هيلع هللا ىلصمستقیم مانند حدیث نبوی 

ُق َعني ﴿، چنانچه الله تبارک و تعالی میفرماید: هبودوحی خفی  یا بطور وحی جلی و َوَما يَنْطي

﴾َو إيَّلَّ َوْحي  يُوَحىإيْن هُ  الَْهَوىَٰ 
74

 ی استاين سخن بجز وحگويد،  رس هوس سخن منى پیامرب از

 .شودوحى مى  برای او كه

" حکم تکلیفی، اختیاری و وضعی"سه نوع به بنابر تعریف فوق احکام از نظر علم اصول فقه 

عیت و از حیث مرشو خود را تقسیم میگردد که هرکدام در معامالت بانکداری اسالمی تأثیر 

 عدم مرشوعیت دارد.

 منابع بانکداری اسالمی که قبالً اشاره شد هرکدام قرار ذیل به توضیح گرفته میشود:

  کتاب الله: -

یکی از منابع در بانکداری اسالمی کتاب الله است اگرچه رضورت به تعریف کتاب الله 

ی است که نازل شده عبارت از کالم الله تعال "قرآن"نیست چون معروف است بآنهم کتاب الله 

 است، نوشته شده در مصاحف هآن معجز  هبه لسان عربی  که کوچکرتین سور  ملسو هيلع هللا ىلصباَّلی محمد 

بطور متواتر نقل شده، تالوت آن عبادت است، رشوع به سوره فاتحه و ختم آن به سوره  ،است

 75الناس است.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 میتوان حکم اللهرا  بیشرت است یکی از آنها کتاب الله در مورد بانکداری اسالمی هایمثال

مثال داد که الله تبارک و تعالی در مورد حالل بودن بیع و حرام بودن ربا  تبارک و تعالی

بَا﴿ میفرماید:  حالل است بیع و حرام است ربا. 76﴾َوأََحلَّ اللَُّه الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ

ربا را توسط اختیاری حالل و تکلیفی بیع را الله تبارک و تعالی توسط حکم وجه دَّللت: 

 کم منوده است.آن ححرام بودن ئی  بر اقتضا تکلیفی حکم

امَّ ِفي اْْلَرْضي َحالَّلً طَيِّباً َو َّل ﴿ همچنان الله تبارک و تعالی میفرماید: يا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا مي

يْطاني إينَُّه لَكُْم َعُدو  ُمبي    77 ﴾ تَتَّبيُعوا ُخطُواتي الشَّ

و از گامهاى شيطان  ،اى كه در زمي است بخوريداى حالل و پاكيزههاى مردم از نعمت

 .زيرا او دشمن آشكار شامست، پْيوى نكنيد

وجه دَّللت: خطاب الله تبارک و تعالی برای مردم است که از نعمت های حالل که الله 

ل شیطان تبارک و تعالی در روی کره زمین پاک و طیب خلق منوده است استفاده مناید و از اعام

 مناید،که تشویق به قامر، ربا، رسقت، رشوت، اختالس، فریب، تدلیس، غرر مینامید نباید پیروی 

طیب و خوب متسک منود مانند عقد  و عقود بانکداری باید به معامالت معامالت در هکذا

ت و ... و نباید به معامالت ناپاک شیطانی که هامنا، ربا، قامر اس مشارکت، مرابحه، مضاربت

 متسک منود. 

  سنت: -

 صادر شده باشد ملسو هيلع هللا ىلصعبارت از هر آن فعل، قول و تقریر که از جانب رسول الله سنت: 

 78.است

مثالهای بانکداری اسالمی را از منبع دومی ترشیع اسالمی میتوان در احادیث ذیل دریافت 

 منود:

م : ))الذهب عن أِب سعيد الخدري ريض الله عنه؛ قال: قال رسول الله صَل الله عليه وسل

ثالً ِبثل،  بالذهب والفضة بالفضة، والرُبُّ بالربِّ، والشعْي بالشعْي، والتمر بالتمر، وامللح بامللح؛ مي
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 فصل دوم/ بانکداری 

79يداً بيد؛ فمن زاد أو استزاد؛ فقد أرىب، اَلخذ واملعطي فيه سواء((.
 

و  و آله هیالله عل یصل الله فرمود: رسول روایت شده که الله عنه یرض یخدر  دیاز ابوسع

 مثل سلم: ))طال به طال، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، منک به منک، 

، کسیکه اضافه میدهد و یا می ستاند ربا منوده است، گیرنده و دادنده ، دست به دستثلبه م

 برابر اند در ربا.

ثل و دست به حدیث فوق بر اینست که تبادله اشیاء همجنس باید مثل به م :وجه دَّللت

دست باشد و اگر در بین آنها تفاضل و زیادت در داد و ستد قرار گیرد، چنین داد و ستد حرام 

، پس در بانکداری نباید برخالف اشدبه و ربا فضل هردو مجاز منیئربا است، بنابرین ربا نسی و

عقد رصف،  همجنس دراز عمل منود و ربا را ترویج داد بلکه تسعیر به غیر  ملسو هيلع هللا ىلص فرموده پیامرب

جائز بوده و اگر پول کهنه  "دالر در برابر افغانی و یا ایرو در برابر دالر"پول در مقابل پول 

افغانی پول جدید  10000افغانی در برابر پول جدید افغانی باشد اضافه گرفته شود بطور مثال 

ته میشود پول کهنه گرفته شود بعلت همجنس بودن غیر مجاز و ربا فضل دانس 8000در برابر 

افغانی گرفته شود و یا در هر بار  1100افغانی پول بقرض داده شود و بعد از مدت  1000و یا 

که از  به این گونهتادیه قرض به اقساط تکتانه و یا فیس که در بانکداری متعارف مروج است 

 اشد.اصل دین بیشرت پول گرفته شود چنین معامله نیز بعلت ربا نسیئه غیر مجاز و حرام میب

  اجامع: -

بعد از رحلت او در متام عصور باَّلی  ملسو هيلع هللا ىلصعبارت از اتفاق مجتهدین اسالمی در امت محمد 

 80حکم رشعی میباشد.

علامی احناف در مورد ازمنه های اجامع در عصور تاریخ ترشیع اسالمی از از  81امام بزدوی

 رضی الله عنهمبه کرام نظر قوت و ضعف چنین میفرماید: )برای اجامع مراتب است، اجامع زمان صحا

تبع تابعین مانند حدیث مشهور  مثل کتاب الله و حدیث متواتر است، اجامع زمان تابعین و
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 490اصول الفقه السالمي ص  - 80
هـ ق در قریه بزده از حوالی بخارا تولد و در  421در سال  بن عبدالکریمحسینمحمدبن محمدبن  ، ابوالیرسصدراَّلسالمبزدوی - 81

بود که به دلیل آسانی و قابل فهم بودن آثار و  ماتریدی - حنفی و قاضی در فقه فقیه ،متکلمعامل  هـ ق فوت منوده  او 493سال 

  (wikipedia.org)پدیا، دانشنامٔه آزادویکی -ابوالیسیر پزدوی  تألیفاتش به ابوالیسیر مشهور شده بود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B2%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B2%D8%AF%D9%88%DB%8C
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
است، و اجامع عصور قبلی که ذکر شد و در آن اختالف اندکی باشد مانند حدیث خرب واحد 

  82است(.

آن است،  مقایسه منودن اجامع در سه عرص از عصور تاریخ ترشیع اسالمی ِبفهوم حکم

است اعتقاد  و عمل بر آن  83باَّلی اجامع اهل صحابه که ِبنزله کتاب الله و حدیث متواتر

حدیث  عمل به است و 84واجب است، اجامع در زمان تابعین و تبع تابعین ِبنزله حدیث مشهور 

مشهور  واجب است، و در سه زمان قبلی صحابه، تابعین و تبع تابعین هرگاه در اجامع کمرتین 

، باشنداختالف باشد و بیشرتین اجامع صورت گرفته باشد، چون یکتعداد کوچک اختالف منوده 

را دارد در احادیث نبی  85اگرچه اجامع به اکرثیت صورت گرفته است بآنهم حیثیت خرب واحد

 عمل بر آن َّلزم است.حدیث خرب واحد نسبت ضعیف بودن آن  ملسو هيلع هللا ىلصکریم 

کداری اسالمی عبارت از حالل بودن بیع با متام ارکان مثالهای از اجامع امت اسالمی در بان

آن و حرام بودن ربا با متام انواع آن میباشد، هیچ گاهی در ترشیع اسالمی فقهاء بیع  رشایطو 

طبق حرام قطعی  یرا حرام و ربا را حالل ندانسته اند و همچنان قامر به اجامع امت اسالم

ه حالل بودن آن اجامع صورت نگرفته است، از دانسته شده است و هیچ گاهی بنصوص رشعی 

، مشارکت، مرابحه، مضاربتسوی هم عقود که در بانکداری اسالمی صورت میگیرد مانند عقد 

توضیح  مرتبط به آن عقودث احثابت شده که در مبامت اجاره، سلم، استصناع، متاماً به اجامع 
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عبارت از حدیث است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعیت آنرا روایت منوده باشد که احتامل و اتهام  حدیث متواتر: - 83

ترشیع ممکن نباشد. حکم حدیث متواتر: قطعی الثبوت است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم کذب در سه عرص از تاریخ 

روایت شده است به اتفاق علامء، علم و یقین به اینوع احادیث مطلق فرض است منکر اینوع احادیث کافر میباشد. ) اصول الفقه 

 (453الُسالمی ص 

عرص صحابه خرب واحد باشد و در عرص تابعین و تبع تابعین جمعیت آنرا نقل  عبارت از حدیث است که در حدیث مشهور: - 84

منوده باشد که احتامل و اتهام کذب و دروغگوئی باَّلی آنها صورت گرفته منیتواند، حکم حدیث مشهور: روایت آن قطعی است از 

از این جهت منکر اینوع حدیث گنهگار است  جانب صحابه لیکن ورایت آن از رسول الله صلی الله علیه وسلم  قطعی الثبوت نیست

 (453و عمل بر آن واجب است ) اصول الفقه السالمی ص 

عبارت از حدیث است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم یک یا دو راوی روایت کرده باشد که به تعداد  حدیث خرب واحد: - 85

ده باشد. حکم حدیث خرب واحد افاد ظن و گامن را میکند نه یقین را، تواتر و مشهور در عصور سه گانه تاریخ ترشیع اسالمی نرسی

َّلزم است عمل بر آن نه اعتقاد بسبب شک در عدم ثبوت آن و این مذهب اکرث علامء و فقهای اسالمی در مورد خرب واحد است. ) 

 (455اصول الفقه اَّلسالمی ص 
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 فصل دوم/ بانکداری 

 .خواهیم داد

  قیاس: -

 به فرع است در علت واحد،  که تنها معنای لفظی عبارت از تعدیت حکم از اصلقیاس: 

 86مراد منیباشد. در آن

 از تعریف فوق برای قیاس ارکان ذیل استنباط میگردد:

 "حکم قرآن و حدیث"عبارت از مقیس علیه میباشد و در بر گیرندۀ حکم منصوص اصل: -1

 میباشد.

حکم منوده  در مورد آن رشعی  نصکه  است مقیس علیه عبارت از حکم رشعی حکم : -2

 که مقیس است.متعدی شدن آن به فرع  و باشد

 قیاس میشود. "قرآن و حدیث"عبارت از مقیس است که باَّلی حکم منصوص  فرع: -3

 عبارت از وصف مشرتک بین اصل و فرع است. علت: -4

سایر  بهربا  نحرام بودبنابر تعریف و ارکان فوق میتوان در بانکداری اسالمی قیاس را در 

 نۀ که در حدیث ذیل ذکر گردیده قیاس منود:اشیای شش گا

عن أِب سعيد الخدري ريض الله عنه؛ قال: قال رسول الله صَل الله عليه وسلم : ))الذهب 

ثالً ِبثل،  بالذهب والفضة بالفضة، والرُبُّ بالربِّ، والشعْي بالشعْي، والتمر بالتمر، وامللح بامللح؛ مي

87ىب، اَلخذ واملعطي فيه سواء((.يداً بيد؛ فمن زاد أو استزاد؛ فقد أر 
 

و آله و  هیالله عل یصل الله فرمود: رسول روایت شده که الله عنه یرض یخدر  دیاز ابوسع

 مثل سلم: ))طال به طال، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، منک به منک، 

منوده است، گیرنده و دادنده ، کسیکه اضافه میدهد و یا می ستاند ربا ، دست به دستثلبه م

 برابر اند در ربا.

ه و ربا فضل ثابت است، لیکن ئدر اشیای شش گانه که در حدیث فوق ذکر گردیده ربای نسی

د اگرچه فقهاء در نفقها اشیای دیگری را در علت مشرتک با این اشیای شش گانه قیاس مینامی

از ربا بغیر در را قیاس  هب حنفی علتدارند چنانچه مذ نظر اجتهاد مبنی بر علت ربا اختالف
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
و مذهب شافعی مثنیت را در طال و  منوده استاشیای شش گانه اندازه و اتحاد جنس وامنود 

 .ر مطعومات چهارگانۀ که در حدیث ذکر گردیده علت ربا میدانددنقره و طعام را 

ث پول از آن بنابرین چون طال و نقره منحیث مقیس علیه هر آن امثان یا اشیای که منحی

استفاده میشود مانند پول نقد در تبادله از نظر همجنس بودن و اندازه بودن آن در علت ربا 

ه حرام بوده مجاز منیباشد و یا ذکر از گندم و جو در ئمنحیث مقیس به طور ربا فضل و ربا نسی

با فضل حدیث منحیث مقیس علیه با برنج منحیث مقیس در تبادله همجنس برنج با برنج  به ر 

 ه حرام و مجاز منیباشد.ئو نسی

  استحسان: -

مذهب حنفی ذکر گردیده است در کتب  استناد مینامید و این منبع رشعی  بیشرت احنافباَّلی 

 چنین است و یا این حکم در این مسئله استحساناً این که این حکم در این مسئله قیاساً این

 چنین است.

حکمی که در نظایر آن است، به  ه در یک مسئلهعبارت از آنست ک استحسان در اصطالح 

 88.خاطر وجود دلیلی قوی تر، عدول منوده و به خالف آن رأی داده شود

ضوع ، مو رشع عمل به رأى غالب است در جايى كه عبارت از استحسانیا به عبارۀ دیگر 

 89.باشدگذاشته  عرف ش را مشخص نكرده و تشخيص آن را بها حكم

احناف ذکر گردیده است اما نسبت به تعریف اولی تعریف  هردو تعریف فوق از دیدگاه علامی

بطور درست گرفته میشود که مجتهد در استحسان دومی واضح تر است و از آن مفهوم قیاس 

آن رأی غالب را در صورت مد نظر میگیرد که شارع موضوع را مشخص نکرده باشد و مجتهد 

 از عرف تشخیص و حکم را استنباط مینامید. را

مثالهای استحسان را میتوان به انواع، ثبوت استحسان به نص، به اجامع، به عرف و به 

 منود: قسیم و ذکرتقرار ذیل رضورت 

  :استحسان به نص -1

آنست که عقد در اصل براساس قاعدۀ عمومی ممنوع باشد لیکن براساس حکم خاص نص 
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 ۲۰۰، ص۲، جاصول الرسخسی رسخسی محمد، - 89

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81
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 فصل دوم/ بانکداری 

مانند عقد سلم و عقد اجاره که هردو نوع عقد از جمله عقود  ،مجاز میباشد استحساناً رشعی 

ت از مبیعه است در عقد سلم که بیع مثن عاجل به مثمن آجل است، مثمن که عبار  ند،معدوم ا

تا به حال وجود ندارد که چنین بیع معدوم است لیکن براساس نص رشعی استحساناً جائز 

 این نوعلیکن دانسته میشود و یا عقد اجاره در ابتدای عقد منفعت معلوم نیست و معدوم است 

عقد براساس نص رشعی استحساناً جائز دانسته شده است هردو نوع عقود در بانکداری 

می بسیار مروج است پس گفته میتوانیم که بانکداری اسالمی براساس استحسان نصی در اسال 

 معامالت چون سلم و اجاره مجاز است.

  :استحسان به اجامع -2

عقد استصناع مجاز دانسته باشند مانند  آن راحکم است که مجتهدین به اجامع عبارت از 

لیکن ، استمبیعه معدوم و غیر مجاز بنابر عدم موجودیت جنس و  نیز چنین عقد حالی کهدر 

رضورت مردم به این  آن نسبتکه است  دانسته شده جایزچنین عقد استحساناً به اجامع علامء 

در جایگاه اش باَّلی قرار میگیرد، که  که در بانکداری اسالمی بیشرت مورد انعقاداست، عقد 

 آن مباحث خواهیم داشت.

  :فاستحسان به عر -3

اصل در وقف اینست که موضوع ا عرف مجاز دانسته است چنانچه استحسان ر  این نوع

باشد لیکن در مورد اموال منقول مانند کاَّل ها و  "اموال غیر منقول"وقف باید عقار و اراضی 

 .دانسته میشود کتاب ها براساس عرف نیز  وقف استحساناً جائز

  :رضورتسبب استحسان ب -4

است که برای دفع حرج و مشکل برای ی م دیننیز جائز است زیرا اسال استحسان  این نوع

در صورت تحقق  و ممنوع 90غنب فاحش ،عقدچنانچه در  ،مردم احکام را وضع منوده است

                                                           
حالت است که مبیعه از اصل قیمت به مراتب باَّلتر به فیصدی که قوانین متفاوت ذکر مینامید بفروش رسیده باشد،  :غنب فاحش - 90

( خویش 571حش فسخ مناید، قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )در چنین حالت شخص غنب خورد میتواند عقد را بسبب غنب فا

هرگاه به سبب فريب يکطرف عقد، غنب  فیصد باَّلتر قیمت بازار تعیین منوده است و چنین ترصیح میدارد: 15مقدار غنب را از 

گفته می شود که تفاوت بي فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فريب خورده می تواند فسخ عقد را مطالبه منايد، غنب وقتی فاحش 

 .فیصد ( يا بيشرت از آن بالغ گردد 15قيمت حقيقی مال در هنگام عقد وقيمتی که مال بفروش رسيده به )
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
نسبت رضورت  "کوچک"یسیر  در غنب غنب فاحش عقد قابل فسخ دانسته میشود، در حالیکه

 استحساناً عقد قابل فسخ دانسته منیشود.

رضورت مورد متسک دانست  بسببرا میتوان در استحسان  در بانکداری اسالمی غنب یسیر

 استناد منود.متصور باشد و از فسخ عقد که بانک انجام داده و در آن ربح 

  :همرسلمصالح  -

اهداف منفعت، دفع رضر از  از ایرنو جلب ،عبارت از جلب منفعت و دفع رضر استدر اصل 

است و  عتیرش از مصلحت حفظ منظور، پس ستهاآن مقاصدبه  دنیدر رسخلقت  مصلحتو 

حفظ دین، حفظ نفس، حفظ ) :مقصد است که عبارت اند ازخلقت پنج در  عتیرش مصلحت

 پنج اصل باشد نیکه شامل حفظ ا یز یهر چ نیبنابر( ، و حفظ مال عرض "نسب"عقل، حفظ 

 91دفع آن مصلحت است.است و فساد بگذرد  پنج مقصد نیچه از اآنو هر پس آن مصلحت است 

شده است مصلحت در پنج مقصد رشیعت  92رحمه الله ق تعریف فوق که از جانب امام غزالیطب

اسالمی منحرص است که عبارت از حفظ آنها برای جلب منفعت است و دفع رضر از آنها 

است از اینکه رشیعت اسالمی برای حفظ مال " حفظ مال"یکی از این مقاصد ، مصلحت است

ب آن نیز از طریق مرشوع قواعد را گذاشته است، بنابرین قواعد را گذاشته است برای کس

بطور ، برای حفظ مال مرشوع جلب منفعت مصلحت است و ضایع شدن آن دفع رضر است

و  کسب ملکیت مانند انواع بیوع و تجارت مرشوع شده باشد مصلحت در حفظ آنمثال هرگاه 

وع مانند احتکار، ربا، قامر، غیر مرش مقصد رشیعت اسالمی است و اگر مال از طریق  دفع رضر

رشوت، اختالس، رسقت بدست آمده باشد رشیعت مصلحت را در حفظ آن منحیث مقصد 

                                                           
فريب  ( چنین ترصیح گردیده است:570همچنان غنب فاحش در قانون مدنی تحت عنوان فریب تسجیل شده است و در ضمن مادۀ )

آميز قولی يا فعلی ايست که طرف مقابل عقد را به راضی شدن انعقاد عقد بکشاند، به نحويکه اين عبارت از بکار بردن وسايل حيله 

 .وسايل اگر بکار برده منيشد، رضايت وی در عقد ِبيان منی آمد
 313ص  1الغزايل أِب حامد محمد بن محمد الطوسی، املستصفي من علم اْلصول ج  - 91

متولد شده. یکی از علامی مذهب شافعی بود او و برادر  خراسان هایاز بخش توس هـ ق در ۴۵۰ در سال محمد غزالی: - 92

ابوحامد احمد بن محمد  پدرش، این دو پرس را به یکی از دوستان کهیتیم بزرگ شدند. طبق وصیت  احمد غزالی ترشکوچک

نگاه که میراث پدر به پایان رسید. غزالی در مسلک بود سپردند. آن مرد نیز به وصیت عمل کرد تا آ  صوفی نام داشت و الراذکانی

و فقیه  اشعری دان نزد الهی نیشابور بود و پس از آن در فقه اسالمی مشغول تحصیل در جرجان نوجوانی در شهر

  (wikipedia.org)پدیا، دانشنامٔه آزادویکی -غزالی ) ، به شاگردی پرداخت.الحرمین جوینیامام ،شافعی برجسته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B5%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 فصل دوم/ بانکداری 

به مالک  و یا ردبه اموال عامه مصادره  را رشیعت قابل اموال این نوع، جستجو منی مناید

 اصلی آن میداند.

د احناف مصالح مرسله عیناً احناف مصالح مرسله را مانند استحسان قرار میدهند از ایرنو بنز 

و شد به آن اشاره  استحسان بخش در که انچه معامالت بانکداری اسالمی ناستحسان است چ

در بانکداری اسالمی منحیث مصالح مرسله بنابر استحسان که فقهای را میتوان عقد استصناع 

  .مثال داد مجاز میدانند آن رااسالمی 

  عرف: -

به طور مکرر  انجام داده  و به آن  آن رامردم در جامعه  عبارت از عادات است کهعرف: 

 .عادت گرفته باشند و در زندگی روزمره خویش از آن استفاده منایند

از جمله منابع رشیعت اسالمی محسوب میگردد و بیشرتین احکام فقه  ءعرف بنزد فقها

( مجلة 45و  43) ، چنانچه در مورد مواداست یافته اسالمی به عرف سلیم مطابق رشیعت بنا

 اَّلحکام ترصیح میدارد:

چیزی که به عرف ثابت شده باشد مانند اینکه رشط رَشْطًا(  طو رش ) الَْمْعُروُف ُعرْفًا كَالْمَ 

 گذاشته شده باشد.

آن چیزی که به عرف تعیین شده باشد مانند اینکه نص  ) التَّْعييُي بيالُْعرْفي كَالتَّْعيييي بيالنَّّص (

 وده باشد.تعیین من را

 عرف به انواع عرف عام و عرف خاص و همچنان به عرف صحیح و عرف فاسد تقسیم میگردد:

عبارت از عادات است که در متام شهرها و نزد مردم معمول باشد مانند عقد  عرف عام:

 استصناع که قبال از آن ذکر شد و یا هم مهر معجل و مؤجل در عقد نکاح.

ت که تنها در برخی از شهرها و نزد برخی از مردم معمول عبارت از عادت اس عرف خاص:

باشد مانند اسناد عرفی روزنامچه که نزد تجار در افغانستان منحیث سند عرفی قبول شده است 

مجلة  (44مادۀ ) ممکن در کشور دیگری مانند مرص چنین سند قابل قبول نباشد، از همین رو

اري كَالْمَ ) در معامالت تجارتی ترصیح میدارد: اَّلحکام عرف در ( بَيْنَُهمْ  طو رش الَْمْعُروُف بَْيَ التُّجَّ

 بین تجار مانند رشط در بین آنها است.

عبارت از عادت است که بین مردم رواج داشته باشد بدون اینکه حالل را  عرف صحیح:
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
بانکداری در معامالت  که فعالً  به متلیک منتهیحرام و حرام را حالل قرار دهد مانند عقد اجاره 

 .مروج شده است اسالمی

عبارت از عادت است که بین مردم رواج داشته باشد حالل را حرام و حرام را  عرف فاسد:

ودات بانکداری امر که در بیع و مجاز بودن ربا حالل قرار دهد مانند عدم مجاز بودن عقد 

 معمول است. متعارف

 تاریخچه بانکداری اسالمی: -3

 مراودات بانکی بودهبانکداری اسالمی تجربه ای نسبتاً جدید در  دقبالً ذکر منودم که ایجا

در  آنها مندیهای نیاز و ه موسسات بانکی که پاسخگویمسلامنان ب نیاز مربم آن علت ایجادو 

 که معامالت بانکی آنها اشدمیببه احکام رشیعت اسالمی  ی مسلامنانو در عین حال پابندجهان 

 . ت گیردصور  به دور از معامالت ربوی

بانک های که در کشور مرص م  1963 سابقه تاریخی بانکداری اسالمی بر میگردد به سال

، متعاقباً در کشور پاکستان بانک پس انداز تأسیس شدبرای اولین بار  پس انداز اسالمی

م ایجاد شد،  1971ی در سال عاسالمی تأسیس شد، بار دوم در کشور مرص بانک نارص اَّلجتام

م بانک  1975م بانک توسعه اسالمی در کشور سعودی ایجاد شد، در سال  1974در سال 

بانک فیصل السعودی م  1977اسالمی دبی در کشور امارات متحدۀ عربی ایجاد شد، در سال 

م بانک اسالمی  1978در کشور سعودی و بانک فیصل اسالمی در مرص ایجاد شد، در سال 

این در متام کشورها اسالمی و غربی بانک های اسالمی  اردنی در کشور اردن ایجاد شد، بعد از

اسالمی را میتوان با تفکیک سالهای تأسیس و کشورهای مربوطه آنها ی بانک ها93ایجاد شد.

 جدول ذیل معرفی منایم: ادوار قبلی در در
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 السالمي للبحوث والتدریب.
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 فصل دوم/ بانکداری 

 شماره عنوان بانک اسالمی کشور مربوطه سال تأسیس

 1 ی برای تامین مالی و رسمایه گذاریبانک اسالمی اردن عامن –اردن  م 1978 

 2 بانک اسالمی دبی دبی –امارات متحدۀ عربی  م 1975

 3 بانک اسالمی ایران تهران –ایران  م 1979

 4 بانک برکت دولتی محدود انجلرتا م 1984

 م 1981

 م 1984

 املنامه –بحرین 

 بحرین

 بانک اسالمی بحرین

 بانک برکت اسالمی بحرین
5 

 6 .مشارکتبانک های متحد ملی برای  کراچی –اکستان پ م 1981

 7 بانک اسالمی بنگله دیش داکا –بنگله دیش  م 1983

 8 مؤسسه رسمایه گذاری ترکی فیصل  اسطنبول –ترکیه  م 1985

 9 بیت رسمایه گذاری سعودی، تونسی. تونس  م 1983

 10 بانک اسالمی دولتی دمنارک م 1983

 م 1977

 م 1984

 م 1983

 م 1983

 م 1983

 م 1983

 خرطوم –سودان 

 خرطوم –سودان 

 خرطوم –سودان 

 سودان 

 خرطوم –سودان 

 خرطوم –سودان 

 بانک اسالمی فیصل سودانی

 بانک اسالمی تضامنی

 بانک اسالمی سودانی

 بانک اسالمی غرب سودان

 بانک اسالمی توسعۀ تعاونی

 بانک اسالمی برکت

11 

 12 بانک توسعه اسالمی ) بانک دولتی( جده –عربستان سعودی  م 1974

 13 بانک اسالمی فیصل قربص  م 1982

 14 بانک اسالمی قطر دوحه –قطر  م 1980

 15 بانک اسالمی برکت نواکشوط -موریتانیا م 1980

 16 بانک اسالمی مالیزیا کوَّلملبو –مالیزیا  م 1983

 م 1971

 م 1977

 قاهره –مرص 

 قاهره –مرص 

 نارص بانک اجتامعی

 بانک اسالمی فیصل مرصی
17 

 – 125 – 120اَّلنصاری محمود/ حسن اسامعیل / متولی سمیر مصطفی / البنوک اَّلسالمیة ص منبع: 

 م 1988اکتوبر سال  8کتاب 
18 

 رشکت های بغیر از بانک های اسالمی در برخی از کشورهای اسالمی و غیر اسالمی نوت:

معامالت بانکداری اسالمی را  و فعالیت ها ده بودند کهتأسیس گردی قبلی های سال در ادوار
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 1971ای مندرج جدول فوق از سال ، بانک هادند، که در اینجا ذکر نگردیده استانجام مید

 ، البته قابل ذکر است کهستذکر گردیده ادر جدول فوق م تأسیس شده اند  1985سال  الی

غرض  در کشورها اروپائی، غربی و آسیائی و رشکت ها بیشرتین بانک ها سالهای متذکره بعد از

 .اندو ترویج یافته تأسیس  بانکداری اسالمی

انکها و مؤسسات اعتباری، ادارۀ مطالعات و مقررات بمدیریت کل نظارت بر تحقیق را که 

ـ ش انجام داد ۱۳۸۵در سال  کشور ایران بانکی سیستم بانکداری اسالمی تا به سال متذکره  هه

 94.ه استشترد داب رکا اسالمی ( مؤسسۀ مالی فعال250کشور دنیا با حدود ) (60در بیش از )
 

 :بانکداری متعارفمطلب دوم: 

میباشد که در بانکداری متعارف از جمله انواع بانکداری بوده که بیشرتین معامالت آن ربوی 

 عناوین ذیل در مورد آن به تفصیل بحث میگردد:
 

 :موضوع اول: تعریف بانکداری متعارف

تعریف گردیده است  معارصو  کیکالس بطوراز جمله  یمتعدد فیتعاربانکداری متعارف، به 

 :عبارت اند ازکه هردو تعریف قرار ذیل 

  تعریف کالسیک: -1

فعالیت  انیدو گروه از مشرت نیب یاست که به عنوان واسطه مال ۀمؤسس عبارت از بانک

، و گروه و رضورت  به حفظ و توسعه آن دارد اموال بیشرت وجود دارد گروه اولکه نزد  ،مینامید

 مشاغل و یگذار  هیاهداف رسما نیمهم تر یپول برا به ازیهستند که ن انیاز مشرت یدوم گروه

 95.دارندخویش 

  تعریف معارص: -2

قابل پرداخت عنداملطالبه  یسپرده ها رشیپذ با که یمال یواسطه ها  یگروه عبارت از بانک

 اهداف هک، هاو خدمات به آن یخارج، یداخل یمال نیتام اتیم عملو انجا نیمع طیبا رشا ای
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 فصل دوم/ بانکداری 

 اتیکند و عمل یم تیحام یکند، از اقتصاد مل یحقق مترا م یدولت استیس ویتوسع ایبرنامه

در داخل و خارج از  یمال های یگذار  هیرسما، و همچنان کند یتوسعه پس انداز را آغاز م

و  تجارتی ،یبانک ها اتیعمل است ازیآنچه مورد ن پروژه ها و جادیکشور از جمله کمک به ا

 96، انجام میدهد.کند یم نییتع یکه بانک مرکز  یطیطبق رشارا  یمال

به مؤسسۀ تجارتی گفته میشود که به جمع آوری رسمایه های مردم به عباره دیگر بانک  یا

در مقابل قرض سود  میپردازد و از آن به تجاران، صنعتگران و افراد نیازمند دیگر قرض میدهد و

دریافت میکنند و سپرده گذاران خود مبلغی سود با نرخ کم میپردازند و میزان تفاوت میان دو 

 97سود پرداختی و دریافتی نفع بانک محسوب میشود.

  :تعریف بانک از نظر قانون بانکداری افغانستان -3

ری اسالمی و متعارف قانون بانکداری افغانستان بانک را بطور عام که در برگیرنده بانکدا

چنین است معرفی داشته است و همچنان بطور خاص بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف را 

 :تعریف منوده استقرار ذیل 
 

  تعریف عام بانک:

شخصی حکمی که به منظور دریافت سپرده های پولی یا سایر وجوه قابل بازپرداخت از مردم 

ویش فعالیت مینامید و شامل بانک اسالمی و بانک و اعطای اعتبارات جهت کسب منعفعت خ

 98متعارف میباشد.

است  شده گنجانیده" اسالمی و متعارف" در تعریف متذکره قانون افغانستان هردو نوع بانک

از حیث برخی  تقابل و تضاددر این تعریف اشتباه است هردو نوع بانکداری با هم  حالی کهدر 

اعد علم منطق دو شی متضاد و متقابل در یک تعریف گنجانیده از نظر قو  معاماَّلت قرار دارند،

شده منیتواند، بطور مثال هرگاه بحث از سپرده های بانکی منایم در بانکداری اسالمی هرگاه 

باشد حالل و مرشوع است و اما اگر این سپرده به  و ودیعت این سپرده براساس عقد مضاربت

ت، بنابرین در رشیعت اسالمی بین حرام و حالل طور ربوی باشد رشعاً حرام و ناجائز اس
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 تفاوت مرشوعیت و عدم مرشوعیت در معامالت وجود دارد.

 تعریف خاص بانک:

 99بانکی است که باشیوه های مروجۀ بانکداری فعالیت مینامید. بانک متعارف: -

 100بانکی است که مطابق احکام رشیعت اسالمی فعالیت مینامید. بانک اسالمی: -

 نقش بیشرت "تقلیدی"در بانکداری متعارف مردم  سپرده که فوقاً اشاره شد  معارصدر تعاریف 

معامالت ربوی صورت میگیرد، سپرده ها در بانکداری متعارف به سه نوع که از این طریق دارد 

 د:ردذیل صورت میگ

عبارت از سپردۀ بدون سود است و سپرده گذار ( Current Account) حساب جاری: -1

  101در هر زمان که خواسته باشد میتواند از حساب خود برداشت کند. هر مبلغی را

ز سپردۀ است که سپرده گذار معموَّلً ( عبارت اSaving Account) حساب پس انداز: -2

 102تحت برخی رشایط خاص میتواند از حساب خود پول برداشت کند.

اس (: عبارت از سپردۀ است که نرخ آن براسFixed Deposit) سپرده غیر جاری: -3

مدت، وجود آن در حساب مشخص میشود، که با طوَّلنی بودن مدت، نرخ سود باَّل و با کوتاه 

بودن مدت نرخ سود کم میشود، سپرده گذار قبل از مدت مشخص شده قادر به برداشت پول 

 103از حساب خود نیست.

ت انواع سپرده های فوق بطور ودیعت، قرض الحسنه و یا هم بطور مضاربت، مرابحه، مشارک

در بانکداری اسالمی صورت گرفته میتواند، برخالف در بانکداری متعارف که در سپرده های 

سه گانه فوق ربا وجود دارد، اگرچه در نوع اول سپرده حساب جاری میباشد و بدون ربا است، 

اما بدلیل اینکه بانکهای ربوی توسط آن پول چرخ معامالت ربوی را دوران میدهد برای مسلامن 

نیست تا پول خود را در حساب جاری بانکهای متعارف ربوی بگذارد، رصفاً برخی از جائز 
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 فصل دوم/ بانکداری 

علامی اسالمی نسبت اینکه مسلامن بخاطر نگهداشت پول خود چارۀ دیگری نداشته باشد باز 

منودن حساب جاری و گذاشنت پول خویش را در این نوع سپرده منحیث ودیعت جائز دانسته 

 است.

 نک های متعارف به اعتبار رسمایه گذاری:موضوع دوم: انواع با

بانک های متعارف به اعتبار رسمایه گذاری از نظر موضوع فعالیت های آنها به انواع مختلف 

 تقیسم میگردد که قرار ذیل معرفی میگردد:

 بانک زراعتی: -1

( Agricultural Bank)بانک در عربی بنام ) املرصف الزراعی( و در انگلیسی بنام این نوع 

 اد میگردد این بانک به فراهم آوری منابع مالی جهت استفاده در بخش زراعتی مپردازد.ی

 و صنايع محلی یام بانک زراعتنهـ ش ب 1333در سال را  بانک وعاينافغانستان سابقۀ 

به منظور انكشاف زراعت، تقويه  یبه شکل یک رشكت سهاماین بانک وَّلً ا تجربه منوده است

و محلی  یو انكشاف صنايع دست یزارعي، توسعه توليدات زراعت یگو بلند بردن سطح زند 

بعداً شد،  یمسم یانكشاف زراعت کهـ ش به نام بان 1348تأسيس شد. اين بانک در سال 

این بانک باَّلثر جنگ های داخلی افغانستان نتوانست فعالیت های خویش را ادامه دهد بعد 

 است.گردیده  از مرحلۀ تصفیه منحل

ذکره دارای بیشرتین جایداد های عقاری میباشد که در ساحات مهم و سوق بانک مت

این التجاری شهرهای افغانستان مانند کابل، مزار، هرات و... دارد، از ایرنو هرگاه بخواهیم 

 مضاربتسلم، استصناع، اجارۀ، مرابحه،  چون عقودو  ی تغیربانک اسالمفعالیت بانک را با  نوع

منحیث  ی آن منایم و دوباره با اعطای جایداد های عقار منعقد ی در بخش انکشاف زراعت

 د باعث رشد بانکدرای اسالمی در جامعه خواهد گردید.رسمایه دورانی احیاء مجدد گرد

عقد سلم را میتوان در کشت پنبه، زعفران و زمینه فروش محصوَّلت را برای احیای رشکت 

فعال از فعالیت باز مانده اند مساعد سازد  های دولتی و خصوصی که قبالً فعالیت داشتند و

مانند رشکت دولتی نساجی افغان و یا سایر رشکت های خصوصی را میتوان در تشویق کشت 

محصوَّلت را از ، میتوان حامیت منودهو  نباتات و گیاهان دارای قیمت باَّلی جهانی تشویق

 گردد.مساعد ها زمینه فروش آن در بازار های بین املللی اً خریداری و بعدزارعین به عقد سلم 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
و یاهم این بانک با وارد منودن وسایل زراعتی برای زارعین و دهاقین توسط عقد مرابحه 

 .بانک بفروش برساند دهاقین از طریق اجناس را به اقساط با ربح متاوزن برای این نوع

زمین های زراعتی هکذا در چنین بانکداری میتوان زمین های بکر و بایر عامه را برای توسعۀ 

بطور تفصیلی در  اً و دها عقد که بعد آماده ساخته پروژه های زراعتی را حامیت و تطبیق مناید، 

بانک انجام شده میتواند، البته  این نوعانواع معامالت بانکداری اسالمی از آن ذکر میگردد در 

بانک  این نوعمیتوان اقتصادی توازن مسرتاتیژی و پالیسی  ارزیابی همه جانبه و ترتیب بایک

متعارف به سیستم بانکداری اسالمی  بانکداری از سیستمدر قدم اول احیای مجدد و ثانیاً را 

 وضعیت گردد. تغیر

  بانک صنعتی: -2

 Industrialبانک را در عربی بنام ) املرصف الصناعي ( و در انگلیسی بنام ) این نوع

Bankصنعت به رسمایه گذاری میپردازد. ( یاد مینامیند، این بانک در زمینه پیرشفت 

 ـه 1335در سال "یصنعت انكشاف کبان"نوع از بانک صنعتی در افغانستان تحت عنوان 

تأسيس شد این  "یاعتبارات صنعت"ش به اثر پيشنهاد وزارت معادن و صنايع تحت نام كسه 

 .گردیده است منحل فعال بانک بعد از تصفیه

و تغیر  احیای مجددتعارف به بانکداری اسالمی میتوان بانک نیز از بانکداری م این نوع

مانند عقد استصناع را میتوان در رشد  ،اسالمی منودبانکداری فعالیت به نوعی از معامالت 

بانک ها منحیث  این نوعبانک انکشاف صنعتی مثال داد و هکذا میتوان عقد مرابحه را نیز در 

 منود.معامالت بانکداری اسالمی تأمین و انعقاد 

  بانک توسعوی: -3

 Developmentبانک را در عربی بنام ) بنوک التنمیة ( و در انگلیسی بنام ) این نوع

Bank یاد مینامیند و عبارت از بانک است که در بخش های مختلف توسعه و پیرشفت رسمایه )

 گذاری میکند، و قرض و اعتبار میپردازد.

متعارف به بانکداری اسالمی توسط معامالت  بانک های نیز میتواند از بانکداری این نوع

بانکی تغیر موقف مناید از اینکه بانک از زمان ایجاد خویش براساس اعتبار بوجود میاید برای 

 Pablic Private) رسمایه گذاری ها در بخش های مختلف مشارکت عامه و خصوصی
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 فصل دوم/ بانکداری 

Partnership) انک در عرصۀ و یا خود بمنود حامیت سکتور خصوصی  و رسمایه گذاری

" توسعوی"از این طریق به هدف عنوان  ه میتواندمشارکت عامه و خصوصی رسمایه گذاری منود

فعالیت های خوبی اقتصادی منوده میتواند که در بخش های معامالت بانکداری در جامعه 

بطور تطبیقی به برخی از موارد مشارکت عامه و خصوصی در قسمت پروژه های عمرانی و 

  اشاره خواهیم منود. مهعا تولیدی

  بانک تعاونی: -4

( Cooperation Bankبانک در عربی بنام )مرصف التعاونی( و در انگلیسی بنام ) این نوع

 یاد میگردد.

چنین بانک چنانچه از نامش معلوم میگردد در بخش های مسکن، و پروژه ها و تجارت های 

قرضه تحت عنوان تکتانه  خصوص این درکوچک با مردم از طریق قرضه ها کمک میکنند، که 

گرفنت پول پول اضافی میگیرند که در حقیقت  ،و یا فیس از اصل قرضه بر اضافه اقساط دین

 از نظر رشعی غیر مرشوع و حرام میباشد.ی فضل ربااضافی منحیث 

در سال  کهفعالیت داشت  "یتعمْيات و یرهن کبان"در افغانستان چنین بانک تحت عنوان 

ثر جنگ های داخلی افغانستان به فعالیت های ه اب و باَّلخره  ،بود أسیس گردیدهـ ش ت 1333

 گردیده است. بعد از تصفیه منحل، خویش ادامه داده نتوانست

نیز میتوان با حذف معامالت ربوی در عقود و معامالت بانکداری بانک ها را  این نوع

 یت داد.تغیر فعال مشارکتبطور مشخص در عقد مرابحه و یا  اسالمی

  تجارتی: های بانک -5

( Commercial Bank بانک در عربی بنام ) بنک التجاري ( و در انگلیسی بنام ) این نوع

ستند که در رسمایه گذاری عام فعالیت دارند و مخصوص به هیاد میگردد، از جمله بانک های 

 یک بخش خاص منیباشند.

 یت داشته که قرار ذیل معرفی میگردد:از قبل بطور دولتی فعالبانک در افغانستان  این نوع

در سال  که بعداً  شدسیس أ هـ ش به نام رش كت سهامی بانکی ت 1311در سال  بانک ملی:

و به حيث اولي بانک در تاریخ بانکداری  یافغان مسم یمل کهـ ش، به نام بان 1312

 . .، فعالً این بانک فعالیت داردافغانستان ثبت و آغاز به فعالیت منود



 

 (66 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
میلیون  ۱۲۰با رسمایٔه  هـ ش ۱۳۳۳پشتنی تجارتی بانک در سال  :بانک یتجارت یشتنپ

محمد ظاهر  های دولتی در زمانو دیگر سازمان زراعتیافغانی با کمک بانک توسعٔه 

و سه منطقٔه مرزی وَّلیات افغانستان در مراحل اول در پنج مرکز و چهار  .تأسیس گردید شاه

و منطقٔه چمن  کراچی های در پیشاور،یکرد. افزون بر این بانک منایندگافغانستان فعالیت می

 فعالً این بانک فعالیت دارد. 104باز منوده بود. پاکستان کویتهٔ 

در هـ ش تأسیس،  هدف آن افزايش  1355این بانک در سال : صادرات انكشاف کبان

و راه يافنت  یمقدار صادرات از طريق بهبود كيفيت و جنسيت و ايجاد تنوع در اقالم صادرات

جديد، تشويق و حاميه تجار صادر و توليد كننده بود، فعال این بانک نیز بعد از  یبه بازار ها

 تصفیه منحل گردیده است.
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 فصل دوم/ بانکداری 

 

  معامالت  مبحث چهارم:

از  انی در جوامع وجود دارد و اگر ادعا گردد که این بخش حقوقیمعامالت و عقود از دیر زم

حقوقی در جوامع میباشد، این ادعا بی مورد نخواهد بود، زیرا انسان ترین رشته ی قدیم جمله

مینامید، هرگاه در زندگی روزمره خویش نظر اندازیم در  بخاطر بقای خود از داد و ستد استفاده

است، به موتر غرض انسانی نامیم و هدف آن رضوریات زندگی یک روز دها عقد را منعقد می

انتقال خویش کرایه میدهیم که در حقیقت عقد اجاره را منعقد منوده ایم، از نانوائی چند قرص 

نان را خریداری مینامیم در حقیقت عقد بیع را منقعد منوده ایم و همچنان سایر امتعه ها را از 

مینامیم که در حقیقت متام اینها عقود و معامالت مرشوع  فروشگاه ها و مغازه ها خریداری

است که از نظر فقهی فقهای اسالمی و از نظر حقوقی در قوانین تسجیل و توسط تحقق ارکان 

آن نافذ و َّلزم میگردد که در این فصل َّلزم است تا قبل از اینکه به عقود معینه معامالت  رشایطو 

انواع عقود، ارکان و معامالت، م در مورد تعریف ، عقود، بانکداری اسالمی بحث را آغاز منای

 بحث مخترصی منایم: دعق رشایط

 مفهوم عقد : اول:مطلب 

، چنانچه گفته میشود بستم ریسامن را یعنی است لغت به معنای وسیله وصل و ارتباطدر  عقد

 105م.یدو ریسامن را با هم توسط عقد با هم وصل منود

نت و التزام نیز استعامل میگردد، باکی نیست که این عقد از دو همچنان عقد ِبعنای عهد بس

چنانچه  106"عقد یکجانبه"جانب بسته شده باشد مانند عقد بیع و یا از یک جانب به ارادۀ منفرد 

يَن آَمنُوا أَْوفُوا بيالُْعُقودي ﴿ الله تبارک و تعالی میفرماید:  107﴾يَا أَيَُّها الَّذي

نای لغوی بوده و هرگاه عقد را ِبعنای وسیله ارتباط قرار دهیم عقد در اصطالح موافق به مع

پس عقد وسیله ارتباط بین بایع و مشرتی در عقد بیع، بین راهن و مرتهن در عقد رهن، بین 

 اجیر و مستأجر در عقد اجاره توسط الفاظ ایجاب قبول میباشد.

                                                           
 327ص  1ِب طاهر محمد بن یعقوب، القاموس املحیط ج فیروز آبادي مجد الدین أ  - 105

 بیروت لبنان. -، دار صادر296ص  3ابن منظور/ لسان العرب ج  - 106

 ( 1القران الکریم ) املائدة / اَلیة   - 107
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ت تعهد و التزام بایع برای و هرگاه عقد را ِبعنای عهد بسنت و التزام معنی منایم در حقیق

 میباشد. "پول"میباشد و تعهد مشرتی برای بایع سپردن مثن " جنس"مشرتی غرض سپردن مبیعه 

اما نکته قابل بحث در معانی لغوی فوق معنای عام عقد را میتوان دریافت منود از ایرنو 

 د:عقد به اصطالح فقهای اسالمی در اصطالح عام و خاص قرار ذیل تعریف میگرد

  تعریف عام عقد: -1

صادر شده باشد  هبه ارادۀ منفرد نکهیکه انسان قصد انجام آن را دارد اعم از ا یز یچآنهر 

 ،عیبعقد مانند ، دو اراده باشد ازمندیآن ن جادیدر ا ایو طالق و سوگند و  ، ابراءوقف مانند

قد ِبعنای عام آن ، از ایرنو عمشارکت، مضاربت، استصناع، سلم، مرابحه، رهن ،وکالت ،اجاره

 108در برگیرنده متام وجایب و التزام رشعی را که انسان باَّلی خود َّلزم میگرداند شامل میباشد.

که انسان قصد انجام آن را داشته  یز یچآنعبارت از هر عقد:  تعریف عام گرید عبارۀبه  ای

و سائر عقود  از همین جهت عقد بیع ،منایدمکلف به انجام آن او را  یگر ید شخصی او یباشد 

معاوضات را عقد میگویند، زیرا هرطرف عقد وجیبه دارد در برابر مقابل خود که انجام وجیبه 

و التزام مناید، همچنان سوگند به مستقبل را در اصطالح عام، عقد گویند زیرا سوگند کننده خود 

ده است و هکذا را ملزم منوده به اداء و وفا آنچه در سوگند بغرض انجام فعل ویا ترک آن منو 

انجام کدام کاری باَّلی خود واجب منوده باشد، بعد از انجام آن غرض هرگاه انسان نذر را ب

 109.میگرددواجب باَّلی شخص براساس عقد  ذرکار اداء ن

 تعریف خاص عقد: -2

 مانند عقد بیع، عقد رهن، ،دناطالق مینامیت معامال باَّلی خاص آن  مفهوم عقد را بهفقهاء 

 .، عقد سلممضاربت، عقد مشارکتعقد استصناع، عقد مرابحه، عقد  د مزارعه،عقد اجاره، عق

و ثبوت ایجاب و قبول به وجه مرشوع بواسطه پس عقد ِبفهوم خاص آن عبارت از ارتباط 

 110اثر مرتبه در محل عقد میباشد.

 قانون مدنی افغانستان نیز عقد را به عبارۀ خاص آن چنین تعریف منوده است:

                                                           
 .433ص  4الفقه السالمي وادلته ج  - 108
 433ص  4ج  مرجع سابق - 109

 ط اْلمْيية. 355ص  2، رد املحتار ج محمد أمي بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدین، - 110
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 فصل دوم/ بانکداری 

 111.حق در حدود قانون هاز توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازالعقد، عبارت 

 در تعریف فوق ذکر از قیود شده که هرکدام قرار ذیل در مثال واضح میگردد:

را میتوان در مثال عقد بیع، اجاره، رهن و ... واضح مبنی بر ایجاد حق  توافق :ایجاد حق

ع با مشرتی، مؤجر با مستاجر، راهن با مرتهن منحیث دو اراده منود، که در این مثال توافق بای

میباشد که بایع ملزم و مکلف به سپردن مبیعه برای مشرتی و مشرتی ملزم و مکلف به سپردن 

ثابت مبیعه مالکیت از ایرنو براساس توافق دو اراده ایجاد حق برای مشرتی  مثن میباشد

 .و بد ل مبیعه ثابت میگرددن باَّلی مثحق مالیکت بایع  برای و میگردد

عقد دین اضافه منودن رشط  توافق دو اراده را مبنی بر تعدیل حق میتوان در تعدیل حق:

ن یرا میتوان مثال داد چنانچه مدیون به دائن میگوید که دین او را در مدت دو ماه که تعیاظافی 

در اینصورت را اداء مناید، است تا دین  ، پس برایش یکامه اضافی مهلتتواندداده ن اگر منوده

 رشط ادای دین از دو ماه به سه ماه متدید شد و دائن نیز به آن موافقه مناید.

توافق دو اراده را مبنی بر نقل حق میتوان در مثال عقد حواله متثیل منود، زیرا در  نقل حق:

گر انتقال عقد حواله حق و دین از یک دائن به دائن دیگر و یا از یک مدیون به مدیون دی

 د.میگرد

توافق دو اراده را مبتنی بر تعدیل حق میتوان در ابراء دین از جانب دائن به  ازاله حق:

 مدیون مثال داد.

 مقارنه هردو تعریف فقهی و قانونی:

از نظر مفهوم دارند زیرا در تعریف فقهی ذکر  نه چندانی هردو تعریف فقهی و قانونی تفاوت

 ممکن هدف مقننو در تعریف قانونی ذکر از دو اراده شده است از ایجاب و قبول شده است 

به این توضیح  ،نسته باشدیکسان دا فهوم ِب"ایجاب و قبول  "به عوض  "دو اراده"در ذکر قید 

 ،ایجاب و قبول بدون دو اراده که بایع و مشرتی باشد و یا راهن و مرتهن باشد ممکن نیست که

جانب از راده انجام میدهد و قبول ه اهم مشرتی از یکطرف ب است که ایجاب را بایع و یا تبعی

 دیگری صورت میگیرد.

تعریف عقد نه بلکه تعریف اتفاق در قانون مدنی اگرچه برخی از حقوقدانان تعریف قانونی را 
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شده عقد عقد خاص و اتفاق عام است، بنابرین هر اتفاق  و بیان میدارند کهدانسته اند، 

شده میتواند، چنانچه دو نفر اتفاق مینامیند به اینکه بروز شنبه  اتفاق عقدیتواند، لیکن هر من

این اتفاق است و عقد شده منیتواند تا زمانیکه ایجاب  ند،باهم در مورد عقد موتر صحبت مینامی

و قبول در مورد فروش موتر بین بایع و مشرتی صورت نگیرد، از ایرنو قید تعریف فقهی واضح 

وصیت عقد است تا از توافق تفکیک گردد، اگر مقنن عقد را چنین تعریف تر و مقید به خص

است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا توسط ایجاب و قبول مینمود: )عقد عبارت از توافق دو اراده 

 ( در اینصورت عقد از اتفاق تفکیک میگردید.قانون احکامحق در حدود  هازال

را ف قانونی منیتواند مفهوم عقد را توضیح دهد زیدر تعری" اراده"ذکر تنها و از سوی هم 

اراده یک امر خفی و باطنی است ظاهر منیگردد مگر بواسطه ایجاب و قبول که توسط لفظ، 

اشاره و یا کتابت صورت میگیرد پس برای اینکه اراده متعاقدین در عقد واضح گردد تنها اراده 

یا کتابت ظاهر گردد، چنانچه در مورد ایجاب کافی نبوده بلکه باید امر خفی به لفظ، اشاره و 

 و قبول به لفظ، اشاره و یا کتابت مانند فقه اسالمی قانون وضعی نیز معرتف میباشد.

در تعریف فقهی ایجاب و قبول را بوجه مرشوع قید منوده است که عیناً در تعریف قانونی 

 ر عقد متثیل اراده منایند.نیز قید گردیده است که دو اراده باید در حدود احکام قانون د

در  است و است که این قید عام منوده قید عقددر تعریف فقهی ثبوت اثر مرتبه را در محل 

به خصوصیات هر عقد مانند تعریف فقهی در اثر مرتبه ایجاد، تعدیل،  آن راتعریف قانونی مقنن 

 نقل و یا ازاله حق توضیح داشته است.
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 فصل دوم/ بانکداری 

 

 امالت:: مفهوم معدوممطلب 

معامالت جمع معامله است  به معنای یکجا کار کردن، داد و ستد، با هم تجارت کردن، خرید و 

 استعامل میگردد. 112فروخت

 معامالت در اصطالح فقها عبارت اند از:

بندگان در نظر گرفته صالح م برای فآنچه در اصل رصي معامالت را چنین تعریف مینامید:   

 113.باشدشده 

معامالت را چنین تعریف مینامید: آنچه که راجع میشود 114: اطبی رحمه اللهابو اسحاق الش

به مصلحت یک انسان همراه انسان دیگر در برابر انتقال ملکیت به عوض یا بدون عوض 

بنزد شاطبی رحمه الله بر  115بواسطه عقد به ملکیت رقبه یا ملکیت منافع و یا ملکیت بضعه.

 شامل معامالت میگردد. عالوه سایر معامالت عقد نکاح نیز

فقهای اسالمی مسائل فقهی را به کتب و ابواب جداگانه تقسیم مینامیند مانند عبادات، 

معامالت، نکاح، جنایات، حدود که در هر باب مسائل بخصوص هامن موضوع را بحث مینامید 

اس در کتب فقهی کتاب و باب تحت عنوان معامالت دریافت مینامیم که متام معامالت براس

تعریف که فوقاً از ابن عابدین نقل شده در برگیرندۀ عقد بیع، اجارۀ، رهن، رشکت، مقاوله، 

قرض، ودیعت، عاریت، شفعه، سلم، استصناع، مضاربت، مرابحه، وکالت، مزارعه، مساقات، 

 سلم و ... شامل میباشد.

یعنی معامالت  از ایرنو تفاوت بین معامالت و عقود را میتوان در عموم و خصوص بیان داشت

بطور عام باَّلی متام عقود قابل استعامل است چنانچه در کتاب و باب معامالت کتابهای فقه 

تحت عنوان "معامالت" ذکر گردیده است که در برگیرنده انواع عقود که فوقاً ذکر شد شامل 

و یا هم میباشد از ایرنو استعامل لفظ معامالت دامئاً در کتب به صیغه جمع استعامل میگردد 

                                                           
  (vajehyab.com)نامه دهخدامعنی معامله / لغت  - 112
 6ص  7ابن عابدین محمد بن بن عمر بن عبدالعزیز، حاشیه ابن عابدین ج  - 113
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
بعضاً بطور مرتداف عقد ذکر میگردد چنانچه هر معامله عقد شده میتواند و هر عقد یک معامله 

 میباشد.
 

 عقود:قسام مطلب سوم: ا

فقهای اسالمی عقود را به اعتبارات مختلف آن تقسیم منوده اند که مبین احکام و خصوصیات 

 جدول این تقسیامت را میتوان درهامن عقود در یک صنف معین خویش میباشند که برخی از 

 ذیل بطور منجز معرفی منود:

 

 صحت، فساد و بطالن: به اعتبارعقود  -1

 طل تقسیم میگردد که هرکدام عبارت اند از:ااز این لحاظ عقود به عقد صحیح، فاسد و ب

آن درست منعقد  رشایطعبارت از عقد است که اصالً و وصفاً با متام ارکان و  عقد صحیح:

صحت، انفاذ انعقاد،  رشایطمانند عقد بیع که رکن آن ایجاب و قبول میباشد با متام  ،شدشده با

 منعقد شده باشد. عقدو لزوم 

آن درست  رشایطعبارت از عقد است که اصالً درست ولیکن وصفاً بنابر یکی از  عقد فاسد:

شخص بدون مانند عقد فضولی که  ،نباشد و بعد از صحت یافنت وصف رشط آن درست میگردد

عقد را منعقد مناید  مانند وَّلیت، وصایت، وکالت ویا قیمومیت مالکیت شی و یا صالحیت نیابت

 نشان چنین عقد فضولی و فاسد میباشد، تا زمانیکه مالک ملیکت مبنی بر صحت عقد رضایت

اقسام عقود به اعتبارات مختلف

عقد باطل-عقد فاسد -عقد صحیح عقود به اعتبار صحت، فساد و بطالن

عقود غیر مالی-عقود مالی عقود به اعتبار مالی و غیر مالی

عقود غیر الزم-عقود الزم عقود به اعتبار لزوم و غیر لزوم 

عقود تربع-عقود معاوضه عقود به اعتبار معاوضه و تربع

عقود موقوف-عقود نافذ عقود به اعتبار انفاذ و وقوف

عقود مؤقت-عقود جازم عقود به اعتبار انجاز و مؤقت 

عقود امانت-عقود رشکت -عقود توثیق -عقود اسقاط -عقود متلیک عقود به اعتبار هدف

عقد غیر مسمی-عقد مسمی هعقود به اعتبارتسمیه و عدم تسمی
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 نداده باشد چنین عقد بسبب فساد آن قابل فسخ است.

مانند عقد بیع معدوم،  ، و نه وصفاً درست باشدعبارت از عقد است که نه اصالً عقد باطل:

عقد بیع مرشوبات الکولی، عقد ربا، متام این عقود نه اصالً درست است بسبب حرام بودن آن 

منی مرتب  رشعی و قانونی آثارینوع و نه وصفاً درست است از ایرنو باَّلی چنین عقد هیچ 

 .گردد

 مالی و غیر مالی: به اعتبار عقود -2

عقود که باَّلی  ین میگردد،یعبارت از عقود اند که مال منحیث بدلین عقد تع ی:عقود مال

اعیان منعقد میگردد، متام این نوع عقود را عقود مالی مینامند، اگرچه انتقال ملکیت به عوض 

عقد مطلق، عقد رصف و  که به اعتبار مبیعه تقسیم میگردد بهباشد مانند عقد بیع با انواع آن 

 ( چنین توضیح میدارد:120عقد سلم چنانچه مجلة اَّلحکام در ضمن حکم مادۀ ) و عقد مقایضه

) بیع به اعتبار مبیعه به چهار قسم تقسیم میگردد: قسم اول بیع مال به مثن که این قسم از 

بیوع مشهور است و بیع مطلق نامیده میشود، قسم دوم بیع رصف است و قسم سوم آن بیع 

 م است(.مقایضه است و چهارم آن سل

 ( چنین تعریف میدارد:123- 122-121که هرکدام از بیوع فوق را در ضمن مواد بعدی )

 ) رصف: عبارت از بیع نقد به نقد(.

 ) مقایضه: بیع عین به عین، یعنی مبادله مال به مال بغیر از نقدین(.

 ) سلم: بیع مؤجل به معجل(.

ه، عقد قرض، عقد وصیت به اعیان، باشد مانند عقد هبمیعوض بدون  عقود مالی هم گاهی و

، عقد وکالت، عقد مضاربتباشد مانند عقد مزارعه، عقد مساقات، عقد میو یا هم عقد به عمل 

 عقد وصایت. ت وکفال

عبارت از عقود اند که مال منحیث بدلین در عقد موجود منیباشد. مانند  عقود غیر مالی:

کفیل است به ذمه مدیون در انضامم ذمه  عقد کفالت عبارت از، چون باَّلی نفس تعقد کفال

( 1666چنانچه قانون مدنی افغانستان نیز در ضمن حکم مادۀ ) 116مطالبه نفس، دین و یا عین.

خویش کفالت را به همین گونه تعریف منوده است، بنابر تعریف ذکر شده کفالت دیده میشود 
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عقد غیر کفالت نفس باشد است که هرگاه موضوع  تبعیکه کفالت باَّلی نفس نیز جائز است 

 مالی گفته میشود.

در کفالت به نفس بنام ضامن نیز یاد میگردد چنانچه یک شخص ضامن شخص دیگری 

 موضوعات مختلف برای حضور نفس شخصیکه ضامن آن شده میشود.

 م:و م و غیر لز و لز  به اعتبار عقود -3

جانب  تبدون رضای آن راعبارت از عقد است که یکطرف از عقد اختیار فسخ  عقد الزم:

 .قد مساقاتو ع ، عقد سلم، عقد صلح، عقد حواله، عقد اجارهمقابل ندارد، مانند عقد بیع

عبارت از عقد است که یکی از عاقدین میتوانند عقد را فسخ منایند بدون  عقد غیر الزم:

عقد اینکه رضایت جانب مقابل رشط باشد، مانند عقد رهن، بیع وفاء، عقد رشکت، عقد وکالت، 

 عقد ودیعت.و  وصیت، عقد عاریت

 معاوضه و تربع: به اعتبارعقود  -4

. مانند عقد عبارت از عقد است که معاوضه بدلین رشط انفاذ عقد میباشد عقود معاوضه:

و انواع آن بطور مطلق که بیع جنس در مقابل پول باشد یا بیع رصف که پول در مقابل پول  بیع

) بدل  عقد اجاره که ملکیت مثنویا  ، در مقابل جنس باشد باشد و یا هم بیع مقایضه که جنس

 به مستأجر انتقال میابد.( مال اجاره ) به مؤجر و ملکیت منافع  اجاره (

عبارت از عقد است که در آن یکطرف در عقد متربع بحیث واهب و وصی  :ععقود ترب 

 .نامیدیموصی له م یا بحیث موهوب له وطرف دیگری عقد کسب ملکیت میباشد و 

 وقوف: اذ وفن به اعتبار عقود -5

عبارت از عقد صحیح است که متعلق به حق غیر منیباشد و بعد از انعقاد عقد  عقد نافذ:

نافذ میگردد، و این عقد از جانب شخص صادر میشود که خودش دارای اهلیت باشد عقد را 

 .عقد را منعقد مناید به نیابت از اصیل ) ولی، وصی، قیم، وکیل( منعقد مناید و یا نائب او

عبارت از عقد است که متعلق به حق غیر میباشد، و از جانب شخص صاحب  عقد موقوف:

اهلیت منعقد میگردد لیکن تفویض نیابت وصایت و وکالت برایش نشده باشد، مانند اینکه 

شخص بدون اجازه شخص دیگری ملکیت او را بفروش برساند چنین عقد موقوف به اجازه 

عه میباشد در صورت که شخص مالک اجازه عقد بدهد عقد نافذ در غیر اینصورت مالک امت
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 عقد نسبت عدم مالکیت ملکیت از جانب عاقد قابل فسخ میباشد.

عقد  این نوعمنعقد گردد، 117شخص ناقص اهلیت مانند صغیر غیر مأذونو یا عقد از جانب 

ن عقد را درست دانست عقد نافذ موقوف به اجازه ولی صغیر میباشد، هرگاه ولی صغیر این چنی

 میگردد و هرگاه رد منود عقد قابل فسخ دانسته میشود.

یکی از خیارات مانند، خیار رشط، خیار تعیین، خیار عیب  درمیتوان  را عقد موقوفهمچنان 

تا زمانیکه هرکدام از خیارت ساقت نگردد عقد موقوف به هامن خیار میباشد و نافذ  مثال داد،

برای  سه روز مهلتمدت گاه خیار رشط که بعد از انعقاد عقد هرکدام از طرفین منیگردد هر 

سه روز هرگاه عقد را مدت  در خالل  انفاذ عقد مطالبه مینامیند تا در عقد فریب نخورده باشند

 طرفیکه رشط گذاشته رد منود عقد فسخ و هرگاه قبول منود عقد نافذ میگردد.

 و مؤقت: انجاز به اعتبارعقود  -6

و معلق به کدام رشط  میگرددعبارت از عقد است که بعد از انعقاد آثار آن مرتب  :منجزد عق

 مانند عقد بیع که بایع مالک مثن و مشرتی مالک مبیعه دانسته میشود. و یا خیار نباشد،

که بعد از انعقاد آثار آن در طی  نجزعبارت از عقد است که بر خالف عقد م عقد مؤقت:

ن مدت در یچنانچه تعی، تعقد کفالگردد مانند عقد اجاره، عقد مساقات، یک مدت مرتب می

عقود بغرض مرتب شدن آثار کامل آن به وقت و مدت  این نوععقد اجاره رشط دانسته میشود، 

 رضورت دارد. 

 هدف:اعتبار  بهعقود  -7

 عقود به اعتبار هدف آن به انواع ذیل تقسیم میگردند:

ارت از متلیک عین و یا منفعت میباشد، اگر متلیک به عقود عب این نوع عقود متلیک:

عقد  و عوض باشد، عقد معاوضه میباشد مانند عقد بیع عقد اجاره، عقد استصناع، عقد مزارعه

 مساقات. و اگر متلیک مجانی و بدون عوض باشد عقود تربعات میباشند مانند عقد هبه، صدقه

 لکیت مینامید و جانب دیگر متربع میباشد.عقود یکجانب کسب ما این نوع، در عقد عاریتو 

برای عبارت از عقود اند که صاحب حق، تنازل مینامید حق خود را  اسقاط وجیبه: عقود 

مقابل بواسطه یک عقد جدید، مانند ابراء از دین که باَّلی ذمه مدیون میباشد ویا تنازل  جانب
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 ساقط مینامید. از حق شفعه

عقود تأمینات و عقود ضامن نیز یاد میگردند عبارت از عقود  عقود اند که بنام عقود توثیق:

 ، حواله و رهن.تاند که در برابر تأمین دین غرض توثیق منعقد میگردند مانند عقد کفال

در عمل، ربح و رضر  تعبارت از عقود اند که هدف انعقاد در آن مشارک عقود رشکت:

 .مشارکتو  مضاربتمانند عقود  ،میباشد

 ،عبارت از عقود اند که هدف انعقاد در آن حفظ مال برای صاحب آن میباشد :عقود امانت

 عقد وکالت. مواردبرخی در مانند عقد ودیعت، عقد عاریت و 

 تسمیه و عدم تسمیه: به اعتبارعقود  -8

 عقود به این اعتبار به عقود مسمی و عقود غیر مسمی قرار ذیل تقسیم میگردند:

د که تحت نام های معین در فقه و قوانین نافذه مسمی شده عبارت از عقود ان عقود مسمی:

باشند، چنانچه تا به حال در انوع عقود هرکدام از عقود که نام برده شد فقهاء اسالمی و مقنن 

وضعی برای هرکدام آن نام گذاری منوده است با تفاوت اینکه برخی از عقود در تقنین وضعی 

ده لیکن از نظر فقهی مرشوعیت خویش را نداشته بدون در نظرداشت فقه اسالمی تسجیل ش

چنانچه در بانکداری متعارف مفاد از عقد قرض تحت عنوان ) تکتانه یا فیس ( تحت عنوان 

ربح قانونی برای بانکها و رشکت های که اجازه فعالیت بانکی دارند دادشده است که در 

غانستان جرم تحت عنوان ربح حقیقت ربا بوده و مرشوع منیباشد و همچنان در کود جزای اف

است قرض  خالف  قانوناز ربح جرم عبارت است  این نوعغیر قانون پیشبینی گردیده است و 

که غیر از بانکها و رشکت های که معامالت بانکی را انجام میدهند در برابر قرض ربح )ربا ( 

یک بین ربح قانونی و فقه اسالمی هردو نوع را حرام میداند و تفک حالی کهامیند، در میناخذ 

غیر قانونی در قرض وجود ندارد براساس قاعدۀ کلی فقهی ) کل قرض جر نفع فهو ربا ( هر 

قرض که به نفع انجام یابد ربا است، چی این ربا در برابر قرض که قانون وضعی اجازه داده 

 باشد و یا نداده باشد از نظر رشیعت اسالمی ربا محسوب میگردد.

عبارت از عقود اند که تحت نامهای معین فقهی و قانونی مسمی نگردیده  عقود غیر مسمی:

باشند میخالی از فساد و بطالن عقد  رشایطاند بلکه براساس عرف و عادات طبق ارکان و 

مانند اینکه در عقد استصناع انواع عقود منعقد میگردد که فرمایش دهند برای فرمایش گیرنده 
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و در عرف تحت عناوین مشخص یاد میگردند و یا عقد که  در ساخنت اجناس فرمایش میدهد

تحت عنوان اوگرائی در بازار مروج میباشد صاحب مال و امتعه برای صاحبان دکان اجناس را 

نقداً تسلیم منیشوند بطور نسیئه در هفته یکبار و یا در ماهی  آن رابفروش میرسانند لیکن پول 

بفروش میرساند پول صاحب امتعه را برایش  آن راار یکبار پول اجناس داده شده را که دکاند

 تسلیم مینامید.

 :عمومی عقد شرایط: ارکان و چهارم مطلب

در متام انواع  رشایطارکان و  موجودیت ایناست که  رشایطد در عموم دارای ارکان و و عق

عمومی هر عقد نسبت به خصوصیت خودش  رشایطکه بر عالوه ارکان و حتمی است عقود 

عمومی عقد را مینامیم  رشایطاختصاصی میباشد که در این مطلب ذکر از ارکان و  رشایطی دارا

ارکان  به آن اشاره خواهیم منود داری اسالمیتا بعداً در خصوص هر عقد که در معامالت بانک

 را تذکر خواهیم داد.عقد  هامن خصوصی رشایطو 

 ارکان عقد: -1

که بسبب همین مفهوم از نظر فقهی  را بدانیمکان مفهوم ار  است تا در قدم اول َّلزم به ذکر

 وجود دارد.نظر و احناف اختالف " مالکی، شوافع، حنابله"بین جمهور فقهاء 

استعامل  ارکان جمع رکن است و از نظر لغوی ِبعنای پایه، ستون، جزء بزرگرت و قویرت 

 118میگردد.

و احناف متفاوت تعریف  "ابلهمالکی، شوافع، حن "از نظر اصطالحی رکن بنزد جمهور فقهاء 

 گردیده است که هرکدام عبارت اند از:

عبارت از آنچه که وجود یک شیء به آن موقوف باشد اگرچه  رکن از نظر جمهور فقهاء:

 119در حقیقت از جمله اجزای داخلی هامن شیء نباشد.

یء در وجود یک شیء به آن موقوف باشد، که آن شعبارت از آنچه که  رکن از نظر احناف:

 120حقیقت جزء داخلی هامن شی باشد.
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مسائل اختالف را در اکرث مسائل فقهی بین جمهور و احناف در مورد ، تفاوت بین دو دیدگاۀ فوق

احناف بیان میدارند که رکن جزء ماهیت داخلی شیء میباشد مانند اینکه فقهی ایجاد منوده است، 

ت رکوع و سجده از جمله ارکان مناز است در معامالت ایجاب و قبول رکن عقد است و در عبادا

جزء خارجی شیء میباشد مانند اینکه در معامالت عقل و بلوغ رشط انعقاد عقد است و  رشایطو 

مناز دانسته میشود که احناف در عبادات  رشایطدر عبادات طهارت روبرو قبله استاد شدن از جمله 

ارکان مناز است و فرضهای خارجی مناز که هرکدام را بنامها فرضهای داخلی مناز که عبارت از 

 مناز است بیان میدارند. رشایطعبارت از 

بین رکن و رشط تفاوت منی گذارند رکن و رشط نزد جمهور یکی  که برخالف جمهور فقهاء

 د، که اختالف نظر از همین نکته آغاز میگردد.ناند و کدام تفاوت ندار 

 فقهاء و احناف عبارت اند از: بنابر توضیح فوق ارکان عقد از نظر جمهور

بنزد جمهور عقد دارای سه رکن است که عبارت اند از:  ارکان عقد از نظر جمهور فقهاء:

ایجاب و "و صیغه " چیزی که باَّلی آن عقد منعقد میگردد"معقود علیه " دو طرف عقد"عاقدین 

 121".قبول

سایر  122اب و قبول میباشد.بنزد احناف ارکان عقد عبارت از ایج ارکان عقد از نظر احناف:

چنانچه  عقد شمرده میشود، رشایطموارد مانند عاقدین و معقود علیه از جمله سایر عنارص و 

 در ایجاب و قبول وجود عاقدین و معقود علیه َّلزمی است.

متعاقدین و یا  از عبارت از لفظ است که در قدم اول هرکدامدر عقود بنزد احناف  :ایجاب

چنانچه در  123 ایداستعامل من آن رام آنها استند مانند وکیل، ولی، وصی، قیم کسانیکه قائم مقا

ترصف که عبارت از لفظ اول متعاقدین برای ایجاد ایجاب را ( مجلة اَّلحکام 101مادۀ ) مورد

 صدور لفظ ایجاب در نزد مذهب حنفی رشط نیست 124بواسطه آن ترصف بوجود میاید، میداند

 را اول میتواند لفظ مثالً در عقد بیع معقود علیه صادر شود، که اوَّلً از جانب شخص مالک

وید من این امتعه را به یک هزار افغانی بفروش بگو یا مشرتی بطور مثال بایع  ایجاب منایدبایع 

                                                           
 7 - 5ص  2مغني املحتاج ج  - 121
 133ص  5بدائع الصنائع ج  - 122

 4ص  2اَّلختیار لتعلیل املختار ج - 123
 (101مادۀ ) مجلة اَّلحکام العدلیة - 124



 

 (79 ) 

 فصل دوم/ بانکداری 

گوید من این امتعه را به یک هزار بمشرتی در قدم اول هم میرسانم این لفظ ایجاب است و یا 

ایجاب است، بنابرین بنزد مذهب حنفی رشط نیست که لفظ اول را نیز افغانی میخرم این لفظ 

 .صادر شود مشرتیاز جانب که ایجاب است حتامً باید بایع صادر مناید و لفظ قبول 

آنها لفظ ایجاب رشط است که از  بنزد "مالکی، شوافع و حنابله"برخالف جمهور فقهاء 

در عقد بیع لفظ ایجاب باید از جانب  از ایرنو بنزد جمهور مثالً 125جانب مالک صورت گیرد.

بایع صادر گردد و یا در عقد رهن از جانب راهن صادر گردد و لفظ دومی قبول از جانب 

 مشرتی و یا مرتهن صورت گیرد.

(مجلة اَّلحکام عبارت از لفظ وکالم دوم است که از جانب 102براساس تعریف مادۀ ) قبول:

 126د.گردصادر میگردد و توسط آن عقد منعقد می یکی از متعاقدین برای ایجاد ترصف عقد

 طرق و شیوه های ایجاب و قبول: -

شیوه های ایجاب و قبول تنها تکلم به لفظ ایجاب و قبول منحرص نیست بلکه ایجاب و قبول 

منعقد  به انجام فعلعقد  بطریقه که در عرف متداول باشد صورت گرفته میتواند مانند اینکه

( افغانی قیمت آن بدون استعامل لفظ 10قرص نان از نانوائی و دادن ) گرفنت یک گردد، چنانچه

فعل عقد به د بیشرت و عق این نوع. در صورت میگیرد" عقود تعاطی" 127که بیشرت در عقود اذعان

، چنانچه در این ایام در مغازه های یگرددمنعقد م آن و مثن بدون استعامل لفظ تسلیمی امتعه

تسلیم  آن رانصب میباشد و مشرتی بعد از انتخاب منودن امتعه  بزرگ قیمت امتعه باَّلی آن

 پرداخت مینامید. آن راشده وبرای بایع پول معین 

و یا عقد بطور اشاره  که در عرف متداول است صورت میگیرد چنانچه در عرف ایجاب و 

ه منودن دست که بیانگر تائید باشد منعقد میگردد و یا به اشار  رأس دادن حرکت و قبول به اشاره

                                                           
 2ص  2جواهر الکلیل ج  - 125
 (102مجلة اَّلحکام العدلیة مادۀ ) - 126

عبارت از عقود است که بایع امتعه و یا خدمات را برای فروش با قیمت معین عرضه میکند، مشرتی بدون اینکه  عقود اذعان : - 127

تعاطی یاد میگردد و در قانون مدنی بنام عقود اذعان یاد شده  در مورد مناقشه مناید آنرا قبول مینامید، اینوع عقود در فقه بنام عقود

 ( قانون مدنی افغانستان عقود اذعان را چنین معرفی مینامید:529مادۀ )است، چنانچه در ضمن حکم 

اقشه و اين رشايط غْي قابل من )قبول درعقود اذعان ِبجرد تسليمی در حدود رشايطی که ايجاب کننده وضع منوده متحقق می گردد

 ميباشد(.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 د میگردد.عقکه بیانگر تائید باشد عقد من

 به کتابت و نوشته نیز منعقد شده میتواند.عقد و یا 

 ( مجلة اَّلحکام چنین ترصیح میدارد:174 -173)در مورد مواد

(: همین گونه که ایجاب و قبول به لفظ جایز است، هچنان به کتابت نیز جواز 173مادۀ ) 

 دارد.

بیع به اشارۀ که در عرف معمول است از جانب شخص گنگ منعقد  (: عقد174مادۀ )

 میگردد.

( قانون مدنی افغانستان نیز در متابعت به مواد فوق مجلة اَّلحکام در 509در مورد مادۀ )

 مورد ایجاب و قبول به غیر از استعامل لفظ توسط کتابت و اشارات چنین ترصیح میدارد:

و يا اشاراتيکه عرفاً متداول باشد، صورت می گْيد. همچنان )اظهار اراده توسط گفتار، نوشته 

 اظهار اراده به داد وستديکه برحقيقت يک عقد رصاحتاً دَّللت منايد، صورت گرفته می تواند(.
منعقد  "قرارداد کتبی"شامل بحث آن استیم بیشرت عقود به کتابت  مادر عقود بانکداری که 

منعقد  و پروگرام های مخصوص انرتنتی واتساپ، ایملند و یا بواسطه وسائل معارص مان میگردد

 نیمحققفقهای اسالمی و از  یبرخدر مورد انعقاد عقد توسط وسائل معارص که شده میتواند 

 یها یژگیو ،آن راو دلیل  نداشاره منوده ا این طریق به انعقاد عقود ازخود  مباحث یدر بررس

مانند میتوان   لئوسا نی، از جمله امینامیند ذکر یجوامع کنون یو اقتصاد یاجتامع یزندگ

وسائل متذکره از جمله  وسائل نام برد، وسائر   ، واتساپ، وایرب، مسنجر، تیلفونتلگراف، فکس

 عقود که از این طریقاز این وسائل بدور نیست،  نیز فقه اسالمی که حوائج عرص فعلی است

در برخی اوقات عقد را از این و  ندوده افتاوای صادر من ، فقهای اسالمیمنعقد میگردد وسائل

 مینامیند.طریق بر اصل منعقد بودن عقد بواسطه کتابت قیاس 

در بانکداری اسالمی بیشرت انعقاد عقود از طریق کتابت به نحوی قرار قبالً ذکر منودیم که 

اد های منونه های تطبیقی قرار د بطور ودعقبرخی از داد تحریری منعقد میگردد که در َّلبالی 

 .هیم منوداشاره خواو را به رشته تحریر هامن عقد 

 عقد: رشایط -2

 رشایطعمومی عقد عبارت از  رشایطو خصوصی خویش میباشد،  یعموم رشایطعقد دارای 
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 فصل دوم/ بانکداری 

 رشایطاند که در متام عقود تحقق آن حتمی است و بدون آن عقد منعقد شده منیتواند، لیکن 

به هامن عقد رشط دانسته میشود، چون در این و نسبت میباشد خصوصی مختص به هر عقد 

خصوصی عقد را نسبت به عقود و  رشایطعمومی عقد را بحث مینامیم،  رشایطمبحث خویش 

بحث خواهیم منود، بنابرین  هر عقد بطور جداگانهدر مباحث  داری اسالمیمعامالت بانک

 عمومی عقد چهار اند و عبارت اند از: رشایط

 انعقاد عقد؛ رشایط (أ

 صحت عقد؛ ایطرش  (ب

 انفاذ عقد؛ رشایط (ج

 128لزوم عقد. رشایط    د( 

 که هرکدام در خصوص خویش دارای اقسام میباشد که ذیالً معرفی میگردد:

 انعقاد عقد: رشایط (أ

 اهلیت عاقدین و محل عقد است:انعقاد عقد   رشایط

ممیز  عقد صغیر 129باشند بالغرشط است در انعقاد عقد تا عاقدین عاقل و  اهلیت عاقدین:

( مجلة 967نافذ میشود در صورت که به نفع محض او منعقد شده باشد چنانچه در مورد مادۀ )

 اَّلحکام ترصیح میدارد:

) ترصف صغیر ممیز زمانی معترب دانسته میشود که این ترصف در حق او نفع محض باشد 

ف صغیر ممیز ترص  به ،اگرچه ولی او برایش اجازه نداده باشد مانند قبول منودن هدیه، هبه

اگرچه ولی او برایش اجازه داده اعتبار داده منیشود زمانیکه در حق او رضر محض باشد 

 (.باشد

 از: اند عبارتهرکدام فقهاء برای محل عقد چهار رشط را گذاشته اند که  محل عقد:

باید در زمان عقد موجود باشد، بنابرین بیع معدوم جائز نیست مانند بیع حمل معقود علیه  -1

در این رشط برخی از عقود مستثنی  130یوان در بطن مادرش یا شیر در پستان حیوان.ح
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 5ص  4حاشیه ابن عابدین ج  - 129
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
مانند عقد سلم که عقد موجود منی باشند در زمان  معقود علیه عقود این نوعکه در اند 

قران، سنت و اجامع امت ثابت شده، عقد استصناع  به به حدیث ثابت شده، عقد اجاره که

 شده است. مرشوعو حاجات مردم  اجامع امت بسبب رضورت به که

در این رشط هرگاه مال مملوک و متقوم  131رشط است که معقود علیه مرشوع باشد، -2

 نباشد عقد باطل است از ایرنو بیع رشاب، مواد مخدر باطل است.

از ایرنو بیع مرغ  132رشط است که معقود علیه باید مقدور التسلیم در حین عقد باشد. -3

د جائز نیست زیرا بایع ندریا تا زمانیکه صید و شکار نشده باشها در هوا و ماهی ها در 

 قادر به تسلیمی آن زمانی میشود که آنها را شکار منوده و در ترصف خود در آورد.

رشط است که معقود علیه معین باشد، از ایرنو بیع غرر و بیع مجهول تا زمانیکه معین  -4

 .نشده باشد جائز نسیت

 صحت عقد: رشایط (ب

 رشایطصحت عقد حتمی است و هرگاه  رشایطثار مرتبه آن تحقق عقد و آ برای صحت 

میگردد و آثار مرتبه باَّلی آن مرتب منیگردد بنابرین و یا باطل صحت عقد تحقق نیابد عقد فاسد 

باید عقد خالی از شش حالت باشد تا عقد صحت یابد و آن شش حالت عبارت اند از ) جهالت، 

هرکدام از حالت های شش گانه متذکره قرار ذیل  133رشط فاسد (اکراه، توقیت، غرر، رضر و 

 به توضیح گرفته میشود:

  جهالت: -1

در عقد باید جهالت فاحش وجود نداشته باشد در صورت جهالت فاحش عقد فاسد میگردد 

 استزیرا جهالت در عقد به نزاع و دعوی کشانده میشود از ایرنو فقهاء برای صحت عقد رشط 

داشته باشد، جهالت یسیر مشکل ندارد زیرا در آن نزاع نجهالت فاحش وجود  بایدتا در عقد 

 و دعوی کمرت واقع میگردد.

 جهالت در چهار مورد عقد نباید صورت گیرد که عبارت اند از:
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 فصل دوم/ بانکداری 

 جهالت در موضوع عقد؛ (أ

 جهالت در مثن عقد؛ (ب

 جهالت در جنس، نوع و اندازه، (ج

 زمان اداء مثن و مدت خیار رشط.جهالت در  (د

  راه:اک -2

تا ایجاب و قبول به رضایت بدون است ایجاب و قبول رکن عقد محسوب میگردد، رشط 

 اکراه صورت گیرد، البته اکراه به دو نوع تقسیم میگردد:

عبارت از اکراه است که در آن شخص مکريه شخص  اکراه ملجیء ) اکراه تام ( در عقد: -

تهدید مناید و عقد بالوسیله این  مکرَه را به قتل، جراحت شدید، حبس و یا خسارۀ بزرگ

 تهدید منعقد گردد، چنین عقد درست نیست زیرا ارادۀ عاقد توسط اکراه سلب شده میباشد.

عبارت از اکراه است که حالت اکراه ملجیء در  اکراه غیر ملجیء )اکراه ناقص( در عقد: -

 آن تحقق نیابد در اینصورت برای صحت عقد مشکل را ایجاد منی مناید.

  قیت:تو  -3

برای صحت برخی عقود رشط است تا وقت تعین نگردد مانند اینکه در عقد بیع گفته شود 

عقد بیع صحت رشط در برای مدت یک ماه من این مبیعه را باَّل تو بفروش میرسانم چنین 

متلیک بدلین بطور دائم است پس توقیت را رد مینامید، لیکن در بیع ندارد، زیرا اثر مرتبه عقد 

ود رشط است تا وقت گذاشته شود زیرا این رشط از جمله رشایط انعقاد هامن عقد برخی عق

 ن گردد.یمحسوب میگردد مانند اینکه در عقد اجاره حتامً باید وقت تعی

  غرر در معقود علیه: -4

رشط است که معقود علیه خالی از غرر باشد، غرر به مفهوم اینکه معقود علیه را خالف 

تا بواسطه آن مشرتی فریب خورده و عقد را منعقد مناید، چنانچه در بایع جلوه دهد  ،حقیقت

که خرابی در ماشین آن و یا هم عوارض بنیادی باشد به تظاهر ظاهری  آن رافروش موتر عیب 

و اوصاف خالف حقیقت جلوه داده و مشرتی بواسطه آن فریب خورده و عقد را منعقد مناید، 

 .صورت گیردقد است تا غرر در عقد نباید است زیرا رشط صحت ع فاسدچنین عقد 

  رضر: -5
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
مانند اینکه عقد باَّلی موتر منعقد گردد و رشط گذاشته  ،در صحت عقد نباید رضر بوجود آید

، در اینصورت عقد منعقد مشود که در صورت موتر را بفروش میرساند که نیم آن را قطع مینامی

 متصور نیست. از آندر قطع منودن موتر منی گردد زیرا منفعت مقصوده 

  رشط فاسد: -6

در صحت عقد رشط است تا متعاقدین نباید چنین رشط بگذارند که فاسد کننده و مخالف 

سیاق هامن عقد باشد، مانند اینکه شخص موتر خود را باَّلی شخص دیگری بفروش برساند 

 مناید.استفاده و دریوری  آن موتر نباید مشرتی ازبرشط اینکه 

 قد:انفاذ ع رشایطج( 

که هر رشط  134.حتمی است  نبودن حق غیر در ملکیتیا و  برای انفاذ عقد دو رشط مالکیت

 بقرار ذیل جداگانه توضیح میگردد:

 : و نیابت مالکیت -1

رشط است در انفاذ عقد که شخص بایع مالک مبیعه و شخص مشرتی مالک مثن و یا بدل 

اشد عقد تحت وصف فضولی فاسد مبیعه باشد در صورت که در انعقاد عقد مالکیت موجود نب

است، و یا اگر شخص مالک معقود علیه نباشد و لیکن برایش تفویض صالحیت به وَّلیت، 

وصایت، قیمومیت و وکالت به انعقاد عقد شده باشد در اینصورت نیز مالکیت به نیابت از مولی 

 نافذ میگردد.له، موصی له و مؤکل ثابت بوده در  عقد رشط انفاذ خود را تکمیل منوده و 

  نبودن حق غیر در ملکیت: -2

ملیکت برای انفاذ عقد رشط است که در ملکیت حق غیر تعلق نداشته باشد از ایرنو در عقد 

که بین چند شخص رشیک باشد بدون رضایت متام آنها عقد منعقد منیگردد، اگرچه  135مشاع
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عبارت از ملکیت است که بین دو یا بیشرت از دو نفر رشیک باشد، مانند ملکیت مرتوکه قبل از تقسیم، در مورد ملکیت مشاع:  - 135

 د:( قانون مدنی افغانستان چنین ترصیح میدار 1935مشاع مادۀ )

)هرگاه ملكيت عي، بي دو نفر يا زياده از آن مشاع باشد، هر يک آنها باندازه حصه خويش از آن حق استفاده داشته و ميتواند درآن 

طوری ترصف منايد كه به رشيک ديگر رضر عايد نگردد. همچنان در صورتيكه مقدار مشاع معلوم باشد بيع و بهره برداری آن بصورت 

 (.استعامل آن نيز جواز دارد، مرشوط بر اينكه به حقوق ساير رشكاء رضرعايد نگرددمشاع جواز دارد و 

ملکیت مشاع براساس قانون مدنی افغانستان به دونوع تقسیم میگردد، مشاع قابل افراز که قابلیت تقسیم را داشته باشد و مشاع غیر 

ی هم میگویند مانند ملکیت های طبقات منازل در آپارمتانهای قابل افراز که قابلیت تقسیم را نداشته باشد و این را مشاع اجبار 
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 فصل دوم/ بانکداری 

از را در هامن قسمت خود را بفروش رسانده باشد و امکان افر  حصهمالک یک قسمت از مشاع 

نافذ اما در سایر قسمت ها که حق غیر به آن تعلق دارد عقد  در هامن قسمت عقد داشته باشد

 نافذ منیگردد.

 لزوم عقد: رشایطد( 

اصل در عقود لزوم آن است چنانچه عقد بیع و اجاره در صورت آثار مرتبه آن َّلزم میگردد 

و خیار رؤیت مربی باشد، زیرا خیارت متذکره  که خالی از خیارات چون خیار رشط، خیار عیب

لزوم عقد را مانع میشود برای شخص که حق خیار را در عقد گذاشته میتواند عقد را بعد از 

مدت خیار رشط، دیدن مبیعه، و رد شدن عیب قبول و یا رد مناید و اگر قبول منود عقد َّلزم و 

 136یگردد.َّلزم مناگر رد منود عقد 

  

                                                           
چندین منزله که صحن طبقات اعامر شده بین متام مالکین طبقات رشیک است و این صحن غیر قابل افراز و تقسیم است از ایرنو 

است. برای معلومات بیشرت اینوع ملکیت مشاع بنام صفت اجباری توصیف میگردد زیرا تقسیم صحن طبقات منازل غیر قابل افراز 

 ( قانون مدنی افغانستان مراجعه گردد.1983 – 1935به مواد ) 
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 رابحــــــــهمبحث اول: عقد م

 ســــــــــــلمحث دوم: عقد مب

 استصــــــناع مبحث سوم: عقد
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 ودیعــــــــتمبحث هفتم: عقد 

 مبحث هشتم: صکوک اسالمـی
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 سومفصل 

 بانکداری اسالمی در  معامالت معینه

 

معامالت بانکی از بانکداری اسالمی از جمله معامالت بانکی عرص معارص  منحیث مجموعۀ 

چنانچه  قدامت بیش ندارد در این مجموعۀ خویش که مانند بانکداری متعارف محسوب میگردد

مچنان قبالً تعریف، خصائص، و ، هچه بانکداری اسالمی و متعارف ذکر از آن شدخدر تاری

 منابع بانکداری اسالمی به تفصیل بحث شد رضورت به تکرار آن نیست.

 را در مورد علامء و فقهای معارص اسالمی با ایجاد مجامع فتوی، کنفرانس ها نظریات خویش

مجموعه از معامالت که در فقه اسالمی از قبل وجود داشته با عرص در بانکداری اسالمی 

با در نظرداشت منابع رشیعت اسالمی تنظیم منودند و تحت عنوان بانکداری اسالمی  معارص

 ند.ه افروعات را استنباط و مجاز بودن رشعی بانک های اسالمی را فتوی داد

زمینه ه، هدف در بانکداری اسالمی جلوگیری از بانکداری متعارف ربوی برای مسلامنان بود

مسلامنان بانکداری اسالمی در تنویر افکار  توسط کهی است رشد اقتصادی در واقعیت امر 

تا دین و دنیا خویش را از معصیت ربوی نجات  میگرددتوسط قواعد بانکداری اسالمی باعث 

رفاه اقتصادی  ایرنو ازقدام منایند، داده و به معامالت اسالمی تحت باب بانکداری اسالمی ا

 را در بانکداری اسالمی دریابند.

در عرص  آن راداری اسالمی از جمله معامالت جدید نیست که علامی اسالمی معامالت بانک

معارص ابداع کرده باشند بلکه از جمله معامالت اند که در فقه معامالت از قبل وجود داشته 

رصف تنظیم منودن آنها در یک صنف تحت عنوان بانکداری اسالمی در عرص معارص توسط 

تنظیم گردیده است که در این فصل به مباحث ذیل به  در کتب فقهی معارص علامی اسالمی

، که  معامالت موضوع بحث ما در بررسی تطبیقی معامالت بانکداری اسالمی ادامه خواهیم داد

 این فصل عبارت اند از:

 ؛مرابحه عقد  -1

 ؛سلم عقد  -2
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 ؛استصناع عقد -3

 ؛اجارهعقد  -4

 ؛ترشکعقد  -5

 ؛مضاربت عقد -6

 ؛ودیعتعقد  -7

 ار اسالمی(.صکوک اسالمی) اوراق بهاد -8
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 :عقد مرابحه: اولمبحث 

 عقد عقد مرابحه از جمله عقود است که در بانکداری اسالمی مروج است این عقد نیز مانند

معروف گردیده باشد، بلکه عقد است جدید نیست که در عرص فعلی در فقه اسالمی  تمضارب

در بانکداری اسالمی مروج د در جنب سائر عقو  که از قبل در فقه اسالمی وجود داشته و فعالً

  .میباشد

بیوع مامثل عقد مرابحه، مرشوعیت عقد مرابحه، ارکان  ،عقد مرابحه در این مبحث به تعریف

ظهور خیانت بایع در عقد مرابحه، انواع عقد مرابحه و تطبیقات چگونگی و رشوط عقد مرابحه، 

 آن در بانکداری اسالمی خواهیم پرداخت.

 د مرابحه:عقمطلب اول: تعریف 

 مرابحه از ربح گرفته شده و در لغت به معنای فایده، افزایش، سود استعامل میگردد.

 .معین ۀفاید و است به مثن اول همراه با زیادتعبارت از بیع در اصطالح:  مرابحه

را بایع به چند خریداری منوده و یا برای  و جنس مشرتی باید بداند که سلعهدر بیع مرابحه 

بایع باید این را واضح ، مثالً ه و چند فایده را باَّلی آن اضافه منوده و اخذ میدارداو متام شد

 آن رامتام شده است و به مبلغ سی هزار افغانی  افغانی برای اوسازد که موتر به یکصد هزار 

 مرابحه اولی یکصد هزار افغانی و سی هزار فایدهبه بیع بفروش میرساند یعنی متام قیمت موتر 

 به یکصد و سی هزار افغانی بفروش میرساند.موع در مج

( مرابحه را نیز مانند تعریف فوق چنین 1068قانون مدنی افغانستان در ضمن حکم مادۀ )

 تعریف مینامید:

 ) عقد بیع بصورت مرابحه، که عبارت است از فروش ِبثل مثن رشاء با ربح معلوم(.

( از حیث قرارداد 2( مادۀ )54ن فقرۀ )قانون بانکداری افغانستان نیز مرابحه را در ضم

 چنین تعریف منوده است:

) مرابحه: قرارداد فروش است که به اساس آن فروشنده به نیابت از مشرتی، جنس مشخص 

را طبق فرمایش مشرتی خریداری و بعد از پرداخت افزایش مصارف و منفعت معین، فروشنده 

 ساند(.آن را در میعاد توافق شده به وی به فروش میر 
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اصلی و رشوط بیع مرابحه محسوب مشخصات  از جمله در تعریف ت ذکر شدهاخصوصی

 منیتوان مرابحه نامید. آن راط در بیع وجود نداشته باشد و میگردد و اگر این رش 

میباشد که  هیبیع مساومه، بیع تولیه، بیع اشرتاک، بیع وضع بیع مرابحه مانند بیوع مامثلسائر 

 ع مرابحه قرار ذیل معرفی میگردد:هرکدام با تفاوت بی

  بیع مساومه: -1

توافق، تسویه کردن، چانه زدن ارصار  "رضایت هردو جانب"مساومه در لغت به معنای تراضی 

بیع مصداق دارد، مانند  این نوعکه هرکدام از معنای لغوی متذکر در استعامل میگردد،  137کردن،

وجود  "ایجاب و قبول"طرف بر مبنای رکن بیع  رضایت و توافق هردو باید بیع این نوعاینکه در 

بیع معنای چانه زدن نیز مصداق دارد زیرا هرطرف برای  این نوع داشته باشد و هچنان در

 .در قیمت مبیعه چانه میزنند کاهش و افزایش قیمت که از جانب مشرتی و بایع صورت میگیرد

قطع  بخواهد، ه هر قیمت کهاز فروش مبیعه باست عبارت  از نظر اصطالحی بیع مساومه:

مانند اینکه ، بیع اکرثاً صورت میگیرد این نوعنظر از قیمت که مبیعه خریداری شده است، که 

 آن ذکر مناید. "قیمت خرید"گفته شود این مال را بخرید بدون اینکه از رأس املال 

 بیع تولیه:  -2

 138تولیه در لغت به معنای شیفته گردانیدن استعامل میگردد.

عبارت از بیع است که مبیعه ِبثل قیمت اولی که خریداری شده  صطالح بیع تولیه:در ا

صد هزار افغانی یکفایده، مانند اینکه یک عراده موتر را به  و بفروش میرسد بدون زیادت

 بفروش برساند. افغانی صد هزاریک، دوباره به هامن باشد خریداری منوده

فقهی ون مدنی افغانستان نیز هم مانند تعریف فوق ( قان1068بیع تولیه در ضمن حکم مادۀ )

 تعریف گردیده است:

 ) تولیه عبارت است از فروش ِبثل مثن اول(.
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  بیع اشرتاک: -3

  139.استعامل میگردد اشرتاک در لغت به معنای رشیک شدن، رشیک کردن

 قسمت از مبیعه به قیمت جزء و یا یکعبارت از بیع است که  در اصطالح بیع اشرتاک:

، مانند اینکه سیت های موتر خریداری شده را به قیمت جداگانه بفروش دجداگانه بفروش برس

 برسد.

( خویش نیز مانند تعریف 1068بیع اشرتاک را قانون مدنی افغانستان در ضمن حکم مادۀ )

 فوق تعریف مینامید:

 .از فروش بعضی مبیعه به بعضی مثن( است) اشرتاک عبارت 

  بیع وضعیه: -4

 در لغت به معنای کم کردن و کاسنت استعامل میگردد. وضعیه

و یا عبارت از بیع است که مبیعه به هامن قیمت اولی بفروش برسد، در اصطالح بیع وضعیه: 

صد هزار افغانی که خریداری شده بود یکمانند اینکه موتر به هامن قیمت کمرت از مثن اولی 

بیست هزار کمرت از قیمت اولی  ،اد هزار افغانیو یا به هشت دوباره به هامن قیمت بفروش برسد

 بفروش برسد.

( قانون افغانستان مانند 1068قانون مدنی افغانستان بیع وضعیه را در ضمن حکم مادۀ )

 مینامید: معرفیتعریف فوق چنین 

 ) وضعیه عبارت از فروش کمرت از مثن اول جواز دارد(.

مجزاء عقد مرابحه از  فرق با کمی ی منودیم کهرا بخاطر  مامثل عقد مرابحه بیوع فوق از ذکر

ربح و نفع معین نباشد عقد مساومه است، اگر بیع به  ،با تفاوت اینکه هرگاه در عقد د،نمیگرد

قیمت اول آن صورت گیرد بیع تولیه است، و اگر بیع یک قسمت از مبیعه بفروش برسد بیع 

 وش برسد بیع وضعیه است.اشرتاک و اگر مبیعه با کمبود یک قسمت از مبیعه بفر 

با تفاوت انواع بیوع فوق اگر ربح و مفاد آن بعد از نرخ متام شد و خریداری شده معلوم 

عقد  گرددشده باشد و عقد با ربح معین مرشوط به ذکر قیمت متام شد و خریداری شده منعقد 

اشرتاک و  و همچنان تفاوت عمده و اساسی بین عقد مرابحه، تولیه، مرابحه نامیده میشود
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د رشط نوضعیه اینست که در این چهار نوع عقد که مامثل و اخوات عقد مرابحه نامیده میشو 

است تا قیمت خریداری شده و متام شد باید ذکر گردد و اگر عقد به ربح معین بفروش رسید 

عقد مرابحه و اگر به عین قیمت اولی بفروش رسید عقد تولیه و اگر یک قسمت از مبیعه به 

ت اولی بفروش رسید عقد اشرتاک و اگر مبیعه به قیمت پاینرت از قیمت اولی بفروش رسید قیم

 عقد وضعیه نامیده میشوند.

در بیع مساومه و بیع مرابحه بدون شک که بایع نفع مینامید پس  کهاگر سوالی مطرح گردد 

و یا  با قیمت اولی ع، بایع عقد راو بی این نوعنفع بایع چی است زیرا در و وضعیه در بیع تولیه 

 منعقد مینامید. پاینرت

، اگر تاجر، متشبث خصوصی، امروزی دریافت جواب این سوال را میتوان در بازار و تجارت 

و بعد  منوده باشدبانک اسالمی به هدف بیع مساومه، اموال را خریداری و یا  رشکت تجارتی

بایسکل را  2000ال خریداری بطور مث منودهبراساس پالن تجارتی خویش ربح خود را معین 

و در  باشد افغانی، متام شده 10000به بعد از محصول گمرکی و مصارف به قیمت فی عراده 

عراده  2000، که قیمت متام شد باشد افغانی را بایع مفاد تعیین منوده 3000هر بایسکل مبلغ 

 2000ده بایسکل افغانی میشود، ربح و فاید آن که در هر عرا 20000000بایسکل در مجموع 

افغانی بر آورد میشود، شخص تاجر در پالن خویش  6000000افغانی است در مجموع مبلغ 

در  ساومهرا در بیع م 5400000افغانی  6000000چنین پیشبینی مینامید اگر در مجموع 

( افغانی 10000عراده بایسکل را به قیمت متام شد ) 200بایسکل بدست آورد متباقی  1800

عراده بایسکل به  200تولیه بفروش میرساند و در آن نفع منی گیرد که مجموع قیمت به عقد 

افغانی میشود که این نیز در حقیقت نفع  2000000( افغانی مبلغ 10000قیمت متام شده )

 200پاینرت   به عقد وضعیهبرای بایع است، و یا حتی از اصل قیمت خریداری شده و متام شد 

وش برساند و یا لیالم مناید که در اکرث بازار ها و مغازه ها این طریقه عراده بایسکل را بفر 

 معمول است.

به هر صورت در مثال متذکره در اول عقد را برای بیع مرابحه تاجر پالن مینامید و بعد از 

بدست آوردن ربح تعیین شده در پالن خویش بایسکل ها و یا امتعه را به قیمت متام شد و یا 

معامالت اسالمی  این نوعش میرساند که در هر صورت ربح کافی برای بایع در پاینرت بفرو 
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 متصور است.

را اگاه در تعریف عقد مرابحه و تولیه ذکر گردیده که مشرتی باید خصوصیت عقد مرابحه 

زیرا مشرتی باید از جانب بایع بداند  ندستهو تولیه در حقیقت عقد امانت باشد که عقد مرابحه 

سلعه را در بیع اولی به چی مقدار مثن خریداری منوده است، از ایرنو بیع مرابحه  که مبیعه و

ستند، چنانچه فوقاً اشاره شده مشرتی باید در عقد مرابحه و هو تولیه از جمله عقود امانت 

مثن خریداری منوده است، بدون اینکه برای  مبلغتولیه بداند که بایع مبیعه و سلعه را به چی 

 رضورت باشدگفتار بایع در قسمت مثن مبیعه و سلعه مبنی بر صدق بینه و سوگند  هآن ب اثبات

چنانچه در مورد الله تبارک و تعالی مسلامنان  140اری منایدخیانت خود جهت بایع باید ازاین از 

 را به عدم خیانت حکم مینامید و چنین ارشاد میفرماید:

يَن آَمنُوا ََّل تَُخونُ  ﴿ ای کسانی  141﴾وا اللََّه َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتيُكْم َوأَنْتُْم تَْعلَُمونَ يَا أَيَُّها الَّذي

که ایامن آورده اید، با خدا و رسولش خیانت نکنید و همچنان در امانتهای خود با یکدیگر 

 .دانیدخیانت مکنید در صورتی که می

 میفرماید: در مورد عدم خیانت چنین ارشاد ملسو هيلع هللا ىلصهمچنان پیامرب بزرگ اسالم 

)) من حمل علينا السالح،  :قال صَل الله عليه وسلموعن أِب هريرة ريض الله عنه أن رسول الله 

از ابی هریرة رضی الله عنه روایت شده که رسول الله  142((.فليس منا، ومن غشنا، فليس منا

میکند از فرموده: کسیکه باَّلی ما سالح میکشد از جمله امت ما نیست و کسیکه خیانت  ملسو هيلع هللا ىلص

 امت ما نیست.

ناب از خیانت مینامید و حتی کسیکه تالله تبارک و تعالی و رسول اش امر به اجوجه دَّللت: 

از جمله امت اسالمی منیداند، بنابرین بایع بدون غش، تدلیس، قیمت اولی  آن راخیانت میکند 

ر مبیعه و سلعه رخ بیان کند و همچنان اگر عیب د بایدمبیعه را برای مشرتی در عقد مرابحه 

نیز به مشرتی باید بیان کند در غیر اینصورت در عقد مرابحه غش باعث فساد  آن راداده باشد 

 .منودعقد میگردد که در رشوط عقد مرابحه به این رشط عقد مرابحه اشارۀ خواهیم 
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 مطلب دوم: مشروعیت عقد مرابحه:

مجاز دانسته است، فقها دلیل  آن را یکه رشیعت اسالم عقد مرابحه از جمله بیوع مرشوع است

مرشوعیت عقد مرابحه را به عموم بیوع براساس حکم الله تبارک و تعالی مجاز و حالل دانسته 

 است در مورد الله تبارک و تعالی میفرماید: 

بَا ﴿   حالل است بیع و حرام است ربا. 143﴾َوأََحلَّ اللَُّه الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ

نُْكْم إيَّلَّ أَْن  ﴿ لیکن کسب مال از طریق تجارت مرشوع و 144﴾تَكُوَن تيَجارًَة َعْن تَرَاٍض مي

 مجاز میباشد.

در عقد مرابحه ربا وجود ندارد زیرا مبادله عین جنس به عین جنس بطور ربا وجه دَّللت: 

فضل و نسیئه نیست و همچنان عقد مرابحه عبارت از بیع است که به رضایت بین عاقدین منعقد 

خالی و  آن رارشط گذاشته اند و از ربا  آن راردد، و بیع است که به رشوط معین که فقهاء میگ

 عاری دانسته است منعقد میگردد.

تا ربح معین را بدست  میگردد رضورت مردم به این عقد غرض تجارت مرشوع محسوس

اینکه اعتامد  برخی اشخاص غبی و نافهم در معامالت اند، منیتوانند تجارت منایند مگر ،آورند

کنند به شخص خبیر که بیع اولی را به قیمت معین منعقد منوده و ربح معین را به طیب نفس 

 او باَّلی مثن عقد ایزاد منوده و عقد را با مشرتی منعقد مناید.

 همچنان فقهاء دلیل مرشوعیت مرابحه را از این قول الله تبارک و تعالی استنباط مینامیند که

ْن فَْضلي اللَّهي َواذْكُرُوا اللََّه كَثيْيًا لََعلَّكُْم تُْفليُحونَ ﴿عالی میفرماید: الله تبارک و ت و  145﴾َوابْتَُغوا مي

 .بسیار کنید تا مگر رستگار و سعادمتند گردیدرا طلبید، و یاد خدا  "روزی"از فضل خدا 

 به صاحاست ک "طلبیدن روزی از فضل خداوند"حکم آیه فوق در مورد ابتغا وجه دَّللت: 

 ع ابتغا را به بیع مرابحه نیز اطالق منوده است و دلیل مرشوعیت عقد مرابحهکتاب بدائع الصنائ
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 146براساس حکم آیه فوق ثابت دانسته است. را

بنابرین اجامع ، است که بیع مرابحه جائز است بدون انکار در متام عصور به ایناجامع امت 

 147است.ثابت به مرشوعیت بیع مرابحه امت 

بایع در و همچنان ر عرص فعلی داد و ستد تجارتی در بازار ها بطور رقابتی وجود دارد د

مغازه ها، رشکت ها و بانک ها کوشش مینامیند تا برای امتعه خویش خریدار دریافت منایند از 

ایرنو فروش امتعه خویش را در اشتهارات به نرش رسانیده، قیمت خریدرای شده و متام شد را 

ید و همچنان ربح معین را بنابر رقابت بازار نیز ذکر مینامید که در اینصورت مشرتی ذکر مینام

ع ا بیع مرابحه میباشد که با عرص معارص با انو  این نوعرغبت منوده و امتعه را خریداری مینامید 

بنابر رشایط از طروق فروشات معارص در اشتهارات صورت و منعقد میگردد، فقه اسالمی آن 

 عنوان بیع مرابحه مرشوعیت داده است. بیع را تحت معین چنین

 ارکان و شروط عقد مرابحه: سوم:مطلب 

قرار ذیل  عقد مرابحه مانند سائر عقود دارای ارکان و رشوط اختصاصی خویش میباشد که

 توضیح میگردد:

 :ارکان عقد مرابحه -1

مومی قبالً ذکر است که در بخش ع و بیوع هامنا ارکان سائر عقود ارکان در عقد مرابحه

 .رضی الله عنهمگردیده با اختالف دیدگاهی فقهاء کرام 

عقد مرابحه را در بخش خاص مانند عقد مضاربه معرفی ننموده است قانون مدنی افغانستان 

بنابرین براساس حکم  ،( تعریف از عقد مرابحه منوده است1068و رصف در ضمن حکم مادۀ )

( قانون مدنی به ایجاب و قبول طرفین ترصیح گردیده 506عام ارکان عقد که در ضمن مادۀ )

ایجاب و  حنفیاست، رکن در عقد مرابحه از دیدگاه قانون مدنی افغانستان نیز به دیدگاه فقه 

 .میباشد قبول

 ط عقد مرابحه:ایرش  -2
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تحقق رشوط خصوصی آن حتمی  عقد مرابحهغرض صحت  برعالوه رشایط عمومی عقد،

 ای رشوط ذیل میباشد:است، که عقد مرابحه دار 

 معلوم بودن قیمت و متام شد بیع اولی با ازدیاد ربح و فایده:  (أ

در عقد مرابحه رشط است که قیمت و متام شد بیع اولی مبیعه و سلعه معلوم باشد همراه با 

 نیز اگاه شود از قیمت اولی مبیعه یمشرت  رشط است که  زمان فروش، در این میان زیادت ربح

 148.آن فاسد میباشدط تحقق نیابد بیع مرابحه بنابر جهالت قیمت اولی و ربح و اگر این رش 

 از جمله اموال مثلی باشد: باید رأس املال (ب

رشط است در عقد مرابحه که رأس املال از جمله اموال مثلی باشد مانند اینکه در مکیالت 

، به ش آن معلوم باشداندازه آن معین باشد، در موزونات وزن آن معلوم باشد و در عددیات شامر 

 149.این توضیح که در عقد مرابحه مثن بیع اول باید مثلی باشد

 رشط صحت عقد اولی: (ج

و یا برای صحت عقد مرابحه رشط است که عقد اولی صحیح باشد و اگر عقد اولی فاسد 

باشد، عقد مرابحه صحیح منیشود، زیرا طبیعت عقد مرابحه بیع به مثن اول همراه با باطل 

 150.است و ربح معین در بیع دومیزیادت 

هر آن عقد باطل و فاسد را منیتوان به عقد دومی بیع مرابحه انجام داد، مانند اینکه بیع ربا 

را با انواع ربا نسیئه و ربا فضل منیتوان به بیع دومی مرابحه انجام داد زیرا بیع اولی حرام و 

مانند اینکه بیع  ،بد عقد فاسد میگرددیکی از رشوط عقد تحقق نیا ، در این میان اگرباطل است

اولی از جانب صغیر و یا محجوری که از جانب محکمه در معامالت تحت حجر قرار گرفته 

در چنین چنین بیع فاسد است زیرا رشط اهلیت عقد تحقق نیافته از ایرنو  گردیده باشدمنعقد 

 .عقد مرابحه منعقد منیگردد حالت بسبب فساد بیع اولی

 نباید در مقابل جنس از اموال ربوی باشد:عقد اولی  (د

رشط است که عقد اولی نباید در مقابل جنس از اموال ربوی باشد، اگر مبیعه به پیامنه و یا 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
فروخته شود، در اینصورت جواز ندارد که بار دوم به مرابحه  به زیادت وزن به همجنس آن

دومی و زیادت در اموال ربوی ربا فروخته شود زیرا مرابحه بیع مثن اولی است با زیادت مثن 

است نه ربح. نه تنها که در اینمورد بیع مرابحه جواز ندارد بیع مواضعه هم جواز ندارد، لیکن 

در این حالت بیع تولیه جائز است، زیرا بیع تولیه فروش مبیعه به مثن اولی بدون زیادت مثن 

 میباشد. در بیع دومی

آنها  بودن ربا و زیادت در اموال ربوی همجنس ،عهدر بیع مرابحه و مواض جوازسبب عدم 

 .است

در اینصورت بیع مرابحه جائز است علت منتفی میگردد،  "مثن و مبیعهبدلین " در اختالف

چنانچه در عرص فعلی پول کاغذی در  151مانند اینکه یک دینار را به ده درهم بفروش برساند.

بفروش برسد و در بیع دومی مرابحه با تحقق بیع رصف یک دالر به هفتاد افغانی در بیع اولی 

 رشوط که قبالً ذکر شد منعقد شده میتواند، مانند اینکه رشکت تسعیر اسعار مبلغ معین از دالر

بخاطریکه جواز رصافی و تسعیر اسعار خارجی  دارد از بانک خریداری منوده و بعداً با ذکر  را

بفروش برساند که فعال  با ربح معین یقیمت خریداری شده به عقد مرابحه به شخصی دیگر 

 عقد رصف بطور مرابحه معمول است. این نوعبیشرت 

 هـ ( رشط است که ربح نیز باید معلوم باشد:      

از ایرنو علم به زیرا علم به مثن و قیمت از جمله رشوط عقد بیع است ربح باید معلوم باشد 

قد مرابحه مجهول باشد در اینصورت اگر مثن در زمان ع152در بیع مرابحه رشط است، ربح 

عقد مرابحه جواز ندارد، بخاطریکه در فقه معامالت قاعدۀ عمومی است که جهالت در عقد 

، بخاطریکه عقد از نزاع و دعوی مصئون گردد باید مثن ربح در زمان عقد گرددبه نزاع می فضیم

 معلوم شود.
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 ابحه:ظهور خیانت بایع در عقد مرچگونگی مطلب چهارم: 

قبالً ذکر منودیم که عقد مرابحه از جمله عقود امانت است، چنانچه در عقود امانت خیانت 

برای عقد بوجود میاورد در عقد مرابحه نیز خیانت جائز نیست و خلل را جائز نیست و خلل 

د که قرار ذیل برخی از موار که ممکن در عقد مرابحه بسبب خیانت بوجود آید ر را بوجود میاو 

 :ضیح میگرددتو حکام آن در فقه اسالمی چی است و ا

 خیانت در صفت مثن: -1

در صورت که خیانت در صفت مثن بوجود آید مانند اینکه جنس و امتعه در عقد اولی 

خریداری شده باشد به قرض و بعد در بیع مرابحه به هامن قیمت اولی به پول نقد فروخته شود 

گردیده باشد که در بیع اولی جنس به قرض خریداری و این موضوع در جریان بیع مرابحه ذکر ن

گردیده است و مشرتی باَّلی آن علم پیدا مناید که جنس در بیع اولی به قرض خریداری شده 

و عقد را  داست، در اینصورت مشرتی اختیار دارد که مبیعه را تسلیم میشود و یا هم مبیعه را ر 

 فسخ مینامید. 

اطمینان و اعتامد  حق دارد از ، مشرتی رصف انت استوار استدر عقد مرابحه که بر مبنای ام

همچنان اگر مشرتی خرب نباشد ، باخرب شود مثن عقد اولیدر بایع در قسمت خرب دادن امانت 

 یدر اینصورت نیز مشرت میباشد  منوده خودجانب مقابل با  بدل  صلح که بایع در که مبیعه

 153رد مینامید.اختیار دارد که عقد را قبول میکند و یا 

 ظاهر شدن خیانت در اندازه مثن بیع اولی: -2

در اندازۀ مثن بیع اولی خیانت بایع ظاهر شود به اینگونه که بایع بگوید که مبیعه را هرگاه 

، اما بعداً ثابت گردد که مبیعه را به مافغانی میفروش دو هزارربح ا افغانی خریده و ب ده هزاربه 

 اختالف دارند:ذیل وده است در اینصورت فقهاء حنفی قرار افغانی خریداری من هشت هزار

مشرتی اختیار دارد اگر خواسته باشد مرابحه را بنزد امام ابوحنیفه و محمد رحمهام الله:  -

 ، این قول در مذهب راجح است.فسخ مناید یابا متام مثن خریداری مناید، و 

ه خیانت که در مرابحه صورت مشرتی میتواند به انداز ابویوسف رحمه الله:  امام بنزد -
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 هزار افغانی در قیمت و یک هزار بگیرد چنانچه در مثال فوق یکعوض گرفته است 

 افغانی از مرابحه باید مشرتی  بگیرد.

صورت گرفته باشد در اینصورت بیع  "تغریر"هرگاه در قیمت دومی غنب فاحش و یا فریب 

  154انسته میشود.مرابحه به قول مفتی به در مذهب حنفی قابل فسخ د

نرخ بازار تعیین  %15( قانون مدنی افغانستان بیشرت از 571ن مادۀ )ضمدر غنب فاحش 

در صورتیکه بعد از مصارف و متام شد قیمت اولی بایع پول اضافی را در قیمت متام  ،ه استشد

 شد اولی خالف حقیقت به مشرتی بیان منوده باشد و بعد ثابت گردد که قیمت اولی کمرت از

آنچه که بایع بیان داشته است میباشد در اینصورت هرگاه غنب فاحش بین قیمت اولی و قیمت 

 دومی وجود داشته باشد باز هم مشرتی میتواند عقد مرابحه را قبول و یا فسخ مناید.
 

 مطلب پنجم: انواع عقد مرابحه و تطبیقات آن در بانکداری اسالمی:

 مینامیم:دنبال  ث ورا مورد بح  ذیل جزءدر این مطلب دو 

 ؛انواع عقد مرابحه -1

 .در بانکداری اسالمی مرابحهتطبیقات معارص  -2

 انواع عقد مرابحه:جزء اول: 

مرابحه به مرابحه عادی و "عقد مرابحه در امور عادی و امور بانکداری اسالمی به دونوع 

 تقسیم میگردد که قرار ذیل هرکدام آن معرفی میگردد: "سفارش خرید

 : ) بسیط (ه عادیعقد مرابح (أ

را به قیمت معین خریداری و جنس سلعه  و یا بانک عبارت از مرابحه است که شخص

به مثن اول همراه با زیادت ربح و فایده معین بفروش میرساند، مانند اینکه  آن رامنوده و بعد 

ه این مناید ک پیشنهادمراجعه منوده و برایش  و یا بانک شخص در بازار و یا رشکت بنزد بایع

افغانی از  1000 قیمت به آن راافغانی خریداری منوده اید من  1000سلعه را که شام به قیمت 

قبول مناید در اینصورت  آن راافغانی و بایع  200نزد شام خریداری منوده با ربح و فایده اضافۀ 

ز قبل در مرابحه در بیشرت از بازارها و معامالت ا این نوععقد مرابحه عادی منعقد میگردد، 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

فقه اسالمی وجود داشته مرشوع و جائز میباشد، البته تحت رشوط که قبال در ارکان و رشوط 

مد بیع مرابحه باید عقد مرابحه ذکر از آن شد و همچنان در مثال متذکره نیز آن ارکان و رشوط 

 .ودنظر گرفته ش

 ) مرکب(:  مرابحه به سفارش خریدعقد  (ب

ه مرکب نیز یاد میگردد به این توضیح که بایع مامور به خرید مرابحه که بنام مرابح این نوع

، از ایرنو ماموریت او مرکب از خرید و فروش میباشد "مشرتی"آن برای آمر بفروش امتعه و 

وعده شده است، برخالف مرابحه عادی و بسیط که در آن بایع در اول به خرید امتعه معین از 

 .میباشد عمده و اساسی بین هردو نوع از مرابحه جانب مشرتی مامور منیباشد و این فرق

بنابرین عقد مرابحه برای سفارش خرید عبارت از بیع است که در آن بایع سلعه معین را که 

باَّلی مشرتی به  آن رابرای او از جانب مشرتی معین سفارش شده خریداری منوده و بعد 

 قیمت اولی با ربح معین بفروش میرساند.

بحه مشرتی مثن امتعه را برای بانک و یا رشکت اسالمی نقداً تسلیم مینامید مرا این نوعدر 

مبلغ معین ماهانه یا ساَّلنه بطور مساوی و یا هم بطور یکجا در "و یا هم به اقساط معین زمانی 

 تعهد مینامید. "زمان تعیین شده

جانب  اصطالح جدید است این مصطلح برای اولین بار از مرابحه به سفارش خریدبیع 

سالۀ دکتورا تحت عنوان ) تطویر اْلعامل املرصفیة ِبا یتفق مع الرشیعة ر ر د "دکتور سامی حمود"

حقوق پوهنتون قاهره ځی اْلسالمیة / توسعۀ اعامل بانکی مطابق رشیعت اسالمی( که در پوهن

 155.استعامل گردید است م مناقشه و دفاع شده 30/6/1976بتاریخ 

اصطالح جدید است ولیکن در این شک نیست که نزد  ارش خریدمرابحه به سفاگرچه بیع 

فقهای متقدم نیز این نوع بیع مرابحه وجود داشته با تفاوت در مصطلح و وجهی تسمیه آن 

و امام   " در مذهب حنفیالحیلخویش تحت نام " در کتابچنانچه محمد بن حسن شیبانی 

بیع مرابحه  این نوعخویش از  "اْلم" خویش و امام شافعی در کتاب "املؤطأ"مالک در کتاب 

 156.ندذکر منوده ا
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 این نوعجدید است علامی معارص فقهی  مرابحه به سفارش خریداز اینکه این اصطالح بیع 

 بیع مرابحه را چنین تعریف مینامیند:

از بانک مینامید: مشرتی  معرفیچنین  بیع مرابحه به سفارش خرید را دکتور سامی حمود

کرده براساس  معینکه مشرتی با مشخصات  رامورد نیاز خویش سلعه و جنس میخواهد خرید 

وعده که گرفته است در خرید عملی آن سلعه و جنس به عنوان مرابحه طبق توافق که صورت 

 157.صورت میگیرد گرفته و دفع مثن آن بطور قسط وار با توجه به توانایی مشرتی

 لیکه ما یشخص مینامید: معرفیچنین را  دبیع مرابحه به سفارش خری دکتور یونس املرصی

 متیق یپرداخت نقد یبرا یپول کاف رایکند ز یاست به بانک مراجعه م سلعه و جنس دیبه خر

به دلیل عدم شناخت مشرتی فروشد،  یمن قسطبه  او  یرا برا جنس آن را ندارد و فروشنده آن

 اقساط و ربح خرد و با  ینقد م متیقرا به  جنس بانکو یا رضورت به پول نقد، در اینصورت 

 158فروشد. یم یمشرت  اَّلیب

سه خصوصیت این نوع بیع   معلوم میگردد که در بیع مرابحه به سفارش خرید فوق معرفی در 

 ذیل مد نظر گرفته میشود:

 فرمایش دهنده؛ -1

 ؛بانک اسالمی -2

 بائع. -3

 میسازد.مجزاء  ساده " بسیط"سه خصوصیت فوق بیع مرابحه به سفارش را از مرابحه 
 

 :مرابحه به سفارش خریدمرشوعیت بیع 

تقسیم  فریق اختالف دارند و به دو مرابحه به سفارش خریدعلامی معارص اسالمی در مورد بیع 

مرشوع میدانند که هرکدام با دَّلئل غیر آنر  فریقیمرشوع میدانند و  آن را فریقیگردیده اند 

 ح و مقارنه میگردد:مجامع اسالمی قرار ذیل رش شان و فتاوای معارص 

 علامی که بیع مرابحه به سفارش را مرشوع میدانند:دیدگاهی  (أ

 علامی که بیع مرابحه به سفارش را مجاز و مرشوع میدانند عبارت اند از:
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

تطویر اْلعامل املرصفیة ِبا یتفق تحت عنوان"دکتور سامی حمود در کتاب خویش  -1

 ؛"الرشیعة السالمیة

بیع املرابحة لألمر بالرشاء کام تحت عنوان"کتاب خویش دکتور یوسف القرضاويی در  -2

 ؛"تجریه املصارف السالمیة

املرابحة لآلمر بالرشاء نظرات "دکتور علی أحمد السالوس در بحث خویش تحت عنوان -3

نرش  1059ص  2ج  5 شامرهکه در مجله مجمع فقه اسالمی در  "ِف التطبیق العميل

 ؛گردیده است

 "املرابحة لآلمر بالرشاء"مین الرضیر در بحث خویش تحت عنواندکتور الصدیق محمد اْل  -4

 ؛نرش گردیده است 991ص  2ج  5 شامرهکه در مجله مجمع فقه اسالمی در 

املرابحة لآلمر بالرشاء دراسة "دکتور أبراهیم فاضل الدبو در بحث خویش تحت عنوان -5

 ؛ گردیده استنرش 1003ص  2ج  5 شامرهکه در مجله مجمع فقه اسالمی در  "مقارنة

ة إلی عقد املرابحة ینظر"الشیخ محمد علی التسخیری در بحث خویش تحت عنوان  -6

نرش گردیده  1181ص  2ج  5 شامرهکه در مجله مجمع فقه اسالمی در  "لآلمر بالرشاء

 است؛

 "املرابحة ِف الصطالح الرشعي"الشیخ محمد عبده عمر در بحث خویش تحت عنوان -7

 نرش گردیده است؛ 1191ص  2ج  5 شامره سالمی درکه در مجله مجمع فقه ا

أسلوب املرابحة والجوانب "دکتور عبدالستار أبو عدة در بحث خویش تحت عنوان -8

ج  5 شامره که در مجله مجمع فقه اسالمی در "الرشعیة التطبیقیة ِف املصارف السالمیة

 نرش گردیده است؛ 1211ص  2

 به نرش سپرده شده است؛ "املسلم املعارص"دکتور محمد بدوی در مقاله که در مجلۀ  -9

 خویش؛ "30ص  1الفتاوی الرشعیة ج "شیخ عبد الحمید السائح در کتاب -10

 159."نحو نظام نقدي عادل"دکتور عمر شابرا در کتاب خویش تحت عنوان   -11

 فریق از اهل علم عبارت اند از:دَّلئل این 

ر معامالت اباحت و مجاز بودن براساس قاعد: )اْلصل ِف املعامالت الباحة ( اصل داول: 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 است:آن 

بنابر قاعدۀ فوق اصل در معامالت و عقود اجازۀ اباحت است تا زمانیکه نص صحیح الثبوت 

 160منع و حرام نکرده باشد. آن را تو رصیح الدَّلل

انواع بیع را حالل دانسته است و برخی از  مکه متاعموم نصوص از کتاب الله و سنت  دوم:

ء منوده با ذکر نص خاص، چنانچه دکتور یوسف قرضاوی در مورد چنین بیان استثنا را آنها

 میدارد:

نص رصیح در کتاب الله ذکر گردیده که رد باَّلی یهود بوده که آنها  ،) در مورد حلیت بیع

ربا را مثل بیع و بیع را مثل ربا میدانستند و کدام فرق بین این دو نوع قائل نبودند چنانچه در 

ثُْل الرِّبَا﴿ردیده که میگفتند قران ذکر گ َا الْبَيُْع مي َوأََحلَّ اللَُّه الْبَيَْع َوَحرََّم  َذليَك بيأَنَُّهْم قَالُوا إيمنَّ

بَا الله بیع را حالل و ربا را حرام گردانیده  حالی کهدر  ،كه آنان گفتند بیع مثل ربا است 161﴾الرِّ

 است.

مینامید، اگر این بیع عین به عین باشد مانند بیع ع را و حکم فوق قرآنی افاده متام انواع بی 

"مقایضه" یا پول به پول باشد مانند بیع " رصف" یا پول به عین باشد مانند " سلم" و یا عین به 

پول باشد مانند بیع " مطلق" همچنان باکی نیست که به حال نافذ شود یا به اجل " زمان" موقوف 

که در برگیرنده بیع مرابحه به باشد ومه یا بطریق امانت عقد بطور مسا یا غیر موقوف باشد یا

زیادت قیمت اولی است و یا بیع تولیه باشد که بیع به پول اولی است و یا بیع وضعیه باشد که 

 .باشد و یا بطریق مزایده باشدمیعبارت از بیع به کمرت از مثن اولی 

را اینها بیع اند که الله تبارک و سائر عقود حالل و مجاز است زیفوق متام عقود ذکر شده  

وع  بیوع نیست که الله تبارک و ن و تعالی آنها را مجاز و حالل دانسته است و از جمله آن

 162.استحرام منوده  هبه نص محکم بدون شبه آن را ملسو هيلع هللا ىلصتعالی و پیامرب اش 

شده که اجازه داده  مرابحه به سفارش خریدبرخی از اقوال علامی متقدم در مورد بیع سوم: 

 :قرار ذیل اشاره میگردد است
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

مهمرتین قول که علامی معارص به مجاز بودن بیع مرابحه به سفارش را مجاز میدانند  -1

 که چنین ترصیح داشته است:است  "اْلم"در کتاب قول امام شافعی رحمه الله 

و  خریداری منودهرا  نیا دیبگو به شخص دیگری و ندیرا بب سلعه و جنس شخصو اگر ) 

اری جائز است و همچنان دیخرچنین  ،هدیآن را خر شخصو  هم،دیم ربحمن تو را در آن بعد 

اختیار دارد اگر خواسته باشد قبول مینامید بیع را  ،و فایده میدهم گفنت اینکه من برای تو ربح

میتواند و همچنان هرگاه گفته شود از جانب شخص به شخص  منودهو اگر خواسته باشد رد 

من جنس به نوع و صفت معین خریداری کن و یا هرنوع جنس که خواسته  دیگری که برای

د و من برای تو در آن ربح و فایده میدهم متام این احوال برابر و یکنوع یخریداری کن یدباش

وصف یا و  د بائعخو ستند، بنابرین بیع اول جائز است به آنچه که انجام داده است به اختیار ه

است و اگر گفته شود این جنس را خریداری منوده و بعد من  شدهکه به او اجازه داده 

 163(.خریداری مینامیم از شام به نقد و یا قسط در اینصورت نیز بیع اول جائز است

که به  شخص ایآ از امام محمد بن حسن الشیبانی آمده است که" الحیل"در کتاب  -2

بعد آمر بگوید که آنر از  و هخریداری منودبه هزار درهم را  ۀخانامر مناید تا دیگری  شخصی

که اگر آن را بخرد،  درتسبخانه را بخرد، سپس  مأمورخرد، پس یدرهم م یازده صدبه نزد مأمور 

 در آن چگونه است؟  لهیِباند، ح مأمورپس در دست  ،خردآن را ن ممکن آمر

شد و باداشته  اریکه سه روز در آن خ یخرد به رشط یخانه را م "بایع"مأمور جواب حیله:

 خریدم تونزد از  را به یازده صد درهمخانه  نی: ادیگویو م دیایم "مشرتی"آمردر آن ترصف کند و 

برای مأمور است ایجاب  آمرو مأمور بگوید که این جنس از تو است در اینصورت  لزوم امر 

 زیرا در اینصورت مأمور برای آمر در ابتداء نگفته است که این جنس را به یازده صد درهم

که مأمور در بیع اول تعین منوده بود در اعاده در این حالت خیار  د، کهبفروش میرسانباَّلی او 

مأمور خریداری مناید که به  از خانه ساقط میگردد و آنهم در صورت که آمر نخواهد جنس را

 164دد.این طریقه میتوان مأمور مبیعه را به خیار رشط دوباره مسرتد مناید و رضر از نزد او دفع گر 

برای شخصی دیگری بگوید که این خانه و یا  یشخصاگر میفرماید:  رحمه الله ابن قیم -3
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
این سلعه و جنس را از فالن شخص به مقدار چند و چند خریداری منوده و من برای تو در آن 

نامید نخریداری  آن راربح و فایده به مقدار چند و چند میدهم، در اینصورت شخص برتسد اگر 

حیله آنست که باید جنس خریداری شود  سه روز و یا  تدر این حال ،یز ممکن نباشدو رد آن ن

بعد برای آمر گفته شود، آیا جنس را خریداری مینامید گذاشته شود و  بیشرت از آن به خیار رشط

آمر خریداری منود درست است و اگر خریداری ننمود میتوان  آن رابه قیمت که گفته است، اگر 

جنس را نخریده باشد در اینصورت  ،برگرداند و اگر آمر  به خیاربه بائع مبیعه را  به خیار رشط

حیله اینست که برای بائع خیار کوتاه تر از خیار رشط مدتی را که در بیع اول رشط گذاشته 

 165جنس را او نیز مسرتد مناید. تا تعیین کند تا بائع در صورت اسرتداد فرصت داشته باشد

مرعات علل و مصالح مرسله میباشد: رشیعت اسالمی معامالت و  بنای معامالت به -4

بیوع را منع ننموده است مگر اینکه بنای آن باَّلی ظلم باشد مانند تحریم ربا، احتکار، فریب و 

عقد بطرف نزاع، دعوی و دشمنی بین مردم نه انجامد مانند تحریم  کهاینکه خوف این باشد یا 

 قامر و غرر.

وق تعبدی نیست بلکه معلول و مفهوم به علت و فهم است زیرا حکم حرام مامنعت در امور ف

بودن به علت و مفهوم در صورت وجود و عدم وجود آن میچرخد، که این قاعدۀ اصل است در 

و انطباق مکلف است با آنچه باب معامالت بر خالف باب عبادات زیرا اصل در عبادات تعبد 

علت و مصلحت، بنابرین اصل در معامالت نظر کردن  از او خواسته شده است بدون بحث از

اجازه داده  از ایرنو و دیدن به مصلحت است چنانچه این نظر برخی از فقهای تابعین است

به  بخاطر رضورت و حاجت مردم ولیکن  بیع معدوم است، اگرچهشده است به عقد استصناع 

 166.مجاز دانسته شده استکم بودن نزاع و دعوی  علت

که در حالی بخاطر آسانی باَّلی مردم است،  مرابحه به سفارش خریدعامله و بیع جواز م -5

بیشرتین  نازل شده است ودفع حرج و سختی باَّلی مردم و  بخاطر آسانی رشیعت اسالمی

 :167مورد حکم مینامیدایننصوص رشعی در 

 الله تبارک و تعالی میفرماید:

                                                           
 29ص  4إعالم املوقعین ج   - 165
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

يُد اللَُّه بيُكُم الْيرُْسَ َوََّل يُري  ﴿ خداوند براى شام خواستار آسايش است   168 ﴾يُد بيُكُم الُْعرْسَ يُري

 .نه سختى

َف َعنُْكمْ ﴿ يُد اللَُّه أَْن يَُخفِّ  گرداند. کخواهد تا بارتان را سبخدا مى 169﴾يُري

است که برای معاذ بن جبل و ابوموسی  ملسو هيلع هللا ىلصهمچنان حدیث روایت شده از رسول الله 

  170)) یرساً وَّل تعرساً وبرشاً وَّل تنفراً((صیه منوده بود: اشعری که به یمن آنها را میفرستاد تو 

 آسانی کن و سختی مکن، بشارت بده و تنفر را ایجاد مکن.

امنا بعثتم میرسین ومل تبعثوا ))است که میفرماید:  ملسو هيلع هللا ىلصروایت دیگر از پیامرب بزرگ اسالمی 

 من برای شام فرستاده شده ام برای آسانی نه برای سختی. 171((معرسین

ع مرابحه به سفارش به عقد استصناع قیاس میگردد بنزد مذهب حنفی چنانچه متام بی -6

، اگرچه انندبیع صحیح مید آن راامامان مذهب حنفی باَّلی جواز عقد استصناع اتفاق دارند و 

لیکن استحساناً جائز است از جهت تعامل  ،عقد استصناع نیز بیع معدوم در زمان عقد است

نیز این جهت عقد مرابحه مشابه عقد استصناع است زیرا در بیع مرابحه از  ،مردم به این عقد

شده  تولیدچیزی  عقد استصناع چنانچه در یباشدموجود من ،موعد و مبیعه تعیین شده به صفت

 172در زمان عقد موجود منیباشد.

 جائز منیدانند: را مرابحه به سفارش خریدبیع علامی که  (ب

عقد باطل در صورت میدانند  آن رافارش را جائز منیدانند و علامی معارص که بیع مرابحه به س

 عبارت اند از:این علامء که متعاقدین ملزم به وعده باشند 

بیع املرابحة کام تجریه املصارف "دکتور محمد سلیامن اْلشقر در کتاب خود تحت عنوان   -1

 ؛"السالمیة

رابحة لآلمر بالرشاء بیع امل"دکتور بکر بن عبدالله ابو زید در بحث خود تحت عنوان  -2

                                                           
 (185قرانکریم ) سورۀ بقره /  - 168
 (27قرانکریم ) سورۀ النساء /  - 169
 87ص. 9/ و حدثنا مسلم ج  205ص 5/ والبخاري ج  412ص  4أخرجه أحمد ج عنه /  عن ابی اسامة رضی الله - 170
شامره حدیث   2270ص  5والبخارى ج  /147شامره حدیث  275ص  1أخرجه الرتمذى ج عن ابی هریرة رضی الله عنه  - 171

 .56شامره حدیث  48ص  1/ والنساىئ ج   380شامره حدیث  103ص  1وأبو داودج  /5777
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 نرش گردیده است. 965ص  2ج  5 شامرهکه در مجلۀ مجمع فقه اسالمی "املواعدة

بیع املرابحة لآلمر بالرشاء ِف املصارف "دکتور رفیق املرصی در بحث خویش تحت عنوان -3

 نرش گردیده است. 1127ص  2ج  5 شامرهکه در مجلۀ مجمع فقه اسالمی  "السالمیة

اَّلستثامر الالربوي ِف نطاق "بدالله اْلمین در مقالۀ خویش تحت عنواندکتور حسن ع -4

 که در مجلۀ املسلم املعارص نرش گردیده است. "عقد املرابحة

رشعیة املعامالت التي تقوم "الشیخ عبد الرحمن عبد الخالق در مقالۀ خویش تحت عنوان -5

 59یة املدینة املنورة شامره که در مجله الجامعة السالم "بها البنوک السالمیة املعارصة

 هـ ق نرش گردیده است. 1403سال 

را باطل میدانند قرار ذیل  مرابحه به سفارش خریددَّلئل این فریق از علامی معارص که بیع 

 ذکر میگردد:

در زمان  بایع رشعاً نهی شده است زیرا از باب بیع است که مرابحه به سفارش خریدبیع  -1

 نزد او منیباشد. عقد مالک آن نیست و مبیعه

که فعالً جاری  مرابحه به سفارش خریددکتور محمد اْلشقر در مورد چنین بیان میدارد: ) بیع 

 است عقد باطل و حرام است به اسباب ذیل:

 ملسو هيلع هللا ىلصبانک چیزی را باَّلی مشرتی میفروشد که هنوز مالک آن نیست " چنانچه نبی کریم 

امام شافعی رحمه الله در کتاب "اَّلم" خویش " نهی منوده است از بیع که هنوز در ترصف نباشد

تاب "املغنی" از حنابله، اشاره به علت ب کصاح ،ابن قدامه و ابن عبد الرب از علامی مالکی و

 173در بطالن این نوع بیع منوده است(.

 .عقد باطل است بسبب اینکه از باب بیع معلق است این نوع -2

به ربا است و به این علت مذهب مالکی  از باب حیله قرض مرابحه به سفارش خریدبیع  -3

در قول ابن عبد الرب در کتاب خویش تحت عنوان " الکافی" چنین اشاره منوده است: ) 

ال آنها، مث نیب یمدتیک  درشود یمنتقل م  شرتیدرهم ب به درهم عیدر ب مطلب اینست که

رید انتقال سلعه و جنس است  وقتیکه یک شخص از شخص دیگری قصد خ دراهم در

و سلعه و جنس را به قسط مناید و مشرتی بداند که نزد او سلعه و جنس موجود نیست 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

به دوازده  آن رابگوید برایش که از مالک سلعه و جنس به ده درهم خریداری شود و من 

 174درهم به زمان فالن میخرم، این چنین بیع درست نیست.

بیع عینه مشرتی قصد حصول  غیر مجاز داخل میشود، 175هینبیع در باب بیع ع این نوع -4

 ملسو هيلع هللا ىلص، چنانچه نبی کریم 176" پول نقد " را دارد نه قصد و هدف سلعه و جنس را مثنبه 

))إذا تبایعتم بالعینة وأخذتم أذناب فرموده است:  ارشاد بیع عینه را نهی کرده و چنین

ی البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد سلط الله علیکم ذَّلً َّل ینزعه حتی ترجعوا إل

زراعت اکتفا کردید و جهاد را و به  دیو دم گاوها را گرفت دیفروخت عینهاگر  177دینکم((.

 د.یبرنگرد اننتیکه  به د یاورد تافرو م شامرا بر  یخداوند خوار ترک کردید، 

که در  179داخل میشود، یعنی بیع دین به دین 178این معامله در ضمن بیع کالیء به کالیء -5

نهی منوده  ملسو هيلع هللا ىلصروایت شده رسول الله  رضی الله عنهابن عمر  حدیث نبوی منع شده است از

 180.است از بیع کالیء به کالیء

 ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول "بیعتین ِف بیعة"این معامله در ضمن دو عقد در عقد واحد شامل میشود  -6

 181شود.نشامل باید عقد را منع و نهی منوده است که دو بیع در یک بیع  این نوع

چیزی نفرموده اند بلکه به حرام بودن معامله  این نوع متام فقهای امت در مورد اباحت -7

                                                           
 42بیع املرابحة لألمر بالرشاء ص  - 174

عقد است که خرید جنس به صورت نسیئه " قرض" به قیمت بلند صورت میگیرد و فروش آن به پول نقد به قیمت بیع عینه:  - 175

 پائین صورت میگیرد.
 43مرجع ص  - 176

همچنان شیخ  /19ص  3ود والبيهقي وأحمد، ابن القطان این حدیث را صحیح دانسته است،التلخيص الحبْي ج رواه أبو دا  - 177

 15ص  1البانی نیز این حدیث را صحیح دانسته است، السلسلة الصحيحة ج  

آن  أدای مؤجل و پس از انقضای أجل از مثن را بخرد به متاعی این است که شخص :به نسیئه نسیئه به کالیء یا بیع بیع کالیء  - 178

ن را بپردازم و بگوید هامن مبیعه را به بیش تر از مثن اول به من بفروش و مهلت دیگری برایم بدهید تا قیمت آ  بایع عاجز گردد و به

 انجام نشود. تقابض بین آنان
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 182.داده اند آن تذکر

ما به قول  حالی کهمعامله بناء شده است به قول واجب بودن وفا به عهد در  این نوع -8

و عمل مینامیم جمهور فقهاء که ترصیح داشته اند وفا به وعده مستحب است نه واجب 

یه و برخی از مالکی ها میباشد از این جهت آنها این قول احناف، شافعی، حنابله، ظاهر

فوت فضیلت و ارتکاب  آن راقضاء منی منایند بلکه ترک  تعهددر صورت ترک وفا به 

 183گنهکار باشد. تعهدمکروه تنزیهی میدانند نه اینکه شخص تارک وفا به 

 ه باالی دالئل هردو فریق از علامی معارص:مناقش

عقد باطل  آن رارا اجازه و یا منع منوده و  حه به سفارش خریدمرابهرکدام از علامی که بیع 

استدَّلل ننموده اند هرکدام به استنباط  باشد تبه نص رصیح که قطعی الدَّلل ندا توصیف منوده

جدل و  این نوعاز برداشت که از نصوص رشعی داشته اند حکم را استخراج منوده اند که در 

و قوی جستجو میگردد که کدام دَّلئل به منطق و  بحث علمی تبعی است که دَّلئل منطقی

 ذیل استنباط از احکام نصوص رشعی نزدیکرت و موجه تر است از ایرنو دَّلئل هردو طرف قرار

 مناقشه میگردد: 

و  حالل در و مینامیندذکر عمومی د و عق جمله را از مرابحه به سفارش خریدمجیزون بیع  -1

ه بیع حالل و ربا حرام است شامل میسازند، بودن آن براساس نص رشعی قرانی ک مجاز

مانند بیع معدوم  مرابحه به سفارش خریدمانعون استدَّلل مینامیند که بیع  حالی کهدر 

 .میباشداز ایرنو باطل  است

در هردو دلیل فوق بر میگردیم به اصل قاعده که در فقه اسالمی مشهور است ) اْلصل ِف 

احت و مجاز بودن آنست. براساس این استدَّلل اصل در اْلشیاء اَّلباحة( اصل در اشیاء اب

بیع را مانند  این نوععقود اباحت است تا زمانیکه حرام بودن آن ثابت نگردد، بنابرین مجیزون 

به دلیل رضورت مردم به میدانند مجاز  نیز بیع معدوم است استحساناً  عقد عقد استصناع که آن

 .ین نوع عقدآ

امام شافعی، و امام ابن تیمیه امام محمد، فقهای متقدم مانند مجیزون استناد به اقوال  -2

                                                           
 44ص مرجع سابق - 182

 45بیع املرابحة لالمر بالرشاء ص  - 183



 

 (111 ) 
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از آنها نقل  در خصوص بیع مرابحه را منوده اند که عین صورت های مسئله رحمه الله اجمعین

 سازگاری دارد. مرابحه به سفارش خریدبیان داشته اند که با بیع  و

در کتاب  ن عبدالرب از علامی مالکیعلامی متقدم از جمله ابمانعون نیز به اقوال  حالی کهدر 

 از مذهب حنبلی "املغنی"صاحب کتاب  ،و ابن قدامه "اَّلم"و امام شافعی در کتاب  "الکافی"

 یاد آور گردیده اند. 

اگرچه صورت های مسئله را که مجیزون از علامی متقدم نقل منوده اند رصیح و سازگار تر 

ن صورت مسئله که مانعون از علامی متقدم نقل میباشد، لیک مرابحه به سفارش خریدبه بیع 

نقل شده است سازگار با بیع  رحمه اللهمنوده اند چنانچه در صورت مسئله که از ابن عبدالرب 

 مرابحه به سفارش نبود از ایرنو دَّلئل مجیزون با پیروی از علامی متقدم راجح تر است.

و مصالح مرسله بناء منوده است مجیزون مرشوعیت بیع مرابحه به سفارش عقد را به علل  -3

بیوع که در رشیعت اسالمی حرام گردیده اند به علل ظلم و همچنان استدَّلل منوده اند 

و بی عدالتی بوده چنانچه ربا، قامر، احتکار، فریب، تدلیس در عقود بنابر علل ظلم، 

نه  دمرابحه به سفارش خریدر بیع  حالی کهدعوی و نزاع آینده حرام گردیده است در 

 ظلم است و نه هم دعوی و نزاع آینده بوجود میاید.

را مانند بیع عینه و بیع کالیء توصیف منوده  مرابحه به سفارش خریدمانعون بیع  حالی کهدر 

 .نددانسته اممنوعه و از هامن باب بیوع 

ی صدق من ،مرابحه به سفارش خریددلیل مانعون در مورد بیع عینه و کالیء در مامثلت با بیع 

صورت میگیرد و به قیمت ارزان  "قسط"مناید زیرا در بیع عینه جنس به قیمت بلند تر به نسیئه 

موجود  به نقد میفروشد که در این عقد علت بدست آوردن پول نقد است و رضر و ظلم مانند ربا

برعکس است، توافق بین مشرتی و بانک  مرابحه به سفارش خریددر بیع  حالی که، در است

رد خرید جنس صورت میگیرد و بانک جنس را به پول معین خریداری منوده، و مقدار در مو 

عقد هردو طرف  این نوعباَّلی مشرتی به فروش میرساند که در  هربح و فایده را باَّلی آن افزود

و یا پول نقد برای  مفاد مینامید، مشرتی از اعتبار و اعتامد بانک که در بازار دارد مستفید میشود

از ربح و نفع معین که براساس  نیز و بایع اقساط توافق منیامید، به مثن مرابحه راندارد خرید 

 آن عقد منعقد میگردد مستفید میشود.
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بایع را از رهگذر جنس که به  در بیع کالیء نیز رضر و ظلم وجود دارد زیرا مشرتی دین

اهد تا مدت تادیه دین را خریداری منوده است نتوانسته بپردازد، از بایع میخو  "قسط"نسیئه 

برایش متدید منوده و قیمت مبیعه را نیز افزایش دهد تا بتواند در مدت متدید شده دین را اداء 

 مناید.

که  را به علت ظلم حرام گردیده اند و مصلحت نیز چنین عقد "عینه و کالیء"هردو نوع بیع 

به علت عدم ظلم  ه سفارش خریدمرابحه ببیع  حالی کهبر ظلم استوار باشد مجاز منیداند در 

 .میباشدو مصلحت رضورت مردم به آن مجاز 

 دیدگاه راجح:  -

که قبالً  مرابحه به سفارش خریدبا در نظرداشت بحث علامی معارص مجیزون و مانعون بیع 

راجح  مرابحه به سفارش خریدبه تفصیل ذکر و مناقشه شد دَّلئل مجیزون به مرشوعیت عقد 

رد فتاوای مجامع اسالمی نیز به مرشعیت این نوع بیع صادر گردیده که قرار بوده چنانچه در مو 

 ذیل معرفی میگردد:

 :مرابحه به سفارش خریدفتاوای مجامع فقه اسالمی در مورد مجاز بودن بیع  -

صورت گرفته است  مرابحه به سفارش خریددر مورد فتاوای متعدد مبنی بر مرشوعیت بیع 

 گردد:جداگانه نقل میکه هرکدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (113 ) 

 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 فتوای اول

 هـ  1399جمادی الثانی /  / 25 -2اسالمی منعقد شده در دبی از  نکفتوای اولین کنفرانس با

 م1979می/ /2مطابق 

اقتصاد دانان ، و متخصصین در بخش های متعدد از جمله فقها اسالمی ء( علام59بتعداد )

 :ودندو حقوقدانان جمع شده بودند که فتوای ذیل را صادر من

منوده آن مشخص  مشخصاتمتام  بارا  سلعه و جنس معین خواهدیاز بانک م یمشرت 

را که خریداری منوده معین مینامید با افزدودن ربح و فایده که  یمتیو بانک ق خریداری مناید

 با مشرتی توافق منوده است.

 توصیه:

بانک برای خرید در این کنفرانس در نظر دارد که تعامل شامل وعده و تعهد مشرتی به 

 را حدود و رشایط ذکر شده از جانب مشرتی و از جانب دیگر وعده و تعهد از جانب بانک

تعهد  انجام هردو طرف به که رشایط تعین شده غرض خریداری برای تکمیل شدن  بیع طبق

طبق مذهب مالکی و همچنان باَّلی هردو طرف َّلزم است ادای  قضاءً  ملزم میباشندخویش 

 تبعی است که قضاءً  ،طبق سائر مذاهب، آنچه که دیانتاً َّلزم میگردددیانتاً وعده و تعهد تطبیق 

 184.نیز َّلزم میگردد، در صورت که مصلحت ایجاب کند قضاء نیز مداخله منوده میتواند

 

  

                                                           
 بنک دبی السالمي. 20 -19فتاوای رشعی در تجارت بانک ص - 184
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 فتوای دوم

/ جمادی الآخر /  8 -6فتاوی صادر شده از کنفرانس دوم بانک اسالمی در کویت از تاریخ 

 م 1983/ مارچ /  23 -21هـ ق مطابق  103

در این کنفرانس از بین علامء که اشرتاک منوده بودند ده تن از علامء برای افتای مسائل و 

که کنفرانس منایند،  یشنهادات را تقدیمتا پموضوعات تقدیم شده به کنفرانس تعیین گردیدند  

که آیا وعد به خرید جائز  ودهب مرابحه به سفارش خریدبیع موضوع  همیناز جمله یکی هم 

 .و یا خیر؟ است رشعاً 

بعد از مالک شدن سلعه و  مرابحه به سفارش خریدکنفرانس تصمیم گرفت که تعهد به بیع 

آن به کسیکه فرمایش خریداری  فروش ، سپساز جانب بانک جنس خریداری شده و حیازت آن

بانک  ، همچنانجائز است رشعاً بود  آن را داده است به ربح و فایده معین شده که تعهد منوده

اسالمی مسئولیت تلف شدن جنس را قبل از تسلیم شدن و عیب مخفی دارد، لیکن در مورد 

تعهد هردو جانب آمر " مشرتی" و بانک باید بسیار محافظ مصلحت و  َّلزم اَّلجراء بودن

شرتی امر مرشوع وجیبه هرکدام بانک و م عقد در نظر گرفنت مصلحت، نگهداشنت معامله باشند

که بورد رشعی بانک َّلزم میبیند آنچه گرفنت تعهدات رشعی است و هر بانک اختیار دارد که در 

 .انجام دهند
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 فتوای سوم

 30 – 27هـ ق مطابق  1403/ رمضان /  20 – 17دوره انجمن اقتصاد اسالمی در کنفرانس 

 م1983جون /  /

 ه به تاکید و تائید فتوای سابق که در کویت دائرانجمن اقتصاد اسالمی در مدینه منور فتوای 

برخی از پیشنهادات در مورد رد شبهات که در مورد بیع  ،ذکر شدکه در فتوای قبلی بود  گردیده

ر منود و در مورد پاسخ به شبهات دائ بعد از فتوای قبلی وارد شده بود، مرابحه به سفارش خرید

  ذیالً چنین پاسخ ارائه منودند: خریدمرابحه به سفارش و سؤاَّلت در مورد بیع 

 ؛شامل بیع چیزی است که به نزد بایع موجود منیباشداین عقد  -1

 ؛موجود است تأجیل بدلیندر این عقد  -2

 ؛افتد یم ریبه تأخ عیدرهم به درهم است و ب عیبدر این عقد  -3

 ؛ممنوع قرار داده اندفروش را  وعدۀها تعهد به  یمالک -4

 است.این عقد تلفیق غیر مجاز  -5

 در برابر سؤاَّلت فوق فتوای ذیل صادر گردید بود:

بیع مرابحه در فقه اسالمی معروف و جائز است به اتفاق فقها، اگر مرابحه به نقد  فتوی:

است نه هم در مرابحه مطرح  عیدر ب ی نهشبهه ربو باشد و یا هم به أجل و زمان، در اینصورت 

 بیع مؤجل.

اکید به کنفرانس دوم بانک اسالمی منعقده کشور کویت ت مجمعرا  مرابحه به سفارش خرید

 منوده به نسبت تضمین حفظ وجایب ذیل:

سلعه و جنس بعد از اینکه  مرابحه به سفارش خریدکنفرانس تصمیم گرفته که وعد در بیع 

در ملکیت و حیازت بایع آمد سپس فروش آن به کسیکه پیشنهاد منوده به ربح و فایده وعده 

مبیعه قبل از تسلیمی آن و رد  تلف شدناز جائز است مسئولیت رشعاً عقد  نوع اینشده سابق 

 آن به عیب مخفی بدوش بانک میباشد.

یا بانک و یا هردو طرف باید برای حفظ  هبه نسبت وعده به تعهد و وجیبه پیشنهاد کنند

وع استقرار معامالت برای بانک و مشرتی گرفنت تعهد نیز امر مرش  مصلحت تعامل عقد و
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وجیبه مطابق آنچه که بورد و تحقق  رشعی است، هر بانک مخیر است در گرفنت تعهد به انجام 

 .اجراآت مناید رشعی بانک تصمیم میگیرد

تحلیل قرار ذیل  پیشکش گردید، رد آنها مرابحه به سفارش خریدشبهات که در مورد بیع 

 :میگردد

زیرا چنین نیست در حالیکه ، باشد این عقد از جمله عقود نیست که جنس نزد بایع -1

امتام میابد، در  بایع عقد بیع همراه مشرتی بعد از تحت ترصف آمدن و مالک شدن فعلی

 آن رااینصورت این عقد مشابهت به عقد ندارد که نزد انسان چیزی وجود نداشته باشد و عقد 

 منعقد مناید.

کمیل شده میباشد در شبهۀ تأجیل بدلین نیز وارد نیست، زیرا متلیک سلعه و جنس ت -2

 مقابل مثن نقد و یا مؤجل.

مانند اینکه  واقع میشود، بین اشیاء مثلی در عوض در قرض به اساس تعامل ربوی -3

شخص برای مدیون صد ریال بدهد و بعد در وقت اسرتداد از او یکصدو ده ریال بگیرد، لیکن 

در مقابل مثن، پس  شندمختلف میبادر بیع مرابحه به أجل عوضین و تبادل اجناس و اشیاء 

تعین ربح  اینکه یرغمعلچگونه عقل قبول مینامید که تعامل به مرابحه معادل تعامل به ربا است، 

مضاربت است در قیمت به معنای پیشنهاد آمر برای مأمور برای خریداری و مفاد در مرابحه 

در صورت و یا  "مرآ " بازار هنگام افزایش قیمت یا هم ممکن تحقق خساره برای پیشنهاد دهند

 ناشی از عرضه جنس است نه عرضه و تقاضای پول.عکس آن باشد، تاثیر این نتایج در عروض 

منع که در مذهب مالکی است مرشوط به دو رشط است که متحقق منیگردد آن دو  -4

 رشط در این حالت مرابحه و این دو رشط عبارت اند از:

 اشد.اینکه مطلوب سلعه و جنس از جمله عقد عینه ب (أ

 (ن باشد نه به عین آن ) بیع کالیءاینکه طلب کننده سلعه و جنس برای نفع مث (ب

، تلفیق مطلق نیست، زیرا وجیبه در عقد  موضوع مرابحه به سفارش خریددر عقد  -5

انواع عقود و معامالت میباشد و تنها به بیع مرابحه منحرص  ممستقل است که در برگیرنده متا

 منیباشد.

 ول بغرض وصول ربا است نه قصد حقیقی تبادل عوضین.در بیع عینه، تح
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 فتوای چهارم

فتوای صادر شده از جانب شیخ عبد العزیز بن باز رئیس عمومی ادارات بحوث علمی، افتاء 

اپریل /  /10هـ ق مطابق  1402جمادی الآخر/  /16دعوت و ارشاد در کشور سعودی بتاریخ 

 م 1982

 یخ صورت گرفته بود قرار ذیل فتوی داده است:این فتوی در مقابل سوال که از ش

اگر مشرتی بانک اسالمی بخواهد جنس و کاَّلی را بخرد که قیمت آن هزار ریال سؤال: 

به مدت یک سال  آن راباشد و بانک اسالمی آن را به او نشان و توصیف منوده وعده دهد که 

بانک یشود از بانک بخرد، سپس با ربح و فایده صد ریال که قیمت کلی آن یکهزار و صد ریال م

آن جنس را از مالک آن خریداری مناید بدون اخذ تعهد مشرتی بطور مکتوب، پس در مورد 

 این معامله نظر شام چی است.

 .خداوند برای شام جزای خیر بدهد

 خویش را صادر منوده است: یشیخ عبد العزیر بن باز قرار ذیل جواب و افتا

باشد، هیچ کدام  است ه همین قسم که در سؤال طرح شدهدر صورتیکه موضوع بجواب: 

مشکلی در معامله مذکور وجود ندارد، مرشوط براینکه مبیعه در ملکیت بانک اسالمی استقرار 

 185.این عقد جائز است و حیازت یافته باشد، به عموم دَّلئل رشعی

 میکن یتا او را راض توفیق دهدخداوند به همه 
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 فتوای پنجم

هـ  1409/ جمادی األول /  6 -1مجمع بین المللی فقه االسالمی دورۀ پنجم که بتاریخ  فتوای

 دایر شده بود م در کشور کویت 1988/ دیسمبر /  15 – 10ق / مطابق 

 "مرابحه به سفارش خریدوفا به تعهد "بعد از بحث های مقدماتی از اعضای مجمع در مورد 

 را صادر منودند: یشخو فتوای شده بود قرار ذیل و استامع مناقشات که در این خصوص طرح

داخل و  "بایع"در ملک مأمور مرابحه به سفارش خریدزمانیکه سلعه و جنس در بیع  اول:

بیع جائز است، و در صورت تلف سلعه و  این نوعقبض آن رشعاً حاصل گردد، در اینصورت 

ان در صورتیکه سلعه و جنس جنس مسئولیت آن باَّلی مأمور قبل از تسلیمی میباشد، و همچن

عیب مخفی داشته باشد از جمله موجبات رد بعد از تسلیمی سلعه و جنس دانسته میشود. تحقق 

 رشوط و رفع موانع بیع نیز باید در آن رعایت گردد.

از جانب آمر یا مأمور بطور خصوصی صادر شده باشد و هرکدام مکلف به رعایت وعده  دوم:

نیز مکلف به انجام  قضاءً  طرفین گر اینکه کدام عذر پیش بیاید، و همچنانمیباشند م وعده دیانتاً 

مد نظر  باید باشد نفع وعده داده شده در قیمت متام شد و اگر بسبب وابستهستند، هوعده 

 .گرفته شود

به  میشودصادر مرابحه  عیدر ب نیطرف جانب که ازگذاری مبنی بر تطبیق وعده  خیتار سوم:

زیرا تاریخ است،  زیجا ها،از آن یکیاز جانب  ای و خیبه دو تار طرف هر دو از  ارتیخارشط 

خود بیع است، چنانچه رشط است که بایع باید مالک  ماننددر بیع مرابحه  گذاشنت الزامی

 منع منوده انسان را از بیع که در نزد او نباشد. ملسو هيلع هللا ىلصمبیعه گردد، بخاطریکه رسول الله 

 میشود: چنان موارد ذیل نیز توصیهمو ه -

 نیخود را به تام یها تیفعال  یاسالم یبا توجه به آنچه مشاهده شده است که اکرث بانک ها

باید موارد ذیل مد نظر گرفته  دنانجام میده دیسفارش دهنده خر یمرابحه برا قیاز طر یمال

 شود:

پروژه  جادیا ژهیبه و یمختلف توسعه اقتصاد یدر روشها یاسالم یبانکها هیکل تیفعال -1

معامله ف اطر ا ریبا سا ، مضاربتمشارکت قیاز طر ایاص با تالش خ یتتجار  ای یصنعت یها
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 186.داده شودگسرتش 

 یبرا یاسالم یدر بانک ها "مرابحه به سفارش خرید" تطبیق یموارد عمل یبررس -2

احکام عمومی و  بایدکند یم یر یدر درخواست جلوگ انکه از بروز نقص یها ییدارا جادیا

 رعایت و مد نظر گرفته شود. مرابحه به سفارش خریداسالمی در بیع خصوصی رشیعت 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 :متذکره و استنباط احکام از فتوای نتیجه -

اسالمی که در کنفرانس ها و مجامع در  معارص علامینظریات و  متذکرهدر فتاوای معارص 

وضاحت معلوم میگردد که اشرتاک منوده اند ب "مرابحه به سفارش خریدبیع " بحث مرشوعیت

این نوع بیع در بانکهای اسالمی مجاز ویکی از جمله معامالت بانکداری اسالمی محسوب 

 قرار ذیل استخراج میگردد: متذکرهمیگردد، البته تحت رشایط که از فتوای 

و از جانب بایع به صداقت و حفظ امانت  قیمت متام شد بیع اولی باید معلوم باشد -1

 ؛ی بیان گرددداری برای مشرت 

 هردو طرف طبق قرارداد تحریری مکلف به انجام تعهد خویش باشند؛ -2

 ربح و فایده بین مشرتی و بانک معین شده باشد؛ -3

گیرد مبیعه قبل از تسلیمی به مشرتی در قدم اول باید در ترصف و حیازت بانک قرار  -4

 به مشرتی تسلیم گردد؛ بعداً 

 ه مشرتی مسؤلیت بانک میباشد؛در صورت تلف شدن مبیعه قبل از تسلیمی ب -5

 مشرتی حق دارد مبیعه را به عیب خفی به بانک مسرتد مناید. -6

 :در بانکداری اسالمی مرابحه به سفارش خریدجزء دوم: تطبیقات معارص 

در بیشرتین موارد اقتصادی و تجارتی عرص فعلی طبق قواعد و  مرابحه به سفارش خریدبیع 

ی اسالمی انجام میگردد و تطبیقات معارص آن با ربح و فایده احکام رشیعت اسالمی در بانکدار 

عملی دارد، حوائج مردم برای  مرشوع در عرصه اقتصادی معارص اسالمی جنبۀ تطبیقی و

 میباشد.تجارت، داد و ستد مرشوع و رشعی به این نوع بیع محسوس 

رتی بانک، که بانک اسالمی در بازار دارای اعتبار اقتصادی میباشد و اشخاص منحیث مش

نسبت  د،نو یا هم پول کافی برای خرید امتعه و جنس ندار  نددر بازار شناخت و اعتبار ندار 

به بانک سفارش میدهند تا برای آنها اجناس را خریداری  رضورت که به اجناس و کاَّلها دارند

حه خریداری مشرتیان از بانک آن جنس را به بیع مراب توافق شده، منوده و به ربح و فایده معین

 د.نمنای

تبعی است که در جوامع رضوریات مردم بیشرت میباشد و میخواهند به آن رضوریات خویش 

نایل آیند، اما نبود امکانات پولی باعث میگردد که به یکبارگی نسبت کمبود رسمایه نتوانند 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 سفارش خرید مرابحه بهد، از ایرنو در بانکداری اسالمی بیع نعملی منای آن راتصمیم که دارند 

د و به ننجات داده شو  "قرضه های ربوی" حرام تا اشخاص از معامالت ربوی میباشد مرشوع

این بدیل مرشوع  بیع مرابحه بتوانند از عقد غیر مرشوع ربوی بانک های متعارف نجات یابند، 

وی نیز که نه تنها رفاه اقتصادی را بوجود میاورد از نظر بُعد معنمعامالت مرشوع اسالمی  نوع

 دارای برکت و رشد آن در مقابل معامالت ربوی دارای اجر و پاداش خداوندی میباشد.

بطور منونه به چند نوع از جنبه های تطبیقی منحث مثال اشاره مینامیم البته قابل ذکر است 

منحیث جنبه تطبیقی اشاره میگردد  تنها به همین چند مثال که ذیالً  مرابحه به سفارش خریدبیع 

حرص منیباشد، بلکه میتوان جنبه های بیشرت طبق قواعد وضع شده احکام رشیعت اسالمی با من

 وضاحت فتاوای معارص انجام داد.

 :مرابحه به سفارش خریدجنبه های تطبیقی بیع  -

قرار  آن راتوان جنبه های تطبیقی یدر اکرث موارد زراعتی، صنعتی، تجارتی و داد ستد عادی م

 ذیل دریافت منود:

 عرصۀ زراعتی: در -1

در عرصۀ زراعتی دهاقین رضورت به ماشین آَّلت زراعتی دارند تا بواسطه استفاده از آن 

عدم توانائی اقتصادی باعث میگردد که حاصل بیشرت به زحمت کمرت بدست آورند اما مشکل 

بار ، بلکه این استطاعت را دارند که در هر منایندماشین آَّلت را با پول نقد خریداری  این نوع

 د.نپرداخت منای آن راخویش در طی چند قسط پول  تجمع آوری محصوَّل 

در جهان نوع از بانکها معمول وجود دارد تحت عنوان بانکهای انکشاف زراعتی که 

نیز قبالً چنین بانک را داشت اما نسبت عدم پالیسی درست و دگرگونی سیستم  187افغانستان

                                                           
را میتوان با یک پالیسی و سرتاتیژی مثمر اقتصادی در عرصه بانکداری اسالمی بانک منحل شده انکشاف زراعتی افغانستان  - 187

دوباره احیاء و فعال منود، این بانک بیشرتین جایداد های عقاری در داخل کشور شهرکابل و وَّلیات در بهرتین ساحات مرکزی 

( دالر امریکائی پول نقد این بانک بطور 600000نیز جایداد های عقاری دارد، از سوی هم مبلغ ) دارد و همچنان در خارج کشور

( ملیون  505هـ ش، مبلغ )  1390هـ ش و تکمیل تصفیه آن الی سال 1386پس انداز با مفاد گذاشته که الی انحالل بانک در سال 

( لندن بطور پس انداز با مفاد گذاشته شده Barclays PLC British Bankingهـ ش میرسید در ) 1386دالر امریکائی در سال 

سال  30بود که تا به حال مبلغ متذکر اضافه گردیده است، این پول تا به حال به دولت افغانستان تسلیم داده نشده است، پول متذکره 

یکمقدار مبلغ آن بطور امانت کذاشته شده  قبل از جانب بانک انکشاف زراعتی افغانستان به بانک متذکره بطور پس انداز با مفاد و

 بود. 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
بانکها در کشورهای  این نوع، است حل گردیدمن ا داخلیاداری افغانستان باَّلثر جنگ ه

بیشرت به هدف عنوان خویش انکشاف زراعت را در بیع  زراعتی مانند افغانستان حاصل خیز

مرابحه و کمک با دهاقین و زارعین انجام داده میتواند، بطور مثال دهقان و زارع به بانک 

با اوصاف معین  آَّلت زراعتی راسایر ماشین مراجعه منوده و سفارش میدهد تا تراکتور و یا 

اولی ماشین آَّلت  متام شد برایش خریداری منوده و بعد از انعقاد قرارداد و معین منودن قیمت

و همچنان میعاد قسط  ینامیدمنعقد م را بانک اسالمی این عقد، با ذکر شده و تعین ربح و فایده

 و تادیه آن نیز در قرارداد معین میگردد. 

دهاقین را از اخذ قرضه های ربوی که در بانک ها متعارف مروج است  عقد فوق میتوان

معامالت بانک  این نوعنجات داده و به یک عقد مرشوع غیر ربوی و رشعی سوق دهد که در 

اسالمی ربح و فایده مرشوع بدست میاورد و همچنان حاجت دهاقین نیز منحیث مشرتی مرفوع 

بیع با طریقه مرشوع وع ربوی که در حقیقت ظلم است و از دادن تکتانه های غیر مرش  میگردد

 صاحب ماشین آَّلت زراعتی میگردند.مرابحه 

و یاهم میتوان در عرصۀ سیستم های وسائل آبرسانی به زمین های زراعتی نیز از بانک های 

توسط استفاده منوده که به این وسیله دهاقین میتوانند  مرابحه به سفارش خریداسالمی در بیع 

 ئل مدرن آب رسانی کشت و زراعت خویش را رشد و انکشاف دهند.وسا

 در عرصۀ صنعتی: -2

نیز جنبه تطبیقی اقتصادی رفاهی دارد به این  مرابحه به سفارش خریددر عرصۀ صنعتی بیع 

برای اجناس، مواد  گ رضورتتوضیح که صنعت کاران دستگاه های کوچک و فابریکات بزر 

                                                           
بانک انکشاف زراعتی را میتوان به بسیار آسانی دوباره احیاء منود، جایداد های عقاری که فعالً نزد ریاست عمومی امالک وزارت 

انک متذکره لندن وجود دارد منزله آن واقع سینامی پامیر که ارزش ملیونها دالر دارد و پول که در ب 14مالیه است و همچنان تعمیر 

خود رسمایه ابتدائی و دورانی بانک را میتواند تشکیل داد، که رضورت به اعطای پول ابتدائی و دورانی از جانب حکومت داده شود 

 متصور نیست، بانک از رسمایه عقاری و پول که دارد به فعالیت آغاز منوده میتواند.

الیسی های بانکداری اسالمی را از قبیل مرابحه، احیای زمین بکر و بائر دولتی از طریق در احیای مجدد این بانک میتوان متام پ

مشارکت به عقد تعهدات مرافق عامه ) مشارکت عامه و خصوصی( عقد اجاره و عقد اجاره منتهی بالتملیک عقاریات را بطور مرشوع 

 و ترویج فرهنگ بانکداری اسالمی انجام داد.
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

نسبت عدم اعتبار در بازار و یا نبود  ،ملی و بین املللی  دارند خام و ماشین آَّلت از بازار های

رسمایه کافی برای تکمیل نیازمندیهای خویش رضورت دارند تا به بانک های اسالمی مراجعه 

را تحت رشوط اسالمی منعقد منایند، بانک اسالمی  مرابحه به سفارش خریدمنوده و با آنها عقد 

ته اجناس، امتعه، مواد خام و ماشین آَّلت را برای مشرتیان آنها را گرف تمیتواند فرمایشا

خریداری منوده و سپس بعد از قبض و تحت حیازت آوردن آن اجناس و قیمت متام شد با 

 رساند.باقساط متعدد بفروش  یاباَّلی مشرتی به پول نقد و یا به قسط واحد و  افزود ربح معین

معین توافق شده را بدست میاورد و همچنان معامله بانک اسالمی مفاد ربح  این نوعدر 

انکشاف میدهد،  توسعه و مشرتی نیز اقتصاد خویش را توسط صنعت ماشین آَّلت، مواد خام

 هردو طرف معامله دارای نفع مرشوع و رشعی میگردند. به این وسیله که

ارد و مثالً فابریکه تولید آب میوه طبعی رضورت به ماشین آَّلت پروسس میوه ها به جوس د

مرابحه به در داخل کشور دریافت منیگردد فابریکه با بانک اسالمی عقد  آَّلت این ماشین

را  آَّلت ماشینرا منعقد منوده و از بانک میخواهد تا به نوعیت و اوصاف معین  سفارش خرید

مادل .... خریداری منوده و بعد با قیمت متام شد و ربح معین به برای آنها از فالن فابریکه 

را از بانک اسالمی خریداری  آَّلت سه قسط و یا یک قسط آن ماشین / وافق شده به طور نقدت

را خریداری و به کشور وارد و  آَّلت مینامید، در اینصورت بانک این اقدام را مینامید و ماشین

تحت ترصف خویش قرار میدهد، بعد به افزود قیمت خرید، محصول و مالیه متام شد با ربح 

 بفروش میرساند. آن رای مشرتی معین باَّل 

 در عرصۀ تجارت: -3

 مرابحه به سفارش خریددر عرصه تجارت میتوان هردو نوع مرابحۀ بسیط " ساده " و مرکب " 

 را مثال داد به این توضیح که:

مرابحه بانک میتواند اجناس را از قبل خریداری  این نوعدر  :مرابحه بسیط" ساده" (أ

فروش  را بهرا بغرض فروش باَّلی دهاقین وارد منوده و آنها  منوده بطور مثال تراکتور های

قرار داده قیمت های متام شد آنها  با ربح معین افزودی اعالن منوده بطور نقد و یا اقساط 

 بفروش برساند.

در اینواع مرابحه در عرصه تجارت میتوان  ":مرابحه به سفارش خریدمرابحه مرکب "  (ب
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ا رصافی از جمله معامالت تجارتی محسوب میگردد، بطور مثال مثال تسعیر اسعار را داد زیر 

در  یپول واحد وعن یک کشور رضورت دارد که آنواحد پولی شخص به پول اسعار خارجی 

افت منی گردد، مشرتی به بانک اسالمی مراجعه منوده یبازار رصافی و بانک های افغانستان در

رجی به عقد مرابحه به سفارش میگردد، بانک پول اسعار خاواحد آن نوع  یو خواستار خریدار 

با ربح معین  قرار دادن حیازتتحت را خریداری منوده، پس از تسلیمی و  واحد پولیآن نوع 

 باَّلی مشرتی بفروش میرساند.

 در عرصه داد و ستد عادی:  -4

وجود دارد که توسط  در جوامع بیشرتین معامالتبا در عرصه داد و ستد عادی عقود مدنی 

با بانک اسالمی منعقد گردد از آن جمله میتوان مثال خرید خانه  مرابحه به سفارش خرید بیع

ها مسکونی را داد، خانه های مسکونی یکی از حاجات اولیه انسانها در جوامع بخاطر رسپناه 

و زندگی میباشد، اشخاص که عاید کمی دارند و به یک بارگی از عواید خویش منیتوانند خانه 

دو نوع بیوع مراجعه مینامیند و آن یکی قرضه های ربوی است که یداری منایند به و منزل خر

از بانک های متعارف میگیرند و بعد به بایع پولش را تادیه مینامیند و خانه را مالک میشوند، 

لیکن از بانک مقروض میباشند و ماهانه به بانک همراه با تکتانه آن قرض را تادیه مینامیند که 

قرضه در رشیعت اسالمی ربا و  این نوعت عقد ربوی را با بانک منعقد منوده اند که در حقیق

 حرام میباشد.

مجاز دانسته که هامن هدف اولی خریداری خانه  آن رانوع دوم آن مرشوع و رشیعت اسالمی 

مرابحه به عقد را بیع  این نوعمتحقق میگردد بدون حرام و ربوی بودن معامله که  آنو منزل در 

 میگویند. سفارش خرید

معامله مثالً مشرتی برای بانک سفارش میدهد که یک خانه دارای سه اطاق،  این نوعدر 

دو تشناب، یک دهلیز، پخته کاری، بطور اپارمتان / و یا سطح زمین در فالن منطقه رضورت 

د مالیه بعد از افزو  دارد، بانک برای مشرتی با اوصاف که ذکر منوده خانه را خریداری منوده

خانه از  با افزود قیمت ربح و مفاد معین بعد از ترصف و حیازت و سائر مصارف متام شد،

خانه خریداری شده را باَّلی مشرتی بطور اقساط معین زمانی بفروش میرساند،  ،بانک جانب

مشرتی در هر ماه به اندازه اقساط تعیین شده مبلغ معین را تحویل بانک مینامید که در ختم 
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ن متام اقساط بانک ربح و فایده خویش را کسب مینامید و مشرتی مالک خانه میگردد به سپرد

این صورت هردو طرف در یک معامله مرشوع و رشعی به هدف خویش میرسند بانک ربح را 

 .را مالک میشودبدست میاورد و صاحب حاجت که مشرتی است خانه 

انه ها را از اشخاص خریداری منوده و و یاهم در بیع مرابحه بسیط و ساده بانک از قبل خ

اعالن مینامید، اشخاص  به اقساط با ربح معین غرض فروش به بیع مرابحه را بعد قیمت متام شد

و افراد مراجعه منوده بعد از انعقاد قرارداد بیع را منعقد مینامیند، و خانه را مشرتی تسلیم 

 میشود.

 مطلب ششم: قرارداد عقد مرابحه:

ی در انعقاد عقود تضمین برای جلوگیری از منازعه و مناقشه آینده در صورت قرارداد کتب

اختالف میباشد، زیرا متام رشوط و خصوصیات معامله در منت قرار داد انعکاس میابد در عرص 

فعلی قرارداد نویسی در انعقاد عقود، معامالت و قرار داد های کوچک و بزرگ منحیث اصل 

مالت تجارتی قوانین  در مورد منت قرار داد موارد را ترصیح داشته رسمیت دارد خصوصاً در معا

تا منت قرار داد با پیروی از ارکان و رشوط عقد پیروی منوده و یک قرارداد موزون حقوقی و 

قانونی ترتیب گردد، حتی قرار داد نویسی منحیث یک تخصص مسلکی در رشته حقوق در عرص 

قوقدان دارای تبحر در این رشته قرار داد های فعلی عرض وجود منوده است، اشخاص ح

 حقوقی را برای طرفین عقد ترتیب و طرفین بعد از امضاء مکلف به تطبیق آثار آن میگردند.

در احکام رشیعت اسالمی کتابت عقد و قرارداد مجاز و برای توثیق آن بهرت دانسته شده 

 است الله تبارک و تعالی در قرانکریم میفرماید:

ى فَاكْتُبُوُه َولْيَْكتُْب بَيْنَكُْم كَاتيب  بيايَا أَ  ﴿ يَن آَمنُوا إيَذا تََدايَنْتُْم بيَديٍْن إيىَل أََجٍل ُمَسمًّ لَْعْدلي يَُّها الَّذي

ي َعلَيْهي الَْحقُّ َولْيَتَّقي  اللََّه َربَُّه َوََّل يَبَْخْس  َوََّل يَأَْب كَاتيب  أَْن يَكْتَُب كاََم َعلََّمُه اللَُّه فَلْيَكْتُْب َولْيُْمليلي الَّذي

يُع أَْن َُييلَّ ُهَو فَلْيُْملي  يًفا أَْو ََّل يَْستَطي يًها أَْو َضعي ي َعلَيْهي الَْحقُّ َسفي نُْه َشيْئًا فَإيْن كَاَن الَّذي ْل َولييُُّه بيالَْعْدلي مي

ْن ريَجاليكُْم فَإيْن لَْم يَُكونَا رَُجلَْيي  يَديْني مي ُدوا َشهي َهَداءي َواْستَْشهي َن الشُّ ْن تَرَْضْوَن مي مَّ  فَرَُجل  َواْمَرأَتَاني مي

َهَداُء إيذَا َما ُدُعوا َوََّل تَْسأَُموا أَنْ  لَّ إيْحَداُهاَم فَتَُذكَِّر إيْحَداُهاَم اْْلُْخرَى َوََّل يَأَْب الشُّ  تَْكتُبُوُه أَْن تَضي

ْيًا أَْو كَبيْيًا إيىَل أََجليهي َذليُكْم أَقْسَ  َهاَدةي َوأَْدىَن أََّلَّ تَرْتَابُوا إيَّلَّ أَْن تَكُوَن تيَجارًَة َصغي نَْد اللَّهي َوأَقَْوُم ليلشَّ ُط عي

ُدوا إيَذا تَبَايَْعتُْم َوََّل يُضَ  يُرونََها بَيْنَُكْم فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاح  أََّلَّ تَْكتُبُوَها َوأَْشهي ًَة تُدي ارَّ كَاتيب  َوََّل َحارضي
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يد   ٍء َعلييم  َشهي   188﴾َوإيْن تَْفَعلُوا فَإينَُّه فُُسوق  بيكُْم َواتَُّقوا اللََّه َويَُعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه بيُكلِّ ََشْ

، با يكديگر معامله كرديد، آن معي زمان تا قرضیايد، هر گاه به  اى كساىن كه اَيان آورده

و هيچ  ميان شام بنويسد بر اساس عدالت اى )صورت معامله را( و بايد نويسنده ،را بنويسيد

كه خدا او را آموزش داده  هامن گونه به شكرانه آن، دارى كند اى نبايد از نوشنت خود نويسنده

، منايد، و از آن ترسو از خدا كه پروردگار اوست  بنویسداست بايد  قرضدار. و كىس كه است

تواند  ، يا خود منى، سفيه يا ناتوان استپس اگر كىس كه حق بر ذمه اوست کم ننامید،چيزى 

، امال منايد. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت عدالت امال كند، پس وىل او بايد با رعايت

( رضايت كه )به عدالت آنان شاهدان، از ميان طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن

 ،( ديگر، وى را يادآورى كند( فراموش كرد، )زني دو )زنتا اگر يىك از آن  ،بگْييدشاهد داريد 

 کوچک یچ قرضخوددارى ورزند. و از نوشنت  از شهادت احضار شوند، نبايد شاهدانو چون 

تر، و براى  شام، نزد خدا عادَّلنه وشنتي ناين  زمان آن فرا رسد،، ملول نشويد، تا يا بزرگو باشد 

، مگر آنكه داد و نشويد به احتياط نزديكرت است کار ششهادت استوارتر، و براى اينكه دچ

، بر شام در اين صورت، كنيدبرگزار مى  ستدى نقدى باشد كه آن را ميان خود دست به دست

بگْييد. و هيچ شاهد هر گاه داد و ستد كرديد  گناهى نيست كه آن را ننويسيد. و در هر حال

ترس چني كنيد، از نافرماىن شام خواهد بود. و از خدا  نبايد زيان ببيند، و اگر شاهدنويسنده و 

 .دهد، و خدا به هر چيزى داناست به شام آموزش مى كنيد، و خدا بدين گونه

حکم الهی فوق خطاب برای مسلامنان است هرگاه عقد َدین را بین هم منعقد وجه دَّللت: 

رداد ها نیز بنابر وجیبه و ذمه مینامید باید مکتوب و تحریر مناید که در حقیقت عقود و قرا

جانبین عقد برای یکدیگر در حکم َدین است، عاقدین در عقود مدیون یکدیگر براساس تعهد 

که بسته اند میباشند، بایع برای مشرتی ذمه دارد و مدیون است تا مبیعه را براساس تعهد که 

است تا مثن مبیعه را بسته است تسلیم مناید و در مقابل مشرتی براساس تعهد خویش مدیون 

به بائع تسلیم منوده و ذمه خویش را مربی سازد بنابرین در نص فوق کتابت قرار داد از نظر 

رشعی ثابت میگردد و همچنان کاتب را حکم فوق الهی مکلف منوده است تا کتابت عقد را 

ود ارزانی براساس عدالت تحریر دارد و آنچه که الله تبارک و تعالی به او از علم کتابت عق

                                                           
 (282ۀ البقرة / قرانکریم ) سور  - 188
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منوده است شکران منوده و آن را به راهی درست استفاده و استعامل مناید، کسانیکه منیدانند 

و یا اهلیت ندارند ولی، وصی و قیم آنها باید عقود را براساس عدالت تحریر دارند، در انعقاد 

 عقود کوچک تحریر آنها مباح و اختیاری دانسته شده است.

ه در نص متذکره ذکر گردیده است، الله متعال بندگان مسلامن خود را همچنان در متام احکام ک

به تقوی و ترس از خدا دعوت منوده است، بنابرین ثابت است هرگاه کاتب و قرارداد نویس که 

 باید عدالت و تقوی باشد. اوعقد را در بین طرفین تحریر میدارد معیار بنزد 

آن  در این کتاب ازوط گذاشته است که قبال فقهای اسالمی برای انعقاد عقود ارکان و رش 

بحث شد، در عقود بانکداری اسالمی بخاطر اینکه کتامن صورت نگیرد، فریب و تدلیس منتفی 

 گردد، در آینده دعوی و نزاع موجود نگردد.

صدد بحث آن استیم َّلزم است تا بطور  عقود بانکداری اسالمی که ما دراز ایرنو در متام 

( قانون 122گردد، قوانین موضوعه نیز به این نکته مترکز دارند چنانچه مادۀ ) تحریری انعقاد

 مدنی افغانستان در مورد رشکت ها "مضاربه، مشارکت، مرابحه" چنین ترصیح میدارد:

 تعديل وارده در عقد تا رد، همچنانعقد رشکت بايد تحريری باشد در غْي آن اعتبار ندا)

رشکاء منيتوانند بر اين بطالن باَّلی  ،اشد باطل شمرده میشودزمانيکه شکل عقد تکميل نشده ب

شخص ثالث متسک منايند، اين بطالن بي رشکاء نيز مدار اعتبار نيست، مگر از تاريخيکه 

 (.رشيک مطالبه حکم بطالن را منوده باشد

قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال منقول افغانستان در ضمن فصل دوم خویش به 

اساسی قرار داد تحریری ترصیح میدارد که بیشرت عنارص اساسی در یک قرار داد  عنارص

تحریری معامالت بانکداری اسالمی براساس احکام قانون متذکره و مسائل فقهی و حقوقی 

 قرار ذیل بر شمرده میشود:

 عنوان قرارداد )نوعیت قرارداد(؛ -1

 مبنای قرارداد؛ -2

 ؛ شهرت طرفین قرارداد)اشخاص با صالحیت( -3

 تعهد ) ایجاب و قبول ( بین طرفین قرارداد؛ -4

 هدف قرارداد؛ -5
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 سبب قرارداد؛ -6

 موضوع قرار داد ) ذکر معقود علیه( -7

 مدت قرارداد؛ -8

 تعیین ربح؛ -9

 حقوق و وجایب طرفین قرارداد؛ -10

 موارد فسخ قرارداد؛ -11

 تعدیل قرارداد؛ -12

 نظارت از اجرای قرارداد؛ -13

 قانون حاکم بر قرارداد؛ -14

 املی؛مرجع حل اختالفات احت -15

 جربان خساره؛ -16

 لسان قرارداد؛ -17

 تأیید و تصدیق طرفین قرارداد. -18

این کتاب بحث  انواع قرار داد های که در بانکداری اسالمی برخی ازمتام موارد فوق در 

 میگردد بطور تطبیقی ذکر خواهد گردید.

بحث  چنانچه منونۀ تطبیقی قرارداد عقد مرابحه با در نظرداشت موارد که در این عقد قبالً 

 گردیده و چگونگی تحریر آن قرار ذیل تسجیل میگردد:
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هِ الر َّحْمَـّ  الر َّحِیمِ نِبِسْمِ الل َـّ

 

 ــــــــــــــــــــ تاریخ ثبت                                                             ــــــــــــــــــ شامرۀ ثبت   

 مرکب قرار داد مرابحه

 )سفارش به خرید(

 :قرار داد مبنای

 مادۀ اول:

فصل هفتم قانون بانکداری افغانستان منترشۀ  ( و2( مادۀ )54، فقرۀ )این قرار داد براساس احکام فقه اسالمی

 قرار ذیل منعقد میگردد:هـ ش  1394( سال 1197جریدۀ رسمی شامره )

 اهداف قرارداد:

 مادۀ دوم:

طبق احکام رشیعت اسالمی و قوانین نافذه  رابحه به سفارش خریدمتعهد طرفین مبنی بر عقد این قرارداد ِبنظور 

 افغانستان منعقد میگردد.

 سبب قرارداد:

 مادۀ سوم:

عقد اجرای طبق احکام رشیعت اسالمی میباشد، سبب  ،مرابحه به سفارش خریدمقصد اصلی این قرارداد عقد 

 طبق رشوط این قرارداد میباشد.وجایب و تعهدات طرفین 

 ارداد:قرطرفین 

 :چهارم ۀماد 

فی ما بین ......... ولد ........... ولدیت .......... دارای منرب تذکرۀ ........  ساکن اصلی  ،مرابحه به سفارش خریدبیع 

آمر ) مشرتی دارای اهلیت و ترصفات رشعی و قانون خویش بوده منحیث  حالی که........ ساکن فعلی ........ در 

.......... دفرت مرکزی واقع ....... دفرت ساحوی واقع ........ دارای جواز شامره ......... از  انکفرمایش دهنده( با  ب

 تحت رشایط ذیل انعقاد میگردد: مأمور ) فرمایش گیرنده(بانک مرکزی )دافغانستان بانک ( منحیث 

 اختصار:

 مادۀ پنجم:

یاد  رابحهبوده، من بعد در این قرار داد بنام م ش خریدمرابحه به سفار بیع ( معامله بین طرفین در این قرار داد 1)

 میگردد.

 ( مشرتی ....... من بعد در این قرارداد بنام آمر یاد میگردد.2)

 بانک ........ من بعد در این قرارداد بنام مأمور یاد میگردد.( 2)

 



 

 (130 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 قیمت تمام شد بیع اولی و ربح آن:

 ششم: مادۀ

....... میباشد / مالیه به مبلغ ............. میباشد / محصول به مبلغ ........... میباشد که ( قیمت بیع اولی مبلغ .....1)

 مبلغ ........... میشود. مبیعه مجموع قیمت متام شد

( این ماده با افزود ربح مبلغ ...... 1مأمور مبیعه را بعد از تحت حیازت آوردن خویش به مبلغ متام شد فقرۀ )( 2)

 فروش میرساند.باَّلی آمر ب

 مرابحه: و اوصاف  موضوع

 :مادۀ هفتم

خریداری منوده و بعد از مأمور متعهد میگردد تا یکعراد تراکتور از کمپنی ..... روسی، مادل ...... جدید را برای آمر 

 نامید.میتحت حیازت قرار دادن آن براساس توافق این قرارداد به آمر تسلیم 

 مدت قرارداد:

 مادۀ هشتم:

 موعد، آمر و مأمور مکلف به رعایت رشوط این قرارداد در قرارداد از تاریخ ....... الی ........ قابل اعتبار بودهاین 

 میباشند. همتذکر 

 تضمین:

 مادۀ نهم:

 جنساً / نقداً تسلیم مناید.به بانک  معترب که حاوی ........ میباشدآمر مکلف است غرض تطبیق این قرارداد تضمین 

 و تادیۀ ثمن مبیعه:مدت اقساط 

 :دهممادۀ 

( مادۀ ششم این قرارداد تعیین شده به اقساط بطور مساوی مبلغ ........ در 1مثن متام شد مبیعه که طبق فقرۀ )( 1)

 تحویل حساب بانک میگردد.سال / سال  عهر ماه / رب

اید، در صورت تخلف و عدم ن شده تسلیم منیرا در مدت تعی ( این ماده1) آمر مکلف است تا مبلغ قسط فقرۀ( 2)

 تادیۀ دین مأمور میتواند بیع را فسخ و یا به سایر تدابیر بعد از تجویز محکمه ذیصالح اقدام مناید.

( این ماده، آمر جنس را مسرتد مینامید، در صورتیکه جنس هالک شده باشد ضامن 2ر صورت فسخ مورد فقرۀ )( د3)

نامید، و میبعد از تجویز محکمه ذیصالح اخذ  موجود استه نزد بانک براساس قیمت تعین شده از تضمین ک آن را

در صورتیکه جنس استهالک شده باشد، جنس را مسرتد و به اندازۀ استهالک بعد از تجویز محکمه ذیصالح از 

 نامید.میمبلغ را وضع  استوجود متضمین که نزد بانک 
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  :آمر حقوق

 :یازدهممادۀ 

 حقوق ذیل میباشد: رداد دارایقرابنابر تعهدات این  آمر

 این قرارداد هشتممطابق فرمایش و اوصاف مندرج مادۀ هفتم و مدت مندرج مادۀ را جنس  آمر حق دارد تا ( 1)

 .تسلیم شود

 به مأمور رد مناید. در صورت عدم تحقق اوصاف مادۀ هفتم این قرارداد را مبیعه آمر حق دارد تا ( 2)

 .به مأمور رد مناید در صورت عیب مخفی ار  مبیعه آمر حق دارد تا( 3)

 .این بیع قرارداد را فسخ منایددر صورت عدم تحقق وجایب مأمور در قبال آمر حق دارد تا (4)

از مراجع ذیصالح تقاضای فسخ قرارداد و جربان  در صورت عدم تحقق وجایب از جانب مأمور آمر حق دارد تا( 5)

 .منایدرا خساره 

(6.....) 

 :آمروجایب 

 :همدوازدمادۀ 

 دارای وجایب ذیل میباشد: قراردادبنابر تعهدات این  آمر

بدون تأخیر به حساب مأمور  این قرارداد ( مادۀ دهم1آمر مکلف است تا قیمت مبیعه را طبق اقساط فقرۀ )( 1)

  تحویل مناید.

منوده است از نزدش تسلیم او خریداری برای آمر مکلف است تا جنس را از جانب مأمور که براساس فرمایش ( 2)

 و ذمه مأمور را فارغ مناید. مناید

(3.... ) 

 :مأمور حقوق

 :دهمسیز  ۀماد

 دارای حقوق ذیل میباشد: قرارداد، بنابر تعهدات این مأمور

( مادۀ دهم 1( مادۀ ششم را طبق فقرۀ )1مأمور حق دارد تا اصل قیمت متام شد و ربح توافق شده مندرج فقرۀ )( 1)

 رداد تسلیم شود.این قرا

 مأمور حق دارد تا از آمر در برابر تعهد اش در برابر این قرارداد تضمین معترب اخذ مناید.( 2)

 مأمور حق دارد در صورت عدم تحقق تعهدات مندرج این قرارداد از جانب مأمور قرارداد را فسخ مناید.( 3)

و در صورت که  دوباره مسرتد منایدکه موجود باشد در صورت مبیعه را  میتواند( در صورت فسخ قرارداد مأمور 4)

 .گرددجربان خساره  خواستار( مادۀ دهم این قرارداد 3هالک و یا استهالک شده باشد طبق فقرۀ )

 (4 )........ 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 :مأموروجایب 

 :دهمچهار مادۀ 

 دارای وجایب ذیل میباشد: قرارداد، بنابر تعهدات این عقد مأمور

آمر بطور سامل بدون به خویش ا جنس مادۀ هفتم این قرارداد را خریداری و بعد از حیازت مأمور مکلف است ت( 1)

 تسلیم مناید. عیب

به  ویشمیعاد مادۀ هشتم بعد از حیازت خمأمور مکلف است تا جنس مندرج مادۀ هفتم را در خالل مدت ( 2)

 مشرتی تسلیم مناید.

 میباشد. تلف شدن مبیعه قبل از تسلیمی مسؤلمأمور از  (3)

  مأمور مکلف است تا عقد اولی را از جمله عقود صحیح رشعی عاری از فساد و بطالن منعقد مناید.( 4)

(6 )...... 

 (:Forc Majorحاالت غیر مترقبه )

 :دهمپانز مادۀ 

( قصور مأمور در عدم تحقق تعهدات مندرج این قرارداد محسوب نگردیده Forc Major( در حاَّلت غیر مرتقبه )1)

 عقد قابل فسخ دانسته منیشود.

 :مصارف 

 هم:شانزد

 مصارف که باَّلی مبیعه بعد از بیع اول صورت میگیرد طبق اسناد، به حساب متام شده مبیعه محسوب میگردد.

 حالت فسخ قرار داد:

 :دهمهفمادۀ 

 این قرارداد طبق احوال ذیل فسخ میگردد:

 برضایت هردو طرف.(  1)

 هدات هردو طرف.( در صورت عدم تطبیق تع2)

 مبیعه قبل از تسلیمی به آمر.( در صورت  هالک شدن 4) 

(5.....) 

 تعدیل قرارداد:

 دهم:ژ مادۀ ه

 ( در صورت توافق هردو طرف در منت این قرارداد تعدیل صورت گرفته میتواند.1)

 م رشیعت اسالمیو احکا ( تعدیل قرارداد به هیچ صورت از هدف و سبب مندرج مواد دوم و سوم این قرارداد2)

 د.بوده منیتوان
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 نظارت از قرارداد:

 م:دهنز مادۀ 

 .هیئت نظار بانک صورت میگیرد بورد رشعی و نظارت از تطبیق این قرارداد توسط

 اسناد تقنینی: احکام شریعت اسالمی و  رعایت

 :مبیستمادۀ 

المی )فقه حنفی( و اسناد تقنینی اعم احکام رشیعت اس بیع مندرج این قراردادمکلف اند در آمر و مأمور بطور کلی 

از قوانین، مقررات، اسناد اداری لوایح، طرزالعمل های که از جانب بانک مرکزی ) د افغانستان بانک ( منظور 

 شده باشد و همچنان متحد املال های بانک مرکزی و تصامیم بورد رشعی  بانک را رعایت و تطبیق منایند.

 جبران خسارۀ:

 :مو یک مادۀ بیست

به طرف مقابل خسارۀ عاید گردد، خساره اگر هرکدام از طرفین در عدم تحقق مفاد این قرارداد در صورت قصور 

 قابل جربان میباشد، طرف مترضر میتواند تقاضای جربان خساره را از مراجع ذیصالح مناید

 حل وفصل اختالفات احتمالی:

 :و دوم بیستمادۀ 

قرارداد درحال وآینده بین طرفین درقدم نخست به منت این  این قبال مندرجاتدرصورت بروزهرگونه اختالف در ( 1)

 قرارداد ارجحیت داده میشود.

 احکام این قرار داد بر اساس رصاحت آن قابل اطالق است.( 2)

طریق بحث وگفتگو فی مابین  منت قرارداد طرفین تالش می منایند تا اختالفات خویش را ازض در صورت اغام( 3)

 حل وفصل منایند. خویش

حکمیت تجارتی  هرگاه موضوع ازطریق بحث و گفتگو بین طرفین حل وفصل نگردد، موضوع اختالف توسط( 4)

 اتاق تجارت افغانستان و یا محکمه ذیصالح محل قرارداد حل و فصل میگردد.

 لسان قرارداد:

 :سوممادۀ بیست و 

 میباشد.پشتو/ دری / انگلیسی به لسان ( اصل لسان قرارداد 1)

 ( در صورت رضورت نقل آن به لسان انگلیسی/ پشتو / دری نیز بوده میتواند.2)

( ترجمه قرارداد از اصل لسان به لسان دومی در هیچ صورت مغایر بوده منیتواند در صورت مغایرت به اصل لسان 3)

 .و اعتبار داده میشودقرارداد مراجعه 

 

 

 



 

 (134 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 تنفیذ قرار داد:

 :چهارم بیست ومادۀ 

 ( نافذ میگردد. آمر و مأمورامضای هردو طرف ) ماده ترتیب گردیده و بعد از  چهار بیست و این قرارداد طی( 1)

 تسلیم میگردد. آمرحفظ و نقل دیگر آن به  مأمورآن نزد این قرارداد در ضمن دو نقل ترتیب یک نقل  (2)

 

 مأمور ) بانک( ..................ای محل امض                                  آمر ) مشرتی (................ضای محل ام

 

 

 

 

طرفین میتوانند نسبت  مرابحه مرکب  )سفارش به خرید( استاین یک منونه از منت و شکل قرارداد  نوت:

صول و ا، مرشوط بر اینکه از خصوصیات که توافق دارند در منت مواد قرارداد تغیر، ایزاد و تعدیل بوجود آورند

 را تغیر ندهد. مرابحه به سفارش خریداعد ذکر شده رشعی عدول صورت نگیرد و ماهیت بیع قو 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 :: عقد سلمدوممبحث 

عقد سلم از جمله عقود است که از قبل در فقه معامالت، منحیث یکی از عقود مسمی با تسمیه 

می منعقد " سلم " مرشوع بوده و همچنان از جمله عقود است که در معامالت بانکداری اسال 

میگردد که در این مبحث به تعریف، مرشوعیت، ارکان، رشوط و چگونگی عقد سلم در 

 بانکداری اسالمی توضیحات خواهیم داشت:
 

 :مطلب اول: تعریف سلم

معنای تحویل  189سلم در لغت به معنای آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن استعامل میگردد.

وده به این معنی که در عقد سلم تحویل دادن مبیعه به أجل دادن آن به عقد سلم بسیار مرتبط ب

بعد از سپری شدن یک مدت به مشرتی میباشد، همچنان به معنای تسلیم شدن نیز استعامل 

میگردد که بعد از سپری شدن مدت، مبیعه به مشرتی تسلیم داده میشود، که هردو معنای متذکره 

 مطابقت به معنای اصطالحی دارد.

  190عبارت از بیع مسلم فیه آجل به مثن عاجل است.ر اصطالح: عقد سلم د

توضیح تعریف فوق به این معنی است که عقد سلم به مثن " پول " عاجل میباشد که در زمان  

عقد تسلیم صاحب مال میگردد و مثمن " مبیعه " به مدت و زمان بطور آجل " مدت " به مشرتی 

 تسلیم میگردد.

با تفاوت سایر بیوع اینست که مثمن در زمان حال و انعقاد  بنابرین خصوصیت عقد سلم

عقد، تسلیم منیگردد بلکه به یک زمان معین دیگری تسلیمی آن مؤکول میگردد، لیکن رشط است 

که مثن "پول" در زمان عقد تسلیم گردد، چنانچه در تعریف این خصوصیت بطور مخترص و 

 منجز واضح میباشد.

( خویش عقد سلم را عبارت از بیع مؤجل به معجل 123مادۀ ) مجلة اَّلحکام در ضمن حکم

دانسته است، که هامن خصوصیت که فوقاً اشاره شد در عقد سلم مد نظر گرفته است به این 

توضیح که مثمن "مبیعه"  را به مؤجل "مدت" مؤکول دانسته و مثن "پول" را بطور معجل " نقد" 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 در مجلس عقد رشط دانسته است.

 

 : مشروعیت عقد سلم:مطلب دوم

عقد سلم به کتاب الله، سنت، اجامع و معقول در رشیعت اسالمی ثابت بوده ویکی از عقود 

 مرشوع میباشد که قرار ذیل به هرکدام از ادله رشعی مبنی بر مرشوعیت عقد سلم اشاره میگردد:

 کتاب الله: -1

 فقهای اسالمی دلیل مرشوعیت عقد سلم را حکم آیه ذیل دانسته است:

ى فَاكْتُبُوهُ ﴿ يَن آَمنُوا إيَذا تََدايَنْتُْم بيَديٍْن إيىَل أََجٍل ُمَسمًّ  اى كساىن كه اَيان آورده 191﴾يَا أَيَُّها الَّذي

 .، با يكديگر معامله كرديد، آن را بنويسيدمعي زمان تا قرضیايد، هر گاه به 

و سلم نیز در اصل دین آیه متربکه فوق دین و قرض را مرشوع گردانیده است وجه دَّللت: 

از جمله مجتهدین و أمئه مذهب مالکی در مورد َدین بیان  192و قرض است چنانچه ابن العربی

میدراد که: عبارت از هر آن معامله است که در آن یکی از عوضین نقد باشد و عوض دیگری 

 193آن در ذمه بطور نسیئه و قرض باشد، َدین گفته میشود.

که فوق ذکر َدین بطور عام شده که مرشوع بوده و عقد سلم نیز در از ایرنو در حکم آیه مترب 

ضمن دین بطور خاص مرشوع میباشد، زیرا مسلم فیه در عقد سلم باَّلی ذمت مسلم الیه، َدین 

 ثابت به یک اجل و زمان میباشد.

 سنت: -2

فقهای اسالمی دلیل مرشوعیت عقد سلم را در منبع دومی رشیعت اسالمی " سنت " حدیث 

 روایت شده میدانند: ملسو هيلع هللا ىلصل که از پیامرب ذی

أنه قدم املدینة والناس یسلفون ِف التمر  ملسو هيلع هللا ىلصروی ابن عباس ريض الله عنهام عن رسول الله 

)) من أسلف ِف متر فلیسلف ِف کیل معلوم ووزن  السنتین والثالث، فقال علیه الصالة والسالم:
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هـ ق، حافظ  543هـ ق، متوفی سال  468سال  دف به ابن العربی، متولمحمد بن عبدالله بن محمد أبوبکر، معرو  ابن العربی: - 192

و فقیه متبحر از جمله امئه مذهب مالکی که به درجه اجتهاد رسیده بود، از جمله تصنیفات او"عارض اْلحوذي رشح الرتمذي، 

 ( 106ص  7أحکام القرآن، املحصول ِف عل اْلصول، مشکل الکتاب والسنة" ) اْلعالم للزرکيل ج 
 247ص  1احکام القرآن ج  - 193
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 194معلوم إلی أجل معلوم((.

به  ملسو هيلع هللا ىلصروایت منوده است، زمانیکه آنحرضت  ملسو هيلع هللا ىلصسول الله ابن عباس ريض الله عنهام از ر 

مدینه ترشیف آورد، مردم سلف " سلم " مینمودند در خرما برای دو سال و یا سه سال، آنحرضت 

فرمود: کسیکه که سلف " سلم " را در خرما منعقد مینامید باید در پیامنه و وزن معین برای  ملسو هيلع هللا ىلص

 زمان معین منعقد مناید.

عمل مردم مدینه را در مورد عقد سلم منع ننمود  ملسو هيلع هللا ىلصدیث فوق رسول الله در حوجه دَّللت: 

بلکه آن را مرشوع تحت رشوط پیامنه و وزن معین برای زمان معین اجازه داده است، که بنابر 

 حدیث فوق عقد سلم مرشوع و جائز است.

 اجامع: -3

ئز میدانند، زیرا در بیع توضیح داشته است که متام اهل علم عقد سلم را جارحمه الله  ابن املنذر

یکی از عوضین مثمن "مبیعه" است، پس جائز است که در ذمه شخص ثابت باشد مانند اینکه 

 195مثن در ذمه شخص ثابت میباشد.

 معقول: -4

از اینکه عقد سلم خالف القیاس منصوصی به دَّلیل کتاب الله و سنت که قبالً ذکر گردید 

س بیع معدوم است که در زمان عقد مبیعه موجود ثابت گردیده است در حالی که براساس قیا

منیباشد، بنابرین عقل نیز بنابر رضورت مردم خصوصاً رضورت زارعین به پول قبل از وقت بثمر 

رسیدن محصوَّلت آنها و تجار رضورت به محصوَّلت غرض تجارت دارند از ایرنو رشیعت 

واعد رشعی وضع منوده است اسالمی عقد سلم را مرشوع و برای آن ارکان ورشوط را طبق ق

 که در مطالب بعدی به آن اشاره میگردد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 مطلب سوم: ارکان عقد سلم:

عقد سلم نیز مانند سائر عقود دارای ارکان بخصوص خویش میباشد که در مورد ارکان سلم 

 نیز بین فقهاء دو دیدگاه وجود دارد:

له" سلم سه رکن دارد که عبارت بنزد جمهور فقهاء "مالکی ها، شوافع و حناب دیدگاه اول:

 اند از:

 صیغه:ایجاب و قبول. -1

 عاقدین: مسلم و مسلم الیه "بایع و مشرتی" -2

 محل: رأس املال و مسلم فیه"مثن و مثمن" -3

که عبارت از  196بنزد مذهب حنفی برای سلم مانند عقد بیع یک رکن است دیدگاه دوم:

 صیغه "ایجاب و قبول" میباشد.

( رکن سلم را مانند عقد بیع چنین 380اَّلحکام در ضمن حکم مادۀ )چنانچه در مورد مجلة 

 ترصیح میدارد:

) رکن سلم مانند بیع عبارت از ایجاب و قبول است مانند اینکه مشرتی برای بائع بگوید 

سلم را با تو منعقد منودم به یک هزار قرش به صد پیامنه گندم و جانب مقابل قبول کند، سلم 

 منعقد میگردد(.

 ونگی لفظ ایجاب و قبول:چگ

فقهاء اتفاق دارند بر اینکه در صحت لفظ ایجاب، رشط است تا به لفظ سلم یا سلف و یا هر 

لفظ که از این دو اصطالح اشتقاق میگردد باشد، زیرا این دولفظ متذکره برای عقد سلم استعامل 

ضایت مناید صورت گردیده است و همچنان لفظ قبول نیز باید به هر آن لفظ که دَّللت به ر 

 197گرفته میتواند مانند اینکه بگوید قبول منودم و یا رضایت دارم.

 حنابله و ، مالکی، شافعی در یک قول خویشرحمه اللهبغیر از امام زفر  جمهور فقهای احناف

در صورت که طرفین بیان دارند که هدف و  ،درست میدانند در مورد انعقاد سلم به لفظ بیع را
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 198م است و همچنان رشوط سلم نیز تحقق یابد.ارادۀ شان سل

همچنان در عقد سلم بر خالف سایر عقود رشط است که به لفظ بات منعقد گردد یعنی سلم 

برای عاقدین باشد، رشط خیار در سلم مخالف 199باید عقد بات باشد و خالی از هرنوع خیارات

نان قبض منودن و مالک مقتضای عقد سلم بسبب ثبوت حکم آن در زمان حال میباشد، و همچ

شدن مثن در زمان حال از جمله رشایط صحت عقد سلم میباشد، هرگاه خیار رشط گذاشته 

 200شود در اینصورت ثبوت ملکیت مثن بوجود منی آید.
 

 مطلب چهارم: شروط عقد سلم:

بیع به اعتبار مبیعه به چهار قسم تقسیم میگردد چنانچه مجلة اَّلحکام در ضمن حکم مادۀ 

 خویش چنین ترصیح میدارد: (120)

) بیع به اعتبار مبیعه به چهار قسم تقسیم میگردد:قسم اول بیع مال به مثن است که از جمله 

مشهورترین بیوع است و به نام بیع مطلق یاد میگردد، قسم دوم عبارت از رصف است و قسم 

 سوم بیع مقایضه و قسم چهارم سلم است(.

یکی از جمله انواع عقد بیع میباشد بنابرین رشوط عقد  بنابر ترصیح مادۀ فوق مجله سلم

سلم مانند عقد بیع میباشد که برخی آنها به عاقدین و برخی به رأس املال و برخی به مسلم فیه 

 ارتباط دارد که هرکدام جداگانه بطور ذیل به تفصیل گرفته میشود:

 رشوط که به عاقدین ارتباط دارد: -1

 است که در عقد سلم عاقدین باید اهلیت اداء را داشته باشند. بنزد فقهاء و اهل قانون رشط

است که آن  برای صدور افعال به وجه معتاد رشعی شخص عبارت از صالحیتاهلیت اداء 

 از جانب انسان بالغ، عاقل و رشید صورت میگیرد.
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هرگاه عقد سلم به نیابت صورت گیرد چی این نیابت اختیاری باشد مانند وکالت یا غیر 

اختیاری باشد مانند وَّلیت و وصایت باَّلی محجورین، در متام موارد نیابت رشط است که 

 نائب اهلیت کامل انشای عقد را داشته "عاقل، بالغ و رشید" باشد.

 رشوط که به رأس املال سلم )مثن ( ارتباط دارد: -2

 رشوط که به رأس املال "مثن" ارتباط دارد عبارت اند از:

زیرا عقد سلم از جمله  201رشط است تا جنس رأس املال معلوم باشد.رشط اول بیان جنس: 

عقود معاوضه است پس رشط است تا نوع جنس رأس املال بیان و معلوم گردد، که نوع مثن 

مانند پول است، پیامنه و یا وزن باشد مانند گندم، جو، پنبه و آهن، تا از جهالت که به نزاع می 

 آنجامد عقد سامل گردد.

به این توضیح که در  202رشط است تا نوع رأس املال معلوم باشد. : بیان نوع:رشط دوم

عرص فعلی رشط است تا رأس املال را تعیین مناید که مثن پول افغانی و یا دالر میباشد، و یا 

 گندم اصالح شده  و یا غیر اصالح شده میباشد.

مناید که آیا جید  رشط است تا رأس املال را با صفت آن تعیین رشط سوم: بیان صفت:

  203متوسط و یا ردی است.

به این توضیح که  204رشط است تا اندازۀ رأس املال معلوم باشد. رشط چهارم: بیان اندازه:

هرگاه رأس املال از جمله اشیائی پیامنه یی، وزنی و یا از جمله اجناس باشد که به شامرش 

د شان اندازه آنها بیان گردد، مقیاس گردد، در هر حالت آن باید هرکدام نسبت خصوصیت خو 

در صورت که موارد متذکره در عقد سلم با بیان اندازۀ آن ذکر نگردد نسبت جهالت، عقد سلم 

 فاسد و منعقد منیگردد.

رشط است تا رأس املال در مجلس عقد بطور عاجل داده  رشط پنجم: تعجیل رأس املال:

فرق شدند و مثن در مجلس عقد تسلیم شود و تسلیم گردد، و اگر متعاقدین از مجلس عقد مت
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نگردیده باشد عقد باطل و فسخ میگردد، زیرا معنای سلم را چنانچه در تعریف نیز اشاره منودیم 

 205سپردن مثن بطور عاجل در مجلس عقد میباشد.

 رشوط که به مسلم فیه ارتباط دارد: -3

 رشوط که به مسلم فیه ارتباط دارد عبارت اند از:

 مانند اینکه بیان گردد که گندم است و یا جو. لجنس باشد:رشط اول: معلوم ا

 مانند اینکه بیان گردد که گندم آبی و یا للمی است. رشط دوم: معلوم النوع باشد:

مانند اینکه بیان گردد که گندم جید است یا متوسط و یاهم  رشط سوم: معلوم الصفه باشد:

 ردی.

ح که اندازه اش معلوم باشد به پیامنه، وزن، به این توضی رشط چهارم: معلوم القدر باشد:

 206شامرش و یا مرت.

در رأس املال بر عالوۀ اینکه در مسلم فیه باید موجود باشد همچنان چهار رشط فوق  تبرصه:

از ، اینکه جهالت در عقد توسط چهار رشط فوق مرفوع میگرددبدلیل  اشد،بد موجو  باید نیز

، صفت، قدر شی مرفوع میگردد و مفضی به منازعه رفع جهالت در تعیین نوع، جنس ایرنو

اشاره  ملسو هيلع هللا ىلصمنیشود تا عقد فاسد گردد، چنانچه در دلیل مرشوعیت عقد سلم به حدیث که پیامرب 

ارشاد فرموده به معین بودن موارد متذکره و در منت حدیث از جمله رشوط  ملسو هيلع هللا ىلص شد، آنحرضت

معلوم ووزن معلوم إلی أجل ))من أسلف ِف متر فلیسلف ِف کیل  سلم دانسته شده است:

کسیکه که سلف " سلم " را در خرما منعقد مینامید باید در پیامنه و وزن معین برای  207معلوم((.

 زمان معین منعقد مناید.

( خویش به رشایط متذکره چنین ترصیح 1127قانون مدنی افغانستان نیز در ضمن مادۀ )

 میدارد:

ميعاد تسليم مبيعه باقيمت مثن ومحل  ر و) در سلم رشط است که جنس ،نوع ،وصف ،قد

 تسليم مبيعه بيان شده باشد(.
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رشط است تا در  رشط پنجم: نباید در بدلین سلم یکی از علل ربا فضل موجود باشد:

بدلین سلم یکی از علل ربا فضل مانند اینکه قدر متفق و جنس متحد باشد موجود نباشد، زیرا 

ربا نسیئه با متحقق شدن علت قدر متفق و جنس متحد  در این حالت عقد بطرف ربا میرود و

صورت میگیرد و یا به عباره دیگر هرگاه دو علت که قدر و جنس است در ربا فضل یکجا شوند 

 208هامن دو علت برای ربا نسیئه نیز میباشد، که بنابر علت ربا، عقد باطل و مرشوع نیست.

در مورد این رشط بین علامء  اشد:رشط ششم: مسلم فیه باید مؤجل ) به مدت زمان ( ب

 اختالف است:

بنزد احناف، مالکی ها و حنابله رشط است برای صحت عقد سلم که مؤجل باشد، بنابرین 

سلم در حال بدون مدت زمان جائز نیست بدلیل اینکه در منت حدیث که قبالً ذکر شد رشط  و 

کند، همچنان عقد سلم برای آسانی امر شده است به زمان معین از ایرنو امر افاده وجوب را می

مردم مرشوع گردیده است و حاصل منی گردد آسانی مگر به تعین اجل و زمانیکه اجل منتفی 

 209گردد، آسانی نیز منتفی میگردد.

صحیح و درست است سلم در حال و مؤجل هردو حالت، در صورتیکه  رحمه اللهبنزد امام شافعی 

در صورتیکه  رحمه اللهنیز منعقد شده میتواند، بنزد شافعی مسلم فیه موجود باشد به صورت حال 

سلم در حالت مؤجل جائز باشد در صورت حال نیز جائز میباشد، زیرا غرر در زمان حال متصور 

منیباشد، و مراد در حدیث که به "اجل معلوم" شده هدف علم به اجل"مدت" است نه به نفس 

 210اجل "مدت".

 فقهاء در مدت اجل سلم نیز اختالف دارند: م :ط هفتم: حد اقل اجل در سلرش 

 بنزد احناف و حنابله: (أ

از  211رحمه اللهدر مذهب حنفی در مورد حد اقل مدت سلم اختالف موجود است، امام کرخی 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

فقهای احناف حد اقل مدت سلم را به اختیار عاقدین گذشته است اگرچه نصف روز باشد، و 

سلم را سه روز گذاشته است و قیاس منوده اند این برخی از مشایخ مذهب حنفی حد اقل مدت 

مدت را به مدت خیار رشط که این قیاس درست نیست زیرا حد اقل مدت خیار رشط سه روز 

نیست بلکه حد اکرث خیار رشط سه روز است پس مطابقت در بین قیاس وجود ندارد، قول سوم 

سلم یک ماه است و این قول در  است که حد اقل مدت اجل در رحمه اللهروایت از امام محمد 

مذهب صحیح است، زیرا اجل در سلم رشط شده بخاطر سهولت برای مسلم الیه تا در این مدت 

 212اکتساب مناید که یک ماه مدت معترب است.

مذهب حنبلی نیز مانند  قول راجح در مذهب حنفی به یک ماه و نزدیک به یکامه حد اقل 

 213اجل سلم اجتهاد منوده است.

 د مذهب مالکی: بنز  (ب

مشهور مذهب قول در مذهب مالکی نیز دیدگاه واحد نسبت به حد اقل سلم وجود ندارد، در 

رحمه کمرتین مدت سلم نسبت به بازار ها مختلف است مانند پانزده روز که این قول ابن القاسم 

 215از فقهای مذهب مالکی است. 214الله

روایت منوده است که جائز است مدت  حمه اللهر  از امام مالک 216 رحمه اللههمچنان از ابن وهب 

از فقهای مالکی بیان داشته که برای یک روز  217رحمه اللهسلم به دو یا سه روز و ابن عبدالحکم 

 218نیز کفایت مینامید.
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حد اقل مدت سلم را به تغیر بازار ها مرتبط دانسته که بازار ها 219رحمه الله قاضی ابو محمد 

تعیین مینامید که به عرف شهرها ارتباط دارد، ممکن پانزده روز و اختصاص مدت زمان سلم را 

 220یا زیاد تر باشد.

 مقارنه:  (ج

دیدگاه مذهب قول راجح در مذهب حنفی و حنبلی به یک ماه حد اقل اجل سلم درست 

است، زیرا در قدم اول باید حد اقل مدت باشد که رفع احتیاج که براساس آن سلم مرشوع 

ت برای مسلم الیه میباشد تا رفع رضورت و احتیاج خویش را مناید و از گردیده زمان و فرص

سوی هم تعیین حد اقل باید معین باشد زیرا در صورت گذاشنت مواعید به عرف مفضی به نزاع 

میشود زیرا در یک شهر ممکن چندین عرف رائج باشد، بهرت است مواعید به اجتهاد فقهی در 

چنانچه قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ  ،ی از نزاع شودقوانین انعکاس یابد تا جلوگیر 

( خویش یکامه را تعیین منوده است که دیدگاه راجح در مذهب حنفی را مقنن مد نظر 1129)

 گرفته است، مادۀ متذکره چنین ترصیح میدارد:

 (.شدمدت تسليم به اساس موافقه متعاقدين تعيي ميگردد .اين مدت بايد از يکامه کمرت نبا)
رشط هشتم: رشط است که جنس مسلم فیه ) مبیعه ( در زمان عقد و تسلیمی در بازار 

د گردد و یا برعکس حتی اگر در زمان عقد موجود نباشد و در زمان تسليم موجو  موجود باشد:

که در دو زمان عقد و تسلیمی مبیعه منقطع گردد در این صورت سلم جواز ندارد، این دیدگاه 

ت، بنزد مذهب شافعی جواز دارد سلم  هرگاه در زمان عقد موجود نباشد و مذهب حنفی اس

لیکن در بازار در زمان تسلیمی موجود  گردد، به دلیل قدرت تسلیمی آن در زمان لزوم، در حالی 

َّل تَُسلُِّفوا )) فرموده:  ملسو هيلع هللا ىلصبنا یافته است که آنحرضت  ملسو هيلع هللا ىلصبه حدیث پیامرب  221که دیدگاه احناف
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

سلم را منعقد ننامید در میوه جات تا زمانیکه از گل خارج  222((تَّى يَبُْدَو َصالُحَهاِفي الثِّاَمري حَ 

  نشده باشد.

مقتضای این رشط چنین است که مسلم  رشط نهم: مسلم فیه باید مقدور التسلیم باشد:

فیه در زمان رسیدن اجل "مدت" مقدور التسلیم باشد این رشط بنزد متام فقهاء اتفاقی است، 

 223تسلیمی مسلم فیه َّلزم میباشد در زمان رسیدن اجل.زیرا 

علامء در مورد این رشط سلم اختالف دارند که قرار ذیل  رشط دهم: تعیین مکان تسلیمی:

 دیدگاه هرکدام به توضیح گرفته میشود:

 دیدگاه مذهب حنفی: -1

رشط نیست بیان مکان ایفاء در صورت که سلم خصوصیت حمل منودن و نگهداشت را 

ه باشد به این توضیح که مسلم الیه "مشرتی" مکلف نیست تا اجرت وسیله نقل و حامل نداشت

 224را جهت انتقال مبیعه پرداخت مناید.

در صورتیکه مسلم فیه "مبیعه" خصوصیت نقل و نگهداشت را داشته باشد در این صورت بین 

 وجود دارد:اختالف  رحمهم اللهامام ابوحنیفه و شاگردان اش  امام ابویوسف و محمد 

بنزدامام ابوحنیفه و امام شافعی رحمهام الله رشط است تعیین مکان ایفای مسلم فیه معلوم 

گردد، اگر مکان تعیین نگردد، جهالت در تعیین مکان ایفای مسلم فیه به جهالت می انجامد و 

مکان جهالت مفضی به نزاع میشود بخاطر تفاوت در قیمت بسبب تفاوت اماکن، پس ناگذیر باید 

ایفای مسلم فیه تعیین گردد بخاطر دفع منازعه و دعوی، همچنان عدم تعیین مکان چنین فرض 

 میشود مانند مجهولیت صفت مسلم فیه بنابرین رضور است تا مکان ایفای سلم تعیین گردد.

امام ابویوسف و امام محمد رحمهام الله ترصیح میدارند که رضورت به تعیین ایفای مکان 

 225نیست، زیرا مسلم فیه را در زمان عقد تسلیم منوده است.مسلم فیه 

 دیدگاه مذهب مالکی: -2

بنزد مذهب مالکی رشط نیست تعین مکان ایفای مسلم فیه و اگر تعیین گردد بهرت است، به 

                                                           
 عن ابن عمر رضی الله عنه متفق علیه. - 222
 305ص  1/ املهذب ج  11ص  4روضة الطالبین ج  /213ص  6الهدایة مع فتح القدیر والعنایة ج  - 223
 207ص  4الدر املختار وحاشیة ابن عابدین ج  - 224

 12ص  4روضة الطالبین ج  /213ص  5/ بدائع الصنائع ج  176ص  6البحر الرائق ج  - 225
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 226هر صورت رشط در عقد سلم دانسته منیشود.

 دیدگاه مذهب حنابله: -3

در  ملسو هيلع هللا ىلصلم فیه، بدلیل اینکه نبی کریم بنزد مذهب حنبلی رشط نیست تعیین مکان تسلیمی مس

منت حدیث مرشوعیت سلم این نکته را رشط نگذاشته است و یا عقد سلم از جمله عقود 

معاوضه است پس رشط نیست در عقد ذکر مکان ایفاء آن مانند سایر بیوع که باَّلی اعیان 

 227منعقد میگردد.

 مقارنه: -

م ابویوسف، امام محمد و مذهب حنبلی بعد از ذکر دیدگاه های فقهای اسالمی دیدگاه اما

راجح بنظر میرسد که تعیین مکان ایفای مسلم فیه از جمله رشوط سلم دانسته منیشود، زیرا 

مسلم الیه "مشرتی" مکلف به سپردن مسلم فیه در موعد و اجل سلم میباشد، بایع در زمان 

یرا بسبب عقد و تکمیل شدن موعود باید بنزد مبیعه مراجعه منوده و مسلم فیه را ترصف کند، ز

اجل و مدت عقد، بدلین انتقال ملکیت میگردد، مشرتی مالک مثن و بایع مالک مثمن میگردد، 

هرگاه مشرتی مبیعه را در موعد و اجل تعیین شده تسلیم به بایع ننامید بسبب عدم تحقق رشط 

 موعد غرر بوجود آمده عقد فسخ میگردد.

در مورد مجلة مجلس عقد تسلیم و قبض گردد:  رشط یازدهم: رشط است تا مثن در

 ( خویش ترصیح میدارد:387اَّلحکام در ضمن مادۀ )

) رشط است برای صحت و بقای سلم، تسلیم مثن در مجلس عقد، در صورتیکه عاقدین از 

 در اینصورت عقد فسخ میگردد(.  مجلس عقد جدا شوند قبل از تسلیم رأس املال

مدنی افغانستان کمرت ترصیح داشته است لیکن در مورد این در مورد سایر رشایط قانون 

 ( چنین ترصیح میدارد:1128رشط در ضمن مادۀ )

برای صحت بقای سلم رشط است که مثن قبل از مفارقت متعاقدين حي مجلس قبض )

 (.گردد

 (2فقرۀ ) در مورد سایر رشایط که قانون مدنی افغانستان ترصیح نداشته است طبق حکم

                                                           
 229ص  2بدایة املجتهد ج  - 226
 292ص  3کشاف القناع ج  - 227
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

( در صورت نبود حکم قانون رسیدگی به احکام فقه حنفی صورت میگیرد، بنابرین سایر 1مادۀ )

 رشوط در عقد سلم در سیستم حقوقی افغانستان طبق فقه حنفی میباشد.
 

 مطلب پنجم چگونگی عقد سلم در بانکداری اسالمی:

کت های در تطبیقات معارص بانکداری اسالمی عقد سلم از جمله عقود است که بانک ها و رش 

اسالمی طبق معامالت اسالمی با آن متسک مینامیند، چنانچه مجامع اسالمی نیز در مورد این 

تعامل اسالمی و جلوگیر از فساد و بطالن عقد سلم تصامیم اتخاذ منوده اند تا در روشنائی 

نظریات علامی متقدم و قواعد فقه اسالمی عقد سلم بطور مرشوع منعقد گردد که قبل از 

 گی عقد سلم در بانکداری اسالمی َّلزم است تا به تصمیم مجمع فقه اسالمی اشاره منایم:چگون
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم علی سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلی آله وصحبه 

 ن.أجمعی

ن بین المللی  همکاری ( در مورد سلم و تطبیقات معاصر آن سازما9/2) 85تصمیم شماره 

 های اسالمی مجمع  فقه اسالمی

امارات متحده دولت  ،ینشست کنفرانس خود در ابوظب نیدر نهم  یفقه اسالم یامللل نیب مجمع

 شده بود.برگزار  ،م 1995 اپریل 6تا  1مطابق با  ،ق ـه 1415القعده  یذ 6تا  1از  که یعرب

در خصوص  از جانب مجمع ارائه شدهشات مجمع در مورد بحث های و مناق یاز بررس پس

 موضوع عقد سلم و تطبیقات معارص آن تصمیم ذیل را اتخاذ منود:
 

 اول: در مورد سلم:

أ( سلعه و جنس که باَّلی آن عقد سلم منعقد میگردد شامل هر آنچیز است که بیع آن امکان 

شخص باشد، اگرچه  داشته باشد و کیفیت آن قابل کنرتول باشد و همچنان دین ثابت به ذمت

 از مواد خام، مواد زراعتی، مواد تولیدی و صنعتی باشند.

ب( َّلزم است تا عقد سلم به اجل و مدت معلوم منعقد شود، و همچنان میتوان به تاریخ 

معین یا پیوند به امری که وقوع آن یقینی باشد سلم منعقد گردد، و یا در میعاد  منعقد گردد که 

باشد و مفضی به منازعه نگردد، مانند برداشنت فصل به تفاوت زمان اختالف کوچکی داشته 

 اندک.

ج( اصل بر تعجیل قبض رأس املال سلم " مثن " در مجلس عقد است، جائز است تأخیر آن 

 برای دو روز یا سه روز که مرشوط گردیده باشد. 

سه روز  ایو قرارداد است و ممکن است د از آغاز سلم هیدر وصول رسما عیاصل بر ترس -ج

 سلم یبرا شده مقرر یاز مدت شرتیب ای معادل و ریکه مدت تأخ یبه رشط 228افتد،یب ریبه تأخ

                                                           
ان قبالً در مورد رشط مسلم فیه ذکر منودیم که مثن باید در مجلس عقد تسلیم شود که مادۀ مجلة اَّلحکام و قانون مدنی افغانست - 228

نیز در مورد این رشط ترصیح داشته بود، لیکن مجمع اسالمی در تصمیم خویش برخالف آن نظر داده است، مجمع اسالمی حسب 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 .نباشد

 د( مانع رشعی وجود ندارد برای ُمسليم "مشرتی" رهن و یا کفیل از ُمسلَم الیه " بایع " بگیرد.

ل نقد بعد از رسیدن هـ( جواز دارد برای ُمسليم "مشرتی" که مبادله مسلم فیه را بغیر از پو 

میعاد مناید، مشکلی نیست که مبادله به هامن جنس باشد و یا بغیر از جنس، زیرا در مورد منع 

آن نص ثابت وجود ندارد و اجامع نیز نشده است، مرشوط بر اینکه بدل، صالح برای عوض 

 مسلم فیه، رأس املال شده بتواند.

سلم فیه در زمان رسیدن موعد عاجز شود و آن را و( زمانیکه ُمسلَم الیه "مشرتی" از تسلیم م

تسلیم منوده نتواند، ُمسليم "مشرتی" اختیار دارد که انتظار مینامید تا زمانیکه مسلم فیه را بدست 

آورد و یا عقد را فسخ مناید و پول " رأس املال " را مسرتد مناید، و اگر عدم تسلیمی به علت 

 ن یرس باید انتظار کشیده شود.عجز "عرس" باشد در اینصورت تا زما

ز( جائز نیست رشط جزائی از تأخیر در تسلیم مسلم فیه، زیرا سلم از جمله موارد َدین است، 

 چنانچه در دین و قرض زیادت در صورت تأخیر جواز ندارد.

ح( جواز ندارد که دین و قرض رسمایه "رأس املال" در سلم قرار گیرد، زیرا در اینصورت 

 به دین میشود. سلم بیع دین

 دوم: با توجه ) تطبیقات معارص در سلم (:

مختلف  یازهایبه ن ییو پاسخگو یر یاز نظر انعطاف پذ حارضدر عرص  سلم نکهیتوجه به ا با

مدت، دراز  مدت و انیکوتاه مدت، م معامالت بانک های اسالمی بطوراعم از  اقتصاد اسالمی

است.  یاسالم یبانک ها تیو فعال ید اسالمدر اقتصا یکارآمد اریبس یمال نیابزار تام

، ی، صنعتگر زراعتی دکنندهیاعم از تول انیمشرت نهاقشار مختلف و چندگا یازهایبه ن ییپاسخگو

 هیمخارج رسما ریو سا یاتیعمل یها نهیهز یمال نیبه تام تجارت ییو پاسخگوقرارداد ها 

 .گذاری میباشد

 سلم موجود است که از جمله موارد ذیل میباشد: پس به همین دَّلئل زمینه های کاربردی عقد

 با یبانک اسالم رایمناسب است، ز زراعتیمختلف  اتیعمل یمال نیتأم یبرا أ( عقد سلم

                                                           
رضورت و رفع مشکل به اندکرتین وقت دو یا سه روز تأخیر مثن را مرشوط مجاز دانسته است برای رفع حرج و انعقاد درست عقد، 

ت رشط به زمان معین یک، دو الی سه روز تعین گردد، با منقضی شدن مدت متذکره اگر مثن آنهم که در جریان مجلس عقد این مد

 تسلیم نگردد عقد فسخ میگردد، قوانین معارص باید مطابق رضورت و تصمیم متذکره اصالح گردد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 از محصول ها مختلف در فصلبانک محصوَّلت را رود  یرسوکار دارد که انتظار م زارعینی

تسلیمی حاصالت به ر صورت دد خریداری منوده، داشته باشن زارعین که امکان سلم آنها را

 آنها توسط تولیدات شان مرفوع میگردد. یمال یناتوانبرای زارعین نیز نفع میرسد،  ،بانک

 یمال نیتام ژهیبه و یو صنعت زراعتی یها تیفعال یمال نیتام یتوان برا یم ب( عقد سلم  

مجدد به  یابیرو بازاسلم در  دیبا خر خوبیو محصوَّلت امتعه و صادرات  دیتول یمراحل قبل

 .سودمند استفاده کرد یها متیق

 نیبا تأم یو صنعت زراعتیکوچک  دکنندگانیصنعتگران و تول یمال نیدر تأم ج( عقد سلم

مانند رأس  هیبه عنوان رسما هیمواد اول ایآَّلت  نیماش زات،یآنها به صورت تجه یدیتول یازهاین

 229میباشد. مجدد آنها قابل اعامل یابیاز محصوَّلت و بازار یبخش هیدر قبال ته  املال سلم
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 تطبیقات معارص عقد سلم در بانکداری اسالمی: -

با در نظرداشت توضیحات عمومی و تصمیم مجمع بین املللی فقه اسالمی، عقد سلم یکی از 

عقود رشد اقتصاد اسالمی محسوب میگردد که توسط آن بانک منحیث مشرتی و زارعین، 

منحیث بایع عقد را تحت رشوط و قواعد که قبالً اشاره شد منعقد منوده هردو بطور  صنعتکاران

 مرشوع رشعی نفع میربند.

اساس عقد سلم در مورد محصوَّلت زراعتی بوده، متسک به این عقد باعث رشد رسمایه 

 گذاری بانک و همچنان نفع برای دهاقین و فروش محصوَّلت آنها میگردد.

ی در بانکداری اسالمی عقد سلم میباشد که میتوان توسط این عقد یک بُعد رسمایه گذار 

چندین عقد دیگری بانکداری اسالمی را منعقد منود، هرگاه مردم رسمایه های خویش را منحیث 

رأس املال به بانک ها اسالمی غرض مضاربت بسپارند، بانک توسط پول های آنها میتواند عقد 

 تناسب تفاهم همراه رب املال و مضارب تقسیم گردد.سلم را منعقد مناید و نفع آن به 

همچنان بانک میتواند بطور مرابحه اجناس را از دهاقین به عقد سلم خریداری منوده و به 

قیمت متام شد با ربح معین باَّلی سایر رشکت ها و اشخاص محصوَّلت دهاقین را بطور نقد و 

و محصوَّلت دهاقین در زمان مثر آن بفروش یانسیئه بفروش برساند، در این نوع معامالت امتعه 

میرسد و دهاقین پول خویش را قبل از به مثر رسیدن محصول بدست آورده ما یحتاج خود را 

مرفوع میسازند و همچنان مطمنئ میگردند که محصوَّلت آنها بفروش رسیده است و از سوی 

عد از تسلیم شد در موعد دیگر بانک با اعتامد رسمایه گذاری که دارد محصوَّلت زراعتی را ب

تعیین شده بدست آورده آن را باَّلی اشخاص حقیقی و حکمی بطور مرابحه و حصول مبلغ متام 

شد با ربح معین به گونۀ نقد و یا نسیئه " اقساط معین " به فروش میرساند که بانک ربح خود 

ز محصوَّلت را بدست میاورند و اشخاص حقیقی و حکمی منحیث مشرتی ما یحتاج خویش را ا

 بدست میاورند.

همچنان بانک براساس سرتاتیژی مؤثر رسمایه گذاری محصوَّلت را بعد از پروسس میتواند 

در مارکیت های بین املللی بفروش برساند که از این رهگذر نیز بانک نفع و فایده مثمر را 

 بدست خواهد آورد.

جی در مشارکت اموال، ابدان با عقد مشارکت نیز بانک میتواند با رشکت های داخلی و خار 
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و وجوه بطور عنان و مفاوضه رشاکت منوده عقد سلم را برای خریداری محصوَّلت زراعتی 

 منعقد منوده و باعث رشد رسمایه گذاری خویش بطور مرشوع گردد.

ایجاد بانک ها و رشکت های زراعتی، تولیدی و صناعتی منونه خوب برای انعقاد عقد سلم 

چنانچه در قبل بر عالوه اینکه در افغانستان بانک زراعتی وجود داشت که  در جوامع میباشد،

معامالت ربوی را انجام میداد، میتوان هامن بانک را تنظیم دوباره جایداد های عقاری و رسمایۀ 

نقد دورانی ایجاد منوده و این بانک در عرصۀ سائر معامالت بانکداری اسالمی عقد سلم را 

عتی انجام دهد، زیرا کالنرتین مشکل در افغانستان عدم موجودیت بازار نیز با محصوَّلت زرا

درست فروش محصوَّلت زراعتی دهاقین در زمان مثر آنها است، که یگانه سرتاتیژی مثمر 

 اقتصادی احیای مجدد بانک زراعتی برای انعقاد معامالت بانکداری اسالمی میباشد.

بل فعالیت داشتند که بطور سلم و مشارکت همچنان رشکت های دولتی در افغانستان از ق

 از آنجمله میتوان رشکت نساجی افغان را مثال دارد. دمعامالت را انجام میدادن

رشکت نساجی افغان بطور سهامی طبق فرمان صدارت وقت عنوانی مرحوم عبداملجید خان 

 .دعمالً به فعالیت آغاز منو  1321تأسیس و در سال  1315زابلی در سال 

متذکره طور تدریجی سه فابریکه را در مناطق مختلف کشور ایجاد منود که هر یکی از  نهاد 

 ذیالً توضیح می گردد:مخترص  آن طور

در شهر پلمخری وَّلیت بغالن موقعیت دارد و در سال  فابریکۀ نساجی پلخمری: -1

 فعالیت تولیدی خویش را آغاز منوده است.  1321تهداب گذاری و در سال  1315

بریکه برعالوه بخش تولیدی دارای بند برق، تعمیرات رهایشی، کلوپ، شفاخانه یکصد این فا

پایه  1017اشد، در بخشهای مختلف فابریکه جمعاً تعداد یببسرت، ساحات تفریحی و غیره نیز م

ماشین های بافت، رنگ آمیزی و نختابی که ساخت کشورهای انگلستان، جرمنی و روسیه می 

 د.باشد، نصب گردیده بو 

در ولسوالی حصه اول کوهستان وَّلیت کاپیسا موقعیت دارد  فابریکه نساجی گلبهار: -2

 به فعالیت تولیدی آغاز منوده بود. 1339تهداب گذاری و در سال  1332و در سال 

( پایه ماشین آَّلت مختلف النوع بافت، رنگ آمیزی نختابی، 3008در این فابریکه به تعداد )

بود که اکرثاً ساخت کشور آملان بوده و یک قسمت ماشین های آن  ندافی و غیره نصب گردیده
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 ساخت کشورهای کوریا و روسیه نیز می باشد.

جریب زمین اعامر گردیده که عالوه به ساحۀ متذکره دارای  230تاسیسات فابریکه در ساحه 

جریب زمین نیز می باشد که باَّلی یک قسمت آن تعمیرات رهایشی، شفاخانه  ۴186

 گردیده بود.اعامر 

این فابریکه در ولسوالی جبل الرساج وَّلیت پروان در  فابریکۀ نساجی جبل رساج: -3

تأسیس گردیده که دارای پنجاه پایه ماشین بافت تکه جیم و کمپل بافی بود،  1320سال 

اکرثاً وزارت های دفاع و داخله برای دریشی افرسان و رسبازان خویش  آن راتولیدات 

 .خریداری مینمودند

فعالیت نورمال داشت و در مجموع به تعداد  1357فابریکات نساجی افغان الی سال 

 تن کارگر و کارمند در این فابریکات مرصوف خدمت بودند.  12700

میلیون مرت پارچه جات نخی می رسید  85تولیدات فابریکات نساجی در مجموع ساَّلنه به 

جاپان و روسیه صادر ، ملانآ نساجی به کشور های و  از آن جمله تقریباً سی میلیون مرت تولیدات 

 می گردید.

رشکت نساجی افغان از جمله رشکت های مختلط دولتی و خصوصی بوده که مجموع 

آن مربوط نهادهای مختلف  %50/62سهم آن مربوط سکتور خصوصی بوده و متباقی  50/37%

 دولتی قرار ذیل بوده:

 %. 54 /25بانک ملی افغان  -1

 % . 35/0پشتنی بانک  -2

وزارت مالیه، وزارت تجارت، بانک مرکزی، شاروالی کابل، هالل احمر در مجموع با  -3

 % . 6/8 سهامتفاوت 

 % . 56/18رشکت ها و اتحادیه های خصوصی  -4

 % . 60/0شخصی خاندان سلطنتی وقت  سهام -5

 230% . 79/18( نفر 4000رشکاء و سهمداران انفرادی بیشرت زا ) -6

رد رشکت نساجی افغان بدلیل این بود که این رشکت تا به حال ذکر مخترص مورد فوق در مو 

                                                           
 هـ ش. 1393 /10 /30( 6494نامه ) گزارش هیئت مختلط اداره عالی تفتیش، صالحیت - 230
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منحل نشده، نسبت جنگ های داخلی فعالیت های اساسی آن متوقف گردیده است، این رشکت 

را میتوان به بسیار سهولت غرض فعالیت اساسی اش دوباره احیاء و فعال منود و با دهاقین در 

یدهد  عقد سلم را با محصوَّلت زراعتی پنبه منعقد آن مناطق افغانستان که کشت پنبه نتیجه م

منوده و مواد خام فابریکه را جهت پروسس تکه باب انجام دهد، چنانچه در قبل نیز به همین 

طریقه از زارعین پنبه خریداری میگردید، همچنان برخی از زارعین در این رشکت سهام کوچک 

عقد مشارکت اسالمی انکشاف داد و برخی و متوسط داشتند که این طریقه را نیز میتوان در 

 از زارعین و  زمینداران را منحیث رشیک در رشکت براساس عقد مشارکت رشیک منود.

که در رشکت های موضوعه معارص رشکت نساجی افغان تحت عنوان رشکت سهامی فعالیت 

 داشت.

دارد خصوصاً برای  همچنان بیشرتین نباتات که در بازار های بین املللی فروش و بازار خوبرت

ساخنت ادویه جات طبی اقلیم افغانستان برای کشت آن مساعد است، بانک ها و رشکت ها 

میتوانند با زارعین و زمینداران در خصوص اینوع محصوَّلت زراعتی عقد سلم را منعقد منایند 

ها به تا آنها از طریق عقد سلم اطمینان و حامیت اقتصادی گردند، بعد از خرید محصوَّلت آن

عقد سلم از جانب بانک ها ورشکت ها در بازار های جهانی به ربح و فایده خوبی بفروش 

برسد. از سوی هم میتوان مثال از انار، انگور، جلغوزه، چهارمغز، خربوزه، تربوز و سایر میوها 

و سبزی های که در افغانستان کشت میگردد مثال داد که در طبیعت رسشار و مناسب افغانستان 

 ه مثر خوبی با کیفیت عالی حاصل میگردد و در بازارهای جهانی دارای قیمت خوبی میباشد.ب

حقوقی بین املللی خصوصی در عرصه تجارت قواعد را وضع منوده است تا کشورها از آن 

باید پیروی مناید از آن جمله میتوان به قاعدۀ نشانه محل تولید اشاره کرد که باَّلی کاَّل ها و 

اعتی محل تولیدی آن نشانه مشخص برچسپ میگردد از ایرنو میتوان از این محصوَّلت زر 

قاعده بانک ها و رشکت ها در عقد سلم استفاده منوده و باَّلی محصوَّلت زراعتی نشانه محل 

 تولید آن را برچسپ زنند.

در مورد کنوانسیون های بین املللی در مورد نشانه های جغرافیوی محل تولید موجود است 

ورها در اینمورد بخاطر حفظ محصوَّلت زراعتی و تولیدی خویش چنین قوانین را در و کش

 1394محدوده اقلیمی و جغرافیوی خویش نافذ منوده که در افغانستان نیز این  قانون در سال 
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( ماده نرش گردیده، در این قانون موارد 21( در ضمن )1178هـ ش در جریده رسمی شامره )

جغرافیوی از جمله در مورد حفظ نشانه های محل تولید سایر کاَّل  مختلف حفظ نشانه های

ها و صنعت در مورد حفظ نشانه های محل محصوَّلت زراعتی نیز ترصیحات وجود داشته، تا 

محصول زراعتی خربوزه وَّلیت بلخ با محصول خربوزه وَّلیت کندز و یا محصول زراعتی انار 

ت کاپیسا در سطح ملی تفکیک و همچنان در سطح وَّلیت قندهار با محصول زراعتی انار وَّلی

بین املللی محصوَّلت کشور افغانستان با محصوَّلت کشور پاکستان و ایران تفکیک گردد به این 

طریق  از تقلب در محصوَّلت زراعتی جلوگیری میگردد، از ایرنو محصوَّلت زراعتی افغانستان 

سطح جهانی شهره خوبی دارد، اگر خصوصاً میوه، سبزی افغانستان نسبت اقلیم مناسب در 

بانک ها و یا هم رشکت ها توسط عقد سلم باَّلی چنین محصوَّلت رسمایه گذاری منایند و این 

نوع محصوَّلت را به بازار های بین املللی عرضه منایند، یقیناً که نفع خوبی توسط عقد اسالمی 

و انعقاد آن از جانب بانک "سلم" بدست خواهند آورد که اهداف ذیل را میتوان در عقد سلم 

 ها و رشکت ها در سطح اقتصادی بدست آورد:

رشد اقتصاد فردی که باعث رشد اقتصاد ملی میگردد، به این توضیح هرگاه عقد سلم  -1

با زارعین منعقد گردد محصول خوبرت بدست میاورند که از حاصالت خود به دولت عرش و 

د فردی که زارع است تقویه گردیده و از محصول به موقع پرداخت منوده از یک سو اقتصا

 سوی هم دولت از آن عرش و محصول بدست میاورد که توسط آن تقویه بنیه ملی میگردد.

فروش محصوَّلت زراعتی افغانستان با نشانه جغرافیوی محل تولید در بازارهای بین  -2

بدست میاورد  املللی بفروش میرسد که توسط آن محصوَّلت افغانی شهره جهانی خود را دوباره

و از صادرات تقلبی سایر کشورها که از محصوَّلت افغانی سود غیر قانونی میربند جلوگیری 

 میگردد.

کشت و زراعت غیر مرشوع که به سطح ملی و بین املللی ممنوع است مانند  کشت  -3

کوکنار کاهش یافته زراعین از این طریق نفع خوبی در محصوَّلت مرشوع که بانک ها و رشکت 

 اسالمی رسمایه گذاری توسط عقد سلم مینامیند صورت میگیرد.ها 

ایجاد فابریکات تولیدی و صنعتی در کشور بیشرت گردیده مواد خام خویش را از  -4

محصوَّلت زراعتی زارعین توسط عقد سلم بدست آورده، بعد آن را پروسس منوده در تولیدات 



 

 (156 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 شور تولیدی تبدیل میگردد.اجناس و کاَّل ها افغانستان از یک کشور مرصفی به یک ک

بنابر مثال های فوق گفته میتوانیم که زمینه خوبرت در افغانستان برای عقد سلم از طریق 

بانک ها و رشکت ها بطور اسالمی آن مساعد میباشد تا بوسیله این عقد رشد اقتصاد توسط 

 معامالت اسالمی در عرصه بانکداری صورت گیرد.
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 :: عقد استصناعسوم ثمبح

عقد استصناع از جمله معامالت است که بر خالف قیاس جائز گردیده است، مانند عقد سلم به 

این توضیح که در عقد استصناع نیز مبیعه و سلعه در زمان انعقاد عقد موجود منیباشد، اگرچه 

ان عقد موجود در فقه اسالمی بیع معدوم جائز نیست، یعنی عقدی که مبیعه و یا سلعه در زم

نباشد، برخالف اصل است که در فقه اسالمی در مورد بیع معدوم وجود دارد، برخی از بیوع و 

معامالت خالف اصل منصوصی و یا هم نسبت رضورت مردم باَّلثر اجتهاد مجتهدین کرام در 

فقه اسالمی مرشوع گردیده است مانند عقد اجاره، عقد سلم، عقد استصناع، عقد مرابحه به 

 رمایش که در مورد هرکدام در مباحث قبلی توضیحات صورت گرفته است.ف

در این قسمت از بحث خویش به عقد استصناع اشاره خواهیم داشت، این عقد نیز در 

معامالت بانکداری اسالمی در جنب سائر معامالت مروج بوده و عقدی نیست که در زمان عرص 

ز قبل در فقه اسالمی وجود داشته که در کتب فقهی فعلی بوجود آمده باشد، بلکه این عقد نیز ا

در مورد این عقد مباحث وجود دارد، رصفاً در عرص فعلی با معامالت معارص طبق احکام و 

قواعد رشیعت اسالمی تطابق داده شده است تا از معامالت متعارف و ربوی معارص مجزاء گردد 

، ارکان، رشوط عقد استصناع و که در این مبحث خویش طبق معمول به تعریف، مرشوعیت

 همچنان چگونگی تطبیق آن در بانکداری اسالمی توضیحات خواهیم داشت.
 

 مطلب اول: تعریف استصناع:

ت (  در کالم  –س  –استصناع واژه عربی و از باب استفعال میباشد که خاصیت حروف )ا 

این سه حرف بیاید به معنای عربی به معنای طلب میباشد از ایرنو در ابتدای هر کلمه زمانی که 

ت ( موجود بوده که  –س -طلب معنی میگردد، چنانچه در ابتدای این مصطلح هم سه حرف ) ا

 در لغت به معنای طلب ُصنع و ساخنت چیزی معنی میگردد.

 231معنای دری آن نقل از کتب لغت به معنای سفارش ساخت چیزی معنی گردیده است.

ای ساخنت چیزی استعامل میگردد که مطابق معنای لغوی یعنی به معنای طلب و سفارش بر 

معنای اصطالحی آن مطابقت دارد و یا به عبارۀ دیگر معنای اصطالحی آن مطابق معنای لغوی 

                                                           
  (vajehyab.com)نامۀ دهخدا / لغت نامۀ عمید / فرهنگ لغت نامۀ معینلغت   - 231
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 قرار ذیل از نظر فقهای اسالمی تعریف گردیده است:

ع عبارت از عقد است که مبیعه در ذمه و یا رشط صنع عمل باَّلی صاناستصناع در اصطالح: 

 232میباشد.

 ( قانون مدنی نیز چنین تعریف گردیده است:1510عقد استصناع در ضمن مادۀ )

قيمت مشخص به نحويکه مقاوله بر عي  برابر اع، مقاوله ساخنت شی معي است درصن)است

 شی وارد باشد نه بر کار صنعتگر(.

عقد سلم است، از تعاریف  فقهی و قانونی استصناع معلوم میگردد که این عقد مشابه به 

وجه مشابهت و مشرتک این دو عقد عبارت از بیع معدوم بودن آنها است که در زمان عقد 

جنس و یا شی مصنوع موجود منیباشد، لیکن وجه افرتاق این دو عقد در مثن است در عقد 

سلم تعجیل مثن در زمان عقد َّلزم است، اما در عقد استصناع رشط نیست تعجیل سپردن مثن 

عقد، همچنان بیان مدت آماده منودن جنس و تسیلمی آن در عقد استصناع به دیدگاهی  در زمان

 امام ابوحنیفه رحمه الله رشط نیست.

از سوی هم عقد استصناع مشابهت به عقد اجاره دارد به این توضیح که صانع منحیث اجیر 

رتاق عقد برای ساخت معقود علیه انرژی کاری خویش را به اجرت مشرتی میدهد، وجه اف

اجاره با عقد استصناع در این است که در عقد استصناع صانع مواد آماده منودن شی معقود 

علیه را از مرصف و پول خود آماده مینامید و یا بعضی مواد آن را مشرتی براساس توافق تهیه 

 منیامید و برخی دیگر آن را صانع غرض تکمیل شی معقود علیه مرصف مینامید مانند خیاط که

برای دوخنت لباس، عقد استصناع را منعقد مینامید، ممکن تکه را مشرتی برای خیاط بدهد تا 

لباس برای او بدوزد و سائر لوازم دوخنت لباس را خیاط ِبرصف میرساند و یا هم تکه را نیز 

صانع بعد از انتخاب مشرتی به مرصف خود تهیه مینامید در هر دو صورت این معامله را میتوان 

 استصناع نامید. عقد

در قرارداد های بزرگ فابریکات صنعتی بانک ها میتوانند در بانکداری اسالمی عقد 

استصناع را برای فابریکات تولیدی و صنعتی فرمایش بدهد و اجناس از جانب این فابریکات 

تهیه وبعد بانک آنها را با عقد مرابحه باَّلی مشرتیان بفروش رساند که در این خصوص دو 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

معامله بانکداری اسالمی ممکن است منعقد گردد، یکی عقد استصناع و دومی عقد مرابحه  نوع

که در مبحث مرابحه توضیحات در اینمورد داشتیم و همچنان در بحث چگونگی عقد استصناع 

 در بانکداری اسالمی در اینمورد توضیحات خواهیم داشت.

 مطلب دوم: مشروعیت  عقد استصناع:

یاس نظر گردد عقد استصناع جائز نیست زیرا بیع معدوم است مانند عقد سلم اگر به مقتضای ق

و اجاره چنانچه قبالً به این موضوع اشاره منودیم، لیکن عقد استصناع بر خالف قیاس 

استحساناً مرشوع گردیده است بنابر رضورت مردم در متام عصور بدون انکار علامی اسالمی 

ز عقد استصناع شده است که در اینصورت قیاس مرتوک از ایرنو اجامع امت نیز بر جوا

امت من به گمراهی 234َّل تجمع أمتي علی ضاللة (( ))  ملسو هيلع هللا ىلصبنابر فرموده حرضت محمد  233است.

 اجامع منیکنند.

میفرماید: آنچه را مسلامنان در مجموع حسن و خوب بپندارند  ريض الله عنههمچنان ابن مسعود 

 235و خوب است. بنزد الله تبارک و تعالی نیز حسن

اساس عقد استصناع بنزد جمهور مذاهب اهل سنت "مالکیها، شوافع و حنابله" عقد سلم 

 است  بنزد این مذاهب رشط است در استصناع آنچه در سلم رشط است.

از ایرنو باَّلی ماهیت عقد استصناع بنزد فقها اختالف نیست بلکه اختالف در وجه تسمیه 

استصناع میداند و جمهور آن را عقد سلم میدانند، در حالی  آن است، مذهب حنفی آن را عقد

که در بانکداری اسالمی معارص به دیدگاه احناف تحت عنوان عقد استصناع مسمی و متداول 

 است.

ثابت و مرشوع بوده که   همچنان عقد استصناع به دَّلئل رشعی کتاب الله، سنت و اجامع

 استصناع استناد مینامیند:علامی اسالمی به دَّلئل ذیل در مورد عقد 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 کتاب الله: -1

يَن آَمنُوا أَْوفُوا بيالُْعُقودي ﴿الله تبارک و تعالی میفرماید:  ای آن کسانیکه که  236﴾يَا أَيَُّها الَّذي

 ایامن آورده اید وفا به عقد مناید.

حکم آیه فوق عام است متام عقود را در بر میگیرد که بعد از انعقاد عقد به وجه دَّللت: 

تعهدات آن باید وفا گردد از ایرنو عقد استصناع نیز از جمله عقود است، هرگاه ارکان و رشوط 

آن مطابق رشیعت اسالمی که فقهای اسالمی ترصیح منوده است انعقاد گردد واجب است وفا 

 به تعهد که از جانب صانع و مستصنع صورت گرفته است انجام گردد.

بَا﴿اید: همچنان الله تبارک و تعالی میفرم حالل است بیع و 237﴾َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع َوَحرََّم الرِّ

 حرام است ربا.

در حکم آیه فوق الله تبارک و تعالی بیع را حالل و ربا را حرام دانسته است وجه دَّللت: 

بنابر حکم فوق عقد استصناع بیع است و بنابر رضورت مردم و تداول بین مردم مرشوع شده 

 است.

 سنت: -2

نظر گردد مرشوعیت عقد استصناع  ملسو هيلع هللا ىلصر منبع دومی اسالمی نیز هرگاه در احادیث نبی کریم د

 دریافت میگردد که قرار ذیل اشاره میگردد:

الصلح جائز )): أن رسول الله صَل الله عليه وسلم قال ريض الله  عنهوعن عمرو بن عوف املزِّن 

اً، واملسلمون عَل رشوطهم، إَّل رشطاً حرَّم بي املسلمي، إَّل صلحاً حرَّم حالَّلً أو أحلَّ حرام

 238((.حالَّلً أو أحلَّ حراماً 

فرموده که: )) صلح بین  ملسو هيلع هللا ىلصروایت است که رسول الله  رضی الله عنهاز عمرو بن عوف املزِّن 

مسلامنان جائز است، مگر صلح که حرام را حالل و حالل را حرام مناید، و مسلامنان باید متعهد 

 مگر رشط که حرام را حالل و حالل را حرام گرداند((. به رشوط خود باشند،

عقد استصناع نسبت رضورت مردم مرشوع و حالل است، رشوط که در عقد وجه دَّللت: 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

استصناع گذاشته میشود متاماً مرشوع است و هرگاه متعاقدین رشط حرام را در عقد استصناع 

ن میرود اثر عقد صحیح باَّلی آن بگذارند، از نظر فقهی چنین عقد بطرف فساد و یا هم بطال 

 مرتب منی گردد.

صَل بعث رسول الله ))عن أِب حازم قال أتی رجال إلی سهل بن سعد یسألونه عن املنرب فقال: 

أجلس عليهن  أن مري غالمك النجار يعمل يل أعواداً  سهل إىل فالنة امرأة قد سامها الله عليه وسلم

صَل الله عليه ثم جاء بها فأرسلت إىل رسول الله  الغابة اءفأمرته يعملها من طرف ،إذا كلمت الناس

 239((.بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه وسلم

از ابی حازم روایت شده که اشخاص بنزد سهل بن سعد آمدند و از او در مورد منرب سوال 

م من را فرستاده بود به نزد زنی که نام او سهل بود که غال  ملسو هيلع هللا ىلصمنودند او فرمود که رسول الله 

خود را که نجار است بگوید برای من از چوب چیزی درست کند که باَّلی آن زمانی که برای 

مردم سخن میگویم بنشینم، من  این پیام پیامرب را برای آن زن گفتم او دانست و از درختان 

 جنگل آن را ساخت و سپس آن را بنزد پیامرب فرستاد، سپس آن را گذاشت و باَّلی آن نشست.

 ملسو هيلع هللا ىلصحدیث مذکور در مورد مرشوعیت عقد استصناع حکم مینامید که پیامرب ت: وجه دَّلل

برای آن زن پیام فرستاد که برای غالم خویش دستور دهد تا یک چیزی مانند چوکی برای رسول 

بسازد که حین سخن گفنت و خطابه باَّلی آن بنشیند، از حدیث متذکره معلوم میگردد  ملسو هيلع هللا ىلصالله 

نبود و برای ساخنت آن فرمایش داده شده بود که عقد استصناع که در حین عقد چوکی موجود 

 نیز به همین طریقه برای ساخنت چیزی که وجود ندارد و بعداً ساخته میشود منعقد میگردد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 مطلب سوم: ارکان عقد استصناع:

ارکان عقد استصناع مانند سایر عقود بین احناف و جمهور علامی اهل سنت "مذهب مالکی، 

افعی و مذهب حنبلی" اختالف است که بنزد احناف ارکان عقد استصناع عبارت از مذهب ش

ایجاب و قبول است، در حالی که بنزد جمهور برای عقد استصناع سه رکن است عاقدین، محل 

 و صیغه:

 عبارت از صانع و مشرتی است.عاقدین:  (أ

 عبارت از موضوع عقد است که باَّلی عقد و عمل منعقد میگردد.محل:  (ب

 که عبارت از لفظ ایجاب و قبول است.یغه: ص (ج

بنزد احناف ایجاب و قبول منحیث رکن عقد استصناع دانسته میشود، این رشط نیست که 

ایجاب را فرمایش دهنده مناید و یا فرمایش گیرنده، بلکه هرکدام از طرفین عقد که لفظ اول را 

ل دانسته میشود و عقد بالوسیله برای عقد پیشنهاد منود ایجاب و لفظ دوم از جانب دیگر قبو 

 همین ایجاب و قبول منعقد میگردد.

 مطلب چهارم: شروط عقد استصناع:

 بر عالوه رشایط عمومی عقد، استصناع دارای رشوط ذیل میباشد:

 مستصنَع ) شی که ساخته میشود ( باید معلوم باشد: -1

ناع ملتزم عین و عمل رشط است بیان جنس، نوع و اندازه مستصنَع معلوم باشد، زیرا استص

است که از صانع و فرمایش گیرنده طلب میگردد، بنابرین رضورت است تا نوع، جنس و اندازه 

 240مستصنَع معلوم باشد.

 ( مجلة اَّلحکام چنین ترصیح میدارد:390در مورد این رشط مادۀ )

د )َّلزم است در استصناع به آنچه توافق شده وصف و شناسائی مصنوع یعنی شی که تولی

 میشود(.
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 تعامل مردم بر آن جاری باشد: -2

رشط است در استصناع به آنچه که تعامل مردم بر آن جاری است منعقد گردد و اگر تعامل 

مردم بر آن جاری نباشد پس استصناع نیست و رجوع به اصل قیاس میشود که در این حالت 

 241آن نوع معامالت را میتوانیم عقد سلم نامید.

 ( مجلة اَّلحکام ترصیح میدارد:389در مورد مادۀ )

)هر آنچه در تعامل استصناع مروج باشد در آن استصناع مطلقاً درست است و در هر آنچه 

که در تعامل استصناع مروج نباشد و یا در آن معین بسازد مدت را در اینصورت رشوط سلم 

 استصناع است(.باَّلی آن رعایت میگردد و اگر وقت را معین ننموده باشند در اینصورت نیز 

 زمان در استصناع رشط نیست: -3

در مورد این رشط در مذهب حنفی دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد شاگردان امام 

 ابوحنیفه، با استاد اش مخالف است که قرار ذیل اشاره میگردد:

 :رحمه اللهاول: دیدگاه امام ابوحنیفه 

در معامله ساخنت چیزی زمان قید گردد که در عقد استصناع زمان قید گردد و اگر  رشط نیست

 242بلکه عقد سلم میباشد که رشایط عقد سلم باَّلی آن مرتب میگردد. نبودهپس آن عقد استصناع 

( مجلة اَّلحکام که قبالً به آن اشاره شد نیز به عدم تعیین رشط زمان به دیدگاه 389مادۀ )

 ترصیح منوده است. رحمه اللهامام ابوحنیفه 

 :رحمهام اللهامام ابویوسف و امام محمد دوم: دیدگاه 

عرف جاری بین مردم به تعیین زمان در عقد استصناع  رحمهام اللهبنزد امام ابویوسف و امام محمد 

میباشد، چنانچه استصناع بخاطر تعامل مردم جائز شده است از ایرنو در عقد استصناع رشط 

 243استصناع بطرف عقد سلم منیرود.است تا زمان تعیین گردد و در صورت تعیین زمان عقد 

را دَّللتاً در ضمن مادۀ  رحمهام اللهقانون مدنی افغانستان دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد 

 ( چنین ترصیح میدارد:1522)
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 فسخ و مقاوله را اخطار به صنعتگر از فرمايش دهنده می تواند درحاَّلت آتی بعد( 1)

 مناید. جربان خساره درصورت مترضر شدن مطالبه

رشوع ویش خالل مدت معقول به اجرای تعهد خ بدون عذر موجبه در درحالتکيه صنعتگر -1

 .نکند

بعمل  درحالتيکه صنعتگر درخالل مدت معينه به تسليم دهی شی فرمايش داده شده تأخْي -2

 .آورد

 يا امری باشد که به عدم اجرای تعهد از جانب صنعتگر ناشی از خطاء و و اگر تأخْي( 2)

کتبی صنعتگر به ايفای آن نپرداخته  وجود مطالبه رصيح و با فرمايش دهنده مربوط باشد و

 .وارده را مطالبه منايده جربان خسار  باشد، صنعتگر می تواند عقد را فسخ و

در ضمن تصمیم مجمع فقه اسالمی در کنفرانس جده که بعداً به آن اشاره میگردد نیز رشط 

زمان باید معین شود، بنابرین فتوای علامی معارص و دیدگاه قانون  گذاشته که در عقد استصناع

 است. رحمهام اللهموافق نظر امام ابویوسف و امام محمد 

 

 مطلب پنجم: صفت عقد استصناع: 

عقد استصناع از جمله عقود غیر َّلزم قبل از ساخنت و بعد از ساخنت شی، جنس و سلعه 

ختیار دارند در امضاء منودن، فسخ و یا عدول عقد قبل میباشد، از ایرنو هرکدام از عاقدین ا

از دیدن جنس و شی ساخته شده،  اگر بایع قبل از دیدن مشرتی آن را به فروش برساند جائز 

است، بدلیل اینکه عقد استصناع عقد غیر َّلزم است و معقود علیه عین شی و جنس ساخته 

 شده منیباشد بلکه مثل آن به ذمه صانع میباشد.

د استصناع به این جهت عقد غیر َّلزم است که مستصنيع "مشرتی" خیار رؤیت  و خیار عق

عیب دارد به این توضیح که شی ساخته شده را هرگاه مشرتی دید و آن را قبول منود عقد َّلزم 

میگردد قبل از رؤیت و دیدن شی ساخته شده از جانب مشرتی عقد َّلزم منی گردد تا وجیبه 

 مشرتی ثابت گردد.

 بنابر موضوع متذکر عقد استصناع عقد غیر َّلزم است.

قانون مدنی افغانستان فروعات را در ضمن مواد ذیل در مورد عقد استصناع مبنی بر اینکه  
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 عقد غیر َّلزم است ترصیح داشته است که قرار ذیل اشاره میگردد:

 (1514مادۀ)

حايز وصف تضمي شده طوری بسازد که  مکلف است شی فرمايش داده شده را ( صنعتگر1)

استفاده مطلوب از آن شده بتواند. همچنان شی مذکور بايد عاری از عيبی باشد که  بوده و

 .تنزيل دهد ارزش را

رشايط موافقه شده را حايز نباشد، فرمايش دهنده  ( اگر شی فرمايش داده شده اوصاف و2)

 .مطالبه کند ميتواند رفع عيب را

رفع منوده  فرمايش دهنده می تواند عيب را، ورزد تأخْيرفع عيب  در صنعتگر ( اگر3)

 .صنعتگر مطالبه منايد از مصارف را

 (:1515مادۀ)

تعيي ميکند  ( اين قانون مدت مناسبی را1514)ۀ فرمايش دهنده برای رفع عيب مندرج ماد

گذشت  از عدد، بمسرتد ميدار  موعد معيي عيب عايده رفع نگردد، شی را باتوضيح اينکه اگر در

متناسباً مطالبه  تنزيل قيمت را يا مقاوله رجوع منوده و مهلت معينه فرمايش دهنده ميتواند از

 .کند

  (:1516مادۀ)

فرمايش دهنده شی فرمايش داده شده را درحاليکه عيب داشته باشد فهميده تسليم شود،  اگر

 .باشد رشط گذاشته بخود صنعتگر ندارد. مگر اينکه خيارعيب را حق رجوع را بر

 (:1517مادۀ)

وقت تسليم شدن قابل تاديه می باشد، مگراينکه موافقه  ( قيمت شی فرمايش داده شده در1)

 .طوری ديگری صورت گرفته باشد

 ءجز  تسليمی هر برابر ( اگرشی فرمايش داده شده جزوار قابل تسليمی باشد، قيمت آن در2)

 .قابل تاديه می باشد

 (:1518مادۀ)

ضامن آن  شده قبل از تسليمی آن به فرمايش دهنده تلف شود، صنعتگر اگرشی ساخته (1)

 .شناخته ميشود
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
صنعتگر بفرمايش دهنده  زمانی تلف گردد که مدت معينه ختم شده، و شی مذکور در ( اگر2)

بعمل آورده باشد،  بدون موجب، تأخْي او تسليم شود، و شی ساخته شده را اخطار داده تا

صورت يا اجْيان وی  صنعتگر و منيشود، مگراينکه اتالف به سبب قصورمسئول شناخته  صنعتگر

 گرفته باشد.
 

 مطلب ششم : چگونگی عقد استصناع در بانکداری اسالمی:

عقد استصناع عقد جدید نبوده بلکه از قبل باَّلثر اجتهاد مجتهدین کرام در رشیعت اسالمی 

، اما در عرص وضوع قبالً داشتیموجود داشته که در بخش مرشوعیت این عقد اشاراتی به م

معارص با تطور زمان و ایجاد معامالت به شکل جدید خصوصاً در معامالت بانکداری اسالمی 

عقد استصناع نیز در زمره و صنف عقود و معامالت بنوک اسالمی قرار گرفته که در مورد 

ه است که کنفرانس های اسالمی از جانب مجامع فقهی در خصوص آن بحث های صورت گرفت

قرار ذیل به تصمیم مجمع فقهی سازمان بین املللی همکاری های اسالمی در مورد عقد استصناع 

 اشاره خواهیم منود:
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم علی سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلی آله وصحبه 

 ن.أجمعی

 سازمان بین املللی  همکاری های اسالمی ورد عقد استصناعدر م( 3/7) 65تصمیم شامره 

الی  7منعقده دورۀ هفتم در شهر جدۀ کشور عربستان سعودی که از تاریخ  مجمع فقه اسالمی

 ه است:م صورت گرفت 1992/ می /  14الی  9هـ ق موافق به  1412ذوالقعدة سال  12

عقد استصناع و بعد از استامع بعد از بحث های وارده در مجموع علی الخصوص موضوع  

مناقشات که در اینمورد بحث شد، با در نظرداشت مقاصد رشیعت اسالمی، مصلحت مردم و 

قواعد فقهی در عقود و ترصفات، بادرک اهمیت عقد استصناع در رشد صنعت و باز منودن راه 

 های وسیع برای متویل اقتصاد اسالمی تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

 ل است:تصمیم قرار ذی

عقد استصناع عبارت از عقد است که باَّلی عمل و عین به ذمت منعقد میگردد، طرفین  -1

 عقد ملزم به رعایت ارکان و رشوط آن میباشد.

 در عقد استصناع آنچه در ذیل ذکر میگردد رشط است: -2

 بیان جنس، نوع، اندازه و اوصاف خواسته شده جنس. (أ

 زمان باید معین گردد. (ب

 ز است تأجیل متام مثن و یا به اقساط معین در زمان معین.در عقد استصناع جائ -3

جواز دارد در عقد استصناع گذاشنت رشط جزائی ِبقتضای آنچه عاقدین توافق مینامیند  -4

 244بدون آنکه ظلم صورت گیرد.

براساس تصمیم مجمع بین املللی فقه اسالمی عقد استصناع در معامالت معارص مجاز بوده 

ه اسالمی مد نظر گرفته است که قبالً به آن اشاره شد و همچنان مجمع البته تحت رشوط که فق

 نیز به تحقق آن رشوط تأکید منوده است.

عقد استصناع مانند سائر عقود در معامالت و متویل معارص بانکداری اسالمی به کرثت 

                                                           
 www.fiqhacademy.org saالموقع الرسمی لمجمع الفقه اإلسالمي/  - 244
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
عامالت صورت میگیرد که میتوان به طرق ذیل آن را در متویل بانکداری اسالمی انجام داد تا م

تواند یم یبانک اسالم کیبانکداری از سیستم ربوی به معامالت اسالمی تعویض گردد بنابرین 

 اعامل کند:ذیل  قیاز دو طر یکیخود به  یمال نیتام اتیاستصناع را در عمل

 مستصِنع )درخواست دهندۀ صنعت(: کیاول: بانک به عنوان 

در  یمتقاض به این معنی که بانک منحیث، مستصنع میباشد کیمورد به عنوان  نیبانک در ا 

طبق قرارداد  و وصف معین مشخصات با، از تولید کنندگان کندیدخالت م یمحصوَّلت صنعت

اجناس تولیدی را میخرد و به آنها امکان میدهد تا از منابع مالی بهره مند شوند و نیاز های 

 َّلت صنعتگران ممکن میگردد.نقدی عملیاتی آنها تکافؤ گردد، به این صورت زمینه فروش محصو 

به این طریقه بانک میتواند تقاضای تولید محصوَّلت را برای خود مناید و سپس آنها را به 

 245 فروش، اجاره، مشارکت و یا به طریق وکالت به جانب دیگری معامله مناید.

 این طریقه مفیدیت های  ذیل را تحقق میبخشد:

ارتی تولید کنندگان و خرید محصوَّلت آنها انجام دو وظیفه از جانب بانک، متویل تج -1

 قبل از تولید.

 تأمین مالی صنعتگران و جلوگیری از قرضه های ربوی غیر رشعی. -2

 رسمایه گذاری بانک در معامالت مرشوع رشعی مانند عقد استصناع. -3

 رشد صنائع و زمینه دریافت بازار برای تولیدات صنائع. -4

 قانونی.حامیت صنعتگران به طریق مرشوع رشعی و  -5

 دوم: بانک منحیث صنعتگر عمل مینامید:

و درخواست  و عملیات میکندمداخله  و صنعتگر کننده دیتول کیحالت، بانک به عنوان  نیدر ا

 ای و یصنعت امکانات، کند یم افتیخدمات در ای اجناس، سلعه وارائه  یرا برا انیمشرت یها

 .نباشد یدسرتس مشرت ممکن است در  یبا مشخصات خاص و بودجه کاف یمعامر 

با  انیمشرتاز جانب انجام درخواست  یبانک برادر اینوع عقد استصناع و عملیات بانکی، 

را با مشخصات و مقدار منعقد و توافق مینامید، که در اینصورت بانک صانع و قرارداد  آنها

                                                           
ه الشباِّن، وقفات متانیة مع عملیات التمویل ِف البنوک السالمی، التمویل عن طریق اَّلستصناع، مجلة محمد بن عبدالل - 245

 .50ص  1995مطابق اکتوبر  1416تاریخ نرش جامدی اَّلول  93البیان، شامره 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 مشرتی مستصنيع میشود.

ا از نزد مشرتی به یکبارگی و بانک میتواند در این نوع عملیات عقد استصناع خود، پول ر 

 یاهم به اقساط بگیرد.

 این نوع از عملیات استصناع بانکی در بانکداری بیشرت و بصورت غالب مروج است.

عقد استصناع با طرق فوق در حال حارض میتواند بیشرت مورد استفاده قرار گیرد زیرا جهان 

تداول آن با عرص فعلی بیشرت  عرص فعلی جهان صنعتی است و عقد استصناع از نظر مفهوم و

سازگاری دارد که میتوان در موارد ذیل از عقد استصناع در بانکداری اسالمی با ربح و مفاد 

خوبرت در عرصۀ تجارتی "صنعت، زراعت و عمرانات" استفاده منوده که به برخی از موارد قرار 

 ذیل اشاره میگردد:

 اول: عقد استصناع در عرصۀ صنعت:

در عرصۀ صنعت بنابر صنایع بزرگ، متوسط و کوچک عرص تکنالوژی فعلی از  عقد استصناع

نظر موضوع عقد در داخل کشور ها فرق مینامید، بطور مثال ممکن در افغانستان صنایع بزرگ 

و فابریکات موتر سازی و طیاره سازی موجود نباشد و در برخی کشور ها موجود باشد، اما به 

کت ها و اتباع کشوری در عرصۀ تجارت بین املللی میتوانند به سطح خارج مرزی کشور ها، رش 

فابریکات بیرون مرزی فرمایشات عقد استصناع بدهند، از ایرنو در عرصه صنعت عرص فعلی 

بانک میتوانند توسط عقد استصناع بنابر اعتبار پولی که در عرصه ملی و بین املللی کسب منوده 

ه فابریکات بین املللی فرمایش بدهد، در حالی که خود است منحیث مستصنع "فرمایش دهنده" ب

بانک از رشکت ها، اشخاص و افراد فرمایشات تولید امتعه را اخذ منوده باشد چنانچه قبالً 

از دو  یکیخود به  یمال نیتام اتیتواند استصناع را در عمل یم یبانک اسالماشاره منودیم که 

، که در اینمورد و یا صنعتگر عمل مناید "درخواست دهندۀ صنعت"مستصنع  منحیث قیطر

طریقه اولی را انجام داده میتواند و منحیث وکیل و یا عقد مرابحه به فرمایش را در خصوص 

 عقد استصناع انجام داده میتواند.

این نکته باید واضح گردد که عقود و معامالت بانکداری اسالمی میتوانند بطور تداخلی یکی  

د بطور مثال بانک میتواند عقد مرابحه با سفارش را با مشرتی منعقد آغاز گری دیگری باش

منوده و خود بانک غرض تولید جنس و امتعه منحیث مستصنع "فرمایش دهنده" با فابریکه و 
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صنعتگر منحیث صانع عقد استصناع را منعقد مناید و بعد از تولید جنس آن را با قیمت اولی 

 رتی به عقد مرابحه بفروش برساند.سنجش مصارف و نفع خویش باَّلی مش

بنابرین میتوان در عرصه صنعت در مجال صنایع غذائی، صنایع ادویه، صنایع و تجهیزات 

 معارص تکنالوژی، استخراج معادن از عقد استصناع قرار ذیل استفاده منود:

 در عرصۀ صنایع غذائی: -1

اع منعقد منی گردید سابق در عرصۀ مواد غذائی خصوصا مواد زراعتی غذائی عقد استصن

لیکن در عرص فعلی مواد غذائی خصوصاً میوه جات، سبزیجات، گوشت توسط صنایع غیر از 

حالت اصلی و طبعی به حاَّلت دیگری پروسس و تغیر میگردد که در این نوع تغیرات توسط 

فابریکات صنعتگر مواد غذائی را تولید و فروشگاه های مواد غذائی منحیث مستصنع در عقد 

ستصناع با آنها قرارداد مینامیند و یا هم ممکن فروشگاه ها پول نقد برای خرید مواد غذائی ا

نداشته باشند و یا آنها را از بیرون کشور وارد منایند در اینصورت بانک های اسالمی توسط 

عقد استصناع میتوانند به فابریکات صنعتی مواد غذائی فرمایش داده و بانک منحیث مستصنع 

اید و فابریکات، مواد غذائی را تولید منوده، سپس بانک آنها را خریداری منوده و به عمل من

عقد مرابحه با ذکر قیمت اولی همراه مصارف و نفع خویش باَّلی فروشگاه ها به عقد مرابحه 

 به فرمایش، بطور قسط وار به فروش برساند.

نک و مغازه های فروش مواد در این مثال میتوان اهداف تجارتی را از جانب فابریکه، با

غذائی دریافت منود، زیرا فابریکه مواد غذائی را بدون فرمایش و بازار فروش تولید منی مناید 

بخاطریکه مواد غذائی تاریخ انتها دارد و یا هم رسیع الفساد میباشند از ایرنو تولید خویش را 

ایش دهنده توسط عقد براساس فرمایش و بازار فروش انجام میدهند، که مستصنع و فرم

استصناع از این نوع فابریکات طلب صنع و تولید مینامید و براساس فرمایش فابریکه جنس را 

تولید مینامید که با این نوع معامله تجارت مطمنئ و منتفع صورت میگیرد، از ایرنو بانک میتواند 

ه را از نزد صانع تسلیم با عقد استصناع نقش خوبی را ایفاء منوده و بعد مواد غذائی تولید شد

شده باَّلی مغازه ها و سوپر مارکیت های مواد غذائی به عقد مرابحه به طور نقد و یا اقساط 

 بفروش برساند.

 در عرصۀ صنائع دوائی: -2
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صنائع دوائی در عرص فعلی بطور معارص آن تولید میگردد و یکی از جمله صنعت های پر 

ر این خصوص نیز میتوان به عقد مرابحه و استصناع درآمد در جهان محسوب میگردد از ایرنو د

بانک ها و رشکت ها مبادرت ورزند چنانچه یکی از رشکت های کشور سعودی بنام جمجوم 

توسعه بخش  یبرا یرشکت اسالمتوسط  2003که در سال (  Jamjoom Pharmaفارما ) 

برای  یمال لر متویلملیون دا 3,23 به مبلغ  یتوسعه اسالم بانک،  شد یمال نیتام یخصوص

 رشکت  بطور مرابحه و استصناع قرار ذیل صورت گرفت:

 ملیون دالر برای خرید وسائل طبی . 1,36طور مرابحه  (أ

 246ملیون دالر  برای تولید محصوَّلت دوائی. 1,87 طور استصناع  (ب

 در عرصۀ صنائع و تجهیزات تکنالوژی معارص: -3

رشکت های مشهور جهان و سائر  تجهیزات تکنالوژی معارص مانند خرید طیارات از

تکنالوژی معارص بیشرت در جهان با اعتامد بانکی خریداری میگردد، از ایرنو عقد استصناع از 

طریق بانک های که در جهان مشهور اند و بخش های بانکداری اسالمی دارند، عقد استصناع 

 با آن فابریکات در خصوص تکنالوژی معارص منعقد شده میتواند.

ز رشکت ها و فابریکات تکنالوجی معارص بدون فرمایش در جهان امروزی تولید منی برخی ا

کنند، زمانیکه که برایشان فرمایش تولید از جانب مستصنع داده شود اقدام به تولید جنس 

 مینامیند.

در مورد صنائع و تکنالوژی معارص میتوان مثال اجازه بورد رشعی رشکت بانکداری راجحی 

را بعقد استصناع همراه  B 737 -400کت برای خرید شش پروند طیاره بوینگ را داد، این رش 

رشکت صنعتی طیارات متذکره منعقد منود، رشکت راجحی منحیث مستصنع همراه رشکت طیاره 

بوینگ منحیث صانع عقد استصناع را برای خریداری طیارات بوینگ برای رشکت هوائی منعقد 

 247و امضاء منوده بود.

ژی معارص و بزرگ از جانب کشورهای رسمایه داری تولید میگردد، بنابرین بورد چون تکنالو

رشعی رشکت بانکداری راجحی در عملیات بانکداری اسالمی بطور عقد استصناع برای رشکت 
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 اجازه داده بود تا غرض خرید طیارات عقد استصناع را با رشکت طیارات بوینگ منعقد مناید.

 دوم: در عرصۀ زراعت:

رصۀ زراعت عقد استصناع نیز دارای ربح تجارتی مرشوع میباشد که اشخاص حقیقی و در ع

حکمی میتوانند در عرصۀ وسائل آب رسانی برای زراعت، حفر چاه ها، وسائل و تکنالوژی 

برای زراعت عقد استصناع را منعقد منایند، که به این طریقه بانک فرمایش مشرتیان را باَّلثر 

ش گرفته و بانک با رشکت ها، فابریکات و صنعتگران عقد استصناع را عقد مرابحه به فرمای

منحیث مستصنع و فرمایش دهنده منعقد منوده و بعد از تصنع و تجهیز وسائل آب رسانی، حفر 

چاه ها و وسائل تکنالوژی زراعتی بانک آنها را باَّلی مشرتیان و دهاقین به قیمت اولی و 

عقد مرابحه به فرمایش بطور نقد و یا هم بطور اقساط افزود مصارف و فایده خویش توسط 

 معین طبق توافق بفروش میرساند.

بانک اسالمی زراعتی برای چنین معامالت مانند، عقد مرابحه به فرمایش، عقد سلم و عقد  

استصناع با مفاد مرشوع رشعی، عملیات خویش را انجام داده میتواند که به این طریق از ربا 

بوی که برای زراعین داده میشود جلوگیری و بانک میتواند برای زراعین عقود و قرضه های ر 

 مرشوع رشعی را با معامالت متذکره پیشنهاد و منعقد مناید.

 سوم: در عرصۀ عمرانات:

رشکت های ساختامنی بیشرت در عقد استصناع منحیث صنعتگر عملیات تجارتی خود را انجام 

د ملکیت های عقاری خویش را به مشارکت بطور رشکت عنان داده میتوانند، بانک ها میتوانن

و مفاوضه همراه رشکت ها و فابریکات ساختامنی منعقد مناید و یا هم ملکیت های عقاری 

خویش را غرض اعامر منازل رهایشی، تعمیرات تجارتی مارکیت ها، اعامر تفریح گاه ها و سایر 

ت های ساختامنی منحیث صنعتگر باَّلثر عمرانات منحیث مستصنع و فرمایش دهنده به رشک

 عقد استصناع منعقد مناید.

بانک ها برای نفع بیشرت میتوانند نسبت خصوصیت هر عقد بانکداری اسالمی چندین عقد 

را در عملیات مشرتک در یک پالن منظم اقتصادی انجام دهند، عملیات بانکی در عرصه 

چنانچه بانک میتواند به عقد استصناع باَّلی بانکداری اسالمی این خصوصیات را مجاز میداند 

ملکیت های عقاری خویش غرض ایجاد عمرانات منحیث مستصنع و فرمایش دهنده با رشکت 
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های ساختامنی منحیث صنعتگر انجام داده و بعد آن عمرانات و ساختامن ها را به عقد اجاره، 

یات بانک نفع بیشرت بدست اجاره به رشط متلیک و یا به فروش برساند که در این نوع عمل

 میاورد.

در افغانستان از قبل بانک تحت عنوان بانک رهنی و تعمیراتی دولتی وجود داشت، که فعالً 

هـ ش نخست تحت عنوان کسه عمرانی  1326منحل گردیده و وجود ندارد، این بانک در سال 

ـ ش به  1336تأسیس گردید و بعد در سال  ملیون افغانی 30به رسمایه  بانک رهنی و تعمیراتی ه

 تغیر نام منود.

عملیات و فعالیت های بانک رهنی و تعمیراتی سهمگیری در عمرانات و تعمیر های مدرن 

 آنزمان و دادن قرضه به مامورین و سائر اشخاص بود.

سهمداران این بانک وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتامعی،  اتاقهای تجارت، بانک ملی 

 افغان بود.

ف از ذکر مخترص در مورد بانک رهنی و تعمیراتی این بود، هرگاه این بانک دوباره احیاء هد

و به فعالیت آغاز مناید، بهرتین خدمات بانکی اسالمی را در عرصه مسکن برای مامورین دولت 

و شهروندان انجام داده میتواند، این بانک میتواند با رشکت های ساختامنی عقد استصناع را 

ستصنع و فرمایش دهنده انجام داده، مساکن را بعد از عمران و تهیه آن باَّلی مامورین منحیث م

دولت و شهروندان بطور مرابحه به اقساط  یا اجاره منتهی به رشط متلیک بفروش رسانیده و 

 یا هم به اجاره بدهد.
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 :: عقد اجارهچهارممبحث 

و در جوامع به کرثت بخاطر رفع ما یحتاج اجاره یکی از عقود معاوضه متلیک منفعت است 

انسانها منعقد میگردد، بطور مثال اگر شام میخواهید از یک منطقه به منطقه دیگر رهسپار گردید 

تبعی است که توسط موتر رسویس و یا تکسی به آن منطقه میروید، و برای رسویس و تکسی 

ت در رسویس شام یک سیت را کرایه پرداخت مینامید که در حقیقت این یک عقد اجاره اس

برای خود به اجاره میگیرد و یا تکسی را بخاطر نقل خود به اجاره میگیرید، همچنان در سفرهای 

هوائی طیارات، اجاره منازل برای رهایش، و دها نوع از اجاره در جوامع روزمره از جانب 

ه در عقد اجاره متلیک اشخاص مانند عقد بیع منعقد میگردد که تفاوت آن با عقد بیع اینست ک

منفعت بدون متلیک رقبه میباشد و لیکن در عقد بیع متلیک منفعت و رقبه بطور کامل صورت 

 میگیرد.

از ایرنو عقد اجاره منحیث یک عقد بسیار مهم در زندگی روزمره انسانها اهمیت خویش را 

معارص موجود است  دارد بنابرین در بانکدارای اسالمی نیز منحیث یکی از معامالت بانکداری

فقها برای نوع جدید اجاره به رشط متلیک نیز در بانکداری اسالمی نظریات خویش را برای 

مرشوعیت و رشوط اینوع اجاره ارایه داشته اند که در َّلبالی این بحث به آن نیز اشاره خواهیم 

 منود.

اجاره، انواع  در این مبحث به تعریف اجاره، مرشوعیت اجاره، ارکان ورشوط اجاره، صفت

 اجاره، ختم اجاره و چگونگی عقد اجاره در بانکداری اسالمی توضیحات خواهیم داشت:
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 مطلب اول: تعریف اجاره:

 248ايجاره به کرسه همزه در لغت اسم برای اجرت است و به معنای به کرایه گرفنت اجیر است.

چنانچه میگویم خداوند اجر همچنان اجر در مقابل پاداش اعامل خیر نیز استعامل میگردد 

بنابرین در زبان دری اجاره به معنای پاداش استعامل میگردد و  249پاداش نیکی را برایت بدهد.

این معنی بیشرت مطابقت به معنای اصطالحی آن دارد زیرا اجاره از جمله عقود معاوضوی است 

میگیرد و در عوض  که بدلین در آن معاوضه میشود متلیک منفعت را مستأجر از معقود علیه

 مستأجر اجرت "پاداش" آن را برای مؤجر میدهد.

بین کرایه و اجاره از نظر جمهور فقهاء کدام تفاوت وجود ندارد، هردو بطور مرتادف در 

 مصطلحات فقهی و حقوقی استعامل گردیده میتواند.

 اجاره به دیدگاهی فقهای اسالمی قرار ذیل چنین تعریف میگردد:

اجاره عبارت است از متلیک منفعت مورد نظر از عین در مقابل  فی:بنزد مذهب حن  -1

 250عوض میباشد.

اجاره عبارت است از متلیک منفعت شیء معلوم و مباح  بنزد مذهب مالکی و حنبلی: -2

 251برای مدت معلوم در مقابل عوض میباشد.

که  اجاره عبارت از عقد است باَّلی منفعت مورد نظر معلوم و مباح بنزد مذهب شوافع: -3

 252قابلیت بدل و اباحت را به عوض معلوم داشته باشد.

در تعریفات فوق متام فقهاء به این متفق اند که اجاره عبارت از متلیک منفعت مورد نظر در 

برابر عوض میباشد، تعریف احناف به قیود اضافی مانند اینکه مذهب مالکی، حنبلی و شافعی 

ات نظر گردد اختالف وجود ندارد بلکه وجوه و قیود است، اگر به تعریف ترصیح منوده نپرداخته

 اتفاقی وجود دارد.
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 ( خویش اجاره را چنین تعریف منوده است:1322قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )

) عقد اجاره: عبارت است از متلیک منفعت مورد نظر از عینکه به اجاره داده میشود توسط 

 یکه قابلیت بدل را داشته باشد(.اجاره دهنده برای اجاره گیرنده بعوض

قانون مدنی نیز در تعریف خویش مطابق تعاریف فقهاء قیود اساسی عقد اجاره را که در 

 متام تعریفات فقهاء فوقاً اشاره شد مد نظر گرفته است مانند:

و  253ملکیت اعیان دو عنرص دارد که عبارت از ملکیت رقبهمتلیک منفعت مورد نظر:  -1

 عقد اجاره مستأجر مالک منفعت آنچه در عقد ترصیح شده باشد میگردد.منفعت میباشد در 

 ملکیت براساس دو عنرص آن به ملکیت تام و ناقص تقسیم میگردد: 

عبارت از ملکیت است که مالک صاحب عین ملکیت رقبه و منفعت آن  ملکیت تام: (أ

ل رهایشی است باشد، یعنی هردو عنرص ملکیت موجود باشد مانند اینکه شخص مالک یک منز 

 و در آن خودش زندگی میکند که هم مالک رقبه ملکیت است و هم مالک منفعت آن.

عبارت از ملکیت است که یک عنرص ملکیت را یک شخص مالک  ملکیت ناقص: (ب

میباشد و عنرص دیگری آن را شخص دیگری مالک میباشد که هردو شخص از ملکیت ناقص 

د عقد اجاره در این عقد مؤجر مالک عنرص رقبه ملکیت بخش خود استفاده منوده میتواند، مانن

است و مستأجر مالک منفعت مال اَّلجاره میباشد. بنابرین مالک و مؤجر منیتواند از مال 

اَّلجاره خودش استفاده مناید زیرا منفعت مال را توسط عقد اجاره به شخص دیگری واگذار 

ه طوری ترصفات مالکانه مناید که منوده است، همچنان مستأجر حق ندارد در مال اَّلجار 

صالحیت مالک رقبه را صدمه بزند، مانند اینکه مستأجر منیتواند عین مال اَّلجاره را باَّلی 

شخصی بفروش برساند، به تضمین دین آن را بگذارد و یا هم به اجاره به شخص دیگری بدهد 

 مگر اینکه در عقد به اجاره باطنی ترصیح شده باشد.

عقد اجاره باَّلی اموال و ملکیت عینی منعقد میگردد،  اید عین باشد:موضوع اجاره ب -2

یعنی بنابر این قید تعریف اجاره تنها باَّلی ملکیت عینی منعقد میگردد که در بر گیرنده اموال 

                                                           
در عربی گردن را میگوید، و این اصطالح باَّلی ملکیت از جهت مالک شدن مواشی استعامل میگردد، هرگاه شخص یکی  رقبه: - 253

دن و جلو آنرا میگیرد و مالک گردن او میشود از ایرنو این اصطالح از مواشی مانند گاو، گوسفند را از نزد شخصی میخرد، ریسامن گر 

حقیقتا باَّلی ملکیت گردن ) رقبه( مواشی استعامل میگردد و مجازا باَّلی ملکیت سایر اعیان مانند خانه، موتر و ... نیز استعامل 

 میگردد که در مصطلحات حقوقی بنام ملکیت رقبه ) ملکیت گردن( استعامل میگردد.
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 منقول و غیر منقول میباشد، از ایرنو ملکیت معنوی موضوع عقد اجاره شده منیتواند.

معاوضوی است که بدلین در این عقد به طرفین  اجاره عقد در مقابل عوض باشد: -3

تعلق میگیرد، بنابرین قید تعریف در مقابل منفعت که در قید اولی ذکر گردید بدل آن باید عوض 

 باشد که از جانب مستأجر به مؤجر سپرده میشود.

عوض اجاره هر آن مالی مرشوع شده میتواند که قابل ارزش و متقوم باشد، مانند پول نقد و 

 ا سایر اموال و اجناس متقوم.ی

 مطلب دوم: مشروعیت عقد اجاره:

عقد اجاره از جمله معامالت مرشوع رشیعت اسالمی است که به کتاب الله، سنت، اجامع و 

 معقول ثابت بوده که دَّلئل مرشوعیت آن ذیالً اشاره میگردد:

 کتاب الله: -1

ت موسی علیهام السالم فقهاء در مورد مرشوعیت عقد اجاره به قصه حرضت شعیب و حرض 

 استناد مینامیند که الله تبارک و تعالی در قرآن از آن چنین حکایه مینامید:

يُ  ﴿ رُْه إينَّ َخْْيَ َمني اْستَاجرت الَْقوييُّ اْْلَمي َحَك  قَالَْت إيْحَداُهاَم يَا أَبَتي اْستَأْجي يُد أَْن أُنْكي قَاَل إيِّنِّ أُري

يُد أَْن أَُشقَّ إيْحَدى ابْنَتَيَّ َهاتَْيي  َك َوَما أُري نْدي ْن عي َججٍ فَإيْن أمَْتَْمَت َعرْشًا فَمي َ حي  َعََل أَْن تَأُْجَرِّني مَثَاِّني

يَ  اليحي َن الصَّ ُدِّني إيْن َشاَء اللَُّه مي ﴾ َعلَيَْك َستَجي
254

یکی از آن دو دخرت گفت: ای پدر این مرد را 

اجیر کن گفت من اراده دارم که یکی از که به شجاعت و امانت آراسته است به خدمت خود 

این دو دخرتم را به نکاح تو در آورم بر این مهر که هشت سال خدمت من کنی و اگر ده سال 

خواهم نهاد، ان شاء متام کنی آن دو سال به میل و اختیار تو، و من در این نکاح رنج بر تو منی

 اللّه مرا شخص صالح خواهی یافت.

فوق عقد اجاره بین حرضت شعیب و حرضت موسی علیهام السالم منعقد در آیه وجه دَّللت: 

گردیده بود، اگرچه این قصه در رشیعت قبل از رشیعت اسالمی واقع شده است بانهم چون 

رشائع من قبلنا نیز از جمله منابع رشیعت اسالمی میباشد البته تا زمانیکه در رشیعت اسالمی 

اره براساس حکم فوق که حکایۀ از قصۀ موسی و شعیب حکم آن نسخ نشده باشد، بنابرین اج
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 علیهام السالم است ثابت میگردد.

 حدیث:  -2

نیز اجاره مرشوع گردیده است که احادیث در   ملسو هيلع هللا ىلصدر منبع دومی اسالم احادیث نبی کریم 

 مورد چنین حکم مینامیند:

َ اللَُّه َعنُْهاَم َوَعْن ابْني ُعَمَر  فَّ  : ملسو هيلع هللا ىلصهي قَاَل قَاَل رَُسوُل اللَّ   ريَضي َْي أَْجرَُه قَبَْل أَْن يَجي ))أَْعطُوا اْْلَجي

َعرَقُُه((
255

فرموده: قبل از اینکه عرق  ملسو هيلع هللا ىلصاز ابن عمر رضی الله عنهام روایت است که رسو الله 

 او داده شود.مزد اجیر و کارگر خشک شود باید 

از این  در حدیث فوق در مورد تعجیل به سپردن مزد اجیر حکم شده است،وجه دَّللت: 

 تأکید منوده است. ملسو هيلع هللا ىلصمعلوم میگردد که اجاره مرشوع است که به تعجیل مزد آن رسول الله 

َ اللُه عنه، عن النبيِّ  : ))  : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أِب ُهَريرَة ريَضي قال اللُه: ثالثة  أنا َخصُمهم يوَم القيامةي

ه رجل  أعطى ِب ثمَّ غدَر، ورجل  باع حرًّا فأكََل مثنَه، ورُجل  استأجرَ   أجْيًا فاستوىف منُه ومل يُْعطي

(( أْجرَه
256

الله تبارک و تعالی فرمود که:  ملسو هيلع هللا ىلصاز ابو هریره رضی الله عنه روایت شده رسول الله 

میفرماید سه نفر اند که من روز قیامت، خصم آنها خواهم بود. اول کسی که به اسم من پیامن 

ص آزادی را  آن راببندد سپس  بفروشد و قیمتش را بخورد. سوم  نقض کند. دوم  کسی که شخي

 کسی که از شخصی کار بگیرد و مزدش را ندهد.

حدیث فوق از جمله احادیث قدسی است و در این حدیث الله تبارک و تعالی وجه دَّللت: 

خود را خصم کسی دانسته که شخصی را اجیر گیرد و به کار استخدام مناید و بعد مزد او را 

 ندهد.

که ندادن مزد گارگر و اجیر یکی از گناهان بزرگ بنزد الله تبارک و از این معلوم میگردد 

تعالی محسوب میگردد، پس ثابت است که اجاره مجاز است و اگر مجاز منیبود الله تبارک و 

 تعالی به دادن مزد اجیر تاکید منی منود.
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 اجامع: -3

 257ه مرشوع است.اجامع متام امت از زمان صحابه کرام تا به حال به این است که عقد اجار 

بنابرین عقد اجاره به اجامع صحابه و علامی اسالمی مرشوع بوده از ایرنو در کتب فقهی متام 

 مذاهب تحت عنوان مستقل " کتاب الجارة" مورد بحث قرار گرفته است.

 معقول: -4

عقد اجاره از برای آسانی مردمان است به آنچه که مالک آن نیستند و منافع آن را تقاضا 

مانند رضورت  به برخی لوازم و اعیان که شخص فقیر منیتواند آن را بخرد لیکن رضورت دارند 

به منافع آن دارد از ایرنو می تواند آن را به اجاره برای رفع رضورت خود بگیرند و همچنان 

شخص غنی رضورت به کار شخص فقیر دارد تا برای او انجام کار مناید و در مقابل مزدش را 

ن عقد اجاره از جمله رضوریات مردم در جوامع میباشد، پس عقل نیز با این عقد بدهد، بنابری

 مخالف نبوده و این عقد را نسبت رضورت مرشوع میداند.

 مطلب سوم: ارکان عقد اجاره:

عقد اجاره مانند سائر عقود دارای ارکان میباشد که حین انعقاد عقد تحقق آن حتمی دانسته 

در ارکان عقد اجاره مانند سائر عقود بین جمهور فقهاء ) مالکی، میشود تا عقد صحیح گردد، 

شوافع و حنابله( و احناف اختالف است بنزد احناف یک رکن است برای اجاره که عبارت از 

صیغه "ایجاب و قبول" میباشد و سائر ارکان را که جمهور فقهاء یاد مینامیند از جمله اطراف و 

 منحیث ارکان عقد اجاره محسوب شوند. مقومات عقد اجاره است نه اینکه

 ( خویش ارکان عقد اجاره را چنین بر میشامرد:433مجله اَّلحکام در ضمن حکم مادۀ )

 )اجاره به ایجاب و قبول منعقد میگردد مانند عقد بیع(.

 عقد اجاره بنزد جمهور فقهاء سه رکن ذیل رادارا میباشد: 

 "؛ایجاب و قبول"صیغه  -1

 جر"؛"اجیر و مستأ عاقدین -2

 ".منفعت از اجاره" معقود علیه -3
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ایجاب و قبول منحیث صیغه در عقد اجاره به اتفاق مذاهب از جمله رکن عقد اجاره محسوب 

میگردد، بنزد جمهور فقهاء "مالکی، شوافع و حنابله" لفظ ایجاب از مؤجر صادر میگردد و قبول 

اب لفظ اول متعاقدین است از جانب مستأجر صادر میگردد، در حالیکه بنزد مذهب حنفی ایج

 باکی نیست که از جانب مؤجر صادر گردد و یا از جانب مستأجر و لفظ دوم قبول میباشد.

صیغه در عقد اجاره به هر آن لفظ که دَّللت به اجاره مناید منعقد شده میتواند مانند  لفظ 

 258د منفعت ملکیت مناید.اجاره، کرایه، اعاره، هبه منافع و غیره الفاظ که دَّللت به اجاره و انعقا

 ( مجلة اَّلحکام نیز حکم مینامید: 434در مورد مادۀ )

)کلامت که در عقد اجاره استعامل میگردد مانند به اجاره داده بودم، به کرایه داده بودم و زود 

 است به اجاره بدهم(.

و  عقد اجاره بطور شفاهی، کتابت، و اشارات که در عرف جاری باشد منعقد شده میتواند

 259همچنان بطور تعاطی بدون موارد متذکره منعقد شده میتواند.

اجاره باید به لفظ َّلزم و منجز منعقد گردد به این توضیح که عقد اجاره باید خالی از خیار 

عیب و خیار رؤیت باشد و برای یکی از طرفین بدون عذر جائز نیست فسخ اجاره چنانچه مواد 

 ح میدارد:( مجلة اَّلحکام ترصی407و  406) 

)اجاره َّلزمی عبارت از اجاره صحیح است که عاری از خیار عیب و خیار رؤیت باشد و 

 برای یکی از طرفین فسخ آن بدون عذر جائز نیست(.

 )اجاره منجز عبارت از اعتبار اجاره از وقت عقد است(.

 مطلب چهارم: شروط عقد اجاره:

ت که عبارت از رشوط انعقاد، رشوط رشوط عقد اجاره مانند رشوط عقد بیع چهار نوع اس

انفاذ، رشوط صحت و رشوط لزوم میباشند، قانون مدنی افغانستان متام این رشوط را در ضمن 

( خویش مطابق نظریات فقهاء که بعداً اشاره خواهد شد قرار ذیل چنین ترصیح 1324مادۀ )

 منوده است: 

که باجاره داده ميشود، ذکر ی عيندر عقد اجاره عالوه بر رشوط عمومی صحت عقد، تعيي ) 
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که منجر به منازعه نگردد، بيان مدت انتفاع وتعيي مقدار اجرت، رشط می ی منفعت آن به نحو 

 باشد. در غْي آن اجاره فاسد شناخته ميشود(.

 رشط انعقاد: -1

رشوط انعقاد عبارت از اهلیت عاقدین است که طرفین عقد باید عاقل باشند ازیرنو مجنون 

 صالحیت انعقاد عقد اجاره را ندارد. اهلیت و

 در مورد بلوغ عاقدین در عقد اجاره مذاهب قرار ذیل اختالف دارند:

اجاره از جانب صغیر ممیز اگر مأذون باشد و یا مأذون نباشد  دیدگاهی مذهب حنفی: -1

درست است، و اگر محجور باشد در این صورت صحت و انفاذ عقد اجاره به اجازۀ ولی او 

دارد اگر ولی او اجازه داد عقد صحیح و نافذ میگردد و اگر اجازه نداد عقد صحیح و ارتباط 

 260نافذ منیگردد.

 ( مجلة اَّلحکام در مورد رشط اهلیت متعاقدین چنین ترصیح میدارد: 444مادۀ ) 

 )رشط است در انعقاد عقد اجاره اهلیت عاقدین به این معنی که هردو عاقل و ممیز باشند(.

عقد اجاره صغیر ممیز زمانی صحت دارد و نافذ میگردد که  هب مالکی:دیدگاهی مذ -2

 261رضایت و اجازه ولی آن موجود باشد.

رشط صحت عقد اجاره عقل و بلوغ است، زیرا  دیدگاهی مذهب شافعی و حنبلی: -3

 عقد اجاره مانند عقد بیع است در متلیک منفعت از این جهت صحت آن عقل و بلوغ میباشد.

( خویش در مورد اجاره فضولی که خالف صالحیت و 447در ضمن مادۀ )مجلة اَّلحکام 

 رشط اهلیت منعقد شده باشد چنین ترصیح میدارد:

) اجارۀ فضولی موقوف به اجازۀ مترصف است و اگر مترصف صغیر و یا مجنون باشد و 

وصی اجرت، اجرت مثل باشد در اینصورت منعقد میگردد اجارۀ فضولی موقوف به اجازۀ ولی یا 

صغیر و مجنون، لکن رشط است در صحت اجاره موجودیت و باقی ماندن چهار چیز، عاقدین، 

مال معقود علیه، بدل اجاره در صورتیکه از جمله عروض باشد و اگر یکی از موارد چهارگانه 

 موجود نباشد اجاره درست منیشود(.

                                                           
 176ص  4البدائع ج  - 260
 3ص  4رشح الکبیر ج  - 261



 

 (182 ) 
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 میدارد:( قانون مدنی افغانستان نیز چنین ترصیح 1326عین حکم را مادۀ )

ا محجور بوده یه مالک موقوف است. در صورتيکه مالک قارص ز عقد اجاره فضويل، به اجا)

و اجرت مطابق اجرت مثل تعيي گرديده باشد، انعقاد اجاره، موقوف به اجازه ولی يا وصی يا 

 (.قيم ميباشد

از  اگرچه رصاحت از رشط اهلیت ذکر نگردیده است امامجله و قانون فوق مواد در منت 

بدون  شخصیمعلوم میگردد که اجاره زمانی فضولی دانسته میشود که از جانب آنها فهوای منت 

منعقد شده باشد و یا از جانب شخص قارص و محجوری که از جانب  عیناجازه صاحب 

، که قارص را میتوان صغیر غیر ممیز و م باشد منعقد شده باشدمحکمه از ترصفات مدنی محرو 

در را قانون مدنی افغانستان دیدگاه مذهب حنفی را در اهلیت انعقاد عقود مجنون دانست، زی

( قانون مدنی ترصفات صغیر غیر 543مورد صغیر ممیز رشط دانسته است چنانچه در مادۀ )

( خویش ترصف صغیر ممیز را که کامالً 544ممیز را باطل اعالم منوده و در ضمن حکم مادۀ )

 ست، اگرچه ولی وی اجازه نداده باشد.به منفعت وی باشد جواز داده ا

 رشوط نفاذ: -2

برای عقد اجاره تحقق دو رشط ملکیت و وَّلیت باَّلی ملکیت َّلزم است، بنابرین اجارۀ 

 منعقد منیگردد بسبب عدم ملکیت و وَّلیت باَّلی معقود علیه. 262فضولی

الف مذهب انفاذ اجاره فضولی موقوف و مرتبط به اجازه مالک میباشد بنزد مذهب حنفی برخ

شافعی مانند بیع، به این طریق زمانی عقد به اجازه مالک نافذ میگردد که شخص باَّلی معقود 

 263علیه ملکیت و یا وَّلیت داشته باشد .

( قانون مدنی افغانستان که قبالً به آن 1326( مجلة اَّلحکام و مادۀ )447چنانچه مادۀ )

وقوف به اجازه مترصف "مالک عین"، ولی اشاره شد در مورد ترصیح میدارد که اجاره فضولی م

 و یا وصی شخص صغیر و محجور میباشد.
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 رشوط صحت عقد اجاره: -3

در صحت عقد اجاره رشایط است که متعلق به عاقدین، معقود علیه، محل معقود علیه و 

 اجرت میباشد که قرار ذیل توضیح میگردد:

 رشوط که به عاقدین ارتباط دارد:  (أ

  264قدین در عقد اجاره:رشط است رضایت متعا 

رکن اجاره مانند عقد بیع ایجاب و قبول است، بنابرین رشط است تا ایجاب و قبول به 

رضایت منعقد شده باشد تا عقد اجاره صحیح گردد در صورتیکه عقد بدون رضایت صورت گرفته 

ر باشد و یا رضایت بوسیله تدلیس و فریب صورت گرفته باشد چنین اجاره صحت ندارد و اث

 حقوقی ببار منی آورد.

 ( نیز چنین ترصیح میدارد: 448مجلة اَّلحکام در ضمن مادۀ )

 )رشط است در صحت عقد اجاره رضایت متعاقدین " اجیر و مستأجر"(.

 رشوط که به معقود علیه ارتباط دارد عبارت اند از: (ب

باشد تا  رشط است تا منفعت معقود علیه معلوم منفعت از معقود علیه باید معلوم باشد:

منازعه را دفع مناید، در صورتیکه منفعت مجهول باشد این جهالت مفضی به نزاع میشود که در 

 265این صورت اجاره درست منیشود.

 ( نیز ترصیح میدارد: 452در مورد این رشط مجلة اَّلحکام در ضمن مادۀ )

 ) منفعت و مدت در اجاره باید معلوم باشد(.

رشط است تعیین مدت اجاره در اجارۀ رسای ها، منازل  مدت اجاره باید معلوم باشد:

 .رهایشی و مغازه ها

چگونگی نوعیت استفاد از اجاره منازل رشط منی باشد، رصف در اجاره زمین های زراعتی  

 266اجاره حیوانات، و وسایل حمل و نقل رشط است تا نوع استفاده آن نیز معلوم گردد.

رصف مذهب حنفی در ، دت و طویل املدت جائز استاجاره بطور قصیر املبنزد اکرث فقهاء 
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امالک اوقاف، امالک ایتام، اجاره طویل املدت را مجاز منیداند، ممکن مستأجر ادعای ملکیت 

اوقاف را بعد از مدت طوَّلنی مناید از ایرنو در چنین امالک از سه سال بیشرت اجاره را مجاز 

 267منیداند.

فغانستان برای کسانیکه تنها صالحیت اداره مال را ( قانون مدنی ا1325در مورد مادۀ )

 داشته باشد از سه سال اضافه اجازه اجاره را منیدهد که چنین ترصیح میدارد:

) شخصيکه تنها صالحيت اداره مال را دارد، منی تواند مدت اجاره را بيش از سه سال تعيي 

ه سال تنقيص می يابد. مگر اينکه اگر مدت اجاره بيش از سه سال تعيي شده باشد، به س ،منايد

 .قانون طور ديگری حکم منوده باشد(
در صورتیکه استفاده و  معقود علیه باید قابل استفاده و تسلیمی حقیقتاً و رشعاً باشد:

 تسلیمی معقود علیه متعذر و ممکن نباشد در اینصورت اجاره درست منیشود.

ط است که منفعت از معقود علیه مباح رش  منفعت از معقود علیه رشعاً باید مباح باشد:

  268باشد مانند اجاره منزل برای سکونت، بنابرین جائز نیست اجاره در اعامل معصیت و گناه.

 عمل که به اجاره داده میشود نباید فرض و واجب دینی باالی اجیر در عقد اجاره باشد:

عقد اجاره فرض و رشط است عمل که موضوع عقد اجاره را تشکیل میدهد باَّلی أجیر در 

در این چنین اعامل که فرض و  269واجب دینی نباشد مانند مناز خواند پنج وقت، روزه گرفنت

واجب دینی باَّلی اجیر میباشد و منحیث معقود علیه در عقد اجاره قرار گیرد چنین اجاره 

 درست نیست و فاسد میباشد.

 ج( رشوط که به محل معقود علیه ارتباط دارد: 

معقود علیه در عقد اجاره قبض شود و یا قابلیت قبض و گرفنت را داشته باشد  رشط است که

 270زیرا اجاره نوع از بیع است از ایرنو رشط است در عقد اجاره قبض منودن معقود علیه.
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 د( رشوط که به اجرت ارتباط دارد عبارت اند از:

ت حاصل منیشود بنابرین علم به اجر  رشط است که اجرت مال متقوم و معلوم باشد: -

 271مگر به طور اشاره، تعیین و یا هم بیان منودن اندازه اجرت.

مانند اجاره منزل رهایشی به  رشط است که اجرت از منفعت جنس معقود علیه نباشد: -

منزل رهایشی، خدمت در مقابل خدمت، زراعت در مقابل زراعت، زیرا در این حالت اتحاد 

 272شود.جنس باعث تحریم عقد ربا نسیئه می

 رشوط لزوم عقد اجاره: -4

عین به اجاره داده شده باید سامل و خالی از برای رشوط لزوم عقد اجاره رشط است که 

273هرنوع عیب باشد تا از آن به صورت درست منفعت گرفته شود.
 

 

 مطلب پنجم: صفت عقد اجاره:

يَن آَمنُوا ﴿عقد اجاره در نوع خویش عقد َّلزم است بدلیل قول الله تبارک و تعالی:  يَا أَيَُّها الَّذي

ای کسانیکه ایامن آورده اید وفا به عقود تان مناید. بنابر حکم الله تبارک و  274﴾أَْوفُوا بيالُْعُقودي 

 تعالی وفا به عقد َّلزم است.

در این موضوع اختالف نیست که عقد اجاره از جمله عقود َّلزم نیست رصف اختالف بین 

 که قرار ذیل رشح داده میشود: مذاهب در مورد فسخ آن است

فسخ عقد اجاره جواز ندارد بدون عذر، استدَّلل مذهب حنفی به  بنزد مذهب حنفی: -1

يَن آَمنُوا أَْوفُوا بيالُْعُقودي ﴿ آیه متربکۀ: بنابر حکم آیه متذکره فسخ عقد در ، میباشد 275﴾يَا أَيَُّها الَّذي

 276ز ندارد مگر در حالت عذر.اصل وفا به عقد نیست از ایرنو فسخ عقد اجاره جوا

اجاره عقد َّلزم است و فسخ منیگردد مگر  بنزد جمهور ) مالکی، شوافع و حنابله(: -2
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
به آنچه که سائر عقود َّلزم فسخ میگردید مانند موجودیت عیب و یا از بین رفنت محل استیفا 

يَن آَمنُوا أَْوفُوا يَا أَيُّهَ ﴿منفعت و اینها نیز به حکم الله تبارک و تعالی استناد مینامیند:  ا الَّذي

جمهور فقهاء رحمهم الله میگویند که اجاره عقد باَّلی منافع است مشابهت به  277﴾بيالُْعُقودي 

عقد نکاح دارد و از سوی هم از جمله عقود معاوضوی است که اجرت در مقابل منفعت و 

 278منفعت در مقابل اجرت میباشد از ایرنو فسخ منیشود مانند عقد بیع.

 رۀ اختالف:مث -3

 باَّلی اختالف فقهی فوق که اشاره شد حکم ذیل به دیدگاه فقهاء مرتب میگردد:

فسخ میگردد عقد اجاره به فوت یکی از متعاقدین "مستأجر و مؤجر" و  بنزد مذهب حنفی:

اگر عقد بعد از فوت یکی از متعاقدین باقی گذاشته شود و فسخ نگردد در اینصورت منفعت را 

ک میشود بواسطه عقد و اجرت را که مؤجر مستحق میشود برای غیر عاقد که که مستأجر مال

عبارت از ورثه است تعلق میگیرد که این جائز نیست، همچنان انتقال عوضین که منفعت و 

اجرت است در عقد اجاره از مورث به وارث متصور نیست، زیرا عقد اجاره در قسمت مستأجر 

نده باَّلی منافع، و اگر اجازه انتقال عقد را به وارث بدهیم منعقد میگردد هر ساعت در ساعت آی

پس در اینصورت چیزی را انتقال میدهیم که منفعت آینده است در حالی که مورث منحیث 

 مستآجر آن را بعد از مرگ خود صاحب نشده است.

در قسمت فوت مؤجر ملکیت عین که به اجاره داده شده است به ورثه انتقال مینامید، در 

اینصورت حدوث منافع به مالک تعلق میگیرد که وارث است و مستأجر مستحق منفعت منیشود 

 279بدلیل اینکه وارث با مستأجر عقد را منعقد ننموده است.

عقد اجاره با فوت یکی از عاقدین فسخ منیگردد،  بنزد جمهور ) مالکی، شوافع و حنابله(:

خ منی گردد مانند عقد بیع به فوت یکی از زیرا اجاره عقد َّلزم و عقد معاوضوی است پس فس

 280عاقدین.

( ترصیح منوده، عقد 1387قانون مدنی افغانستان دیدگاه اخیر جمهور را در ضمن مادۀ )
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 اجاره با فوت یکی از متعاقدین فسخ منی گردد که چنین ترصیح میدارد:

آن ورثه اجاره گْينده اجاره به وفات اجاره دهنده يا اجاره گْينده خامته منی يابد، با وصف )

در صورت وفات وی می توانند انتهای عقد اجاره را مبنی براثبات اينکه عوايد شان به سبب 

موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته يا اجاره از حدود احتياج شان خارج گرديده است 

جاره مطالبه منايند، مرشوط بر اينکه طلب فسخ حد اکرث در ظرف ششامه از تاريخ وفات ا

 .(گْينده صورت گرفته ومدت معينه اطالع راجع به تخليه نيز رعايت شده باشد

 مطلب ششم: انواع اجاره:

اجاره به نسبت معقود علیه به دو نوع تقسیم میشود، اینکه معقود علیه منافع اعیان می باشد و 

 یا هم معقود علیه عمل می باشد.

ز اجاره است که معقود علیه منافع اعیان عبارت ا نوع اول: معقود علیه اعیان میباشد:

 میباشد و به سه قسم تقسیم میگردد:

 ؛مانند اجاره منازل رهایشی، رسای ها و اراضی اجارۀ عقارات -1

 ؛اجارۀ عروض ) کاَّل ها ( مانند اجاره لباس ها، ظروف -2

 اجارۀ حیوانات. -3

انسان میباشد در این نوع اجاره معقود علیه عمل نوع دوم: معقود علیه عمل میباشد: 

 281مانند اشخاص صاحب حرفه و صنعت از جانب صاحب کار به اجاره گرفته میشود.

( قانون مدنی افغانستان نیز چنین ترصیح 1323تقسیم فوق مطابق کتب فقهی در مادۀ )

 گردیده است:

 )عقد اجاره بر منافع اعیان منقول، غیر منقول و همچنان بر عمل مجاز صورت گرفته میتواند(.

وع اجاره در عمل که معقود علیه عمل باشد و برای کسیکه به اجوره گرفته میشود اطالق لفظ ن

 اجیر میشود به دونوع ذیل تقسیم میگردد:

عبارت از اجیر است که برای شخص خاص در مدت معلوم و کار معلوم  اجیر خاص: -1

 استخدام شده باشد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
کار مینامید مانند نانوای، عبارت از اجیر است که برای متام مردم  اجیر مشرتک: -2

 282خیاط، دَّلل.

 : ختم اجاره:چهارممطلب 

 اجاره از جمله عقود مؤقت و استمراری است ختم و منتهی منیشود مگر به یکی از موارد ذیل:

اجاره منتهی میشود به فوت یکی از متعاقدین "اجیر و  فوت یکی از متعاقدین:  -1

 رد تفصیل داده شد.مستأجر"بنزد مذهب حنفی چنانچه قبالً در مو 

لیکن بنزد جمهور فقهاء "مالکی، شافعی و حنابله" عقد اجاره به فوت یکی از متعاقدین 

 منتهی منیشود مانند عقد بیع به میراث برده میشود از جانب وارثین متوفی.

( به دیدگاهی جمهور 1387قبالً نیز اشاره شد که قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )

 که عقد اجاره با فوت یکی از متعاقدین فسخ منی گردد که چنین ترصیح میدارد: ترصیح منوده

اجاره به وفات اجاره دهنده يا اجاره گْينده خامته منی يابد، با وصف آن ورثه اجاره گْينده )

در صورت وفات وی می توانند انتهای عقد اجاره را مبنی براثبات اينکه عوايد شان به سبب 

وام اجاره را نداشته يا اجاره از حدود احتياج شان خارج گرديده است موت مورث تحمل د

مطالبه منايند، مرشوط بر اينکه طلب فسخ حد اکرث در ظرف ششامه از تاريخ وفات اجاره 

 .(گْينده صورت گرفته ومدت معينه اطالع راجع به تخليه نيز رعايت شده باشد

اجاره است، زیرا اجاره از جمله اقاله یکی از حاَّلت منتهی و ختم شدن  :283اقاله -2

عقود معاوضوی است که بدلین "منفعت و اجرت" به یک دیگر تعلق میگیرد از ایرنو طرفین با 

 رضایت هم میتوانند توافق به فسخ و انحالل عقد اجاره تصمیم اتخاذ منایند.

 ( قانون مدنی نیز ترصیح میدارد:1396( مادۀ )1در مورد فقرۀ )

ین می توانند فسخ عقد اجارۀ را که مدت آن محدود باشد، قبل از انتهای ) هریک از متعاقد

 مدت اجاره مطالبه مناید(.

در صورتی که عین معقود علیه هالک شود عقد اجاره  هالک شدن عین معقود علیه: -3

منتهی میشود، بدلیل اینکه دیگر عین وجود ندارد که بدل اجاره اجرت در برابر منفعت آن 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 پرداخته شود.

با سپری شدن مدت اجاره، اجاره منتهی میشود، مگر در حالت اجاره  انقضای مدت: -4

منتهی و فسخ منیشود که عذر وجود داشته باشد مانند اینکه در اجاره زمین برای زراعت، 

زراعت آن به پختگی نرسیده باشد، در اینصورت تا زمان پخته شدن محصوَّلت به اجرت مثل، 

 284اجاره دوام داده میشود.

( انتهای مدت را موجب ختم و منتهی شدن 1384قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )

 اجاره دانسته که چنین ترصیح میدارد:

 )اجاره به انتهای مدت مرصحه عقد بدون اطالع تخلیه منتهی میگردد(.

 مطلب هشتم: چگونگی عقد اجاره در بانکداری اسالمی:

نکداری اسالمی امروزه مروج بوده و یکی از پر درآمد عقد اجاره از جمله عقود است که در با

ترین مفاد بانکدار اسالمی محسوب میگردد، رسمایه های بانکی تنها پول اسعاری نبوده بلکه 

عقاریات، اموال منقول نیز منحیث رسمایه بانک محسوب میگردد، عقاریات و امالک بانک که 

قد اجاره میتوان از آن  ربح مرشوع توسط یکی از رسمایه های آن محسوب میگردد به طریق ع

عقد اجاره بدست آورد، همچنان شیوه های جدید اجاره در بانکداری اسالمی توسط فتاوای 

معارص علامء جائز دانسته شده است مانند اجاره منتهی به رشط متلیک که در َّلبالی این بحث 

 به آن اشاره خواهیم منود.

به انواع اجاره منفعت اعیان و اجاره در اعامل تقسیم  و همچنان عقد اجاره از نظر فقهی

میگردد که در هردو نوع بانکداری اسالمی در عرص معارص معامالت خویش را در روشنائی 

 قواعد فقه اسالمی و فتاوای معارص اسالمی انجام میدهند.

ماده منودن همچنان اجاره در اموال در نوع اجاره منتهی به متلیک و اجاره در اعامل منحیث آ 

کارگر و کارکن حرفوی دو موضوع جداگانه اجاره از حیث موضوع مورد بحث است که در 

عرص معارص در بانکداری اسالمی و رشکت های اسالمی مروج میباشد که در دو بخش ذیل 

 هرکدام را مورد بحث و تحلیل قرار خواهیم داد:
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 اول: اجاره منتهی به رشط متلیک:

از جمله معامالت بانکداری اسالمی بوده که در بنوک اسالمی مروج اجاره به رشط متلیک 

است تا در قدم اول این عقد معرفی  َّلزممیباشد قبل از اینکه به مرشوعیت این عقد اشاره گردد 

 گردد:

اجاره به رشط متلیک از دو کلمه اساسی بر محتوای این عقد ترکیب شده است و یک 

جاره و متلیک تشکیل شده است که هرکدام در قدم اول اصطالح فقهی ترکیبی است که از ا

 بطور جداگانه و متعاقبا به طور ترکیبی تعریف میگردد:

در مورد اصطالح اجاره در ابتدای این بحث از نظر لغوی و اصطالحی بحث  اجاره: -1

 شده است رضورت به تکرار نیست.

ورد در زبان دری متلیک در لغت از ملک گرفته شده است و کلمۀ عربی مست متلیک: -2

است و در لغت به معنای قوت و صحت است چنانچه گفته میشود مالک شی شد، به این معنی 

 285که قوی شد دست انسان باَّلی ملکیت آن و صحیح شد.

معنای اصطالحی متلیک از معنای لغوی آن خارج نبوده و در اصطالح متلیک در اصطالح: 

 عباره دیگر چیزی را به ملکیت کسی در آوردن. عبارت از کسی را مالک چیزی کردن و یا به

  تعریف اجاره منتهی به رشط متلیک: -3

در این مورد چندین تعریف را نقل مینامیم تا تعریف درست که مطابق سیاق اجاره به رشط 

 متلیک طبق قیود رشعی آن باشد دریافت منایم:

آن مستأجر  که در است اجارهعقد عبارت از  به رشط متلیک:منتهی عقد اجاره  (أ

 ای اجاره و که از قبل یمتیرا به ق شده اجاره شی، آنبعد از  ایدر مدت اجاره تا است  مکلف

 286کند. یدار یتوافق شده است، خراز آن بعد 

تعریف فوق نزدیک به هدف و مقصد اجاره منتهی به رشط متلیک است، از تعریف فوق 

در عقود  ریبا سا که دارد یفع و مقاصدمنا معلوم میگردد که عقد اجاره منتهی به رشط متلیک

در متام  عیب در حالی که عقد ،بطور نسیئه و اقساطی عیبعقد مانند  است کینزدمقاصد خود 
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 مشرتی میباشد. به مبیعه تیمستلزم انتقال مالکخود  اشکال

عبارت از عقد بین دو طرف است که یک طرف به طرف  عقد منتهی به رشط متلیک: (ب

را در مقابل اجرت معین به اجاره میدهد و مستأجر در اقساط معین در خالل دیگری عین معین 

مدت معین اجرت آنرا برای مستأجر میدهد، که در نتیجه ملکیت عین به مستأجر در پرداخت 

 287آخرین قسط انتقال میگردد.

این تعریف نیز نبسبتاً هدف عقد اجاره منتهی به رشط متلیک را بر آورده منوده است لیکن 

مشکل در تعریف فوق این است که هردو عقد را در ضمن یک عقد گنجانیده است، در حالی 

که عقد اجاره و عقد بیع مجزاء در عقد اجاره منتهی به رشط متلیک باید فرض شود چنانچه 

 در مجاز بودن این عقد چنین رشط را فتاوای معارص گنجانیده است.

متلیک منفعت در ابتداء است که  عبارت از عقد اجاره منتهی به رشط متلیک: (ج

  288متعاقباً در اخیر مدت به متلیک عین می انجامد.

این تعریف نزدیک به حقیقت عقد اجاره منتهی به رشط متلیک است زیرا از کلمه و قید 

متلیک منفعت و متلیک عین معلوم میگردد که دو عقد جدگانه فرض شده است که بعد از 

 عقد دوم عقد بیع که متلیک عین است منعقد میگردد. تکمیل عقد اول که اجاره است

عبارت از عقد است  د(  بانهم میتوان عقد اجاره به رشط متلیک را چنین تعریف منود:

که بین طرفین به اجرت و زمان معین منعقد گردیده، مؤجر وعده متلیک عین را به عقد مستقل 

آخرین بدل اجاره طبق توافق قبلی داده بیع و یا هبه به مستأجر در ختم مدت اجاره و سپردن 

باشد، در نتیجه مستأجر منحیث مشرتی عقد بیع و یا موهوب له در عقد هبه صاحب ملکیت 

 عین مورد توافق گردد.

این تعریف را میتوان به رشوط که فقهاء در فتاوای معارص که بعداً اشاره میگردد قرین و 

 مصداق آن دَّللت مینامید: نزدیک دانست که قیود ذیل در این تعریف بر

 اجرت و مدت باید در عقد اجاره منتهی به رشط متلیک معین شده باشد. -1

مؤجر وعده متلیک عین را برای مستأجر توسط عقد جداگانۀ هبه و یا بیع در ختم مدت  -2
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 اجاره داده باشد.

قه در ختم اجاره باید متلیک عین توسط عقد جدید بیع و یا هبه صورت گیرد، زیرا در ف -3

 اسالمی دو عقد در ضمن یک عقد جائز نیست.

 در ختم اجاره و سپردن آخرین مبلغ بدل اجاره ملکیت عین باید به مستأجر انتقال مناید. -4

در مورد عقد  اجاره منتهی به رشط متلیک از نظر علامی معارص سه قول به مرشوعیت و 

 :عدم مرشوعیت آن ترصیح گردیده است که قرار ذیل عبارت اند از

 برخی از علامی معارص اسالمی، عقد اجاره به رشط متلیک را جائز میدانند. قول اول:

عقد اجاره به رشط متلیک را جائز میدانند به رشط جمهور علامی معارص اسالمی،  قول دوم:

 اینکه فرق بین اجاره و متلیک وجود داشته باشد.

 ط متلیک را جائز منیدانند.عقد اجاره به رش برخی از علامی معارص اسالمی، قول سوم:

برخی از علامی معارص مانند شیخ عبدالله الجبیرین دکتور عبد الله محمد  دلیل قول اول:

، عقد اجاره به رشط متلیک را مجاز و از جمله معامالت مرشوع 289و دکتور ابراهیم ابواللیل

 میدانند و دلیل ایشان قرار ذیل میباشد:

اط است مرشوط بر اینکه ملکیت به مشرتی انتقال منی حقیقت این نوع عقد، بیع به اقس

یابد، تا زمانیکه متام اقساط را بایع تسلیم نشده باشد، این نوع اجاره پوشیده برای عقد بیع 

حقیقی است، اگرچه صورت این عقد، اجاره است، در حالی که بر عقود اعتبار به حقائق آن 

 290ا زمانیکه دلیل به منع آن نشده باشد.داده میشود و در رشوط صحت آن شامل میگردد ت

جمهور علامی معارص عقد اجاره به رشط متلیک را در فتوای جمعی در قرار  دلیل قول دوم:

و قرار معیارهای رشعی برای مؤسسات اسالمی و  110/4( شامرۀ 12مجمع فقه اسالمی عدد )

م  1987/  3/  11 – 7ره همچنان قرار فتوای اولین سمینار فقهی برای بیت مالی کویت در دو 

در مورد مرشوعیت عقد اجاره به رشط  115-1/114و فتوای هیئت رشعی بانک راجحی 

 متلیک صادر شده است.
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علامی معارص که فتوای فوق را در مورد مرشوعیت عقد اجاره منتهی به رشط متلیک صادر 

که بین عقد اجاره و عقد  فرق بین اجاره و عقد را میگذارند استدَّلل مینامیند آنهامنوده اند 

متلیک باید فرق شود، در اینصورت عقد درست است و مانع رشعی ندارد، این مانند آنست که 

 291بعد از متام شدن مدت عقد اجاره ملکیت را به عقد بیع باَّلی مستاجر بفروشد و یا هبه مناید.

بو زید، محمد املختار برخی از علامی معارص اسالمی مانند ابن عثیمین، بکر ا دلیل قول سوم:

 عقد اجاره منتهی به رشط متلیک را مجاز منیدانند به دَّلئل ذیل: 292الشنقیطی

نََهى رَُسوُل اللَّهي :))عن أِب هريرة ريض الله عنه، قال میکنند که: ملسو هيلع هللا ىلصاستناد به حدیث پیامرب 

  293((.َعْن بَيَْعتَْيي ِفي بَيَْعةٍ  صَل الله عليه وسلم

 .را از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول خدا نهی منوده از دو بیع در یک بیع

نهی منوده دو بیع را  ملسو هيلع هللا ىلصد که رسول الله گردچنین استنباط می فوقاز حدیث وجه دَّللت: 

در یک بیع که این حدیث مبنی بر منع مصداق بیع اجاره منتهی به رشط متلیک است، زیرا در 

 باَّلی یک عین  منعقد میشود. بیعاین عقد دو 

 این دلیل از جانب علامی که این عقد را مجاز میدانندچنین جواب میگردد:

در عقد اجاره منتهی به رشط متلیک جمع بین عقد بیع و عقد اجاره باَّلی یک عین در یک 

رشط است در مجاز بودن عقد اجاره منتهی به رشط متلیک که دو وقت صورت منیگیرد، زیرا 

، پس زمانیکه هردو عقد از هم جدا شوند بنابرین "عقد اجاره و عقد بیع" از هم جدا گردند عقد

 294باَّلی یک عین در زمان واحد دو عقد منعقد منیگردد.

 شیوه های اجاره منتهی به رشط متلیک: -

اجاره منتهی به رشط متلیک شیوه های مرشوعی دارد که فقهای معارص آنها را تحت رشایط 

 اسالمی مجاز دانسته است که از آنجمله به شیوه های ذیل اشاره میگردد:قواعد فقه 

 یتفروش ملکوعده ب از عقد اجارهد، پس میگردمنعقد  دو طرف نیاجاره بعقد  شیوه اول:

 هیمدت پس از پرداخت کل انیکه در پا داده میشود (رمزی  ای یقی)حق یمورد اجاره به مبلغ
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 .میشوداجر پرداخت اقساط اجاره توافق شده توسط مست

 را عقد امثال آن ای یکشتموتر، خانه، مانند  باَّلی عین عقد اجاره،دو طرف  شیوۀ دوم:

 یجر پس از انقضاؤ م یعنی، ضمیمه میسازندجداگانه به آن  عقددر  را هبه وعدهو منعقد مینامیند 

 ید.هبه مینامرا به مستاجر  عینکه متام اقساط اجاره را پرداخت کند  ینیمدت مع

 و باشد رمزیمثن  نکهیباشد اعم از ا عیاجاره و ب عقد منت قرارداد شامل نکهیا شیوه سوم:

که قرار  ۀاقساط اجار  تادیه متام پرداخت مثن معلق می باشد به رشط عیب عقد درحقیقی،  ای

 .شده پرداخت شود نییاست در مدت تع

 این شیوه در عرص سابق و عرص فعلی مورد اختالف است:

ابق این عقد در باب تعلیق عقد بیع به رشط بود، که جمهور فقهاء آن را ممنوع و ناجائز در س

دانسته بودند، در حالی که امام احمد رحمه الله در یک روایت آن را مجاز و مرشوع دانسته 

است، که شیخ اَّلسالم ابن تیمیه رحمه الله این قول امام احمد را ترجیح داده است و همچنان 

 علامی معارص نیز این قول را ترجیح داده اند. برخی از

برخی از باحثین و محققین میگویند که: عقد اجاره متنهی به رشط متلیک،  وه چهارم:شي

حقیقتاً عقد اجاره است همراه بیع به خیار رشط به نفع مؤجر که برای مدت طوَّلنی "آخرین 

ه زمان طویل را در عقد بیع اجازه مدت عقد اجاره" اجاره داده میشود، کسانیکه خیار مؤجل ب

میدهند عبارت اند از امام احمد، امام محمد بن حسن، أبی یوسف، ابن املنذر، ابن أبی لیلی، 

اسحاق و أبی ثور، برشط اینکه مدت معلوم و محدود باشد، بنابرین اجتامع بیع همراه اجاره 

ع موضوع خاص خود را داشته جائز است در عقد واحد برشط اینکه هرکدام از عقد اجاره و بی

 باشند.

اینکه عقد براساس عقد اجاره منعقد شده باشد ولی مستأجر هر زمانیکه که  شیوۀ پنجم:

بخواهد حق مالکیت باَّلی عین مال اَّلجاره را دارد، مرشوط بر اینکه بیع در زمان خودش متام 

د نظر گرفته شود و یا شود، و به عقد جدید که ارزش قیمت عین مال اَّلجاره در زمان عقد م

 هم مطابق توافق که قبالً صورت گرفته بود.

این شیوه نیز جائز است بدون کدام مشکل و در تصمیم مجمع فقهی که بعداً ذکر خواهد 

شد این شیوه اشاره شده است، رشط که در این شیوه مدنظر گرفته میشود با هیچ نص از قران، 
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 نان مطابق مقتضای عقد اجاره نیز میباشد.سنت و اجامع معارض واقع منیشود و همچ

اینکه عقد مطابق شیوۀ پنجم فوق باشد و براساس عقد اجاره منعقد شده باشد  شیوۀ ششم:

 ولی در سه مورد ذیل اختیار باید به مستأجر داده شود:

 خریداری عین مال اَّلجاره به نرخ بازار در زمان انتهای مدت عقد اجاره؛ -1

 برای مدت های اضافی؛متدید مدت عقد اجاره  -2

اعاده عین مال اَّلجاره بعد از انتهای مدت اجاره به صاحب آن و همچنان مستأجر  -3

حق فسخ عقد را داشته باشد، که این صورت نیز جائز دانسته شده است در قرار مجمع فقه 

 هـ ق. 1409اسالمی در کنفرانس دورۀ پنجم سال 

که قبالً  یمبالغ نییکه در تع میه آن اشاره کرداجاره بعقد است که در  طریقۀهامن  شیوه نیا

در نظر گرفته شده عین مال اَّلجاره  متیبه عنوان اقساط اجاره پرداخت شده، ق مستأجر توسط

 است.

اینکه اشخاص حقیقی و یا حکمی خانه، طیاره و یا کشتی را به بانک بفروشد  شیوۀ هفتم:

 ل به اجاره و وعد به بیع و هبه بدهد.به بائع او  آن راو بعد از خریداری بانک، بانک 

، تنها مجرد تامین مالی بوجود میاورد این شیوه مشکلی را از نظر رشعی از حیث احتامل حیله

از طریق مرابحه و پوشش عملیات ربوی تحت این نام را افزایش میدهد، بدین جهت این بیع 

 از حیث مال و مقصد نزدیک به بیع عینه است.

هـ  1403سال  20/4بیت مالی کویت براین نوع عقد طبق فتوای شامرۀ هیئت بورد رشعی 

خویش اجازه مرشوط داده است اینکه عقد بیع باید از عقد اجاره  (47م ) ص  1980مطابق 

  295 منفصل و جدا منعقد گردد.

 فتاوای که در مورد مرشوعیت اجاره منتهی به رشط متلیک صادر شده قرار ذیل اشاه میگردد:
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 ی مجمع فقه اسالمیفتوا

 در مورد اجاره منتهی به شرط تملیک  

هـ  1421/ جامدی اَلخر /  25( در شهر ریاض کشور عربستان سعودی از تاریخ 12در دورۀ )

 110م قرار شامره  2000سبتامرب سال  28الی  23هـ ق مطابق  1421/ رجب /  1ق / الی 

 .(  در مورد عقد اجاره منتهی به رشط متلیک12/4)

پس از مطالعات و بحث ها ارائه شده به مجمع در مورد اجارۀ منتهی به رشط متلیک و بعد 

از استامع مناقشات و نظریات در این مورد با حضور اعضای مجمع و اشخاص خبیر و تعداد 

 از فقهاء تصمیم ذیل اتخاذ شد:

 اجاره منتهی به رشط متلیک:

 اول: شیوه های جائز و ممنوع قرار ذیل:

 ممنوع: اینکه دو عقد مختلف در یک وقت باَّلی یک عین منعقد گردد. شیوۀ -1

 شیوۀ های مجاز: -2

وجود دو عقد مجزاء که از نظر زمانی مستقل از یکدیگر باشند، طوری که انعقاد عقد  (أ

بیع بعد از عقد اجاره منعقد گردد و یا در ختم مدت اجاره، و همچنان وعده متلیک نیز وجود 

 اختیار معادل وعده در احکام وجود داشته باشد. و یا همداشته باشد، 

 اجاره عملی و واقعی باشد و شامل عقد بیع و ساتر آن نباشد. (ب

ضامنت مال اَّلجاره باید بدوش مالک باشد نه مستأجر، مستأجر آنچه را باید متحمل  (ج

شود که به عین بسبب قصور و یا عدم قصور او میرسد، در صورت تلف شدن منفعت، مستأجر 

 چیزی ملزم منیشود. به

در صورتی که مال اَّلجاره بیمه باشد، باید بیمه تعاونی اسالمی باشد نه بیمه تجارتی و  (د

 بیمه باید به عهده مالک "مؤجر"باشد نه به عهده مستأجر.

هـ( َّلزم است که اجاره منتهی به رشط متلیک احکام اجاره، در طول مدت اجاره تطبیق 

 لک عین اعامل گردد.گردد و احکام بیع در زمان مت
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

و( هزینه  نگهداری و غیره عملیات ملکیت در طول زمان اجاره به عهده مؤجر میباشد نه به 

 عهده مستأجر.

 دوم: شیوه های عقد ممنوع ) غیر مجاز(:

عقد اجاره منتهی به رشط متلیک عین اجاره داده شده در مقابل اجرت در خالل مدت  -1

جدید، به صورت که در اخیر مدت اجاره، عقد اجاره به عقد  معین باشد، بدون انعقاد عقد بیع

 بیع خود بخود تبدیل و منعقد گردد.

اجاره عین برای شخصی به اجرت و مدت معین همراه با عقد بیع برای هامن شخص،  -2

 معلق به رشط پرداخت متام اجرت توافق شده در خالل مدت تعیین شده یا زمان آینده باشد.

مراه با عقد بیع به خیار رشط به نفع مؤجر و مؤکول به مدت معین عقد اجاره حقیقی ه -3

 "آخرین مدت عقد اجاره" باشد.

این موضوع در فتاوای و تصمیامت صادر شده توسط هیئت علمی علامی بزرگ کشور 

 عربستان سعودی گنجانیده شده است.

 سوم: از شیوه های عقد جائز:

عین اجاره شده در مقابل اجرت و مدت عقد اجاره که مستأجر را قادر می سازد از  -1

مرشوط به سپردن  معین منفعت بگیرد، همراه عقد هبه عین از طریق عقد جداگانه با وعده هبه

( در دوره 3/1/13متام اجرت صورت میگیرد. " این حکم مطابق آنچه است که در قرار شامره )

 سوم مجمع در مورد هبه صادر گردیده است".

دادن اختیار به مستأجر بعد از انتهای و وفا به متام اقساط اجرت  عقد اجاره همراه با -2

مستحقه در طول مدت اجاره، عین را به قیمت بازار در زمان ختم مدت اجاره خریداری مناید. 

 ( در جلسه پنجم صادر شده است".5/6)44"این حکم مطابق قرار شامره 

ه داده شده در مقابل اجرت و عقد اجاره که مستأجر را قادر میسازد تا از عین اجار  -3

مدت معین منفعت بگیرد، همراه با تعهد فروش عین اجاره داده شده به مستأجر پس از پرداخت 

 کامل اجرت به مثن که باهم هردو طرف توافق منوده بودند.

عقد اجارۀ که مستأجر را قادر میسازد تا از عین به اجاره داده شده در مقابل اجرت  -4

بگیرد، مؤجر باید برای مستأجر این اختیار را بدهد که در متلیک عین  و مدت معین منفعت
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
اجاره داده شده در هر زمان که بخواهد میتواند عقد بیع را به عقد جدید به قیمت جدید مطابق 

 ."مجمع صادر شده است 5/  44/  6 بازار خریداری مناید. "این حکم مطابق قرار شامره

 چهارم: سائر شیوه ها:

منتهی به رشط متلیک شیوه های مختلف دارد، رضورت به بررسی دارد که در دورۀ آینده اجاره 

 296مجمع باَّلی آن بحث صورت خواهد گرفت، إن شاء الله تعالی.
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 فتوای

م در مورد عقد اجاره منتهی به  1981اولین کنفرانس فقهی بیت تمویل مالی کویت  در سال 

 شرط تملیک

و مستأجر به رشط این منعقد شود که مستأجر در قبال اقساط  در صورتیکه عقد بین مالک

معینی که در مدت معین تقسیم میشود از موضوع عقد بهرمند شود، مرشوط براینکه این عقد به 

مالکیت مستأجر منتهی و خامته یابد، این عقد در صورت مد نظر گرفنت موارد ذیل معترب و 

 صحیح است:

 در طول هامن مدت؛تعیین مدت اجاره و تطبیق آن  -1

 تعیین مبلغ هر قسط از اقساط اجاره؛ -2

انتقال ملکیت به مستأجر در انتهای مدت اجاره بواسطۀ هبه مال اَّلجاره براساس  -3

 297وعدۀ قبلی که در این خصوص بین مالک و مستأجر تفاهم شده باشد.

 

  

                                                           
 329مرجع سابقص  - 297



 

 (200 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 :نقش دولت ها در واگذاری عقار بکر و بایر توسط اجاره  منتهی به رشط متلیک

در فقه اسالمی و قوانین نافذه اراضی و زمین ها به سه دسته تقسیم میگردد، زمین های شخصی، 

 دولتی و عامه.

زمین های شخصی: عبارت از زمین ها و اراضی هستند که به یکی از اسباب کسب ملکیت  -1

 مانند، عقود، تصاحب، میراث، وصیت مالکیت اراضی را اشخاص کسب منوده باشد.

ولتی: عبارت از زمین ها و اراضی هستند که در اسناد و ثایق دولتی بنام یکی زمین های د -2

 از ادارات دولتی و یا بطور عموم بنام دولت ثبت شده باشد.

زمین های عامه: عبارت از زمین ها و اراضی هستند که نه متعلق به اشخاص است و نه  -3

، کوها، دریا، جزائر دریا ها، هم بنام یکی از ادارات دولتی ثبت شده باشد مانند مرعی ها

دشت ها، این نوع زمین ها بعد از عملیه تصفیه و ثبت از زمین عامه به زمین دولتی تغیر 

 مالکیت شده میتواند.

بنابر معرفی فوق زمین ها و اراضی دو نوع اخیر که زمین های دولتی و زمین ها عامه هستند، 

 عتی، حیوانی و سائر عمرانات نقش خوبی دارد.دولت در عمران و آبادی آن منحیث فارم ها زرا

دولت میتواند براساس طرح برنامه های سود مند اقتصادی توسط سرتاتیژی های اقتصادی 

برای این نوع زمین پالن های اقتصادی وضع منوده و سکتور خصوصی را در بخش عمران آن 

متلیک را منعقد منوده که از سهیم منوده باَّلثر عقود مرشوع رشعی مانند اجاره منتهی به رشط 

یک سو اقتصاد ملی رشد مناید و از سوی دیگر سکتور خصوصی با فعالیت های اقتصادی خود 

زمینه کاریابی را مساعد ساخته و همچنان در چرخ رشد اقتصاد عامه باَّلثر بدل اجاره، مالیه 

 بر عایدات و محصول به خزانه دولت نقش میداشته باشد.

ک و زمین های دولتی را میتوان در مودل ایجاد و احیای بانک های نقش دولت در امال 

زراعتی، رهنی و تعمیراتی دریافت منود، که در خصوص ایجاد، انحالل و احیای دوباره آنها 

در مباحث قبلی توضیح داده شده بود این نوع بانک نه تنها در عرصه سائر معامالت بانکداری 

که میتوان در عرصه عقد اجاره منتهی به رشط متلیک و احیای اسالمی سودمند واقع میشوند، بل

زمین های بکر و بایر و یا زمین های موات "مرده" اشخاص حقیقی و حکمی بعد از عقد اجاره 

آنها را عمران منوده و با نظرداشت رشایط و مطابق شیوه های که قبالً ذکر گردید طبق فتاوای 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

معامالت مرشوع رشعی و علی الخصوص اجاره منتهی معارص که از آن نیز ذکر صورت گرفت 

 به رشط متلیک را منعقد منایند.

 چگونگی اجاره منتهی به رشط متلیک در بانکداری اسالمی:

بعد از ذکر موارد و شیوه های متذکره در مورد اجاره منتهی به رشط متلیک همراه با ذکر فتاوای معارص 

ظرداشت دیدگاهی فقهی آن در قدم اول باید ذکر گردد آن طبق رشوط و مقتضای عرص حارض با درن

 که اجاره منتهی به رشط متلیک از نظر جمهور فقهای معارص مجاز است اما تحت رشوط ذیل:

دو عقد مجزاء که از نظر زمانی مستقل از رشط است که عقد اجاره و عقد بیع باید  -1

منعقد گردد و یا در ختم مدت یکدیگر باشند، طوری که انعقاد عقد بیع بعد از عقد اجاره 

 .اجاره، و همچنان وعده متلیک نیز وجود داشته باشد

 اجاره فعلی و واقعی باشد و شامل عقد بیع و ساتر آن نباشد.رشط است که عقد  -2

 .باشد ؤجربدوش م باید ضامنت مال اَّلجاره -3

تجارتی وباید  در صورتی که مال اَّلجاره بیمه باشد، باید بیمه تعاونی اسالمی باشد نه بیمه -4

 به عهد مالک )مؤجر( باشد نه به عهده مستأجر.

است که اجاره منتهی به رشط متلیک در طول مدت اجاره تطبیق گردد و احکام رشط  -5

 بیع در زمان متلک عین اعامل گردد.

اشد نه به بهزینه  نگهداری و غیره عملیات ملکیت در طول زمان اجاره به عهده مؤجر  -6

 عهده مستأجر.

ورت تحقق رشوط فوق و سائر احکام که در فتاوای قبلی ذکر شد تحقق یابد عقد در ص

اجاره منتهی به رشط متلیک درست و صحیح است، بانک های اسالمی میتوانند طبق رشوط و 

احکام وضع شده فقهی در مورد عقد اجاره را در معامالت بانکداری اسالمی خویش منعقد 

 مرشوع ذیل تحقق میابد: منایند که در این نوع عقد اهداف

 عقد مرشوع طبق احکام رشیعت اسالمی منعقد میگردد؛ -1

 جلوگیری از قرضه های ربوی صورت میگیرد؛ -2

 رشد اقتصادی در معامالت مرشوع رشعی صورت میگیرد؛ -3

مالک شدن مردم از طریق معامالت مرشوع و تکمیل رضوریات ما یحتاج آنها با استفاده  -4
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ین بسبب عقد بیع بطور جداگانه از عقد اجاره و یا هم بسبب از عقد اجاره الی متلیک ع

 هبه صورت میگیرد.

 دوم: اجاره در عمل:

در انواع اجاره که قبالً اشاره منودیم یکی هم اجاره در عمل میباشد که مشمول اعامل 

اشخاص از حیث فن و تخصص میباشد و یا به عبارۀ دیگر موضوع عقد اجاره، عمل شخص 

ی شخصی که به اجرت گرفته میشود اطالق اجیر میشود، که به اجیر عام و اجیر میباشد، باَّل 

 خاص تقسیم میگردد، تفصیل این موضوع قبالً ذکر گردیده است.

در عقد اجاره به اعامل را میتوان بطور انفرادی که یک نفر اجیر بخاطر کار معین استخدام 

اسالمی معارص میتوان از رشکت اعامل ) میگردد مثال داد و همچنان در سیستم های بانکداری 

 ابدان( بطور مفاوضه و عنان مثال داد.

، در کتب فقه به این میباشد و کار عبارت از رشکت است که محل آن عملرشکت اعامل 

توضیح معرفی گردیده است که دو یا بیشرت از دونفر نوع معین و یا غیر معین  عمل را قبول 

و یا مشارکت در صنعت، زراعت و تجارت  298میدهند مانند خیاطیکنند که مشرتک آن را انجام 

را مثال داد، چنانچه در رشکت های موضوعه تحت عنوان رشکت های تضامنی کار فعالیت این 

 نوع رشکت ها فعالیت مینامیند که حقوق موضوع آنرا چنین تعریف مینامید:

شخص دیگر کاری را  اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که برای رشکت تضامنی کار:

 299انجام یا تعهدی را ایفا کنند، مفاد کار رشکت بین شان طبق موافقت رشکاء تقسیم گردد.

بنابر معرفی رشکت اعامل در مصطلح فقهی و رشکت تضامنی در مصطلح حقوق موضوعه در 

عرص فعلی این نوع رشکت ها بطور کار مشارکتی معین براساس حرفه و تخصص تأسیس و 

ینامیند، همچنان بانک های اسالمی توسط رشکت ها فرعی خویش میتوانند چنین فعالیت م

 خدمات را توسط عقد اجاره به عمل انجام دهند.

از سوی هم رشکت های خدمات کاری که کارگران را در عقد کار به مؤجرین معرفی مینامیند 

  فعلی وجود دارد.و خود رشکت منحیث وسیط بین کارگر و کار فرما عمل مینامید نیز در عرص

                                                           
 106الرشکات ِف الفقه السالمي دراسة مقارنة ص  - 298

 (23قانون رشکت های تضامنی مادۀ ) - 299



 

 (203 ) 

 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 :مشارکتعقد : پنحممبحث 

متفاوت است، رشکت ها در فقه اسالمی نسبت به قوانین موضوعه  مشارکتعقد رشکت و 

تجارتی  ۀقرار میگیرد، از ایرنو در قوانین جداگان بحثدر رشته حقوق تجارت مورد موضوعه 

 رشته حقوق مدنی در میگیردتنظیم میگردد، اما رشکت های که در فقه اسالمی مورد بحث قرار 

چنانچه این تفکیک در قوانین افغانستان به مشاهده میرسد  تنظیم میگردد، "قوانین مدنی"

قدم در بخاطر اینکه این دو نوع رشکت ها را در کل از هم تفکیک منوده باشیم َّلزم است تا 

و به ر منایم ذکرشکت های که در فقه اسالمی و معامالت بانکداری اسالمی مروج است اول 

در اخیر از تعامالت بانکداری اسالمی  و منودهتوضیح  نیز موضوعه را های رشکتتعقیب آن 

 :ذکر خواهیم منودرا در عقد مشارکت 

 : در فقه اسالمی ی ) مدنی (ها شرکتانواع : اولمطلب 

د، در قدم اول به دونوع تقسیم میگردد، رشکت امالک و رشکت عقو  فقه اسالمی در رشکت های

که هدف ما در این مبحث تنها رشکت عقود است که در بانکداری اسالمی مروج است بنابرین 

 رشکت، مرشوعیت ،رشکت تعریف و در این مطلب خویشاز بحث رشکت امالک میگذریم 

 ذکر خواهیم منود:را ، ارکان و رشوط رشکت انواع رشکت

 اول: تعریف رشکت:

 300ست شدن با یکدیگر در کارید شدن مال، همرشیک شدن، خلط رشکت در لغت به معنای 

 استعامل میگردد.

از دیدگاه را اختالف وجود دارد که قرار ذیل هرکدام  ءدر تعریف اصطالحی رشکت بین علام

 مذاهب اسالمی جداگانه تعریف مینامیم:

 301و ربح میباشد. رسمایهرشکت عبارت از عقد بین دو رشیک در  بنزد احناف: -1

کت عبارت از اجازه دو نفر برای یکدیگر در ترصف است، یعنی رش  بنزد مالکی ها: -2

                                                           
  (lamtakam.com)فرهنگ فارسی عمید -معنی رشکت  - 300
 364ص  3رداملحتار ج  - 301

https://lamtakam.com/dictionaries/amid/24321/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://lamtakam.com/dictionaries/amid/24321/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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 302هرکدام دو رشیک اجازه دارند در ترصف مال یکدیگر.

رشکت عبارت از ثبوت حق در یک شی بین دو نفر یا زیاد از دونفر به  بنزد شوافع: -3

 303طریقه شایع میباشد.

 304رشکت عبارت از اجتامع در استحقاق و یا ترصف است. بنزد حنابله: -4

 عقود در تعارف فوق تعریف مذهب حنفی راجح تر است بدلیل اینکه به هدف رشکت

رشکت به انواع رشکت امالک و  قبالً ذکر منودیم که، سازگارتر است نسبت به سائر تعاریف

رشکت عقود تقسیم میگردد، از ایرنو بین رشکت امالک و رشکت عقود باید تفکیک قائل شویم 

 میگردد.قه حنفی دریافت فتعریف که آن تفکیک در 

حنفی در فقه قانون مدنی افغانستان نیز رشکت را از حیث رشکت عقود مقارن به تعریف 

 ( خویش چنین تعریف منوده است:1216ضمن مادۀ )

رشکت عبارت از عقديست که ِبوجب آن دو يا زياده از اشخاص تعهد ميناميد، تا در بکار )

مقدار مال يا انجام عمل يا اعتبار طوری سهيم شوند که انداخنت يک فعاليت مالی به پرداخت 

 د(.مفاد وخساره به اساس موافقه که بي آنها صورت گرفته، توزيع شو 

( 53همچنان قانون بانکداری افغانستان مشارکت را از حیث قرارداد بانکی در ضمن فقرۀ )

 ( خویش چنین تعریف منوده است:2مادۀ )

ین دو و یا بیشرت از دو رشکاء که در تهیۀ وجوه یا رسمایه تجارت ) مشارکه: قرارداد است که ب

سهم دارند، جهت انجام فعالیت تجاری، منعقد گردیده و به اساس آن در نفع و رضر با هم 

 رشیک میباشند(.

 :رشکت دوم: مرشوعیت عقد

ل آن به کتاب الله، سنت، اجامع و معقول در رشیعت اسالمی ثابت بوده که دَّلئ مشارکتعقد 

 قرار ذیل اشاره میگردد:

 

                                                           
 348ص  3الرشح الکبیر مع حاشیه الدسوقی ج  - 302
 211ص  2مغني املحتاج ج  - 303

 1ص  5املغني ج  - 304
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 کتاب الله: -1

فَُهْم رُشَكَآُء ﴿ :به کتاب الله ثابت بوده که الله تبارک و تعالی میفرماید مشارکترشکت و عقد 

 آنها در یک بر سوم حصه رشیک اند. 305﴾ىفي ٱلثُّلُثي 

ته دانسجائز ( 1/3فوق که در یک بر سوم )رشکت در اموال براساس حکم الهی وجه دَّللت: 

و  میباشد اموال ،ل در عقوداصجائز است چنانچه  مشارکتنیز در عقود  از ایرنواست شده 

 با هم رشیک میگردند بنابرین رشاکت در عقود نیز جائز است. در عقد طرفین بسبب ربح

ي بَْعُضُهْم َعََلَٰ ﴿ :میفرماید تبارک و تعالی همچنان الله َن الُْخلَطَاءي لَيَبْغي إيَّلَّ   بَْعٍض َوإينَّ كَثيْيًا مي

اليَحاتي َوقَلييل  َما ُهمْ  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمي و بسیار از رشیکان در حق یکدیگر ظلم و  306﴾الَّذي

 اند.تعدی میکنند مگر آنانیکه اهل ایامن و عمل صالح هستند که آنها هم بسیار کم

م و تعدی توصیف منوده در آیه فوق الله تبارک و تعالی خیانت در رشاکت را ظلوجه دَّللت: 

ممنوع قرار داده است و کسانیکه اهل ایامن اند در اعامل صالح خویش خیانت در  آن راو 

 را خیانتآن در  کهجائز است  در رشیعت رشاکت منی منایند، پس واضح میگردد که رشکت

 دانسته است. ممنوع و حرام

 سنت: -2

که قرار ذیل به برخی آنها اشاره  نیز ثابت شده ملسو هيلع هللا ىلصو رشاکت به احادیث نبی کریم  مشارکت

 میگردد:

)) أنا ثالث الرشیکین قال: إن الله عزوجل یقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال أن النبي  ريض الله عنهعن اِب هریرة 

روایت است  رضی الله عنهاز ابی هریرة  307مامل یخن احدهام صاحبه، فإذا خانه خرجت من بینهام((

تعالی روایت میکند که : در بین دو رشیک  از الله تبارک 308در حدیث قدسی ملسو هيلع هللا ىلصکه نبی کریم  

                                                           
 (12قرانکریم ) سورۀ النساء /  - 305

 24کریم ) سورۀ ص / قران - 306
رواه أبو داود والحاکم، دراین حدیث ابوالقاسم اصبهانی در کتاب ترغیب و ترهیب از حکیم بن حزام صحیح دانسته است "  - 307

 "108ص  6جامعه اْلصول ج 
جانب الله حدیث قدسی عبارت از حدیث است که لفظ آن از جانب پیامرب صلی الله علیه وسلم میباشد، لیکن معنای آن از  - 308

تبارک تعالی میباشد و به وحی خفی "پوشیده" به پیامرب صلی الله علیه وسلم نازل میگردد، فرق آن با قرآن اینست که قرآن لفظ و 

 معنای هردو آن از جانب الله تبارک و تعالی میباشد و توسط وحی آشکار و جلی به پیامرب صلی الله وسلم نازل گردیده است.
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من سوم آنها استم تا زمانیکه خیانت با یکدیگر نکنند، زمانیکه خیانت منودند من از بین آنها 

 خارج میشوم.

در حدیث فوق الله تبارک و تعالی به منع خیانت در رشاکت حکم منوده است وجه دَّللت: 

ت و صداقت تأکید منوده و الله تبارک و تعالی و در صورت تداوم رشکت بین دو رشیک به امان

و  قرار داده استسوم در خیر و برکت آن رشیک وع رشاکت که صداقت باشد ن خود را در آن

، دلیل صداقت در رشاکت برکت دانسته استخارج  خود را از چنین رشاکتدر صورت خیانت 

ی رشکاء را به صداقت بین است، بنابرین رشکت در حقیقت مرشوع است که الله تبارک و تعال

و خیانت را در  و خود را سوم آنها از حیث خیر و برکت قرار داده است هم تشویق منوده

 و بد دانسته است.منوده  رشاکت مذمت

را انجام میدادند و بین هم رشکت  مشارکتبیشرتین مردم عقد  ملسو هيلع هللا ىلصهمچنان در زمان پیامرب 

 مشارکتموده بود از ایرنو ثابت میگردد که عقد آنها را منع نن ملسو هيلع هللا ىلصدر عقد مینمودند، پیامرب 

)) زید بن ارقم وبراء بن عازب هردو انچه در حدیث روایت شده که : نمرشوع و مقبول است چ

 ملسو هيلع هللا ىلصرشیک بودند و آنها طالء را به نقد و نسیئه" قرض" خریده بودند، این سخن به رسول الله 

جائز و آنچه به قرض خریداری  حکم منود آنچه به نقد خریداری شده ملسو هيلع هللا ىلصرسید، آنحرضت 

 309رد منائید((. آن راشده 

از حدیث فوق واضحاً مرشوعیت رشکت معلوم میگردد و همچنان آن نوع عقود وجه دَّللت: 

مرشوع و مجاز دانسته است، و رشکت در عقود  آن رامنعقد گردد که رشیعت  مشارکتباید در 

 د گردد مجاز منیباشد.که ربا، قامر و سائر عقود غیر مرشوعه در آن منعق

 اجامع: -3

به اجامع امت  رحمه اللهنذر املمتام آنها را ابن  فقهاء آنها را ذکر منودهانواع رشکت هایکه 

وجه تسمیه آنها اختالف نظر وجود و علت  ،مرشوع دانسته است، اگرچه در برخی از رشوط

 310دارد اما در اصل رشکت به اجامع امت مرشوع و مجاز میباشد.
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 :معقول -4

، عقل نیز مشارکتبادرنظرداشت سه منبع اولی رشیعت اسالمی در مورد مرشوعیت عقد 

نظر شود، طریقه خوبی برای رشد  مشارکتمینامید، زیرا اگر به عقد  آن راتقاضای مجاز بودن 

رسمایه افراد است که مردم به آن رضورت دارند تا از طریق مرشوع رشعی رسمایه خویش را 

دهند، همچنان در رشکت هردو رشیک وکیل یکدیگر میباشند بسبب انعقاد رشد  مشارکتبطور 

مرشوع و مقبول به جهت رضورت مردم در رشیعت اسالمی ، چنانچه عقد وکالت مشارکتعقد 

نیز  مشارکترد منی مناید و معقولیت در مرشوعیت آن نهفته است عقد  آن راو عقل است 

 وکالت مرشوع و مجاز است. عقد مانند

 :مشارکتانواع رشکت ها در عقد  :ومس

از  که در فقه ذکر گردیده است در قوانین کشور های اسالمی در قوانین مدنی یرشکت ها

تنظیم گردیده است چنانچه در قانون مدنی افغانستان انواع از رشکت های که  حیث معامالت

 مسجل میباشد.در فقه بحث شده 

فقه اسالمی  احکام ازاست  منوده ت های پیشبینیکه برای این نوع رشک را قانون مدنی قواعد

قواعد و احکام رشیعت اسالمی تنظیم  آنها طبقمتام معامالت که ، تبعیت و پیروی منوده است

عقود و معامالت وجود دارد که رشیعت  ازدر آن نوع  که میگردد، برخالف رشکت های تجارتی

و فاسد دانسته است و متسک به چنین اسالمی آنها را مجاز ندانسته و چنین عقود را باطل 

عقود را حرام میداند، و اگر رشکت های تجارتی موضوعه عقود و معامالت خویش را به طریقه 

جائز و مقبول است، اختالف رشیعت  نیز و قواعد رشیعت اسالمی منعقد مناید آن نوع معامالت

امالت آنها میباشد که کدام بلکه در نوع مع یستاسالمی با رشکت های موضوعه در وجود آنها ن

تأسیس  رشیعت اسالمی بنابرین، و یا مردود میداندنوع معامالت را رشیعت اسالمی مجاز 

هرگاه رشکت ها تجارتی در حقوق موضوعه به  ناجائز و حرام منیداند، را رشکت های موضوعه

د عقود و د، چنین معامالت تحت قواعنت ورز در رشیعت اسالمی مبا مشارکتمعامالت و عقود 

، چنانچه بانک های اسالمی که در حکم رشکت های معامالت اسالمی و مشارکت مجاز میباشد

و یا انواع رشکت های مدنی  و مضاربت را انجام میدهند، مشارکتتجارتی فعالیت مینامیند عقد 

مجاز رشیعت اسالمی را  یکه در فقه اسالمی ترصیح گردیده اند ممکن معامالت و عقود تجارت
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 د.ند و آن معامالت تجارتی محسوب گردننعقد منایم

 بعدیکه در مطلب  هاقانون موضوعه افغانستان معامالت تجارتی و مدنی را از معامالت آن

مد نظر میگیرد نه به صفت تاجر از ایرنو ممکن شخص  خواهد شد رشکت های موضوعه بحث

رصافی را انجام اینکه عقد مانند  شدبا تجارتی که انجام میدهد معاملهاما تاجر باشد و یا خیر، 

دهد و این معامله اگر از جانب رشکت تجارتی صورت گیرد و یا رشکت مدنی معامله تجارتی 

 حسوب میگردد.م

 ال اینجاست که تفکیک رشکت های تجارتی و مدنی در قوانین  چرا صورت گرفته است؟سؤ 

 طی موارد ذیل عبارت اند از:پاسخ 

بیشرتین دعاوی رشکت های تجارتی از حیث معامالت  :از حیث منازعه و دعوی -1

آنها به محاکم تجارتی از حیث معامالت تجارتی ارجاع میگردد، و در رشکت های مدنی بیشرتین 

 دعاوی از حیث معامالت آنها به محاکم مدنی راجع میگردد. 

در معامالت تجارتی هرگاه مشکل،  از حیث منبع برای حل رسیدگی دعاوی و نزاع: -2

جهت حل منازعه مراجعه   دعوی و نزاع بوجود آید در قدم اول به قرارداد منعقده تجارتی

در صورتیکه در قرارداد موضوع حل نگردیده باشد به قوانین تجارتی مراجعه صورت  میگردد و

میگیرد و اگر در قوانین تجارتی حکمی موجود نباشد، به عرف تجارتی مراجعه میگردد و اگر 

 311ضوع حل نگردد، در اخیر به احکام سائر قوانین مراجعه صورت میگیرد.در عرف هم مو 

برخالف در معامالت مدنی هرگاه مشکل، دعوی و نزاع بوجود آید در قدم اول به قوانین 

مدنی مراجعه صورت میگیرد، و اگر در قوانین مدنی حکمی نباشد به فقه حنفی مراجعه صورت 

ود نباشد به عرف مراجعه صورت میگیرد و در بین عرف میگیرد و اگر در فقه حنفی حکمی موج

 312خاص نسبت به عرف عام ارجحیت داده میشود.عرف هم به 

 باَّلی رشکت های تجارتی قوانین تجارتی قابل تطبیق میباشد از حیث تطبیق قوانین: -3

 .میباشد و باَّلی رشکت های مدنی قوانین مدنی قابل تطبیق

الیات و محصول طبق ی رشکت های تجارتی مباَّل  از حیث طلبات مالیاتی دولت: -4

                                                           
 اصولنامه تجارت مراجعه گردد. 2به مادۀ  - 311
 قانون مدنی مراجعه گردد. 1به مادۀ  - 312
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باَّلی رشکت های مدنی مالیات و  حالی کهشخصیت های حکمی تجارتی  وضع میگردد، در 

 محصول طبق شخصیت های حکمی مدنی وضع میگردد.

رشکت های تجارتی طبق اساسنامه خویش به انواع  ذاری و فعالیت:گاز حیث نام -5

رشکت های  حالی کهتأسیس و فعالیت مینامیند، در  ،رددمیگذکر  بعدیمختلف که در مطلب 

ذکر میگردد فعالیت  در این مطلبمدنی طبق معامالت و نوع رشاکت خویش به انواع که 

 مینامیند.

تفاوت های فوق به این معنی نیست که رشکت های مدنی منیتوانند عقود تجارتی را انجام 

هرکدام میتوانند انجام دهند، بلکه  را مدنی دهند و یا هم رشکت های تجارتی منیتوانند، عقود

 .که بنابر خصوصیت و پیشربد امور خویش به معامالت تجارتی و مدنی مبادرت ورزند

تجارت  اصولنامۀد طبق نمیتوان رشکت ها اعم از مدنی و تجارتی نظر به معامالت انجام شده

تجارتی نامید، سائر معامالت  را آن نوع معامالت گردیدهتجارتی توصیف  که افغانستان معامله را

بنابرین رشکت های که در مدنی نامید،  را معامالت آن نوع که تجارتی توصیف نگردیده است

بحث میگردد میتوانند معامالت تجارتی و یا مدنی هردو را انجام  مشارکتفقه اسالمی و عقد 

 دهند، لیکن تأسیس آنها طبق قوانین مدنی در قوانین تنظیم میگردد.

رشکت های که در فقه اسالمی توصیف شده اند و منحیث رشکت های مدنی در قانون مدنی 

 :نداحکام آن مطابق فقۀ اسالمی ذکر گردیده است در چارت ذیل تقسیم بندی گردیده ا

دیدگاه های فقهای اسالمی  ذکر گردیده که از انواع رشکت هات جدول متذکره در تقسیام

ها
ت 

رشک
ع 

وا
ان

رشکت اموال
رشکت عنان

رشکت مفاوضه

(ابدان) رشکت اعامل 
رشکت عنان

رشکت مفاوضه

(به اعتبار و  ذمت)رشکت  وجوه 
رشکت عنان

رشکت مفاوضه
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 قرار ذیل دیدگاۀ فقهاء در مورد نقل میگردد:ذکر گردیده است که متفاوت 

ذکر گردید در قدم اول به سه نوع  متذکره جدولانواع رشکت های که در  :دیدگاه فقه حنفی

تقسیم میگردد که رشکت اعامل را رشکت ابدان و رشکت وجوه  "وجوهاموال، اعامل و رشکت "

تأسیس رشکت عنان و مفاوضه  بطوراز رشکت های سه گانه  هرکدامرا رشکت ذمت نیز میناممند، 

 313.ه میتوانددیگرد

اعامل رشکت ها به چهارنوع، رشکت عنان، مفاوضه، رشکت  فقه مالکی و شافعی:دیدگاه 

 314تقسیم میگردد.وجوه و رشکت 

، رشکت اعامل رشکت ها به پنج نوع، رشکت عنان، رشکت مفاوضه، رشکت فقه حنبلی: دیدگاه

 گردد.رشکت مضاربت تقسیم میوجوه و 

 قبالً ذکر گردید با تفاوت بین هم قرار ذیل تعریف میگردد:جدول هرکدام از رشکت های که در 

 رشکت اموال: -1

 یا بیشرت از دو رشکت اموال چنانچه از نامش معلوم میگردد عبارت از رشکت است که دو

، ربح میباشد رسمایهبه این توضیح که محل در رشکت اموال  315نفر در مال باهم رشیک شوند،

رشکت اموال به رشکت عنان و مفاوضه در بین رشکاء براساس تفاهم معلوم تقسیم میگردد، 

 میتواند بین طرفین منعقد گردد.

اعامل را جداگانه تعریف ننموده است،  و قانون مدنی افغانستان هرکدام از رشکت های اموال

به  تنها اموال و اعاملرا جداگانه تعریف منوده است و در مورد رشکت  هرصفاً رشکت وجو 

 ( خویش چنین ترصیح میدارد:1217ۀ )تأسیس آن طبق حکم ماد

رشکت مفاوضه  :) رشکت خواه به اعطای مال باشد يا انجام عمل يا اعتبار دونوع است

 .وعنان(

 : (ابدان) رشکت اعامل -2

، در کتب فقه به این میباشد و کار عبارت از رشکت است که محل آن عملرشکت اعامل 

                                                           
 313ص  3تبیین الحقائق زیعلی ج  - 313
 212ص  2/ مغني املحتاج ج  248ص  2بدایة املجتهد ج  - 314
 106ارنة ص دکتور خلیل رشاد حسن، الرشکات ِف الفقه السالمي دراسة مق - 315



 

 (211 ) 

 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

وضیح معرفی گردیده است که دو یا بیشرت از دونفر نوع معین و یا غیر معین از عمل را قبول ت

در صنعت، زراعت و تجارت  مشارکتو یا  316دهند مانند خیاطیمیانجام  آن راکنند که مشرتک 

مال منحیث رأس املال در این نوع رشکت های  ،برخالف رشکت اموال بنابرین رشکت اعامل

که  است شد بلکه محل در رشکت اعامل چنانچه از نامش معلوم میگردد، اعاملد منیبامحل عق

اعامل بطور  هکار، صنعت، تولید، زراعت و غیر  دانجام میشود که میتوان "اشخاص"توسط ابدان 

فعالیت  ،، چنانچه در رشکت های موضوعه تحت عنوان رشکت های تضامنی کارباشد مشارکت

 مینامیند.

 تواند بطور عنان و مفاوضه ایجاد و بین طرفین انعقاد گردد.رشکت اعامل نیز می

 :(ذمت و اعتبار) رشکت وجوه -3

 انعقاد رسمایه دو یا بیشرت از دو نفر بدون ذکربین  عبارت از رشکت است کهرشکت وجوه 

خرید را بطور نسیئه و قرض انجام داده و به نقد میفروشند که ربح و نفع بین آنها رشکاء  ،گردد

اینوع رشکت چنانچه از نامش   317ازه ضامنت که از مثن مبیعه منوده اند تقسیم میگردد.به اند

در این نوع رشکت محل و موضوع  .منعقد میگردد و ذمت اعتامدمعلوم میگردد بیشرت باَّلثر 

این رشکت   ،میباشدو ذمت طرفین در خرید و فروش مال و اعامل منیباشد بلکه اعتبار  ،عقد

 ایجاد و بین طرفین منعقد گردیده میتواند. مفاوضه نیز بطور عنان و

( مانند فقه 1220در ضمن حکم مادۀ ) وجوه " اعتبار" در قانون مدنی افغانستان رشکت

 اسالمی چنین تعریف گردیده است:

) رشکت به اعتبار، آنست که در آن دو یا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به خرید مال 

آن مسؤل بوده در حصۀ معین از ه منایند که مال را فروخته هریک بصورت نسیئه طوری موافق

 مفاد و خساره سهیم باشند(.

 

 و ترصف تقسیم نفع ،تعهد، اجراآت براساس که فوقاً ذکر شد های هرکدام از سه نوع رشکت

عنان و مفاوضه تقسیم میگردد که هرکدام از عقد عنان و مفاوضه  مشارکتعقد  به بین طرفین
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 معرفی میگردد: قرار ذیل

  رشکت عنان: -

هرکدام از دو رشیک چنانچه گفته میشود که  318عنان در لغت به معنای لجام اسپ است 

 لجام یکدیگر را گرفته اند و منیگذارند هر آنچه بخواهد انجام دهند.

فایده  که ربح و شده میباشدانجام  معامالتغرض دونفر  بین عبارت از رشکت در اصطالح:

در رشکت عنان رشط نیست که مساوات در مال و در ترصف باشد،  ،باشدمیرتک بین آنها مش

در این نوع رشکت جائز است که یک رشیک نسبت به رشیک دیگر بیشرت مال را به رشاکت 

گذاشته باشد، چنانچه در این نوع رشکت جائز است که یکطرف رشکت مسؤل باشد از اعامل 

نان جائز است که در ربح هردو رشیک با هم رشکت و جانب دیگری مسؤل نباشد، و همچ

 ،مساوی سهم داشته باشند و یا متفاوت براساس رشط که بینهم در زمان عقد گذاشته میباشند

 319میباشد.رسمایه رشکت خساره در این نوع رشکت باَّلی 

وکیل یکدیگر محسوب  از رشکاء در انعقاد معالمالت و ترصف در رشکت عنان هرطرف

کفیل در انعقاد معامالت و ترصف رشکت هرطرف نوع ف رشکت مفاوضه در آن بر خال ، میشوند

 .میباشندیکدیگر 

( قانون مدنی افغانستان با در نظرداشت دیدگاهی 1219رشکت عنان در ضمن حکم مادۀ )

 فقه اسالمی چنین تعریف گردیده است:

رسمایه، مفاد یا  ) رشکت عنان آنست که رشکاء در آن طوری موافقه منایند، که در ترصف یا

 خساره باهم متفاوت باشند(.

  رشکت مفاوضه: -
همچنان به معنای  320.است رشیک بودن و برابر بودن با هم در امریدر لغت به معنای 

، مفاوضه از باب مفاعله میباشد که از همین رو به مفهوم مساوات مساوات نیز استعامل میگردد

 ردد.استعامل میگو برابری رسمایه از هردو طرف 
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 رسمایهدر عمل،  میباشد که عبارت از رشکت دو یا بیشرت از دو نفرمفاوضه در اصطالح: 

 د.نمیباشو هرکدام آن یکی در امور دیگری کفیل در خرید و فروش با هم مساوی ترصف و دین 

رشیک خود در عمل تجارت مسؤل میباشد، آنچه که باَّلی  کردنابرین هرکدام از عملب

گردد باَّلی جانب دیگر نیز َّلزم میگردد، به این معنی که هرکدام مسؤل مییکطرف وجیبه خلق 

، در مورد حقوق هرکدام وکیل یکدیگر اند و در مورد وجایب از حقوق و وجایب یکدیگر اند

تضامنی و  رشکت های چنانچه در رشکت های موضوعه 321هرکدام کفیل یکدیگر میباشند.

 شد.محدود املسؤلیت نیز به همین گونه میبا

( 1218رشکت مفاوضه را قانون مدنی افغانستان نیز مانند فقه اسالمی در ضمن مادۀ ) 

 خویش چنین تعریف منوده است:

 ) رشکت مفاوضه آنست که رشکاء در ترصف، رسمایه، مفاد و خساره باهم مساوی باشند(.

 عقد مشارکت عامه و خصوصی: -4

عامه نیز در مصطلحات  ات مرافقعقد تعهد که بنام (PPPعقد مشارکت عامه و خصوصی )

در عرص فعلی رائج است، چنین عقد را دولت با  بیشرت در جهان  حقوقی افغانستان یاد میگردد

خدمات عامه باید از جانب در حقیقت  سکتور خصوصی جهت خدمات عامه منعقد مینامید،

ود مدیریت چنین دولت برای آسایش مردم ارائه گردد، دولت بنابر نبود بودجه، امکانات و نب

سکتور خصوصی تحت رشایط یک  ،تعهدات مرافقه عامه را به سکتور خصوصی واگذار مینامید

عقد معین و قانون با دولت مشارکت مینامید، بنابرین این عقد مشارکت عامه و خصوصی را 

میتوان در بانکداری اسالمی از جانب بانک های اسالمی در عرصه های صنعتی، تجارتی و 

ی با دولت بطور مفاوضه و عنان منعقد منود که بیشرت معلومات در مورد این عقد قرار زراعت

 ذیل معرفی میگردد:

 تعریف عقد مشارکت عامه و خصوصی : -

هـ ش در سیستم  1395عقد مشارکت عامه و خصوصی مصطلح جدید است که بعد از سال 

 Pablicالح انگلیسی به حقوقی افغانستان از اصطالح انگلیسی ترجمه گردیده که در اصط

private partnership ( یاد میگردد که مخفف آنPPP میباشد در )قانون مدنی  حالی که
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
که هامن مفهوم عقد است افغانستان این عقد را بنام عقد تعهدات مرافق عامه از قبل یاد منوده 

لفظ  ،مشارکت عامه و خصوصی میباشد، مصطلح تعهدات مرافق عامه از نظر دستور زبان

 عامه ( میباشد که قرار ذیل بطور انفرادی توضیح میگردد: –مرافق  –ترکیبی اضافی ) تعهدات 

جمع تعهد بود و در لغت به معنای پیامن بسنت، به ذمه گرفنت و ضامنت کردن  تعهدات: -1

 322استعامل میگردد.

حقیقت لفظ مرفق در  323جمع مرفق است به معنای متکا استعامل میگردد. مرافق: -2

ی آرنج عضو انسان را میگوید و بدین جهت در دستور زبان و مصطالحات حقوقی به متکا عرب

 ) تکیه گاه ( استعامل میگردد که انسان متکا خویش آرنج را قرار میدهد و باَّلی آن تکیه مینامید.

و در خصوص بحث ما به  324در لغت به معنای همگان و همه استعامل میگردد. عامه: -3

 عامه استعامل میگردد. معنای موارد خدمات

( ر جمع اضافی ) تعهدات مرافق عامهبعد از معنای لغوی هرکدام از اصطالحات فوق د

معنای هامن مشارکت عامه و خصوصی را میرساند که اشخاص خصوصی تعهد مسپارند تا 

 خدمات عامه را بالوسیله یک عقد با دولت که منایندگی عامه مردم را میکند منعقد منایند.

نظر اصطالحی عقد مشارکت عامه و خصوصی ) تعهدات مرافق عامه ( طبق قانون مدنی از 

 و قانون مشارکت عامه و خصوصی قرار ذیل تعریف میگردد:

  تعریف تعهدات مرافق عامه: -1

 قانون مدنی تعهدات مرافق عامه را چنین تعریف منوده است:

صفت انتفاعی بوده، بین عبارت از عقدیست که غرض از آن ادارۀ مرافق عامه دارای 

حکومت و فرد یا حکومت و رشکت عقد میگردد و ِبوجب آن استفاده از مرافق عامه برای 

 325مدت معین به اختیار متعهد گذاشته میشود.
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

  تعریف مشارکت عامه و خصوصی: -2

رشاکت میان یک یا چند اداره و یک یا چند جانب خصوصی جهت احداث یا توسعۀ 

عرضه خدمات عامه که در آن حقوق و وجایب، خطرات، نفع و رضر میان  زیربناها، تسهیالت و

 326جوانب طور متناسب تقسیم گردیده و رشایط آن در قرارداد مشارکت تعین میگردد.

دارای اشتباه  که جدیداً در قانون مشارکت عامه و خصوصی درج گردیده است تعریف متذکره

ارکت عامه و خصوصی را برداشت منود، در لفظی بوده از تعریف منیتوان مفهوم مصطلح مش

تعریف مشارکت میان یک یا چند اداره را تذکر داده و بعد میان یک یا چند جانب خصوصی را 

تذکر داده است که از نظر لفظی تعریف نتوانسته هدف مشارکت عامه و خصوصی را متثیل 

 مناید و اگر چنین تعریف و اصالح گردد  بهرت است:

 یک یا چند جانب خصوصی جهت احداث ....با چند ادارۀ حکومتی  رشاکت یک و یا

در ترکیب جمله بندی ابتدائی معانی حروف که یک اصل در تقنین است رعایت نگردیده 

عوض حرف )یا( که برای مانع الجمع استعامل میگردد حرف ) با ( را در جمله با یک یا چند 

کت عامه و خصوصی از آن استنباط جانب خصوصی استعامل مینمود مفهوم حقوقی مشار 

تعریف فعلی مشارکت را بین ادارات دولتی جدا و بین افراد خصوصی را  حالی کهمیگردید در 

جدا با حرف ) یا ( ذکر منوده است که با مفهوم عقد مشارکت عامه و خصوصی سازگار نبوده، 

طقی از نظر ادبیات زبان اگر به تعریف قانون مدنی نظر گردد بطور جامع و مانع طبق قواعد من

 توصیف منود.  آن راتقنین، درست تعریف گردیده که میتوان طبق قواعد منطق یک تعریف جامع 

مشکل اساسی در قوانین فعلی ترجمۀ قوانین از لسان انگلیسی است، مرتجم منیتواند دستور 

قوانین سابق  هحالی کزبان دری و پشتو را با دستور و قواعد زبان انگلیسی سازش بدهد، در 

از زبان عربی ترجمه میگردید و دستور قواعد زبان عربی با دستور زبان دری و پشتو بیشرت 

سازگاری دارد و یا ترجمه به دقت حقوقی در آنزمان صورت میگرفت مرتجم بر عالوۀ فن ترجمه، 

در تقنین قواعد دستور زبان دری و پشتو، قواعد حقوقی و قواعد علم منطق را نیز میدانست که 

 فهم و درک خصوصیات متذکره حتمی و َّلزمی میباشد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 سابقه عقد مشارکت عامه و خصوصی: -

عقد مشارکت عامه و خصوصی و یا عقد تعهدات مرافق عامه، از جمله عقود معارص طبق 

مانند عقد بیع و سایر عقود ندارد از ایرنو سابقه  ۀقواعد عمومی عقد بوجود آمده سابقه دیرین

 افغانستان قرار ذیل اشاره میگردد: هان وآن در ج

  سابقه عقد مشارکت عامه و خصوصی در جهان: -1

در جهان با بوجود آمدن صنعت و استخراج کرثت معادن عقد مشارکت عامه و خصوصی 

بوجود آمده است، و یا به پیرشفت روز افزون تکنالوجی که رضورت انسانها به آن وابسته است 

صی را بوجود آورده است، دولت ها بخاطر که در رفاهی عامه و عقد مشارکت عامه و خصو 

رشد بنیه اقتصادی فرد و اجتامع عقود مشارکت را در خدمات عامه به سکتور خصوصی توسط 

 یک عقد واگذار منوده است.

در کشور های عربی این عقد زمانی بوجود آمد که دولت ها منحیث مالکین عامه به رشکت 

تعهد مرافق عامه را غرض استخراج نفت منعقد منودند که از این رهگذر های بزرگ نفتی عقد 

رشکت ها و دولت هردو نفع را کسب مینمودند که به مرور زمان در سایر عرصه ها نیز این عقد 

بنام تعهدات مرافق عامه در قوانین انعکاس منوده و فعال یکی از عقود مهم اقتصادی تجارتی 

 در جهان محسوب میگردد.

  بقه عقد مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان:سا -2

در افغانستان از دیر زمانی این عقد وجود داشته که از دو منبع مهم حقوقی ذیل رسچشمه 

 میگیرد:

اگر به عرف افغانستان نظر گردد قبل از اینکه عقد مشارکت عامه و خصوصی )  ا ( عرف:

ابد براساس عرف جاریه در افغانستان تعهدات مرافق عامه( در قوانین افغانستان انعکاس ی

چنین عقد موجود بود، مثال بارز آن پل است که در جواز وزارت مالیه و مقابل ارگ ریاست 

 "مرافق عامه"جمهوری فعلی موقعیت دارد تا به حال بنام هامن عقد مشارکت عامه و خصوصی 

ه هامن نام قدیم که حاَّل هم منحیث آدرس مشخص ب "یک پیسگی"مشهور میباشد بنام پل 

خویش که تغیر فزیکی منوده مشهور است، برخی روایات وجود دارد که این پل باَّلی دریای 

کابل در آنزمان افراز گردیده بود که غرض خدمات عامه عبور اشخاص از دریای کابل را 
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ر مساعد میساخت و در مقابل هر بار عبور یک پیسه پول رایج الوقت را از عابر اخذ مینمود د

افراز پل ها و پل چک از جمله وظایف عامه محسوب میگردد لیکن دولت در آنوقت  حالی که

توسط قرار داد این وظیفه را به شخص خصوصی واگذار منوده بود، بنابرین عرف افغانستان 

 خصوصاً در پایتخت شهر کابل چنین عقد وجود داشت.

یروی از قوانین کشور های عربی قانون افغانستان بر  مبنای عرف جامعه و پ ب( تقنین:

هـ ش با انفاذ قانون مدنی افغانستان عقد مشارکت  1355مانند مرص، عراق و سوریه در سال 

( باب سوم، فصل اول، 3که در جلد )" تعهدات مرافق عامه"عامه و خصوصی تحت عنوان

گردد قسمت سوم در ضمن چندین مادۀ ترصیح شده است که قرار ذیل مواد متذکره ذکر می

 رسمیت داده شده بود: 

تعهدات مرافق عامه، عقديست که غرض ازآن اداره مرافق عامه دارای صفت  (:1525مادۀ: )

انتفاعی بوده، بي حکومت وفرد ياحکومت ورشکت عقدميگردد وِبوجب آن استفاده از مرافق 

 .عامه برای مدت معي به اختيار متعهد گذاشته ميشود

عامه ِبوجب عقديکه بامعامله داران می بندد، تعهد ميکند تابرای  متعهد مرافق :1526مادۀ:

يکه مطابق رشوط مرصحه عقد و اجرتطرف مقابل خدمات َّلزمه را طور معمول ِبقابل 

 .رشوطيکه طبيعت کار و احکام قواني مربوط ايجاب ميدارد، انجام ميدهد

 :  1527مادۀ:

و انجام خدمات بي  اجرتا در مورد تاديه متعهد مرافق عامه، مکلف است مساوات تام ر  (1)

معامله داران خود تأمي منايند. در مورد عقوديکه متعهد بامعامله داران عقد می منايد، نرخيکه 

از طرف حکومت تعيي می گردد واجب الرعايت بوده و متعاقدين مخالف آن موافقه کرده منی 

منظور منايد، نرخ جديد از تاريخ منظوری  توانند، اگرحکومت تعديل اين نرخ را َّلزم دانسته و

 .تعديل بدون تأثْي ِباقبل مرعی اَّلجراء می باشد

 .مطالبه منايد آن رامعامله داريکه زيادتر از نرخ معينه تاديه منوده باشد، ميتواند اسرتداد  (2)

و هرنوع مطالبه منايد.  آن رااگر متعهد کمرت از نرخ معينه اخذ منوده باشد، می تواند تکميل 

 .موافقه ديگر بخالف اين حکم باطل شناخته ميشود
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 مرشوعیت عقد مشارکت عامه و خصوصی در احکام فقه اسالمی : -     

فقه اسالمی نسبت به جامعیت و کلیت که در احکام خویش دارد در همه ادوار تاریخ برشیت 

نیز از جمله عقود است بعد از نزول آن قابلیت تطبیق را دارد، عقد مشارکت عامه و خصوصی 

که با اصول رشیعت اسالمی در تضاد نبوده و همچنان فقهای اسالمی برای عقد مرشوع قواعد 

 عمومی را که وضع منوده است در مطابقت به آنها چنین عقد مرشوع میباشد.

توثیق در فقه اسالمی مورد بحث قرار  مشارکتعقد مشارکت عامه و خصوصی در عقود 

یکه در عقود مشارکت رشوط ذیل تحقق یابد عقد صحیح است که رشوط میگیرد در صورت

 متذکره از نظر فقهی عبارت اند از:

در صورت که عقد مشارکت عامه و خصوصی عقد قابلیت وکالت را داشته باشد:  -1

قابلیت نیابت وکالت را داشته باشد مرشوع است، زیرا در احکام عقد رشکت ثبوت اشرتاک در 

ت و در عقد متذکره شخص مترصف وکیل شخص غایب و حکومت محسوب فایده تجارت آنس

، چنانچه در رشکت مفاوضه و عنان ذکر گردید که رشکاء باید اهلیت وکالت را داشته میگردد

باشد از ایرنو در عقد مشارکت عامه و خصوصی نیز طرف معامله دولت باید اهلیت و قابلیت 

 وکالت را داشته باشد.

 باید معلوم باشد.مشارکت عامه و خصوصی  قدفایده و نفع در ع -2

 معلوم باشد.باید زمان و میعاد عقد مشارکت عامه و خصوصی  -3

باید وجود  تقاضاء مینامید آن راسایر رشوط عمومی عقد که بنابر خصوصیت خویش  -4

 .داشته باشد

 خصوصیت عقد مشارکت عامه و خصوصی: -

انستان یک عقد تجارتی محسوب عقد مشارکت عامه و خصوصی از نظر سیستم حقوقی افغ

( 11میگردد و احکام قوانین تجارتی باَّلی آن رعایت و تطبیق میگردد، اگرچه طبق حکم مادۀ )

دولت صفت تجارتی را کسب منوده منیتواند لیکن میتواند معامالت  ،اصولنامۀ تجارت افغانستان

 تجارتی را انجام دهد.

تجارت در قدم نخست قرارداد تجارتی معرفی منابع عقود تجارتی در مادۀ دوم اصولنامۀ 

گردیده است به تعقیب قوانین تجارتی متعاقب عرف تجارتی و در اخیر سایر احکام قوانین 
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معرفی گردیده است، بنابرین قانون مشارکت عامه و خصوصی نیز قانون تجارتی در عرصه 

قرارداد عقد مشارکت خویش محسوب میگردد که بیشرت شکلیات این عقد را معرفی میدارد و 

عامه و خصوصی توسط خصوصیات هر عقد در منت قرار داد باید مد نظر گرفته شود زیرا قانون 

منیتواند انواع مختلف قرارداد ها را نسبت به خصوصات آن در منت خویش تسجیل مناید قانون 

منت احکام عمومی را معرفی میدارد و احکام خصوصی در عقد مشارکت عامه و خصوصی در 

 قرارداد قانونی آن مد نظر گرفته میشود.

در قرارداد مشارکت عامه و خصوصی از نظر حقوقی عنارص ذیل حتمی و الزامی است که 

 باید درج قرارداد گردد:

به مرجع  "رشکت ها "پیشنهاد است که از جانب شخص حقیقی و یا حکمی  ایجاب: -1

 ن درج قرار داد گردد؛سکتور عامه تقدیم میگردد و باید طی مراحل اداری آ 

مرجع  منظور کننده سکتور عامه باید قرار داد را منظور منوده باشد که قبول در  قبول: -2

 عقد تلقی گردد؛

عقد مشارکت به یک هدف مشخص منعقد میگردد باید موضوع عقد در  موضوع عقد: -3

 قرارداد بطور واضح بدون اغامض درج باشد؛

ردد که سبب عقد باید معترب، مرشوع بوده و مغایر در عقد مشارکت باید ذکر گ سبب عقد: -4

 نظم و آداب عامه نباشد؛

در ضمن عنارص اساسی فوق طرفین قرار داد مکلف اند موارد فرعی ذیل را نیز مد نظر 

 بگیرند:

 عنوان یا نام، تخلص و محل سکونت طرفین عقد؛ -1

 تعهد طرفین در اجرای قرار داد؛ -2

 کمیت، کیفیت و یا قمیت خدمت؛ -3

 اد، محل و نحوۀ اجرای خدمت؛میع -4

 مؤیده در مقابل نقض قرار داد؛ -5

 طرق حل منازعه ) میانجگری، حکمیت، مراجعه به محکمه( مشخص گردد؛ -6

 ذکر حاَّلت غیر مرتقبه که تأخیر را در تطبیق عقد ممکن بوجود آورد؛ -7



 

 (220 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 مینامید. آن راسایر موارد که خصوصیت هر عقد مشارکت عامه و خصوصی تقاضای  -8

 مشارکت عامه و خصوصی برعالوه موارد فوق رشایط ذیل نیز حتمی میباشد: در عقد

یک طرف عقد باید دولت افغانستان باشد، طرف مقابل میتواند اشخاص حقیقی انفرادی  -1

 باشد و یا هم رشکت های تجارتی خصوصی؛

 شخص متعهد دارای صفت انتفاعی در مقابل خدمت باشد؛ -2

 دات عقد داشته باشد؛دولت خصوصیت نظارتی را باَّلی تعه -3

در صورتیکه دولت در مقابل عقد مشارکت عوض مالی بدست آورد در اینصورت عقد  -4

 مشارکت عامه و خصوصی نوع اجاره محسوب میگردد؛

نرخ در مقابل خدمت باید از جانب دولت به توافق جانب مقابل با رعایت عدالت   -5

 اجتامعی تعین گردیده باشد؛

که تأسیسات پروژوی موجود باشد باید بطور کامل به دولت در ختم قرار داد در صورتی -6

 تسلیم گردد، مگر اینکه در منت قرار داد طوری دیگری ترصیح شده باشد.

 : ارکان عقد رشکت:چهارم

در متام انواع عقود چنانچه قبالً در بخش عمومیات عقد بحث منودیم بین احناف و جمهور 

تفصیل در  هرکان عقد اختالف وجود دارد و موضوع بدر مورد ا "مالکی ها، شوافع و حنابله"

که عبارت از ایجاب  میباشداحناف یک رکن نیز بنزد  مشارکترشکت و در عقد  ،آنجا بحث شد

که عبارت از عاقدان، معقود علیه  میباشدو قبول بین طرفین رشکت است و نزد جمهور سه رکن 

 وصیغه میباشد.

که در رشاکت مرشوع با هم عقد  میباشد رشیک دو یا بیشرت ازعبارت از دو  عاقدان: -1

 را منعقد مینامیند. مشارکت

عبارت از موضوع رشاکت است که بطور رشکت اموال، رشکت، ابدان و یا  معقود علیه: -2

 عنان و مفاوضه منعقد میگردد. رشکت رشکت ذمه و اعتبار باَّلی موضوع مشخص بطور

 مشارکتتنها منحیث رکن عقد  آن رانفی عبارت از ایجاب و قبول است که فقه ح صیغه: -3

قرار میدهد و دو بخش فوق را از جمله توابع ایجاب و قبول میداند به این توضیح که 

ایجاب و قبول بدون عاقدین و معقود علیه ممکن نیست پس موجودیت دو رکن که بنزد 
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مهور جمهور است لزوم ایجاب و قبول میباشد، از ایرنو اختالف بین مذهب حنفی و ج

 بر میگردد به هامن بحث که قبال در مورد بحث عمومی عقد صورت گرفته بود.

 رشایط عقد رشکت: پنجم:

در عقد رشکت رشایط عمومی و خصوصی مانند متام انواع عقود وجود دارد که رشایط عمومی 

عقد رشکت بر میگردد به رشایط عمومی عقد که قبالً در بحث عمومیات به تفصیل بحث گردیده 

 ، برعالوه رشایط عمومی عقد، در متام انواع عقد رشکت تحقق رشایط ذیل حتمی میباشد:است

 

 رشایط عمومی عقد رشکت: -1

وجوه رشایط عمومی عقد رشکت در متام انواع سه گانه رشکت اعم از رشکت اموال، اعامل و 

که هرکدام حتمی میباشد چی این سه رشکت بطریقه عنان منعقد گردد و یا هم بطریقه مفاوضه 

 از رشایط عمومی قرار ذیل معرفی میگردد:

 رشکت قابلیت وکالت را داشته باشد:رشط است  (أ

در عقد رشکت رشط است که ترصف در معقود علیه عقد رشکت قابلیت وکالت را داشته 

باشد، زیرا حکم رشکت ثبوت ربح و فایده که از تجارت بدست میاید بین رشکاء مشرتک میباشد 

و  اشندبدر برخی اموال و امور رشکت رت تحقق میابد که هرکدام وکیل یکدیگر و این در صو 

دهد، از ایرنو در عقد رشکت میاعامل را انجام  ددر برخی دیگری از اموال و امور به اصالت خو 

ایجاب مینامید و رشط است که هر رشیک برای رشیک دیگری خویش اجازۀ خرید، فروش، 

ا رشکت با متام انواع آن متضمن معنای توکیل و وکالت است، از ترصف را بدهد، زیر  و اجراآت

 327ایرنو هر رشیک باید اهلیت و قابلیت وکالت را داشته باشد.

 رشط است که ربح و فایده معلوم باشد: (ب

پنجم حصه یا سوم حصه  تعیین بهمانند اینکه  باشد، حصۀ ربح و فایده هر رشیک باید معلوم

، در صورتیکه ربح و فایده معلوم نباشد و مجهول باشد، چنین دباش و یا هم ده در صدم حصه

رشکت جائز نیست و عقد رشکت فاسد میگردد، زیرا ربح و فایده معقود علیه در عقد رشکت 

باعث فساد موجود باشد محسوب میگردد، قاعدۀ اینست در عقود که جهالت در معقود علیه 
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 328عقد میگردد.

 ان عقد معلوم باشد:رشکاء در زم رسمایۀرشط است که  (ج

چنین رشاکت درست  مجهول باشد و یا تخمینی باشد، رسمایه رشکاءعقد   در زمان هرگاه

 329بدلیل اینکه در جهالت نزاع و دعوی در زمان ختم رشکت بوجود میاید. نیست،

 

 رشط است که رأس املال در زمان عقد رشکت حارض باشد: (د

چنین رشاکت  و یا دین به ذمه شخص باشد، مال که در زمان عقد رشکت حارض نباشد، غائب

در این احوال ترصف و تحصیل برای هدف رشکت که عبارت از ربح و فایده  درست نیست،

 330.یگردداست ممکن من

 خصوصی عقد رشکت: وطرش  -2

 منعقد میگردد عنان و یا هم مفاوضهاموال، ابدان و وجوه که بطور هرکدام از عقود رشکت 

از رشوط آنها بطور جدا گانه قرار ذیل معرفی یباشند که هرکدام دارای رشوط بخصوص خود م

 میگردد:

 رشوط خصوصی رشکت اموال بطور مطلق: (أ

رشکت اموال بطور مطلق و مقید بین رشکاء منعقد شده میتواند که در عقد رشکت اموال بطور 

 مطلق رشایط ذیل غرض صحت عقد رشکت حتمی است:

  باید عین باشد: رسمایهرشط است که  -

دین تعهد گردد چنین رشکت اموال فاسد است، زیرا در تجارت  رسمایه هرگاه در رشکت

رشکت هدف حصول ربح و فایده است که در دین و قرض هدف و مقصد رشکت تحقق یافته 

 331دین و قرض باشد.در رشکت منیتواند از ایرنو جائز نیست تا رسمایه 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 ( باشد:رشط است که مال از جمله امثان ) پول و نقود  -

پول مروجه  باشد، بنابرین یا و در رشکت اموال رشط است تا رسمایه  نقود مانند طالء و نقره 

 332کاَّل و اجناس منیتوانند رأس املال رشکت اموال را تشکیل بدهد.

 

 رشط است که رسمایه حارض باشد: -

در  هرسمایدر زمان عقد رشکت و خریداری حارض باشد، پس زمانیکه رسمایه  رشط است که

زمان عقد رشکت و خریداری اجناس موجود نباشد چنین رشکت به مال غائب که در زمان عقد 

 333.درست نیست رشکت و خرید برای رشکت وجود نداشته باشد

 رشوط خصوصی در رشکت اعامل: (ب

برای رشکت اعامل نیز رشوط خصوصی وجود دارد که بطریق آن از سایر رشکت ها مجزاء 

 رشکت اعامل عبارت اند از: میگردد که رشوط خصوصی

 باشد: کاررشط است که محل عقد  -

 در رشکت اعامل چنانچه از نامش معلوم میگردد محل عقد رشکت باید اعامل باشد، زیرا عمل

 .میباشد رشکت در این نوع رشکت رسمایه و کار

است ننامید، مفاد بین آنها نصف  کارمناید و دیگری انجام  کاردر صورتیکه یکی از رشکاء 

اگر رشط گذاشته شده باشد در رشکت عمل ، اگرچه رشکت در عمل عنان باشد و یا مفاوضه

تفاضل در ربح و فایده و هردو طرف از رشکاء قبول منوده باشند چنین رشکت اعامل جائز است 

 334اگرچه یکطرف بیشرت از جانب دیگری کار مناید.

 د:مشرتک قابلیت استحقاق را داشته باشرشط است که کار  -

در عقد رشکت اعامل رشط است که کار مشرتک قابلیت استحقاق داشته باشد مانند 

دارند، این رشط و سائر کارهای صنعتی که قابلیت عقد اجاره را نساجی، زرگری، 335خیاطی
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 مثل مانند عقد اجاره َّلزم میگردد. اجرتفاسد گردد،  یبدلیل آن است هرگاه عقد بسبب

 اعتامد(:و  رشوط خصوصی رشکت وجوه ) ذمت (ج

در صورتیکه رشکت وجوه از جمله رشکت مفاوضه باشد رشط است که هرکدام از رشکاء اهل 

و برای کفالت باشند، زیرا هرکدام مسؤل است از نصف قیمت شیء که خریداری میگردد 

در رشکت مفاوضه  بین رشکاء میباشد، چنانچه همچنان نفع و ربح شیء خریداری شده نیز نصف

  336.یباشدمساوات رشط من ،، برخالف رشکت عنان که در آن نوع رشکتمیباشد مساوات رشط

 خصوصی رشکت مفاوضه: وطرش  (د

 در رشکت مفاوضه تحقق رشایط ذیل حتمی است:

 رشط است که رشکاء اهلیت کفالت را داشته باشند: -

ء را داشته باشند، زیرا هرکدام از رشکا 337در رشکت مفاوضه رشکاء هرکدام باید رشایط کفالت

بحیث کفیل از رشیک دیگر خویش در قروض و سائر موارد تجارت میباشد. در صورت که 

یکی از رشکاء در امور رشکت وجیبه کسب مینامید جانب دیگر نیز در آن وجیبه شامل است، 

پس در صورتیکه رشوط اهلیت مانند عقل و بلوغ رشیک موجود نباشد، رشکت مفاوضه منعقد 

انعقاد عقود  ص صغیر مأذون به تجارت از جانب ولی خویش اجازهشده منیتواند، اگرچه شخ

 338د.داشته باش را

 رشط است تا تساوی در اهلیت وجود داشته باشد: -

رشط است که در اهلیت رشکاء باید مساوات در رحمهامالله بنزد امام ابوحنیفه و امام محمد 

 یا بین دو شخص بالغ و ترصف وجود داشته باشد به این توضیح که عقد رشکت مفاوضه باید

بین دو مسلامن باشد، از ایرنو عقد رشکت مفاوضه بین شخص بالغ و صغیر و یا بین مسلامن و 

غیر مسلامن جائز نیست، بدلیل اینکه طفل صغیر محجور است و غیر مسلامن ممکن در عقد 

امام  مه اللهرح، بنزد امام ابویوسف حرام را مانند رشاب و خنزیر خریداری مناید اجناسرشکت 

 339رشکت مفاوضه بین مسلامن و غیر مسلامن همراه با کراهیت جائز است.رحمه الله شافعی 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

بنزد مذهب مالکی و مذهب حنابله عقد رشکت مفاوضه مسلامن با غیر مسلامن جائز است 

بدون کراهیت برشط اینکه رشیک غیر مسلامن بدون حضور رشیک مسلامن در امورات رشکت 

ر اینصورت کراهیت نفی میگردد و هرگاه رشیک مسلامن در ترصفات رشکت ترصف نکند، د

مفاوضه با رشیک غیر مسلامن خویش حارض نباشد در اینصورت ممکن است رشیک غیر 

حرام قرار داده است مانند  آن رامسلامن به عقود مبادرت ورزد که رشیعت اسالمی برای مسلامن 

نصورت ترصیح منوده است که عقد فاسد است و مذهب حنبلی در ای ،عقد ربا، خرید رشاب

 340باَّلی رشیک غیر مسلامن ضامن و تاوان نیز راجع میگردد.
 

 فقهای اسالمی: فوق مقارنه دالئل  -

غیر مسلامن در دیدگاه فقهاء فوقاً اشاره شده  باسه حکم در مورد رشکت مفاوضه بین مسلامن 

با جائز  آن راامام ابویوسف و امام شافعی ند، نفاسد میدا آن راامام ابوحنیفه و امام محمد 

جائز به رشط میداند، در متام نظریات  آن رامیداند و امام مالک و امام احمد حنبل کراهیت 

از جانب غیر مسلامن فقهاء اگر نظر گردد هرکدام به علت عدم مبادرت عقود غیر مرشوع رشعی 

علت در بودن رشکت مفاوضه را معلول به  حرامفقهاء اجتهاد خویش را بیان داشته اند، بنابرین 

و در این علت باهم  بیان داشته اند غیر رشعی به بیوعغیر مسلامن  بارشکت مفاوضه مسلامن 

 .متفق اند

در مورد میتوان چنین برداشت منود که هرگاه بین مسلامن و غیر مسلامن در رشکت مفاوضه  

ا با عقد قرارداد مشخص منعقد منود که رشاکت صورت گیرد میتوان نوع رشکت مفاوضه مقید ر 

برای مسلامن آن عقود را مشخص منود که از نظر رشیعت اسالمی  ،در این قرارداد تحریری

است، و اگر رشیک غیر مسلامن خارج از قرارداد در رشکت مفاوضه عمل منود تبعی است  جائز

 میباشد. نآ  که عقد در رشکت مفاوضه محسوب نگردیده و رشیک غیر مسلامن ضامن

مسلامن با غیر  مشارکتدر مورد همچنان از شیخ صالح الفوزان در کتاب " امللخص الفقهي " 

 جواب ارایه داشته است:  چنین در مورد سؤال منوده بودند که مسلامن

جائز است برشط اینکه غیر مسلامن تنها نباید در امور  مشارکتبین مسلامن و غیر مسلامن 

مسلامن نیز در ترصفات رشکت باید وجود داشته باشد، تا اینکه  نظارت هرشکت ترصف مناید، بلک
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 341غیر مسلامن به معامالت ربا و محرمات در امور رشکت مبادرت نورزد.

مسلامن را در ترصفات رشکت رشط دانسته است که در مورد رشط  نظارتفتوای فوق نیز در 

ر و اجراآت مشرتک در ترصفات بعدی رشکت مفاوضه بیان میگردد که در رشکت مفاوضه حضو 

یک رشیک  نظارت رشکت یکی از خصوصیات ورشوط رشکت مفاوضه میباشد، بدون حضور و

 رشکت مفاوضه نامید. آن رابدون رشیک دیگر منیتوان 

 رشط است که نباید اجراآت به یک رشیک منحرص باشد: -

ی رشکت را انجام اگر در رشکت مفاوضه رشط شده باشد که یکی از رشکاء عملیات اجرائیو 

زیرا این ترصیح در عقد رشکت مفاوضه مخالف طبیعت و  342میدهد چنین رشکت باطل است.

خصوصیت رشکت مفاوضه که عبارت از مساوات است میباشد، و اشرتاک در ترصفات از اصول 

 این نوع رشکت محسوب میگردد.

 : شخصیت حکمی رشکت:ششم

به بنابر اهلیت " صالحیت" به شخصیت در حقوق موضوعه شخصیت را از حیث حق و وجی

، ادارات، انجمن ها، تصدیها، اتحادیه ها" ها حقیقی " انسان" و شخصیت حکمی " رشکت

 قدیم ، اصطالح شخصیت های حکمی در رشکت های تجارتی از زمان متدن رومتقسیم مینامیند

ت بود مطرح شده برای ادارۀ اموال بزرگ و ساختامنهای که برای ساخت آن زمان بیشرت رضور 

عرض وجود منوده  در حقوق موضوعه م وسعت پیدا منوده و به شکل فعلی 16و در قرن بود 

 .است

حقوق موضوعه برای شخصیت های حکمی حق و وجیبه مستقل جدا از سهامداران آن  

که در فقه اسالمی تنها حق و وجیبه بنابر اهلیت باَّلی انسانها منحیث شخصیت  قائل میباشد،

ی اعتبار داده میشود، چنانچه علامی اصول فقه اهلیت را به اهلیت وجوب و اهلیت اداء حقیق

 تعریف مینامید: قرار ذیلبرای شخصیت حقیقی " انسان" 

  اهلیت وجوب: -1
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 343علیه او واجب و ثابت شود.، و صالحیت انسان برای امر است که حقوق مرشوع به نفع او

کسب منفعت و حقوق را قائل است و همچنان در  یعنی اهلیت وجوب در جامعه برای انسان

 برابر دیگران، حفظ و نظم جامعه وجایب و ذمت نیز دارد.

 اهلیت اداء:  -2

آن  ،عبارت از صالحیت است که انسان برای امری که انجام آن از او خواسته شده باشد

 344گردد.میافعال و اقوال از او معترب تلقی شده آثار رشعی باَّلی آنها مرتب 

دو نوع از اهلیت را منحیث شخص حقیقی به انسان رشیعت اسالمی متحقق دانسته است هر 

در فقه رصیح حکمی  از ذکرشخصیت حکمی منحیث شخصیت اعتباری، معنوی،  از لیکن

ده است، از ایرنو برای رشکت ها منحیث شخصیت حکمی علامی متقدم اسالمی گردین اسالمی

چه در فقه معارص در مورد بحث های صورت گرفته است کدام بحث و اجتهاد نداشته اند، اگر 

و شخصیت حکمی رشکت ها را علامی معارص بر مبنای قیاس بر ادارۀ بیت املال و ادارۀ اوقاف 

 .پذیرفته اند، و استناد به دَّللت آنها در فقه اسالمی منوده اند

و واجبات  بیت املال و اوقاف را علامی معارص منحیث شخصیت های حکمی در کسب حقوق

جدا از حقوق و واجبات ناظرین آنها معرفی منوده اند و همچنان برخی از علامی معارص 

فقه منحیث یکی از منابع  علم اصول استدَّلل بر مصالح مرسله براساس عرف جاریه که در

ایجاب مصلحت  عرص فعلیدر  و بیان داشته اند که رشیعت اسالمی قرار میگیرد منوده اند،

وع شخصیت ها در فقه اسالمی ن منونه های از این هکذا ،نیز وجود ندارد فقهدر ن رد آ  است و

 که بر آن قیاس میگردد. وجود دارد نیز مانند اداره بیت املال و اداره اوقاف

 تعریف شخصیت حکمی: -

یای  " حرفو یک   حکم – شخصیت" ۀکلمدو که از  شخصیت حکمی لفظ ترکیبی است

 ه از نظر لغوی قرار ذیل معنی میگردد:نکه هرکدام جداگا تشکیل گردیده است "نسبتی

 345شخصیت در لغت به معنای هویت، خصوصیت یک انسان استعامل میگردد.
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
  346امر، فرمایش، فرمان استعامل میگردد.حکم در لغت به معنای 

بطور ترکیبی شخصیت حکمی به معنای شخصیت که به امر، فرمایش و فرمان قانون ایجاد 

 معنی میگردد. شده باشد

وع شخصیت های نامگذاری گردیده است ارتباط به علم ن معنای لغوی که در قانون به این

استعامل لفظ حیوان مشرتک است بین متام زنده منطق دارد به این توضیح که در علم منطق 

از جانان اعم از انسان و چهارپایان که از حیث جنس، فصل و نوع باهم براساس مشخصات 

ی افراد خاص میگردد، َّلزم به ذکر است تا جنس، فصل و نوع قرار ذیل معرفی گردد عام برخ

 تا بتوانیم موضوع را خوبرت واضح ساخته باشیم:

معنای کلی و ذاتی است بر متام افراد مختلف الحقیقت حمل میشود، عبارت از آن جنس:  -

 تعامل میگردد.مانند حیوان که باَّلی متام حیوانات اعم از انسان و چهارپایان اس

عبارت از آن معنای کلی و ذاتی است که موجب امتیاز یک نوع از انواع مشرتک فصل:  -

 میشود مانند ناطق بودن که فصل و جدائی انسان است از چهارپایان.

عبارت از آن معنای کلی و ذاتی است که افراد متحد الحقیقت را شامل میشود، نوع:  -

ست، مانند انسان که در برگیرنده مرد و زن " مذکر و یعنی افراد که ذاتیات آنها یکی ا

 مؤنث " میباشد.

در سه مورد فوق دیده میشود که استعامل لفظ عام بطرف خاص شدن رفته و یا به عبارت 

خاص شده است چنانچه در جنس استعامل معنی کلی افراد دیگر از استعامل لفظ عام برخی از 

که عبارت از حیات و زنده جان بودن است، بعد در و ذاتی بر افراد مختلف الحقیقت است 

براساس مشخصه ناطق بودن فصل از قاعدۀ عام برخی از افراد از ذات حیوان خاص شده که 

حیوان ناطق" انسان" میباشد، بعد انسان نیز در نوع خویش از قاعدۀ عام به خاص النوع مذکر 

ان به بعد که تقسیم میگردد براساس جنس حیو  ازو مؤنث تقسیم میگردد، متام موارد متذکره 

نابرین انسان در معنای مشرتک خویش در بمشخصه و خصوصیت خویش تقسیم میگردند، 

که  ناطق شناخته میشود حیوان و فصل بودن خود به جنسخاص الحیوان بودن به مشخصه 

و توسط  باَّلثر استعامل معنای حقیقی در حیوان به مشخصه ناطق بودن از سائر حیوانات مجزاء
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انسان را منحیث شخصیت حقیقی بر مفهوم  ،در قانون مشخصهبنابر همین  آن شناخته میشود،

که برایش وضع ذاتی به معنای حقیقت لفظ  ، که به اینصورمعنای حقیقی آن استعامل مینامید

 شده استعامل میگردد.

منطق در اینجا   معنای حقیقی و مجازی از نظر قواعد علم استعامل بحث دیگری نیز در مورد

مقارن به معنای  شخصیت های حکمی به اعتبار معنای مجازیزیرا قابل بحث دانسته میشود، 

 در قوانین اعتبار داده میشود. حقیقی

علامی اصول فقه لفظ حقیقت را گاهی لغوی، گاهی رشعی و گاهی عرفی میدانند که در 

ابلیت مصداق را دارد هم از نظر اینجا انسان منحیث شخصیت حقیقی در هرسه لفظ متذکره ق

لغوی معنای حقیقی انسان شخصیت حقیقی او است و هم از نظر رشعی انسان براساس 

استعامل لفظ شخصیت حقیقی است و همچنان در عرف نیز برای انسان استعامل لفظ شخصیت 

 حقیقی مصداق دارد.

وضع شده برای خودش معنای مجازی است که در غیر معنای غیر از استعامل معنای حقیقی 

وجود و قرینه  رابطه ،عالقه حقیقی و مجازی استعامل میگردد به خاطر که میان لفظ و معنای

مقارن با معنای  شخصیت های حکمی را بنابر معنای مجازی بنابرین میتوانمیداشته باشد، 

 منود.آن استعامل  حقیقی

( شخصیت 36یقی در مادۀ )چنانچه در قانون مدنی افغانستان در ضمن عنوان شخصیت حق

) شخصيت انسان با وَّلدت كامل انسان را بر مفهوم معنای حقیقی آن چنین تعریف منوده است: 

جني دارای حقوقی می باشد كه قانون  .وی به رشط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می يابد

 بر آن ترصيح منوده است(.

( قانون مدنی 337ضمن مادۀ )همچنان شخصیت حکمی تحت عنوان اشخاص حکمی در 

شخص حكمی شخصيت )  افغانستان بر مفهوم معنای مجازی آن چنین تعریف گردیده است:

معنويست كه واجد اهليت حقوقی بوده و بنابر اهداف معي بشكل موسسه، رشكت يا جمعيت 

 (.تشكيل ميگردد

فصل ناطق بودن معنای حقیقی انسان بنابر مشخص شدن منطق علم  توضیحات فوق دربنابر 

آن از عموم جنس حیوان در قانون بنام شخصیت حقیقی یاد میگردد، و شخصیت حکمی بنابر 
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مقارن بودن و مشابه بودن به شخصیت حقیقی به اعتبار معنای مجازی  مانند شخصیت حقیقی 

بطور مستقل جدا از  ایبو وج وقحق یدارا" شخصیت حکمی " به اعتبار معنای مجازی 

 .ه میشودانستاعضای آن د

علامی معارص اسالمی برای شخصیت حکمی تعریف های متفاوت را ارائه داشته اند که به 

 برخی آنها قرار ذیل اشاره میگردد:

 یاعطاعبارت از  را چنین تعریف مینامید: دکتور عبدالرزاق سنهور شخصیت حکمی -1

 تیالحآن مستقل از ص تیمسئول صیامثال آن و تشخ ایبه رشکت  یقانون تیاهل

 347داشته باشد. یمال تیخود مسئول یکه رشکت برا یبه نحو آن سهامداران 

متشکل از یت شخصشیخ مصطفی الزرقاء شخصیت حکمی را چنین تعریف مینامید:  -2

شخص مستقل  کیبعنوان  از نظر قانون کهاست  اموالی ای و عنارص، اشخاص ،بیترک

 348شناخته میشود. یحقوق

مانند تعاریف فوق شخصیت حکمی را در ضمن مادۀ نیز  افغانستان: قانون مدنی -3

شخص حكمی شخصيت معنويست كه واجد اهليت  (چنین تعریف منوده است:337)

 .حقوقی بوده و بنابر اهداف معي بشكل موسسه، رشكت يا جمعيت تشكيل ميگردد

 اآن ر بر عالوه تعاریف که علامی فوق در مورد شخصیت حکمی بیان داشته اند و مجاز بودن 

شخصیت های مجاز بودن علامی معارص اسالمی در مورد توسط تعریف ترصیح منوده اند سائر 

 اند: را ارائه داشته ذیل دیدگاه دوحکمی 

که کدام دلیل علامی متقدم در مورد شخصیت های  ندا دیدگاهعلام به این طائفۀ از این  اول:

 از جمله: وجود نداردحکمی 

کدام  ش بنام " العقود الرشعیة الحاکمة" به این دیدگاه استدکتور عیسی عبده در کتاب خوی

 و تذکر میدهد علامی متقدم اسالمی در مورد شخصیت های حکمی وجود ندارددیدگاهی فقهی 

که برای اولین بار در فقه اسالمی ذکر از شخصیت های حکمی از جانب استاذ عبدالرحیم در 

                                                           
 (5/228م، )2000السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط ِف رشح القانون املدِّن، دائرة املعارف القانونية،  - 347
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گردیده ذکر  م چاپ گردیده بود 1911در سال  که به زبان انگلیسی "اصول فقه"کتاب اش در 

کتاب خویش در مورد شخصیت حکمی از جانب فقهای متقدم شک منوده، این ، او در بود

همچنان دکتور عیسی عبده بیان  اگرچه درکتاب خویش به جواز هبه برای وقف اجازه داده بود.

جواب که وده سؤال مندر مورد شخصیت حکمی مؤسسات مالی  ی معارصاز علام او داشته که

اصل در اعامل اباحت است تا پس او خودش براساس قاعدۀ قانع کنندۀ دریافت ننموده است، 

آنها مسؤلیت  به مرشوعیت شخصیت های حکمی و زمانیکه به نص رشعی حرام نشده باشد،

 349.نظر داده است

 :ازعبارت اند  علام که به جواز شخصیت های حکمی نظر داده اندبرخی از دوم: 

استاد عبدالقادر عودة و شیخ مصطفی احمد الزرقا، در مورد مرشوعیت و جواز تأسیس 

که: " در رشیعت اسالمی از روز اول  ندشخصیت های حکمی نظر داده است و بیان داشته ا

شخصیت های معنوی وجود داشته از همین جهت فقهای اسالمی جواز و معترب دانسته اند 

ن وقف را از جهت که اینها شخصیت های معنوی و حکمی استند بیت املال و همچناشخصیت 

ادارات منحیث شخصیت حکمی برای مالک شدن  هو همچنان مدارس و شفاخانه ها و غیر 

 350حقوق و اموال و ترصف در آنها رسمیت دارد.

رضور است برای جریانات که فعالً وجود دارد الخیاط میگوید:  ززیعهمچنان دکتور عبد ال

قتضیات مصلحت عامه، باید برای شخصیت های حکمی اعتبار داد و برای آنها ذمت براساس م

نیز مرتب  را و همچنان باَّلی آنها مسؤلیت داد تابعیت کشوری مشخص، اسم، و وجود مستقل

کدام دلیل مشخص در مورد وجود ندارد  ملسو هيلع هللا ىلص، اگرچه در کتاب الله و سنت نبی کریم دانست

تا به رشکت ها شخصیت  است رضورت تقاضاء مردم اما براساس عرف جاری، مصلحت و

 351حکمی قائل شویم.

بنابر توضیحات فوق در مورد شخصیت حکمی رشکت ها معلوم میگردد که رشیعت نتیجه: 

اسالمی در مورد شخصیت حکمی شمردن رشکت های کدام مخالفت رصیح ندارد و این موضوع 

قوق و وجایب آنها منحیث شخصیت نیز ثابت است  که شخصیت حکمی رشکت های در مورد ح

                                                           
 4و  1نیازی عمران أحسن، مرشوعیة الشخصیة املعنویة ِف الفقه السالمي. ص  - 349
 5مرشوعیة الشخصیة املعنویة ِف الفقه السالمي. ص  - 350
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مستقل جدا از سهمداران آنها قابل قبول میباشد و براساس معنای مجازی از معنای حقیقی 

شخصیت انسانها اعتبار داده میشود چنانچه شخصیت های حکمی در قوانین بنامهای مختلف 

ه یاد گردیده است ک ، شخصیت قانونیشخصیت اعتباری، شخصیت معنوی، شخصیت حکمی

بر مبنای عرف  مصلحتاستعامل معنای مجازی، همچنان هرکدام از اسامی متذکره بر میگردد به 

جاری ایجاب مینامید که برای رشکت ها شخصیت حکمی قائل شویم که در فقه اسالمی نیز 

مثالهای از شخصیت های حکمی مستقل جدا از حقوق و وجایب ناظرین آنها مانند بیت املال 

، دخل و خرچ در ادارۀ بیت املال منحیث عواید در بیت املال جمع موجود استو اداره اوقاف 

میشود و در امور عامه مرصف و خرچ میگردد که این حقوق  و وجایب در بیت املال به ناظر آن 

دارد،  آن را و نظارت که شخص حقیقی است ارتباط ندارد، فقط ناظر وظیفه و وجیبه تنظیم

ف، اموال وقفی که از جانب اشخاص به امور خیریه وقف میگردد هکذا در مورد ادارۀ اوقا

مانند مساجد، مدارس، مکاتب، شفاخانه ها، ناظر آنها را مدیریت مینامید که این نوع اموال 

ملکیت و حق ناظر نیست بلکه منحیث امور عامه محسوب میگردد، و حتی عواید که از مدرک 

بجز در امور خیریه در  آن رامرصف  ءمیباشد، فقهااموال وقفی بدست میاید حق اداره اوقاف 

جای دیگری مجاز منیدانند، حتی اگر شخص فوت مناید و از آن وارث نباشد اموال و مرتوکه 

تسلیم میگردد که در امور خیریه از آن استفاده گردد، متام جهت امور خیریه آن به ادارۀ اوقاف 

شخصیت حکمی وجود دارد که خارج  از لهایموارد مبین این است که در رشیعت اسالمی مثا

 مستقل میباشند. های و مسؤلیت وقاز اشخاص حقیقی دارای حق

 م: ثبت رشکت:هفت

بانواع رشکت های که قبالً ذکر گردیده منعقد میگردد، تأسیس و فعالیت آنها در  مشارکتعقود 

ار در جوامع توثیق جوامع بیشرت براساس اعتامد صورت میگیرد، بنابرین رضورت است تا اعتب

گردد و رشکت ها قبل از تأسیس ثبت گردد، بدلیل اینکه رشکت ها منحیث شخصیت های حکمی 

د، میباشد، از ایرنو انجام میشو  هادارای حقوق و وجایب از رهگذر معامالت که از آدرس آن

 َّلزم است تا نام، آدرس، نوع فعالیت، حقوق و مکلفیت های سهمداران و سائر مسائل که

تا زمانیکه شخصیت رشکت ثبت نگردد منحیث پیشبینی مینامید ثبت گردد، البته  آن راقوانین 

مفهوم است که مانند شخصیت حقیقی تولد  شخصیت حکمی رسمیت ندارد، بعد از ثبت به این
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چنانچه زمانیکه شخص حقیقی تولد گردد دارای حقوق، وجایب و اهلیت میباشد،  میگردد،

، انعقاد عقود را در صورت که طفل باشد به نیابت او را کسب منودههبه  میراث، وصیت، حقوق

ولی و یا وصی او انجام داده میتواند، از همه مهمرت دارای حق حیات میباشد، متام حقوق 

شخص حقیقی بعد از تولد اش باید رعایت گردد، حتی حیات حکمی شخص حقیقی قبل از 

 آن رار رشع و قانون ثابت است کسی حق ندارد، نیز د در بطن مادر وَّلدت در حالت چنین

، کسب منوده میتواندسقط مناید، همچنان حق دارد تا از مورث خود میراث بربد، وصیت را نیز 

رسمیت  آن برای شخصیت حقیقی رشیعت و قانون هردو به که است یاین متام موارد حقوق

 شخصیت میباشند. معرتف اند و هکذا اشخاص حقیقی دارای وجایب منحیث داده و

که برای اشخاص حقیقی رشع و قانون رسمیت داده حقوق و وجایب  و قرینه بر با پیری

منحیث اشخاص حکمی بعد از ثبت که مفهوم تولد آنها مانند اشخاص نیز رشکت ها  ،است

 حقیقی میباشد دارای حقوق و جایب مستقل میباشند که از آدرس آنها انجام میگیرد.

ثبت رشکت منحیث شخصیت حکمی ترصیح منوده است چنانچه قانون مدنی  قوانین در مورد

( خویش چنین ترصیح 1221افغانستان در صورت که رشکت مدنی باشد در ضمن مادۀ )

رشکت ِبجرد تشکيل، شخصيت حکمی تلقی ميشود مرشوط بر اينکه، به ثبت ونرش  )میدارد:

شخاص ثالث متسک منايد ولی اشخاص رسيده باشد. رشکت منيتواند قبل از ثبت ونرش، به ا

ثالث به اين شخصيت بدون نرش متسک کرده میتواند، رشکت های تجارتی تابع احکام قانون 

 .تجارت ميباشند(
 

 : آثار مرتبه رشعی باالی رشکت:مشته

ید هرگاه طبق قواعد و ضوابط رشیعت اسالمی همچنان ارکان ذکر گرد قبالًرشکت های که 

 منحیث مشارکت بین رشکاء ، اثر مرتبه چنین رشکتایجاد گرددمعرفی گردید  ورشوط آن که قبالً 

صحیح، نافذ و َّلزم اَّلجراء است که در بانکهای اسالمی هرکدام از این نوع رشکت های بنابر 

بطور مرشوع خارج از موارد ربوی  آن قواعد فقهی بطور مدنی و تجارتی انعقاد و رشد اقتصاد

 ی صورت میگیرد.طبق قواعد رشیعت اسالم

رشکت ها طبق قواعد، ضوابط و احکام رشیعت اسالمی صورت نگیرد، ارکان  احکام هرگاه

مد نظر گرفته نشود، چنین رشکت  بین رشکاء رشکت هامشارکت و رشوط که قبالً معرفی شد در 
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، در صورت بطالن کدام اثر مرتبه ندارد چون در اصل چنین میباشدها باطل و یا هم فاسد 

که چنین رشکت از اساس باطل  ت مرشوع منیباشد مانند رشکت در خرید مرشوبات الکولیرشک

 .بر آن مرتب منیگردددر فقه اسالمی است و کدام اثری 

، در هرگاه موجود گردددر صورت فساد که بسبب فقدان یکی از رشوط و خلل در رشکت 

ه آن به اندازه رسمایه و حنابله ربح و فاید شافعی، حنفیاین صورت به دیدگاهی مذهب 

کار و عمل که انجام  اجرتهررشیک تقسیم میگردد و هر رشیک حق دارد به رشیک دیگر به 

داده به مال رشیک خویش مراجعه مناید، زیرا ربح و فایدۀ مسمی بسبب فساد عقد رشکت 

 352ساقط میگردد.
 

 م: حاالت انحالل رشکت:نه

 رشکت در حالت های ذیل منحل و ختم میگردد:

هرگاه رشکت به یک میعاد معین بین رشکاء ایجاد شده باشد، آن میعاد  ختم میعاد معینه: -1

 د، رشکت بعد از آن منحل میگردد.معینه سپری گرد

هرگاه رشکت به یک منظور معین  انجام عملی که رشکت مبنظور آن ایجاد شده بود: -2

جاد شده باشد و ای ،بطور مثال خریداری محصول زراعتی پنبه از زارعین و فروش آن

 اعامل متذکره انجام شود، بعد از آن رشکت منحل میگردد.

در صورتیکه متام رسمایه تلف شود و یا حد اکرث رسمایه تلف و یا  تلف شدن رسمایه: -3

 رشکت منحل میگردد. نیز هالک شود طوریکه بقای رشکت ممکن نباشد، در این حالت

یکی از رشکاء فوت، محجور و یا  در صورت فوت، حجر و یا افالس یکی از رشکاء: -4

 مشارکتمفلس گردد  که به این واسطه نصاب رشکت از دو نفر کمرت شود، در این صورت 

 وجود ندارد، بنابرین رشکت منحل میگردد.

در صورتیکه یکی از رشکاء از رشکت خارج شود و نصاب  خارج شدن یکی از رشکاء: -5

 رشکت منحل میگردد. رشکاء از دو نفر کمرت باشد در این حالت نیز

رشکت از جمله عقود جائز غیر َّلزم است هرکدام از  موافقه رشکاء مبنی بر انحالل: -6
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رشکاء حق دارد در جریان تداوم رشکت، عقد را فسخ و منحل مناید، بنابرین هرگاه یکی 

از رشکاء عقد رشکت را در جریان عقد فسخ مناید و به این طریق نصاب رشکاء از دو 

 رشکت منحل میگردد.شود، نفر کمرت 

رشکت منحیث شخصیت حکمی دارای مسؤلیت مدنی، تجارتی میباشد  به حکم محکمه: -7

همچنان در صورت ارتکاب جرم از آدرس رشکت مورد مجازات نیز قرار گرفته میتواند 

در مسؤلیت های مدنی و تجارتی در صورت افالس و ورشکستگی از جانب محکمه تحت 

همچنان در صورت ارتکاب جرم از آدرس رشکت مورد مجازات حجر و منحل میگردد، 

 نقدی و انحالل نیز قرار گرفته میتواند.

 م: تصفیه رشکت:ده

انحالل در رشکت حالت است که تداوم رشکت ختم میگردد، مانند اینکه شخصیت حقیقی فوت 

نده بین ورثه مینامید و متام مرتوکه او بعد از تکفین و تجهیز، ادای دیون و وصیت، باقی ما

 .یاد میگرددتصفیه  این مورد بنامتقسیم میگردد، که در شخصیت حکمی 

صورت  در صورت اختالف از جانب محکمهو تصفیه عملیه است که از جانب رشکاء به توافق 

، تا تصفیه را انجام میدهدنامیده میشود  هیئت تصفیهکه اشخاص ثالث  میگیرد محکمه توسط

 حقوق اشخاص ثالث را تثبیت و تشخیص مناید. رسمایه، دیون و طلبات،

بعد از انحالل و اجرای تصفیه رشکت منیتواند به معامالت جدید مبادرت ورزد، رصف 

معامالت که در زمان قبل از انحالل انعقادگردیده و دوام آن رضوری باشد و یا اینکه غرض از 

هرصورت رشکت منیتواند منحیث معامالت جدید تکمیل پروسۀ تصفیه باشد مشکل ندارد، اما به 

ایجاد و تأسیس  قبالً  شخصیت حکمی، بعد از انحالل در مرحله تصفیه معامالت که به آن هدف

 انعقاد معامله مناید. بود شده

در قدم اول دیون بعد از ختم پروسۀ تصفییه هیئت تصفیه صالحیت دارد تا از اموال رشکت 

را وضع مناید، همچنان تادیه مصارف و قروضیکه  معجل بعداً دیون مؤجل و دیون متنازع فیه

 توسط یکی از رشکاء به مصلحت رشکت انجام شده تادیه مناید.

باشد به اندازه سهم هر رشیک و مطابق تعهد که در  هدر صوتیکه در اخیر رسمایه باقی ماند

هم هر رشیک ابتداء منعقد منوده بودند بین رشکاء تقسیم میگردد، اگر رسمایۀ باقی مانده از س
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 کمرت باشد خساره نیز به اندازه سهم و حصۀ هر رشیک بین آنها محاسبه میگردد. 

 :) تجارتی( مطلب  دوم: شرکت های موضوعه

یکی از رشته های حقوق خصوصی  که حقوق تجارترشکت ها در حقوق موضوعه در رشته 

رشکت های تجارتی میباشد و بیشرت از وصف تاجر معامالت و در حقوق موضوعه ملی آفاقی 

 تعریف میگردد: حقوق تجارت در حقوق موضوعه چنین که،شامل میباشدبحث مینامید 

عبارت از مجموعۀ قواعد کلی، الزامی، توأم به ضامنت اجراء  تعریف حقوق تجارت:اول: 

است، که از معامالت تجارتی، وصف تاجر، اهلیت تجارتی، اسناد تجارتی، دفاتر تجارتی، 

 س، انحالل و سایر احکام مرتبط به رشکت های تجارتی بحث مینامید.نحوۀیی تأسی

بنابر تعریف فوق دیده میشود که در اصل وجودی رشکت های تجارتی در حقوق موضوعه با 

ندارد از ایرنو فقهای اسالمی نیز در تأسیس چنین  وجود رشیعت اسالمی تضاد و مخالفت

ل مکث در معامالت اینوع رشکت ها است، هر خاص ندارد، اما نکتۀ قاب ۀرشکت کدام مالحظ

گاه معامالت آنها طبق احکام رشیعت اسالمی باشد، فقهای اسالمی بر آن مهر صحت گذاشته 

وع رشکت ها مخالف رشیعت اسالمی باشد که رشیعت آن نوع ن است و هرگاه معامالت این

 منیباشد.اسالمی  هعقود را باطل و فاسد میداند چنین معامالت مورد قبول فق

بنابرین َّلزم است تا موارد و قیود که در تعریف ذکر گردیده بخاطر شناخت خوبرت این رشته 

 .حقوق موضوعه بحث خویش را به تفصیل ذیل دنبال منایم

  تجارتی: موضوعۀ قوانین: دوم

 که در عرصۀ تجارتی در افغانستان نافذ اند عبارت اند از: موضوعه قوانین

 اصولنامۀ تجارت: -1

اصولنامۀ تجارتی یکی از قدیمیرتین قانون در عرصۀ حقوق تجارت در افغانستان دانسته میشود   

هـ ش در زمان زمامداری محمد ظاهر شاه نافذ گردیده که تا به حال همراهی  1336و در سال 

برخی از تعدیالت و احکام عام آن به استثنای احکام بخش رشکت های تجارتی تضامنی، سهامی 

 املسؤولیت سایر احکام آن نافذ میباشد.و محدود 

 قوانین رشکت های تجارتی: -2

قانون رشکت های تضامنی، قانون رشکت های سهامی، قانون رشکت های محدود املسؤولیت   
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ـ ش جدا و در قوانین مستقل منترشۀ  1385که از بدنه اصولنامۀ تجارت برای بار اول در سال  ه

ن تقنینی نافذ و نرش گردید است، قوانین متذکره در ( توسط فرما913جریدۀ رسمی شامره )

 عرصه های رشکت ها و احکام مرتبط به رشکت های  متذکره بحث مینامید.

 قانون رشکت های دولتی: -3

عبارت از قانون است که در مورد رشکت های دولتی بحث مینامید اگرچه معامالت عقد تجارتی   

ورد مطالعه قرار میگیرد، زیرا اعامل تجارتی دولت در رشته حقوق خصوصی "حقوق تجارت" م

نهاد های دولتی منحیث عمل حقوقی خصوصی محسوب میگردد، قانون متذکره با همه خال ها 

( 1322هـ ش توسط فرمان تقنینی در جریدۀ رسمی شامره ) 1397و نواقص عدیدۀ یی در سال 

ضامنی، سهامی و محدود املسؤلیت نرش و نافذ گردید، که قبالً احکام رشکت های دولتی با تنوع ت

 در قوانین رشکت ها تجارتی مورد مطالعه و بحث قرار میگرفت.

 قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال: -4

این قانون در مورد قرار داد های تجارتی که طبق اصول حقوقی و قانونی ترتیب گردد بحث   

ش بعد از تصویب شورای ملی و  هـ 1393( سال 1150مینامید و در جریدۀ رسمی شامرۀ )

 توشیح رئیس جمهور نافذ گردیده است.

 قانون حکمیت تجارتی: -5

عبارت از قانون است که منازعات تجارتی را قبل از ارجاع به محکمه، طرق حل و فصل منازعات   

تجارتی را توسط حکمیت ترصیح و پیشبینی میدارد، در مورد ایجاد انجمن های حکمیت تجارتی و 

ـ ش توسط فرمان  1385( سال 913حکمیت تجارتی بحث مینامید و در جریدۀ رسمی شامره ) بورد ه

 تقنینی نافذ و نرش گردیده است.

    قانون میانجگری )مصالحه( تجارتی: -6

عبارت از قانون است که در مور حل منازعات تجارتی از طریق میانجگری و مصالحه تجارتی 

هـ ش توسط فرمان تقنینی  1385( سال 913سمی شامره )بحث مینامید این قانون در جریدۀ ر 

 نرش و نافذ گردیده است.

 قانون رسمایه گزاری خصوصی: -7

عبارت از قانون است که در بخش حامیت رسمایه گزاری خصوصی داخلی و خارجی بحث  
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هـ ش توسط فرمان تقنینی نافذ  1381( سال 803مینامید. این قانون در جریدۀ رسمی شامره )

  گردیده است.و نرش
 

  : منابع حقوق تجارت:مسو 

حقوق تجارت از منابع چون قراردادهای قانونی تجارتی، قوانین تجارتی و عرف تجارتی و سایر 

( اصولنامۀ تجارت چنین ترصیح میدارد: مسایل 2قوانین منبع میگیرد، چنانچه در مورد مادۀ )

صورتیکه چنین مقاوله موجود نباشد، به تجارتی ذریعۀ مقاوله نامه های معتربۀ قانونی، و در 

موجب رصاحت و یا دَّللت قوانین تجارتی حل و فصل میگردد، اگر به این ترتیب حل و فصل 

شده نتواند، عرف و عادات تجارتی تطبیق میگردد، عرف و عادات محلی و خصوصی بر عرف 

دیگری که به آن و عادات عمومی ترجیح داده میشود در صورت نبودن عرف و عادات قوانین 

 استناد میشود تطبیق میگردد.

 براساس ترصیح مادۀ فوق منابع حقوق تجارت در چارت ذیل ترسیم میگردد:

 

قرار داد تجارتی منحیث منبع اولی حقوق تجارت در حل منازعات  قرارداد تجارتی: -1

منبع اولی تجارتی دانسته میشود، بر خالف سایر رشته حقوقی، زیرا در سایر رشته های حقوقی 

 قانون میباشد، قرارداد تجارتی قرار ذیل تعریف میگردد:

عبارت از عقدی است که به منظور ایجاد، تعدیل، نقل یا ازاله تعریف قرار داد تجارتی: 

 حق در معامالت تجارتی طبق احکام قانون بین اشخاص حقیقی یا حکمی انعقاد میگردد.

تجارتی: در قرارداد تجارتی ارکان و رشوط چون عنارص اساسی ) ارکان و رشوط ( قرار داد 

ت
ار

ج
ق ت

قو
 ح

بع
منا قرار داد تجارتی

قوانین تجارتی

عرف تجارتی
عرف خاص

عرف عام
سایر قوانین
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"ایجاب، قبول، موضوع عقد که مرشوع باشد، سبب و زمان عقد" َّلزمی است در صورت فقدان 

 موارد متذکره عقد تجارتی اعتبار ندارد. 

قوانین تجارتی که قبالً ذکر گردید هرکدام در خصوص موضوع  قوانین تجارتی: -2

ند قوانین تجارتی که از قواعد حقوق تجارت منشاء میگیرد خویش رصاحت های خویش را دار 

 منحیث منبع دومی حقوق تجارت محسوب میگردد.

عرف منحیث منبع سومی حقوق تجارت محسوب میگردد، در این  عرف تجارتی: -3

آنچه بین  353( املعرف بین التجار کاملرشوط بینهم  ) :خصوص قواعد فقهی نیز ترصیح میدارد

 انند مرشوط میان آنها است.تجار معروف است م

عرف به دونوع است عرف عام و عرف خاص، در قسمت این دونوع عرف هم تفاوت قوت 

وجود دارد در صورت که عرف عام و عرف خاص یک محل در حالت تعارض قرار گیرند به 

 عرف خاص ترجیح داده میشود.

شور نیز منبع در اخیر حقوق تجارت از سایر قوانین نافذ ک سایر احکام قوانین: -4

میگیرد، در صورتیکه در موارد فوق برای حل موضوع حکم وجود نداشته باشد برای حل 

موضوع تجارتی باید به سایر قوانین نافذ مراجعه گردد تا منحیث منبع از آن استفاده صورت 

 گیرد.

 : اهلیت تجارتی:چهارم

سن متذکره را تکمیل اهلیت تجارتی با اکامل سن هژده سالکی کسب میگردد، هر شخصیکه 

منوده باشد و موانع برای ترصف حقوقی اش مانند، جنون عته، سفه و حجر وجود نداشته باشد 

 میتواند تجارت و معامالت تجارتی را انعقاد مناید. 

همچنان کارکنان دولت که تابع قواعد اداری ترفیع و تقاعد باشند نیز منیتوانند تجارت 

 354مستقیم را انجام دهند.

ت صفت تاجر را کسب منوده منیتواند، لیکن معامالت که انجام میدهد و آن معامالت دول

                                                           
 44مادة  1مجلة اْلحکام العدلیة، ج  - 353

 ( اصولنامۀ تجارت مراجعه گردد.7به مادۀ ) - 354
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 355تجارتی باشند تابع احکام قوانین تجارتی محسوب میگردد.

 

  : معامالت تجارتی:پنجم

متام معامالت که در عرصه عقود منعقد میگردد، معامالت عادی محسوب میگردند، لیکن از نظر 

وصف تجارتی داده باشد،  آن رات و عقود که قوانین تجارتی حقوق تجارت رصف معامال 

معامالت تجارتی محسوب میگردند و قوانین تجارتی چنین عقود و معامالت را در عرصه حقوق 

 تجارت تنظیم میدارد.

سیستم حقوقی افغانستان آنوع معامالت را تحت قاعدۀ معامالت تجارتی قرار داده که دارای  

جارتی باشد نه اینکه به وصف تاجر نظر گردد، یعنی رشط نیست که وصف نفس معامله و عقد ت

تاجر در بر گیرنده معامالت تجارتی باشد، ممکن شخص تاجر دها معامله عقدی غیر تجارتی 

را روزانه منعقد مناید، لیکن آن معامالت براساس وصف تاجر تجارتی محسوب منی گردد و یا 

تاجر نیستند پس  حالی کهرتی را منعقد می منایند، در اشخاص غیر تاجر معامالت عقدی تجا

چنین معامالت وصف تجارتی را کسب مینامید و قواعد حقوق تجارت بر آنها ناظر میباشد. از 

( 8ایرنو براساس انعقاد معامالت تجارتی اصولنامۀ تجارت افغانستان در ضمن حکم مادۀ )

ها که حایز اهلیت تجارتی بوده بنام  خویش ترصیح میدارد: هرشخص اعم از افراد و رشکت

خود به یک و یا چند معاملۀ تجارتی اشتغال وزیده و این شغل را پیشۀ معتاد قرار بدهد، تاجر 

 شمرده میشود.

( خویش تاجر کوچک را چنین معرفی میدارد: 12همچنان اصولنامۀ تجارت در ضمن مادۀ )

ند به مساعی بدنیه بوده و یا حاصل کار اشخاصیکه تجارت ایشان از رسمایۀ نقدی زیادتر مست

و کسب شان آنقدر جزئی باشد که تنها مکفای معیشت گردد، چه سیار و چه در یک دکان و یا 

 در یک محل معین بازار ثابت باشند تاجر کوچک شمرده میشوند.

 قوانین افغانستان چنین تجار را که در مادۀ فوق اصولنامه معرفی گردید بنام متشبث خصوصی

نیز یاد مینامید که یک فرد باساس معامالت عقدی تجارتی وصف تاجر کوچک و یا متشبث 

خصوصی را کسب مینامید، رشایط که برای تاجر بزرگ و رشکت های تجارتی مدنظر گرفته شده 

( اصولنامۀ 13است برای تاجر کوچک و متشبث خصوصی رشط دانسته منیشود، چنانچه مادۀ )

                                                           
 ( اصولنامۀ تجارت مراجعه گردد.11به مادۀ ) - 355
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ترصیح میدارد: تاجرهای کوچک به اتخاذ عنوان و داشنت دفاتر تجارتی تجارت در زمینه چنین 

و موضوعاتیکه نظر به قانون تجارت ثبت آن َّلزم است مجبور نبوده و همچنان تحت قاعدۀ 

 افالس منی آیند.

( اصولنامۀ تجارت معرفی گردیده که در چارت ذیل 24الی  14معامالت تجارتی در مواد )

 میگردد: مخترصاً  ترسیم و ذکر
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. خرید اموال منقول مبنظور فروش، تبدیل حالت و یا به اجاره دادن آنها

اجارۀ گرفنت و اجاره دادن اموال منقول 

.استخدام اشخاص مبنظور اجاره دادن مستخدم به اشخاص دیگر غرض کار

.ایجاد دایمی مؤسسه صناعتی بغرض فروش محصوالت زراعتی و حیوانی 

.تعهد، تهیه هرنوع اموال منقول و  به ذمه گرفنت و قبول هرنوع اعامالت و انشاءات

.تأسیس فابریکه، تدویر دستگاه مطبعه، عکاسی، نرشیات و فروش کتب

ه، دفاتر افتتاح تیاتر، سینام، متاشاگاه، کشودن مقامات عمومی مانند هوتل ها، رسای ها و طعام خان

.تهیه کارگران و لیالم خانه ها

.نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء در خشکه، ابها و هوا

.توزیع آب، گاز، برق و تأسیس مخابرات تلیفونی

امالت کمیشن کاری، داللی، معامالت برات، حجت و چگ،  معامالت بانکهای خصوصی و دولتی، مع

ید و حساب جاری و مقاوالت مربوط به آن، معامالت اسناد گروی، تشکیل رشکت های تجارتی خر

فورش اسهام آنها   وعقد هرنوع  بیمه
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  : ثبت عنوان تجارتی:ششم

عنوان تجارتی برای اشخاص که تجارت را پیشۀ معتاد خویش قرار میدهند رشط دانسته میشود، 

اینوع اشخاص مکلف اند چی بشکل انفرادی منحیث متشبث خصوصی فعالیت منایند و یا 

در وزارت تجارت  بشکل رشاکت در رشکت فعالیت منایند مکلف اند تا عنوان تجارتی خویش را

 ثبت منایند.

معامالت تجارتی بیشرت به اعتبار و اعتامد استوار میباشد، برای جلوگیری از سوء استفاده، 

فریبکاری استعامل القاب کاذب و تقلبی قانون قید منوده تا عنوان تجارتی باید ثبت و در جریدۀ 

 رسمی نرش گردد.

دارد: هرتاجر مجبور است تا اوراق و ( اصولنامۀ تجارت ترصیح می40در مورد مادۀ )

معامالت متعلقه تجارت خود را تحت یک اسم معین که عنوان تجارت تعبیر میشود، اجراء و 

 امضاء مناید.

بنابر ترصیح مادۀ فوق هر تاجر مکلف است تا اسم تجارتی خویش را مشخص منوده و در 

ان رشط نیست بلکه تاجر چی انفرادی استفاده مناید، تنها ثبت عنو  آن رااوراق معامالتی خویش 

( 41باشد و یا رشکت مکلف است بر عالوۀ ثبت، عنوان را اعالن و نرش مناید در زمینه مادۀ )

اصولنامۀ تجارت ترصیح میدارد:هر تاجر چی منفرداً و چی با رشیک خصوصی که اجرای 

تی خود را در محلی تجارت مینامید و همچنان متام رشکتهای تجارتی مجبورند که عنوان تجار 

 که اجرای تجارت منیامید و یا مرکز آنها واقع است به دایرۀ ثبت تجارت، ثبت و اعالن مناید.

زمانیکه تجار و یا رشکت تجارتی، تجارت و یا رشکت خویش را  ثبت مینامید مطالبی آتی در 

 ثبت رضوری است:

 اسم شخص یا رشکت؛ -1

 ولد؛ -2

 محل تولد و تاریخ آن؛ -3

 ا رشکت؛تابعیت شخص ی -4

 عنوان تجارت؛ -5

 موضوع تجارت؛ -6



 

 (244 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 نوع رشکت، تاریخ تأسیس و مرکز اصلی رشکت؛ -7

 رسمایۀ رشکت ) تجار انفرادی و متشبث خصوصی از این امر مستثنی است(؛ -8

 اشخاصیکه صالحیت امضاء را دارند؛ -9

 سایر خصوصیاتیکه در امور تجارت اصوَّلً طبق لزوم دید اجباری قرار گیرد؛ -10

هدف از دفاتر تجارتی در این عنوان ساختامن دفرت نیست بلکه به تعبیر  ی:: دفاتر تجارتمهفت

زبان عربی هامن دفاتر اسنادی تجارتی است که تاجر مکلف است آن اسناد را در داد و ستد 

( اصولنامۀ تجارت مکلف 65تجارتی خویش رعایت مناید، بنابرین هر تاجر طبق حکم مادۀ )

د  داشته باشند که عبارت اند از: دفرت دارای، دفرت کل و دفرت یومیه اند تا سه دفرت را لزوماً بای

"روزنامچه" بر عالوۀ اسناد متذکره مکلف اند تا مینوت متام مکاتیب صادره و وارده را نزد 

خویش در دفاتر داشته باشند و همچنان مجبورند تا اوراق تادیات مالی را اعم از اوراق مالیه 

 ا با خود حفظ داشته باشند.دهی و معامالت حسابی ر 

دفاتر که مثل کتاب و یا کتابچه بطور مجلد تهیه میگردد تاجر مکلف است آنها را مهر و 

نشانی شد مناید، ادارۀ وزارت تجارت نیز مکلف است هر ورق دفاتر متذکره را مهر و نشانی 

هکذا اول  شده منوده و همچنان به رنگ ثابت منرب مسلسل را از طریق صکوک حک منوده و

 356و اخر کتاب به تعداد اوراق قید به مهر رسمی مرسوم مناید.

اسناد تجارتی را میتوان به مفهوم عام و خاص آن تعبیر منود، اسناد  : اسناد تجارتی:تمهش

تجارتی عام مشمول متام اسناد است که در داد و ستد تجارتی از آن استفاده میشود مانند اسناد 

های بانکی، بار نامه و سایر اسناد که بشکل عام آن در معامالت تجارتی  و اوراق قرضه، ضامنت

استعامل میگردد، لیکن اسناد که بطور خاص در معامالت تجارتی استعامل میگردد و جانشین 

                                                           
 ( اصولنامۀ تجارت مراجعه گردد.68به مادۀ ) - 356
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نقود "پول" میباشد، که بنام اسناد بهادار نیز در معامالت تجارتی معروف اند، سه نوع اسناد 

ارت افغانستان نیز آنها را در اسناد تجارتی مورد بحث قرار میدهد، که میباشند که اصولنامۀ تج

 در چارت ذیل معرفی میگردند:

کلمۀ برات از کلمۀ برائت عربی گرفته شده به معنای پاک  سند برات و تعریف آن: -1

شدن و رفع ذمت معنی میگردد. و در معامالت و اسناد تجارتی وجه استعامل دارد و عبارت از 

ی است که ِبوجب آن یک شخص برای شخصی دیگری یک مبلغ شخص ثالث را نوشتۀ ی

غرض پرداخت حواله میدهد، شخصی که برات را صادر میکند بنام ُمحیل شخصی که برات را 

 باید بپردازد ُمحال علیه و شخصی که مبلغ برات را دریافت مینامید بنام ُمحال له نامیده میشود.

( قانون اسناد قابل معامله: برات سند کتبی حاوی 3( مادۀ )2یا به عبارۀ دیگر طبق فقرۀ )

دستور بدون قید و رشط است که توسط صادر کنندۀ امضاء و در آن شخص معین ملزم میگردد 

تا عنداملطالبه یا در موعد معینه در آینده، مبلغ معین پولی را در وجه شخص معین یا به دستور 

 وی یا به حامل سند تأدیه مناید.

ات در معامالت تجارتی مانند حواله در معامالت مدنی میباشد چنانچه حواله در ضمن بر 

( قانون مدنی چنین تعریف گردیده است: حواله دین عبارت است از انتقال دین 1716مادۀ )

 از ذمۀ حواله دهنده به ذمۀ شخص حواله داده شده و مطالبۀ دین از وی میباشد.

تجارتی دارد از ایرنو چنین سند که بتواند از جعل و تزویر  برات حیثیت سند را در معامالت

پیشبینی مینامید تا از تزویر و دست کاری  آن راعاری و مربی باشد قانون شکل تحریر و رشوط 

( اصوالنامۀ تجارت موارد ذیل را 471مصؤون گردد، در  مورد شکل و رشوط سند برات مادۀ )

 پیشبینی مینامید:

 سند به هر زبانیکه برات تحریر میگردد باید موجود باشد؛کلمۀ برات در منت  -1

 امر تادیۀ مبلغ معین بال قید و رشط باشد؛ -2

 اسم مخاطب ) تادیه کننده برات( باید ذکر گردیده باشد؛ -3

 موعد تادیه باید ذکر گردیده باشد؛ -4

 محل تادیه باید ذکر گردیده باشد؛ -5

 گردد؛ اسم شخصیکه مبلغ در وجه او حواله میشود باید ذکر -6
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 محل، تاریخ و تحریر برات باید ذکر گردد؛ -7

 امضای صادر کننده برات باید موجود باشد. -8

حجت در لغت به معنای دلیل و برهان ترجمه میگردد، و در  سند حجت و تعریف آن: -2

اصطالح حقوق تجارت بنام فته طلب نیز یاد میگردد و عبارت از سندی است که ِبوجب آن 

ید که مبلغی را در موعد معین یا عنداملطالبه در وجۀ حامل یا شخص امضاء کننده تعهد مینام

 معین پرداخت مینامید.

( قانون اسناد قابل معامله: حجت سند کتبی 3( مادۀ )4یا به عبارۀ دیگر طبق تعریف فقرۀ )

است حاوی تعهد غیر مرشوط امضاء کننده است که به اساس آن وی ملزم میگردد، مبلغ معین 

د املطالبه یا در موعد معینه در وجه شخص معین یا به دستور وی یا به حامل سند پول را عن

 تأدیه مناید.

از اینکه سند حجت از جمله اسناد تجارتی محسوب میگردد و یک سند بها دار در معامالت 

آن تجارتی میباشد و حفظ آن بغرض جلوگیر از جعل و تزویر اصولنامۀ تجارت محتوای تحریر 

 وط ذیل رسمیت میدهد:تحت رش  را

 کلمۀ حجت باید بروی سند به هر زبانیکه تحریر میگردد  تحریر گردد؛ -1

 تأدیه بال رشط مبلغ معین باشد؛ -2

 موعد تأدیه معین باشد؛ -3

 محل تأدیه معین باشد؛ -4

 اسم شخصیکه تأدیه مبلغ در وجه و یا به امر او میشود معین گردیده باشد؛ -5

 ؛محل و تاریخ تحریر حجت معلوم باشد -6

 امضای صادر کنندۀ حجت موجود باشد. -7

چک در زبان عربی به معنای صک استعامل میگردد جمع آن  سند چک و تعریف آن: -3

 357صکوک میباشد و به معنای نامه، سند، سخت زدن چیزی استعامل میگردد.

عبارت از سند کتبی حاوی دستور بدون قید و رشط است که توسط صادر و در اصطالح: 

عند املطالبه در وجه  آن رابانک معین به اساس آن ملزم میگردد تا مبلغ مندرج کننده امضاء و 

                                                           
 لغت نامه دهخدا. - 357
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 358شخص معین یا به دستور وی به حامل سند تأدیه مناید.

چک بجهت اینکه از جعل و تزویر مربی باشد قانون برای آن شکل را با درنظرداشت رشوط 

 ت:( اصولنامۀ تجارت چنین ترصیح داشته اس549آن در ضمن مادۀ )

 در منت سند ذکر کلمه چک حتمی است؛ -1

 امر بال قید و رشط تادیۀ مبلغ موجود باشد؛ -2

 اسم شخصیکه تأدیه میکند ) مخاطب (؛ -3

 ذکر محل تأدیه حتمی است؛ -4

 قید محل و تاریخ صدور چک باید موجود باشد؛ -5

 امضای شخص که چک را صادر میکند ) صادر کننده چک(. -6

 : انواع رشکت های تجارتی:منه

 دم نخست َّلزم است تا رشکت تعریف گردد :در ق

عبارت از اتحاد و اشرتاک دو یا بیشرت از دو شخص است که به  :تجارتی تعریف رشکت

اساس عقود تجارتی رشاکت به انواع مختلف آن منحیث مالکین مشرتک، ِبنظور کسب مفاد، 

 ایجاد و فعالیت مینامیند.

حد اقل دو یا بیشرت از دو نفر باشد، کمرت از در تعریف فوق قید گردیده که در رشکت باید 

دو نفر نصاب رشکت را تشکیل منیدهد، زیرا براساس وجه تسمیه رشکت که از رشاکت گرفته 

شده باید حد اقل دو نفر باشند، بنابرین هرگاه یک نفر فعالیت تجارتی و معامالت تجارتی را 

نفر منیتواند شخصیت حکمی رشکت  انجام دهد بنابرین از نظر سیستم حقوقی افغانستان یک

را تشکیل و ایجاد مناید، پس اعامل و معامالت تجارتی یک نفر منحیث متشبث خصوصی در 

 معامالت تجارتی حقوق تجارت مورد مطالعه و بحث قرار میگیرد.

رشکت های تجارتی از نظر ساختار حقوقی به انواع مختلف تقسیم میگردد که از نظر موضوع 

ق و وجایب رشکاء، و تشکیالت متفاوت میباشند در مجموع رشکت های تجارتی فعالیت، حقو 

  از نظر سیستم حقوقی افغانستان در چارت ذیل مخترصاً معرفی میگردد: 

                                                           
 (3( مادۀ )3قانون اسناد قابل معامله،  فقرۀ ) - 358
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رشکت تضامنی را از این جهت تضامنی گویند که هر رشیک در  رشکت تضامنی: -1

قروض ضامن و مسؤول اند صورت رضر و عدم کفایت رسمایۀ رشکت به تأدیه و پرداخت متام 

چنانچه اصولنامۀ تجارت بنابر همین خصوصیت رشکت تضامنی را از سایر رشکت های سهامی، 

( 135محدود املسؤولیت و تعاونی تفکیک مینامید، رشکت تضامنی را در ضمن حکم مادۀ )

اصولنامۀ تجارت چنین تعریف میدارد: رشکت تضامنی رشکت است که در تحت عنوان معین 

ای امور تجارتی بین دو یا چندین نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل میشود، اگر دارای رشکت بر 

 برای تأدیۀ متام قروض کافی نباشد، هریک از رشکاء مسؤول پرداخت متام قروض رشکت است.

قانون جدید رشکت های تضامنی تعریف را برای این رشکت ها وضع منوده است که نسبت 

لنامه تجارت ناقص بوده و نتوانسته یک تعریف جامع را ارایه بدارد که به تعریف ذکر شده اصو 

رشکت تجارتی را چنین تعریف میدارد: رشکت اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که به اساس 

 359عقد رشاکت به حیث مالکین مشرتک ِبنظور کسب مفاد ایجاد و فعالیت مینامید.

ی نامید، زیرا تعریف مذکور یک تعریف عام تعریف متذکره را منیتوان تعریف رشکت تضامن

در قانون جدید  رشکت  حالی کهاست میتوان برای تعریف عموم رشکت ها استعامل شد، در 

های تضامنی تعریف دیگری رساغ نداریم، بنابرین به تعریف اصولنامه تجارت که فوقاً تذکر 

 مخترصاً توضیح میداریم: آن رایافت اکتفا منوده و قیود 

                                                           
 (2انون رشکت های تضامنی مادۀ )ق - 359
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نه تنها در رشکت تضامنی بلکه در متام رشکت ها رشط است که عنوان عنوان معین: تحت 

معین داشته باشند تا از سایر رشکت های همنوع اش که منحیث رشکت ثبت و فعالیت مینامید 

مجزاء گردد، رشکت ها بنامهای مشابه و مثل ثبت شده منیتواند بنابرین رشکت تضامنی باید 

 ته باشد تا تعین شخصیت حکمی معین و مورد شناخت گردد.عنوان و نام معین داش

در متام رشکت ها بشمول رشکت تضامنی رشط است که حد اقل دو نفر حد اقل دو نفر: 

رشیک موجود باشد، حد اکرث رشکا رشط مرشوط نیست به هر تعداد که باشند. قانون حد اکرث 

 را قید ننموده است.

صاصی رشکت تضامنی بر مبنای نام گذاری آن یکی از رشوط اختمسؤولیت تضامنی: 

مسؤولیت تضامنی بودن آنست هرگاه این رشط وجود نداشته باشد رشکت به تضامنی تسمیه 

منیگردد، تضامنی به این توضیح است که رشکت در صورت مقروضیت و عدم کفایت رسمایۀ 

 میباشند.رشکت هرکدام از رشکاء در تأدیۀ متام قروض و پرداخت دیون رشکت ضامن 

 رشکت تضامنی به انواع ذیل تقسیم میگردد: انواع رشکت های تضامنی:

رشکتی است که برای انجام معامالت اقتصادی و تجارتی بین دو یا  رشکت تضامنی عام:

اینوع رشکت در اصولنامۀ تجارت بنام  360بیش از دو شخص با مسؤولیت تضامنی ایجاد میشود.

 361د.رشکت تضامنی کلکتیف یاد میگردی

قانون جدید رشکت های تضامنی هدف و رشط رشکت های تضامنی را مانند اصولنامۀ تجارت 

که قبالً توضیح منودیم در ضمن تعریف مد نظر نگرفته است، لیکن در بخش رشکت تضامنی 

( قانون رشکت های تضامنی این خال را تکمیل منوده و چنین توضیح میدارد: 21عام طبق مادۀ )

ارای رشکت تضامنی عام برای تأدیه متام دیون رشکت کافی نباشد هریک از در صورتی که د

رشکاء مسؤول پرداخت متام دیون رشکت تضامنی عام بوده و رشیک یا رشکائی که چنین قروض 

 را میپردازند حق دارند مبالغ پرداخت شده اضافه از سهم خود از سایر رشکاء مطالبه مناید.

که تحت عنوان مشخص مطابق احکام این قانون جهت  رشکتی است رشکت تضامنی خاص:

انجام معامالت اقتصادی و تجارتی ایجاد میشود و در آن یک رشیک یا بیشرت از آن دارای 

                                                           
 (21مادۀ ) مرجع سابق - 360
 (117اصولنامۀ تجارت مادۀ ) - 361
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مسؤلیت غیر محدود "رشکای عام" و بقیه رشکاء با یک رسمایۀ معین "رشکای خاص " مسؤولیت 

اینوع  362به سهام تقسیم شده میتواند.محدود دارند، رسمایۀ رشکای که مسؤولیت محدود دارند، 

 363رشکت در اصولنامۀ تجارت بنام رشکت تضامنی کوماندیت یاد میگردید.

اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که برای شخص دیگر کاری را  رشکت تضامنی کار:

 364انجام یا تعهدی را ایفا کنند، مفاد کار رشکت بین شان طبق موافقت رشکاء تقسیم گردد.

رشکتی است که در آن دویا بیش از دو شخص به اساس اعتبار  ضامنی به اعتبار:رشکت ت

به خرید مال بصورت نسیه طوری موافقه منایند که مال را فروخته در مفاد و خسارۀ رشکت 

 365سهیم میباشند و رشکاء هرکدام به اندازۀ حصۀ معین خود مسؤول میباشند.

لی که دارای شخصیت جداگانه از رشکت داخ  رشکت محدود املسؤلیت ) ملتد (: -2

مالکان خویش بوده تحت احکام قانون در افغانستان تأسیس و دارای رسمایه مشخص و منقسم 

 366به سهام که مسؤولیت هر سهامدار محدود به اندازۀ سهام وی است، میباشد.

 مقنن در این تعریف رشکت محدود املسؤولیت را با رشکت سهامی خلط منوده و نتوانسته تا

تفاوت عمدۀ رشکت محدود املسؤولیت را با رشکت سهامی بوجود آورد از ایرنو تعریف اصولنامۀ 

 1385( سال 913تجارت و قانون قبلی رشکت های سهامی و محدود املسؤولیت جریدۀ رسمی )

هـ ش خوبرت براساس تفاوت عمده بین دو رشکت سهامی و محدود املسؤولیت را چنین تفکیک 

منی باشد لیکن در رشکت  سهامایۀ رشکت های محدود املسؤولیت منقسم به منوده است: رسم

میباشد از ایرنو تعریف قانون قبلی و اصولنامۀ تجارت واضح تر  سهامسهامی رسمایه منقسم به 

 و بر اساس خصوصیت رشکت محدود املسؤولیت چنین تعریف گردیده است: 

جارت : رشکتهای تجارتی ایکه رسمایه رشکت محدود املسؤولیت از نظر تعریف اصولنامۀ ت

آن غیر منقسم با سهام بوده و مسؤولیت هر رشیک محدود باندازۀ رسمایه متعهده او در رشکت 

                                                           
 (22قانون رشکت های تضامنی مادۀ ) - 362
 (117اصولنامۀ تجارت مادۀ ) - 363
 (23قانون رشکت های تضامنی مادۀ ) - 364
 (24مادۀ ) مرجع سابق - 365
 (3ۀ )( ماد1قانون رشکت های محدود املسؤولیت فقرۀ )  366
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 367باشد محدود "ملیتد" نامیده میشود.

رشکت محدود املسؤولیت از نظر تعریف قانون سابق : رشکت تجارتی که رسمایه آن غیر 

 368هر رشیک محدود به رسمایۀ توافق شده در رشکت باشد.بوده و مسؤولیت  سهاممنقسم به 

طبق تعریف فوق رشکت محدود املسؤولیت و تفاوت این رشکت با سایر رشکت های تضامنی 

 سهامو سهامی همین است که  رسمایۀ اینوع رشکت مشخص و معین لیکن غیر منقسم به 

بنابر همین خصوصیت است میباشد، مسؤولیت هر سهمدار محدود به اندازۀ سهم او میباشد، 

که اینوع رشکت ها را محدود املسؤولیت یعنی سهمدار به اندازۀ سهم و رسمایۀ مشخص خویش 

 مسؤولیت و ضامن میباشد.

بوده  سهامرشکت تجارتی ایکه رسمایۀ آن معین و منقسم به  رشکت سهامی ) انونیم (: -3

 369.و اندازۀ مسؤولیت هر رشیک به اندازۀ سهم آن محدود میباشد

و یا به عبارۀ اصولنامۀ تجارت رشکت سهامی رشکت است که تحت یک عنوان برای معامالت 

 370بوده و اندازۀ سهم آن محدود باشد. سهامتجارتی تشکیل شده، رسمایۀ آن معین و منقسم به 

خصوصیات رشکت سهامی نسبت به سایر رشکت های تجارتی اینست که رسمایۀ اینوع 

میباشد که با رشکت محدود املسؤولیت در این خصوصیت خویش  سهامرشکت غیر منقسم به 

تفاوت مینامید و خصوصیت عمده رشکت سهامی نسبت به سایر رشکت ها در ساختار تشکیالتی 

میباشد، رشکت های سهامی نسبت به دو رشکت دیگر "تضامنی و محدود املسؤولیت " بزرگرت 

دیره میباشد. در مجمع عمومی رآی دارای تشکیالت مجمع عمومی، هیئت نظار و هیئت م

 براساس سهم محاسبه میگردد. 

  

                                                           
 (456اصولنامۀ تجارت مادۀ ) - 367
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 عقد مشارکت در بانکداری اسالمی:چگونگی مطلب سوم: 

عقد مشارکت بطور رشکت معامالت مدنی و تجارتی در بانکداری اسالمی یکی از گزینه مثمر 

ذکر  طلب اولدر م اقتصادی و عقود اسالمی میباشد که در بانک های اسالمی با انواع که

حکمی و  ،شخصیت های حقیقی ،، ربح و فایدۀ خوبی برای طرفین عقدگردیده منعقد میگردد

 طرف بانک بدست میاید.

" که بطور مفاوضه و عنان بین رشکاء  اعتباراموال، اعامل و وجوه "  اعم از انواع رشکت ها

داق دارد با تفاوت منعقد میگردد در رشکت های موضوعه نیز طبق قواعد رشیعت اسالمی مص

اینکه معامالت که در رشکت های موضوعه اجراء و عمل میگردد باید مرشوع و رشعی باشد 

بنابرین رشیعت اسالمی به آن عملیات رشکت های موضوعه که از بطالن و فساد عاری و مربی 

ا باشد و در آن ارکان و رشوط عقد طبق قواعد فقهی رعایت شده باشد مهر صحت گذاشته، آنه

 جاز دانسته مهر صحت میگذارد،را فعالیت مرشوع میداند و رشاکت در چنین رشکت ها را م

اگر در هرکدام از رشکت های فقهی و موضوعه التفات گردد وجوه مشرتک در آن به کرثت 

دیده میشود که  ،چنانچه اگر به تعاریف رشکت تضامنی موضوعه التفات گردد مشاهده میگردد،

بطور عنان و مفاوضه ایجاد شده میتواند و همچنان رشکت اعامل "اعتبار"در آن رشکت وجوه 

تحت عنوان رشکت تضامنی کار نیز مقارنه میگردد، همچنان در رشکت سهامی و ملیتد  "ابدان"

دیده میشود که آنها نیز بشکل رشکت اموال، اعتامد و اعامل بطور  ،موضوعه هرگاه التفات گردد

که فقه اسالمی پیشبینی منوده است در معامالت تجارتی فعالیت  مفاوضه و عنان تحت رشایط

نکته قابل دقت و قابل مکث به مرشوعیت و عدم در رشکت های موضوعه ، منوده میتوانند

، چنانچه ذکر گردید، ارتباط داردمعامالت آنها  و مرشوعیت فعالیت های رشکت های موضوعه

و چنین معامالت را باطل اعالم منوده  عت منع منودههرگاه معامالت ربا، قامر و .... را که رشی

د تبعی است که چنین معامالت در فقه اسالمی دارای اثر مرتبه نمتسک منایبا آنها است رشکاء 

حکم صحت دریافت منود، اینچنین نبوده و منیتوان برای چنین معامالت در فقه اسالمی 

 .معامالت باطل است

در حقوق موضوعه تحت عنوان رشکت های تجارتی فعالیت  زنی بنابر توضیحات فوق بانک ها
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مینامیند، فقه اسالمی در عقود مشارکت بیشرت به چگونگی ارتباط بین رشکاء توجه منوده است 

اموال، اعتامد و اعامل بطور مفاوضه و عنان  که این ارتباط تحت قواعد فقه اسالمی به گونه

 ،ی به عقود مشارکت تحت عناوین و معامالت مشارکتانعقاد میگردد، از ایرنو بانک های اسالم

 فعالیت های بانکداری اسالمی را منعقد مینامید.

بیشرتی در بانکداری اسالمی برای تأمین مالی عقد مشارکت وجود  و عملیات روش های

 دارد که برخی آنها قرار ذیل معرفی میگردد:

تقسیم  "متناقص" در حالت کاهشمطابق استمرار ملکیت بانک به مشارکت ثابت و مشارکت 

 میگردد:

  مشارکت ثابت: (أ

را بانک  پروژه جزء از رسمایه معین یک است که متویل در عقد مشارکت بانک سهم نوع از

 ، تسهیل و نظارت ازمدیریت به این طریقو  رشیک میشود در پروژه مینامید و به هامن اساس

تقاضا  گرفته و رشوط حاکم به نوع از مشارکت مینامید، و به هراندازه که توافق صورت پروژه را

 و حصۀ مشارکت سهمعقد بدین اساس برای هرطرف از  در نفع آن پروژه رشیک میباشد، مناید

، اینوع مشارکت را میتوان بنام رشکت سهامی، رشکت ثابت در پروژه الی ختم آن صورت میگیرد

دازۀ پروژه از نظر شکلی طبق قانون محدواملسؤلیت و یا رشکت تضامنی با توجه به ماهیت و ان

موضوعه محسوب منود، که با رشیعت اسالمی چنین رشکت ها نیز از رهگذر این نوع مشارکت 

مشکل ندارد، اگر فرض شود که مشارکت بطور رشکت سهامی صورت گرفته است بانک در 

 باَّلثر سهم معین که تأثیر در سیاست پروژه در مجمع عمومی دارد.این حالت 

مشارکت را در بانکداری اسالمی بنام مشارکت ثابت به جهت یاد مینامیند که سهم  نوع نای

و حصۀ ثابت در پروژه عقد مشارکت برای هر رشیک در نفع به اندازۀ توافق و یا قواعد حاکم 

اموال بطور مفاوضه رسمایه و نفع بر عقد مشارکت ثابت میباشد مانند اینکه در عقد مشارکت 

طور مساوی میباشد، در عقد مشارکت اموال بطور عنان رسمایه و نفع بین رشکاء به بین رشکاء ب

 اندازۀ سهم توافق شده در حین عقد میباشد.

البته این نکته نیز قابل ذکر است که در انواع عقود مشارکت تنها نفع بین رشکاء بطور 

ان مورد بحث مساوی در رشکت مفاوضه و بطور متفاوت براساس توافق در عقد رشکت عن
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نیست بلکه خساره نیز بین رشکاء به اندازه مساوی در رشکت مفاوضه و بطور توافق در رشکت 

عنان قابل سنجش میباشد، بر خالف عقد مضاربت زیرا در عقد مضاربت، ربح و نفع بین رب 

املال و مضارب مشرتک براساس توافق است، لیکن در صورت خساره و رضر از رأس املال که 

که مال ربح و نفع منوده باشد قبل از ط رب املال است سنجش میگردد، و در صورت مربو 

 تقسیم از هامن ربح و نفع سنجش میگردد.

بنابر موارد فوق مشارکت ثابت به مشارکت ثابت مستمر و مشارکت ثابت منتهی تقسیم 

  371میگردد.

ست و عمل مینامید در این نوع مشارکت بانک تا زمانی که موجود ا مشارکت ثابت مستمر:

رشیک میباشد، که این نوع مشارکت را قانون تا زمانیکه استمرار دارد تضمین مینامید، که در 

این مرحله روابط بین اطراف عقد طبق قواعد قانونی مشخص میشود که این نوع مشارکت نیز 

ستمر میتوان مشارکت ثابت م :به این توضیح که 372با احکام رشیعت اسالمی در تضاد نیست.

بطور مفاوضه و عنان تحت قواعد  " اموال، اعامل و وجوه" را در انواع سه گانه عقد مشارکت

 ترصیح میدارد انجام داد. اسالمی که فقه

عبارت از مشارکت است که در مالکیت پروژه و حقوق که بر آن  مشارکت ثابت منتهی:

تضمن وقت متویل معین باشد، مرتب میگردد ثابت است، مگر اینکه توافق بین بانک و رشکاء م

ا یک سال مالی یا مقاوَّلت معین و یا وارد منودن جنس معین بی معین تمانند فعالیت های تجار 

 در مشارکت.

حقوق و وجایب را که بانک حصول  آنثابت گفته میشود که در این نوع مشارکت به جهت 

ارتباط رشاکت بین رشکاء به عالقه و  گفته میشود کهمنتهی و به جهت مینامید ثابت میباشد، 

 373یک زمان محدود میباشد.

 مشارکت در حالت کاهش " مشارکت منتهی به مالکیت" :  (ب

یک  تیکه به مالک میباشد کیدو رش نیب تکاهش مشارکعبارت از مشارکت است که 
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طبق رشوط قرارداد توافق شده  بیشرت داشته باشد سهم و حقپروژه که در  گردد،یختم م رشیک

به ترتیب  سهممیگردد، ، با توجه به فروش عملی پروژه  تیدر مالک یبانک اسالم نیگزیجا

، مانند مسرتد تسلیم مینامید برای بانک از پروژه را منظم سپردن بخشی از عواید بدست آمده

قیمت استهالکی ماشین آَّلت همراه با  بانکاقساط به قیمت حصۀ  سهم بانک طور شدن

 374میباشد.

رشایط قرارداد ذکر تواند به یک دفعه و یا هم دفعات متعدد چنانچه در بنابرین رشیک می

 سهم بانک را خریداری مناید. ایدمنگردیده و یا هم طبیعیت عملی پروژه ایجاب 

این نوع مشارکت بیشرتین مراجعین دارد زیرا برخی از رسمایه گذاران منی خواهند استمرار 

 375.ادامه دهند مشارکت را با بانک

و یا مشارکت  ع مشارکت به این جهت بنام مشارکت در حالت کاهش " متناقص"این نو 

 تبعیآورد زمانیکه بانک یک قسمت از سهم خویش را بدست  میگردد،یاد  منتهی به مالکیت

از متام سهم خویش را  بانک تنقیص و کاهش بوجود میاید و یا اگر بانکدر سهم  که است

میگردد که در این  متلیکدیده و رشکت برای سایر رشکاء بدست آورد از پروژه خارج گر پروژه 

شده و مالک پروژه بین رشکاء تنقیص صورت نیز بانک از رشاکت با اخذ کل سهم خویش از 

 رشیک میگردد، از این جهت بنام مشارکت منتهی به متلیک یاد میگردد.

قرار ناقص " در مورد بانک اسالمی دوبی صورت های را برای مشارکت تنقیص کاهش " مت

 376پیشبینی مینامید:ذیل 

نامید میبه این رشط توافق توسط قرار داد جداگانه  بانک همراه رشیک خویشصورت اول: 

 و در ترصف اشندمیبکه  بعد از متام شدن قرارداد خاص برای مشارکت هر کدام از رشکاء آزاد 

  .دیگریشخص  هر سهم خویش برای رشیک خود و یا برای فروش

آمد خالص  براساس حصۀ از در نامید کهمیطوری توافق  بانک با رشیک خویشم: صورت دو 

که قبالً منوده از در آمد توافق شده  قسمتبا  میشود در زمان جدائی آن مستحقبانک که پروژه 
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برای بانک  "آنچه که بانک در زمان رشاکت سهم گرفته بود"باز پرداخت  ا اصلبهمراه  بودند،

 تادیه مناید.

که دارای قیمت معین باشد تقسیم گردد، که در  سهامحصۀ هر رشیک به  سوم: صورت

آمد تحقق یافته  ، در اینصورت سهم هر رشیک از درگرددمیتعیین مجموع ارزش اجاملی پروژه 

معین در هر سال  مبلغ فعلی حاصل میگردد، فلهذا هر رشیک میتواند که سهم بانک را به تعداد

کاهش در دوران هرسال ن طریق سهم بانک به نسبت سهم رشیک خریداری منوده که به ای

بدست آوردن سهم  بعد از میابد تا زمانیکه رشیک مالک متام پروژه شود و بانک از رشاکت

 377د.میگردخارج  بطور کامل خویش

 سایر انواع مشارکت: -

مطابق هدف تأمین مالی به مشارکت نوع دیگر از روش بانکداری اسالمی در مشارکت، ا

زراعت، مشارکت در صنعت، مشارکت صادرات و واردات، مشارکت در مقاوَّلت، مشارکت در 

 378تقسیم میگردد: در تجارت

با در نظرداشت موارد تقسیم اول میتوان مشارکت را در عرصه های صنعت، تجارت، زراعت، 

 مشارکت عامه و خصوصی قرار ذیل انجام داد:

اعتامد دارد تا بواسطه اموال، اعتامد و یا هم بیشرتین از صنائع رضورت به یک رشیک با 

 تخصص کاری با آنها رشیک شده و صنعت خویش را رشد بدهد، بانک های اسالمی نسبت

اشخاص حقیقی و اشخاص حکمی " رشکت ها صنعتی" با اعتامد که دارند میتوانند  رسمایه و

 صورت های ذیل مشارکت مناید:ب

مفاوضه  رشکتبطور  دارسهم منحیثبا دادن پول نند بانک های اسالمی متوا :اموال رشکت

د و نرشیک شو با رشکت های صنعتی رسمایه گذاری منوده و نفع و رضر" ، سهم" مساوات در 

 .، نفع و رضر به اندازۀ سهم خویش " رشیک شودسهمر " تفاوت یا هم بطور عنان د

د که در بازار دارند با بانک های اسالمی میتوانند با اعتام :(ذمت و اعتامد) رشکت وجوه

 ها و رشکت های صنعتی براساس اعتامد بطور مفاوضه یا عنان رشیک شده، برای فابریکه

                                                           
 184/ أصول املرصفیة السالمیة و قضایا التشغیل، ص  9 – 7قرارات مؤمتر املرصف الُسالمي بدبی، ص  - 377
 182ل املرصفیة السالمیة و قضایا التشغیل، ص أصو  - 378



 

 (257 ) 

 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

ده در یمواد خام را مشرتکاً خریداری منوده بعد از پروسس در بازار بفروش رسان ها دستگاه

 د.ننفع و رضر آن بطور مفاوضه و عنان رشیک شو 

در  تیتوانند با رشکت ها و اشخاص حقیقی مشارکبانک های اسالمی م رشکت اعامل:

رشکت اعامل مناید، به این گونه که برخی از رشکت های صنعتی رضورت به تکنالوجی پیرشفته 

بانک میتواند برای این نوع  که توسط متخصصین هامن تکنالوجی استفاده میگردد،دارد 

رشد منوده و رشکت صنعتی  تا بالواسطه آن صنعت تکنالوجی اشخاص متخصص استخدام مناید

تقسیم  مساویانه منحیث رشکت مفاوضه کار منوده بطورانجام عمل و بخش های  سایر نیز در

 تنظیم گردد.منحیث رشکت عنان کار، نفع و رضر بین رشکاء تنظیم گردد و یا هم بطور متفاوت 

اعامل " بطور  با ذکر از صورت های فوق میتوان در متام انواع مشارکت " اموال، اعتامد و

مفاوضه و عنان در بخش های زراعت، تجارت، صادرات و واردات تحت رشایط و قواعد که 

 رشیعت اسالمی با تطابق دیدگاه ها و فتوای مجامع اسالمی انجام داد.

در بخش تعهدات مرافق عامه " مشارکت عامه و خصوصی " نیز بانک های اسالمی نقش 

افراز بندهای آب گردان،  مهم عامه مانند پروژه های در، تواندعمده را با دولت انجام داده می

تولید انرژی، استخراج معادن، اعامر رسک ها و جاده ها، اعامر بالک های و منازل رهایشی، و 

سائر موارد مرافق عامه، بانک های اسالمی، رشکت ها با عقد مشارکت عامه و خصوصی و 

افق عامه با دولت بطور مشارکت اموال، مشارکت رسمایه گذاری خویش میتوانند در بخش مر 

وجوه" اعتبار" و مشارکت اعامل رشیک شده در ضمن صورت های سه گانه که در مورد بانک 

ذکر از آن شد، مشارکت صورت گیرد و در اخیر بعد از خارج شدن بانک و  قبالً  اسالمی دوبی

 روژه و مرافق عامه دانسته میشود.یا رشکت، مرافق عامه به دولت واگذار گردد و دولت مالک پ

بطور مثال بانک اسالمی میخواهد تا یک بند آب گردان برق را باَّلی دریای .... توسط عقد 

مشارکت عامه و خصوصی طبق قرارداد معین که حقوق و جایب و رشایط و زمان معین در آن 

 گنجانیده شده باشد منعقد مناید.

طور مثال بعد از اعامر و بهره برداری مدت بیست سال بانک بدر قرارداد تسجیل میگردد که 

% باقی مانده را دولت براساس استهالک  20و  مستحق میشودپروژه را  خالصعواید %  80

%  40% عواید خالص پروژه در بر گیرنده  80، در ختم بیست سال ستحق میشودماشیرنی م
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که بانک  شد مبلغ پروژه بوده ربح آن در خالل بیست سال از رهگذر رسمایه گذاری و متام

عواید بانک میباشد،  ،% مطابقی براساس سنجش 40و  رسمایه مرصفی خود را تحصیل مینامید

 پروژه شناخته میشود. متام بعد از بیست سال بانک از پروژه خارج و دولت مالک

به  درساز عواید پروژه که سهم دولت می رایا به عباره دیگر دولت در هر سال مالی مبلغ 

بانک تحویل داده و به این طریق سهم بانک از پروژه کاهش میابد، و سهم دولت بیشرت میگردد 

که الی مدت بیست سال متام سهم بانک از جانب دولت خریداری گردیده و پروژه منتهی به 

 متلیک برای دولت میگردد.

عامل و اعتبار بطور متام طرق، شیوه ها و صورت های که قبالً ذکر گردید در رشکت اموال، ا

مشارکت عامه و خصوصی بانک اسالمی و دولت جنبه تطبیقی مفاوضه و عنان در پروژه های 

، رفاه عامه و خصوصی در بانکداری تطبیق گردیدهدارد که به این طریق پروژه های بزرگ عامه 

 اسالمی توسط عقود مشارکت بوجود میاید.
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 :عقد مضاربت:ششم مبحث

ربت یکی از عقود است که در معامالت بانکداری اسالمی انعقاد میگردد و از جمله عقود مضا

است که قبالً در رشیعت اسالمی مرشوعیت داشته در کتب فقهی تراث مباحث آن به کرثت ذکر 

گردیده است، رصفاً در عرص فعلی در چوکات بانکداری اسالمی تصنیف گردیده است، که در 

 ل به توضیح گرفته میشود:این مبحث مطالب ذی

 ؛مفهوم مضاربت -1

 ؛مرشوعیت مضاربت  -2

 ؛ارکان مضاربت  -3

 ؛رشایط مضاربت -4

 ؛آثار مضاربت صحیح و فاسد  -5

 ؛اقسام مضاربت  -6

 ؛نحوۀ حل اختالفات در مضاربت -7

 ؛فسخ مضاربت  -8

 .قرار داد مضاربت  -9
 

 مطلب اول: مفهوم مضاربت:

مفاعله است و خاصیت باب مفاعله اصطالح مضاربت در علم رصف از باب مضاربت در لغت: 

اینست که هردو طرف هم اسم فاعل و هم اسم مفعول واقع شده میتوانند، یعنی فعل از هردو 

طرف صادر میشود چنانچه در مضاربت یکطرف پول میدهد که در دادن پول منحیث مضارَب به 

ف "را" انجام فتحۀ حرف "را" مفعول واقع میگردد و طرف دیگر منحیث مضاريب به کرسۀ حر 

عمل مینامید که در انجام عمل فاعل است و یا هم هرکدام منحیث اسم مفعول برعکس فوق 

قرار میگیرند. بنابرین اسم مفعول صاحب پول و مال را بنام رب املال و جانب مقابل را بنام اسم 

 فاعل عامل یاد مینامیند.

زمین را میزند یعنی در زمین بنابرین مضاربت در لغت به معنای "من رضب اْلرض" کسیکه 

سفر و سیر میکنند استعامل میگردد، این وجه تسمیه در لغت اهل عراق و حجاز استعامل گردیده 
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و به معنای قرض دادن به زمین است یعنی "السیر ِف اْلرض" طی منودن زمین، از همین جهت 

ن برای کسب ربح این اصطالح را مضاربت میگویند زیرا مضاريب که عامل است در روی زمی

و منفعت سیر، سفر و حرکت مینامید و یا اینکه هردو طرف رضب میکنند به اندازه سهم خویش 

 379در ربح و فایده.

مذهب حنفی و حنابله این عقد را بنام مضاربت یاد میکنند، در حالی که مذهب مالکی و 

 380ض یاد میکنند.اشافعی این عقد را بنام قر 

( خویش مضاربت را چنین 1404حکام در ضمن حکم مادۀ )مجلة اَّل در اصطالح فقهاء: 

 تعریف منوده است:

)مضاربت نوع از رشاکت است که رأس املال از یک طرف، سعی و عمل از جانب دیگری 

 صورت گیرد(.

سایر فقهاء اسالمی  381تعریف فوق در کتاب رد املحتار علی الدر املختار نیز نقل شده است.

ظر مفهوم کدام اختالف ندارند و موافق به تعریف مذهب حنفی نیز در تعریف مضاربت از ن

 مضاربت را تعریف منوده اند.

( مضاربت را مانند تعریف فقهی چنین تعریف 1261قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )

 منوده است:

مضاربت، رشکتيست بي دو شخص که يکی به پرداخت رسمايه و ديگری که مضارب ناميده )

 (.نجام عملی در آن سهم ميگْيدميشود، با

قانون مدنی افغانستان عقد مضاربت را از جمله رشکت های مدنی دانسته است، زیرا قانون 

وضعی بین رشکت های تجارتی و رشکت های مدنی تفکیک قائل است، رشکت های تجارتی 

شته در قوانین تجارتی مانند، رشکت های محدود املسئولیت، سهامی، تضامنی منحیث یک ر 

مستقل حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار میگیرند در حالی که رشکت مدنی مانند رشکت 

قانون مدنی افغانستان  ترصیح  1288الی   1216مفاوضه و عنان، رشکت مضاربت، در مواد 
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 شده است.

هـ ش در ضمن  1394( سال 1197قانون بانکدرای افغانستان منترشۀ جریدۀ رسمی شامره )

 ( خویش مضاربت را از حیث قرارداد چنین تعریف منوده است:52) ( فقرۀ2مادۀ )

)مضاربه: قرارداد است که به اساس آن یکی از طرفین وجوه " رب املال" را تهیه و طرف 

 دیگر آن ادارۀ تجارت " مضاربت" را بر عهده میگیرد(.

 مطلب دوم: مشروعیت عقد مضاربت:

ر زمان انعقاد عقد مجهول میباشد، هرگاه بر عقد مضاربت از جمله عقود است که ربح آن د

قیاس عمل شود پس مضاربت مجاز منیباشد، لیکن مجاز بودن این عقد از نظر رشعی منصوصی 

و اجامع امت ثابت شده است، که قرار ذیل (  ملسو هيلع هللا ىلصبه نصوص رشعی )کتاب الله و سنت نبوی 

 هرکدام از دَّلئل ذکر میگردد:

 کتاب الله: -1

ْن فَْضلي اللَّهي یفرماید: الله تبارک و تعالی م بُوَن ِفي اْلرْضي يَبْتَُغوَن مي و 382 ﴾﴿ َوآَخُروَن يرَْضي

 .اى دیگر براى به دست آوردن روزى و برخوردارى از فضل خدا سفر مى کنند عده

عام است عقد مضاربت و متام انواع کسب و تجارت را در سیر و سفر  وجه دَّللت آیه فوق

 در مضاربت صاحب عمل را نیز شامل میشود زیرا مضاربتقد ع زمین شامل میشود، همچنان

چنانچه فقهای اسالمی که بخرچ میدهد، سعی و کوشش جدی برای ربح در سفر و سیر زمین 

و سفر در زمین دانسته  یررا به معنای س مضاربتقبالً در معنای لغوی اشاره منودیم معنای عقد 

 یه فوق ثابت و مرشوع میباشد.حکم آ دَّللت به مضاربتبودند، بنابرین عقد 

 سنت: -2

منحیث اصل و منبع دوم رشیعت اسالمی که  ملسو هيلع هللا ىلصمضاربت به رصاحت احادیث نبی کریم 

 :شده استذیالً روایت میشود ثابت 

ثالث فیهن الربکة البیع إلی أجل ))  ملسو هيلع هللا ىلصعن صهیب رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
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روایت است که در سه  ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول الله  383((.واملقارضة وأخالط الرب بالشعیر للبیت َّل للبیع

خلط منودن گندم با جو برای خانه نه برای  "مضاربت"چیز برکت است، بیع به زمان، مقارضه 

 فروش.

وجه دَّللت: حدیث فوق برای مرشوعیت مقارضه که هامن مضاربت است چنانچه قبالً ذکر 

در این  ملسو هيلع هللا ىلصنند میباشد و پیامرب گردیده برخی فقهاء عقد مضاربت را عقد مقارضه و قرض میدا

عقد به برکت اشاره منوده است پس در عقد مضاربت برکت است روی این دلیل عقد مضاربت 

 مرشوع و یک عقد مجاز در فقه اسالمی دانسته میشود.

مضاربة اشرتط  كان العباس بن عبد املطلب إذا دفع ماَّلً)):عن ابن عباس ريض الله عنهام قال

وَّل يشرتي به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو  وَّل ينزل به وادياً  به بحراً  کيسل عَل صاحبه أْن َّل

برای  عنه رضی اللهزمانیکه عباس384((فرفع رشطه إىل رسول الله صَل الله عليه وسلم فأجازه ،ضامن

کسی مال خود را غرض مضاربت میداد، برای مضارب رشط میگذاشت که همراه مال مضاربت 

ه دره و وادی فرود نه آید، اجناس مرطوب را نخرد و اگر این اعامل ذکر به بحر سفر نکند، و ب

شده را انجام داد ضامن است و در صورت رضر غرامت پرداخت مناید، زمانیکه این رشایط به 

 به این رشایط اجازه داد. ملسو هيلع هللا ىلصرسید آنحرضت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

املال در حین وجه دَّللت: حدیث فوق مبین مرشوعیت مضاربت است به رشایط که رب 

رشایط رب املال را در عقد مضاربت  ملسو هيلع هللا ىلصانعقاد عقد مضاربت رشط میگذارد پس هرگاه پیامرب 

 اجازه داده باشد تبعی است که اصل عقد نیز مجاز میباشد.

 اجامع: -3

، اتفاق دارند مضاربتبه مرشوعیت عقد  ء اسالمیفقها و رضی الله تعالی عنهممتام صحابه کرام 

رضی الله عنهم عبد الله بن مسعود، عبدالله بن عمر، عبیدالله بن عمر و عائشه عمر، عثامن، علی، 

                                                           
تحریر داشته که در برخی  475ص  3رواه ابن ماجه، کتاب التجارات، باب الرشکة واملضاربة، زیعلی در کتاب نصب الرایه ج   - 383

 118ص  5ه است، امام البانی در کتاب السلسلة واملوضوعة  ج نسخه های ابن ماجه عوض کلمه )املفاوضة ( ) املقارضة ( ذکر گردید

 این حدیث را ضعیف خوانده است،
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اموال ایتام را برای نفع آنها به مضاربت میدادند، در زمان صحابه هیچ یک از صحابه از عقد 

مضاربت انکار ننموده و متاماً  به مرشوعیت این عقد اجامع منوده اند، از آنزمان به بعد اهل 

 385به مرشوعیت عقد مضاربت اجامع و قیاس را ترک منوده اند.علم متاماً 

 حکمت مرشوعیت عقد مضاربت: -4

متفاوت خلق گردیده اند برخی از انسانها دارای استعداد  انسانها نسبت خصوصيات شان

کاری و فکر تجارتی خوبی استند لیکن رسمایه ندارند تا تجارت و خرید و فروش منایند لیکن 

مایه دارند، اما استعداد تجارتی ندارند تا رسمایه خویش را رشد دهند، از برخی از انسانها رس 

ایرنو اشخاص که دارای استعداد تجارتی اند میتوانند به فن و استعداد خویش رسمایه رب 

املال را بر اساس توافق که بین آنها منعقد میگردد رشد داده ربح آن را را بین هم براساس توافق 

 نچه در این ایام بانکهای و رشکت های اسالمی به مضاربت میپردازند.تقسیم منایند چنا

صاحب کتاب بدائع الصنائع در کتاب خویش در مورد حکمت عقد  386،رحمه اللهامام کاسانی 

 مضاربت چنین توضیح میدارد:

برخی از انسانها که نزد آنها مال است لیکن استعداد تجارت را ندارند و برخی انسانها 

جارت را دارند لیکن مال ندارند، از ایرنو رشیعت اسالمی این عقد را مرشوع گردانیده استعداد ت

است برای دفع هردو حاجت که صاحب مال، پول خود را به صاحب مهارت تجارت بسپارد تا 

حاجت هردو رفع گردد، زیرا الله تبارک و تعالی عقود را برای مصلحت بندگان و دفع حوائج 

 387ه است.آنها مرشوع گردانید

جمله عقود جائز غیر َّلزمی است، بنزد مذهب  بنابرین عقد مضاربت در صفت خویش از

رب املال یا مضارب" فسخ میگردد، زیرا مترصف "حنفی، شافعی و حنابله به فسخ یکی از طرفین 

 388در مال غیر به اجازۀ مالک مانند وکیل است.
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د جانب مقابل بر آن علم حاصل همچنان در فسخ مضاربت که از هر جانب صورت گیرد بای

 389مناید در صورت که رأس املال "رسمایه" مال عینی  "پول نقد" باشد.

 مطلب سوم: ارکان عقد مضاربت:

بود که بین جمهور فقهاء "مالکی ها، شوافع و حنابله"  در بخش ارکان عمومی عقد اشاره شده

این اختالف در ارکان خصوصی  و مذهب حنفی در مورد ارکان عقد اختالف نظر وجود دارد اثر

هر عقد نیز تأثیر خود را دارد چنانچه در ارکان عقد مضاربت نیز ِبشاهد میرسد از ایرنو ارکان 

 عقد مضاربت نزد جمهور فقهاء و احناف عبارت اند از:

 اول: ارکان عقد مضاربت بنزد جمهور فقهاء:

از عاقدین، رأس املال، عمل، ربح  نزد جمهور فقهاء عقد مضاربت چهار رکن داردکه عبارت اند

 390و صیغه.

عبارت از رب املال و مضارب است "شخص صاحب مال و شخصیکه بواسطه  عاقدین: -1

 عمل خویش تجارت را در مضاربت انجام میدهد".

عبارت از مال است که در عقد مضاربت به شخص مضارب و عامل غرض  رأس املال: -2

 عقد مضاربت سپرده میشود.

ز فعل است که در عقد مضاربت از جانب مضارب غرض رشد رأس املال عبارت ا عمل: -3

 صورت میگیرد.

عبارت از فایده است که در عقد مضاربت بین رب املال و مضارب براساس توافق  ربح: -4

 تقسیم میگردد.

عبارت از ایجاب و قبول است که بواسطه آن عقد بین رب املال و مضارب منعقد  صیغه: -5

 شوافع و حنابله اضافه مینامید.میگردد، این رکن را 

بنزد مذهب مالکی صیغه از جمله ارکان مضاربت منی باشد و نه رشط صحت عقد اما 
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 391مضاربت است بنابرین عقد مضاربت بدون تلفظ لفظ نیز درست میشود.

به فعل باید صورت گیرد مانند اینکه ایجاب به  بنزد مذهب شافعی در عقد مضاربت قبول

گیرد مثل اینکه برای مضارب بگوید این پول را غرض مضاربت بگیرید و یمامر صورت  صیغۀ

 392شخص قبول کننده پول را بگیرد به همین طریقه عقد مضاربت منعقد میگردد.
 

 دوم: ارکان عقد مضاربت بنزد احناف:

بنزد احناف ارکان عقد مضاربت لفظ ایجاب و قبول و یا سائر الفاظ که دَّللت به ایجاب و 

 ( مجلة اَّلحکام چنین ترصیح میدارد: 1405در مورد رکن مضاربت مادۀ ) 393ید.قبول منا

)رکن مضاربت ایجاب و قبول است مثالً زمانیکه رب املال برای مضارب بگوید: بگیرید این 

رأس املال را برای رشد و عمل مضاربت، که تقسیم فایده آن بین من و تو بطور مثال مناصفه 

و یا سوم حصه است، و یا اینکه قولی را بگوید که افادۀ معنای  است یا دو بر سه حصه است

مضاربت را مناید مانند این قول: بگیرید این پول را منحیث رأس املال و فاید آن بین من و تو 

 مشرتک است، در اینصورت مضارب قبول کند عقد مضاربت منعقد میگردد(.

بلکه هریکی از متعاقدین میتوانند  رشط نیست که لفظ ایجاب از جانب رب املال صادر شود

لفظ اول ایجاب را صادر منایند مانند اینکه رب املال برای مضارب بگوید که این مقدار پول را 

برایت تادیه مینامیم تا بوسیله آن مضاربت منائید و مضارب قبول مناید و یا اینکه مضارب برای 

هد و رب املال قبول مناید، در هردو رب املال بکوید که پولش را برای او بغرض مضاربت بد

صورت عقد بالوسیله ایجاب و قبول منعقد میگردد، زیرا بنزد احناف رشط نیست که ایجاب در 

 چنانچه در ارکان عمومی عقد به آن اشاره شد.قدم اول از جانب رب املال صادر شود 

یدهند، جنبه های در عرص فعلی در بانکها و رشکت های اسالمی که عقد مضاربت را انجام م

تطبیقی آن بطوری است که بانک و یا رشکت در اشتهارات تجارتی خویش ترصیح میدارند، که 

اشخاص رب املال میتوانند پول خویش را منحیث رأس املال به بانک و یا رشکت به عقد 

مضاربت تسلیم منایند که به این صورت ایجاب از جانب بانک در اشتهارات اعالن میگردد و 
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گاه اشخاص این ایجاب را قبول منایند و پول خویش را منحیث رأس املال به بانک  غرض هر 

 عقد مضاربت تسلیم منایند عقد مضارت منعقد میگردد.

و یا برعکس اشخاص به بانک مراجعه منوده و پول خویش را منحیث رأس املال به بانک 

بانک به این ایجاب شخص رب تقدیم منوده و ایجاب عقد مضاربت را مینامیند در صورت که 

 املال لبیک گفته و آن را قبول مناید عقد مضاربت منعقد میگردد.

 مطلب چهارم: شرایط عقد مضاربت:

برای مضاربت غرض صحت آن فقهاء رشایط را وضع منوده است برخی آنها به عاقدین، برخی 

 میگردد:برخی دیگری به ربح ارتباط دارد که قرار ذیل توضیح  و به رأس املال

 که به عاقدین ارتباط دارد: رشایط :اول

عاقدین که عبارت از رب املال و مضارب است، باید دارای اهلیت وکالت باشند، زیرا مضارب 

در رأس املال به اجازۀ رب املال ترصف میکند که این ترصف به مفهوم و معنای وکالت است از 

شته باشند یعنی عاقل و بالغ باشند، چنانچه ایرنو َّلزم است تا طرفین عقد اهلیت وکالت را دا

 ( مجلة اَّلحکام چنین ترصیح میدارد:1408در مورد مادۀ )

 )اهلیت رب املال برای توکیل و مضارب برای وکالت رشط است(.

براساس مادۀ فوق مجله عقد مضاربت، وکالت به بیع است که جانب رب املال حیثیت مؤکل 

یل به بیع را دارد، که عقد را به نیابت از مؤکل "رب املال" را دارد و جانب مضارب حیثیت وک

 بطور مطلق و یا مقید منعقد مینامید و براساس توافق در نفع باهم رشیک میباشند. 

( قانون مدنی افغانستان داشنت اهلیت را در عقد مضاربت رشط دانسته و مانند 1262مادۀ ) 

 فقه اسالمی چنین ترصیح میدارد:

 .ت(يت توکيل صاحب رسمايه واهليت وکالت مضارب در مضاربت رشط اسداشنت اهل) 

 دوم: رشایط که به رأس املال ارتباط دارد:

 رشایط که به رأس املال ارتباط دارد قرار ذیل عبارت اند از:

  رشط است که رأس املال باید پول نقد رائج باشد: -1

دینار و یا افغانی، دالر، پوند، ایرو مانند، درهم، پول نقد بنزد جمهور فقهاء رأس املال باید 
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 394.دباش

 منفعت" جواز ندارد، زیرا اجناس مالی"ضاربت به عروض اینکه مدر مورد فقها اتفاق دارند 

در زمان خرید آنها "اجناس" قیمت عروض  و ستتضمین آن داشنتن شود نییتع دیکه با نچهآ 

 سلیمیاگر قبل از ت یحتست، تعیین میگردد در اینصورت تعیین منودن عروض غیر مضمون ا

باید چیزی باشد  در عقد مضاربت منفعت از ایرنو مضارب َّلزم منیگرددبر  یز یبرود، چ نیاز ب

 که تضمین شود مانند پول نقد.

 چنین میفرماید: ملسو هيلع هللا ىلصدر مورد پیامرب بزرگ اسالم 

ربح  )) َّل یحل سلف وبیع وَّل رشطان ِف بیع، وَّل قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبدالله بن عمرو أن النبي 

 عیو نه دو رشط در ب پرداخت در بیع شیپجائز نیست  395مامل یضمن، وَّل بیع ما لیس عندک((.

 .در ترصف شام نیست که یز یچ عیشده باشد و نه بنضامنت  ربح آنچه که و نه

بین رب املال و ربح تقسیم  زمانهمچنان فقهاء بیان میدارند که مضاربت در عروض در 

یشود منبه گامن شناخته در زمان حیازت زیرا قیمت عروض  ،میرودبطرف جهالت فایده  مضارب

و همچنان قیمت ها مختلف میباشد، بنابرین جهالت بطرف منازعه و دعوی کشانده میشود، از 

 396ایرنو رأس املال عروض تعیین شده منیتواند.

فرض  یک حالت استثنائی را فقهای احناف برای اینکه عروض رأس املال تعیین شده میتواند

هرگاه رب املال برای مضارب جنس را تسلیم مناید و برایش بگوید که این  و آن اینکه ندمنوده ا

 جنس را به پول نقد فروخته و آن پول را در ترصف خود گرفته و توسط آن مضاربت مناید دراین

 397.منعقد میگردد عقد مضاربت به پول نقد عقد مضاربت درست میشود، زیراحالت 

 ( مجلة اْلحکام چنین ترصیح میدارد:1409مورد مادۀ ) چنانچه در 

) جواز ندارد در مضاربت که رأس املال عروض، جنس، عقار " زمین" و دین در ذمه مردم 

باشد، لیکن جواز دارد که رب املال چیزی از عروض را برای مضارب بدهد که آنها را بفروشد 

 و به پول آن مضاربت مناید ... (
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( خویش رأس املال را مانند دیدگاهی 1263انستان در ضمن حکم مادۀ ) قانون مدنی افغ

 فقهای اسالمی پول نقد قرار داده است و چنین ترصیح میدارد:

دينيکه بر ذمه شخص است،  ،رسمايه بايد پول نقد ومعلوم بوده، به مضارب تسليم گردد) 

 (.رسمايه شده منيتواند

  :رشط است که رأس املال باید معلوم باشد -2

فقهاء در مورد ترصیح میدارند که اندازۀ، وصف و جنس رأس املال برای عاقدین باید معلوم 

باشد تا اینکه مضاربت نسبت جهالت به نزاع و دعوی کشانده نشود، در صورت که رأس املال 

معلوم نباشد چنین مضاربت فاسد است تا زمانی نافذ منیگردد تا اینکه رأس املال معلوم 

 398نگردد.

 ( مجلة اَّلحکام نیز ترصیح میدارد:1411مورد مادۀ ) در

)رشط است در مضاربت که رأس املال معلوم باشد مانند رشکت در عقد، و همچنان رشط 

است تعیین حصه هر عاقد در ربح " فایده" به جزء مشاع مانند نصف حصه، ثلث حصه، و یا 

د ربح " فایده" بین ما بطور مساوی اگر مطلق ذکر منوده باشد رشاکت را مانند اینکه گفته باش

 است(.

( معلوم بودن رأس املال را رشط 1263قانون مدنی افغانستان نیز در ضمن حکم مادۀ ) 

 دانسته است، چنانچه قبالً ذکر این ماده شد.

  رشط است که رأس املال در مضاربت عینی باشد: -3

باشد در اینصورت مضاربت هرگاه رأس املال در مضاربت عینی نباشد و دین در ذمه دائن 

 399درست نیست.

( خویش که قبالً ذکر گردید ترصیح 1409در مورد مجله اَّلحکام در ضمن حکم مادۀ )

 میدارد.

ذکر گردید، در منت این مادۀ  که قبالً ( قانون مدنی افغانستان1263در مورد منت مادۀ )

 ر ذمه مدیون.قانونی رشط دانسته شده تا رأس املال باید عینی باشد نه دین ب
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  رشط است که رأس املال در مضاربت باید قابلیت تسلیمی را داشته باشد: -4

رأس املال در مضاربت مانند امانت در دست مضارب است، از ایرنو صحیح منیشود مضاربت 

و همچنان درست منیشود مضاربت به اینکه رأس املال در دست رب  بدون تسلیمی رأس املال

ط گذارد رب املال که رأس املال نزد او باشد در اینصورت مضاربت درست املال باشد، و اگر رش 

  400.گرددمنیشود و فاسد می

 ( خویش ترصیح میدارد:1413و 1410در مورد مجلة اَّلحکام در ضمن مواد )

 ) رشط است تسلیمی رأس املال به مضارب(.

ترصف مضارب )مضارب امین است و رأس املال در نزد او حکم ودیعت را دارد، از جهت 

 در رأس املال وکیل رب املال است و اگر ربح منود رشیک در ربح "فایده" است(.
 

 سوم: رشایط که به ربح ) فایده ( ارتباط دارد:

 رشایط که در مضاربت به ربح ارتباط دارد عبارت اند از:

  رشط است که ربح ) فایده ( معلوم باشد: -1

ی صحت عقد مضاربت رشط است که سهم هر در مورد این رشط فقهاء اتفاق دارند، برا

کدام از عاقدین باید معلوم باشد، زیرا معقود علیه در عقد مضاربت ربح است و جهالت در 

 401عقد را به فساد میکشاند. "ربح"معقود علیه 

  رشط است که ربح ) فایده ( جزء مشاع باشد: -2

املال و مضارب بجزء مشاع در فقهاء در مورد اتفاق دارند که تعیین ربح برای هرکدام از رب 

 402( حصه باشد.1/4( و یا ربع )1/3(ثلث )1/2ربح به اندازۀ نصف، )

 ( مجلة اَّلحکام ترصیح میدارد:1412در مورد مادۀ )

) زمانیکه یکی از رشوط عقد مضاربت که ذکر گردیده فاقد گردد مانند اینکه تعیین نشود 

ت قطع تعیین گردد که برای یکی از عاقدین حصه هرکدام از عاقدین به جزء مشاع بلکه بصور 

 به این مقدار پول از فایده داده شود، در اینصورت مضاربت فاسد میگردد(.
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 ( قانون مدنی افغانستان چنین ترصیح میدارد: 1275و  1264در مورد دو رشط فوق مواد ) 

دم تعيي ) اندازه مفاد هريک از طرفي بايد بصورت جزء مشاع تعيي گردد. در صورت ع

 مفاد، طور مناصفه تقسيم میشود(.

) هريک از مضارب و صاحب رسمايه بايد در مفاد رشيک باشند، در صورتيکه رشط گذاشته 

شده باشد که متام مفاد به مضارب تعلق گْيد عقد قرض، واگر رشط گذاشته شده باشد که متام 

مقابل اجرت مثل شناخته  مفاد به صاحب رسمايه تعلق يابد، مضارب بحيث معامله دار، در

 .(دميشو 

 مطلب پنجم: آثار عقد مضاربت:

در صورتیکه ارکان و رشوط که قبالً ذکر گردید در عقد مضاربت تحقق یابد، عقد صحیح و آثار 

رشعی و حقوقی باَّلی آن مرتب میگردد و در صورت که مضاربت فاسد گردد نیز برخی از آثار 

 هرکدام جداگانه بحث میگردد: باَّلی آن مرتب میگردد که قرار ذیل

 جزء اول: آثار مضاربت صحیح:

در عقد مضاربت صحیح به ارتباط عمل مضارب در مال مضاربت دو اثر مرتبه تحقق میابد 

 403که عبارت از نفقه مضارب و ربح تعیین شده میباشد.

 نفقه مضارب: -1

که قرار ذیل در مورد نفقه مضارب در عقد مضاربت فقهای مذاهب اربعه اختالف دارند 

 نظریات هرکدام ذکر میگردد:

 اول: بنزد مذهب حنفی:

مضارب به واسطه کار در مضارب مستحق نفقه و مصارف در عقد مضاربت دانسته میشود زیرا 

یا هم ممکن وجود داشته باشد و  ضاربتممنفعت در اگرچه  ،مستحق نفقه است تپول مضارب

آنهم که  گرانید سفر منی کند برای منفعت پول خود عاقل با پولاز ایرنو شخص  اشدنداشته ب

 باشد.آن متصور  منفعت در وجود یا عدم وجود و احتامل

همچنان احناف استدَّلل مینامیند، اگر مضارب مستحق نفقه در مال مضاربت نگردد، 
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اشخاص عقد مضاربت را انجام منی دهند در حالی که رضورت مربم برای این عقد وجود دارد، 

 مصارف مضارب از رأس املال دَّللتاً به اجازۀ رب املال در حین عقد داده میشود.از ایرنو 

نفقه برای مضارب اینست که با رأس املال از شهر که رأس املال را قبض منوده رشط وجوب 

است غرض مضاربت به شهر دیگری خارج شود، این رشط نیست که مضارب به شهر خود و 

 یا شهر بیگانه سفر کند.

اید در قدم اول از ربح و فایده بدست آمده محسوب شود در صورتیکه مال مفاد نکرده نفقه ب

 باشد در اینصورت باید از رأس املال گرفته شود.

مراد از نفقه مضارب، پوشیدنی، طعام، نوشیدنی، اجرت اجیر، فراش خوابگاه، مصارف 

رب در صورت سواری، شسنت لباس، مصارف چراغ و روشنی در شب میباشد، تداوی مضا

 404مرض در نفقه شامل منیگردد. 

 ( خویش چنین ترصیح میدارد:1419در مورد نفقه مضارب مجلة اَّلحکام در ضمن حکم مادۀ ) 

) زمانیکه مضارب برای مضاربت به غیر از محل که رأس املال را تسلیم شده است سفر 

 مینامید، مستحق مرصف براساس عرف از مال مضاربت میشود(.

 د مذهب مالکی:دوم: بنز 

 نفقه مضارب در مضاربت تحت رشایط ذیل جواز دارد:

 ؛عمالً برای تجارت غرض رشد مال مضاربت سفر مناید -1

اگر به محل سفر کند غرض رشد مال مضاربت که در آن محل زوجه اش سکونت دارد  -2

 در این صورت مصارف و نفقۀ مضارب ساقط میگردد؛

ته باشد، یعنی زیاد باشد نه اینکه کم باشد زیرا اینکه مال مضاربت امکان انفاق را داش -3

در مال کم نفقه مضارب َّلزم منیگردد، زیاد بودن و کم بودن مال براساس عرف ثابت 

 ؛میگردد

 اینکه سفر برای رشد مال مضاربت باشد در صورتیکه سفر برای زوجه مدخول بها -4

 405باشد و یا برای حج باشد نفقه مضارب َّلزم منیگردد. مضارب
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  م: بنزد مذهب شافعی:سو 

مضارب مستحق نفقه در مال مضاربت نه در سفر و نه هم در حرض میشود، زیرا نصیب و حصه 

او در فایده و ربح ثابت است بنابرین مستحق چیزی دیگری مانند نفقه و مصارف منیشود و 

 406اگر در عقد مضاربت نفقه رشط گذاشته شود عقد فاسد میگردد.
 

  بلی:چهارم: بنزد مذهب حن

مضارب مستحق نفقه در مال مضاربت منیشود، اگرچه با مال مضاربت یکجا سفر منوده باشد 

زیرا برای مضارب ربح و فایده از مضاربت میرسد از ایرنو مستحق چیزی دیگری منیشود، در 

 407صورت توافق اگر نفقه تعیین شده باشد بهرت است.

 پنجم: دیدگاه قانون مدنی افغانستان: 

نی افغانستان دیدگاهی فقه حنفی را نقل منوده و مضارب را مستحق مصارف سفر قانون مد

 ( خویش چنین ترصیح میدارد:1278دانسته است و در ضمن حکم مادۀ )

مصارف انتقال مضارب، از يکجا بجای ديگر بغرض اجرای امور مضاربت به اندازه مناسب )

 .(از مال مضاربت وضع می شو
 مقارنه: -

فوق فقهای مذاهب اسالمی چنین استنباط میگردد که مذهب حنفی براساس نظریات 

مضارب را مستحق نفقه دانسته است اگرچه در قرار داد رصاحتاً ذکر نگردیده باشد، زیرا اجازه 

انفاق دَّللتاً در صورت سفر برای مضارب داده شده است و اگر چنین نباشد عقد مضاربت را 

 کسی نخواهد منعقد منود.

تحت رشوط چهارگانه اجازه داده است که با مذهب حنفی همخوانی دارد،  مذهب مالکی

لیکن مذهب شوافع مطلق منع منوده است نفقه مضارب را در مال مضاربت و حتی اگر رشط 

گذاشته شود عقد فاسد میگردد، مذهب حنبلی مضارب را مستحق نفقه ندانسته است، اما در 

مضارب جائز است که نسبتاً مذهب حنبلی نیز با مذهب صورت که در قرار داد ذکر گردد، انفاق 
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حنفی و مالکی توافق دارد با تفاوت اینکه در مذهب حنفی اگر انفاق در قرار داد ذکر گردیده 

باشد و یا خیر؟ انفاق مضارب َّلزم میگردد، لیکن در مذهب حنبلی رشط است تا در قرار داد 

ا هر آنچیزیکه از جمله حوائج مضارب برای ذکر گردد و همچنان مذهب حنبلی نفقه مضارب ر 

رشد مال مضاربت دانسته میشود از جمله نفقه و مصارف مضارب دانسته است، مرشوط به 

 ترصیح در عقد و قرار داد میداند.

بنابرین دیدگاهی احناف مبنی بر تعیین مصارف " نفقه" در مضاربت راجح است زیرا مصارف 

ء است، منیتوان آن یکی را در دیگری مدغم منود، اگر و ربح توافق شده دو موضوع مجزا

مصارف " نفقه " مضارب را که به غرض مضاربت سفر منوده در حصۀ ربح او محسوب منایم، 

ممکن برخی اوقات مصارف باعث شود که برای مضارب چیزی از ربح نرسد و یا هم کمرت از 

س عدم توازین توافق برسد، از ایرنو ربح توافق شده برسد، و برای رب املال ربح بیشرت براسا

درست نیست که مصارف بدوش مضارب باشد، چنانچه قانون مدنی نیز  دیدگاهی مذهب حنفی 

را راجح دانسته و نقل منوده است که مقارن با دیدگاهی دو مذهب دیگری مالکی و حنبلی نیز 

 میباشد.
 

  چگونگی نفقه و مصارف بانک های اسالمی در عقد مضاربت:

ر بانک ها و رشکت های اسالمی که عقد مضاربت را منعقد مینامیند موزون تر بنظر میرسد که د

باید در عقد و قرار داد موارد و مقدار مصارف و نفقه مضارب تعیین گردد، زیرا بین هردو طرف 

رب املال و مضارب باید رشایط و احوال قرار داد در منت آن معین باشد بطور مثال بانک ها و 

کت های میتوانند در منت قرار داد مصارف بانکی خویش را ذکر منایند و یا برای رقابت سامل رش 

بین هم تنازل منایند در صورت که در قرار داد ذکر نگردیده باشد، به تنازل مضارب دَّللت 

 مینامید.

 ربح ) فایده ( مسمی ) تعیین شده(: -2

تعیین شده باشد میباشد، بدین لحاظ یکی از آثار عقد مضاربت ربح مسامی که در زمان عقد 

هردو طرف "رب املال و مضارب" در صورتیکه در مضاربت ربح بوجود آمده باشد حسب توافق 

مستحق ربح میگردند، و همچنان بنزد مذهب حنفی، مالکی، شافعی و در روایت بنزد مذهب حنبلی 

به ِبجرد کسب ربح به مضارب مالک حصه ربح از مضاربت در زمان تقسیم مضاربت میگردد نه 
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افغانی  5000افغانی رأس املال باشد و  10000این توضیح که هرگاه در مضاربت ربح بطور مثال 

افغانی ظهور ربح مضارب مستحق ربح منی گردد تا زمانیکه  5000ربح بدست آمده باشد ِبجرد 

تواند ِبجرد تصفیه حساب و تقسیم بین رب املال و مضارب صورت نگیرد از ایرنو مضارب منی

 ظهور ربح در حصه خود ترصف مالکانه مناید تا زمانیکه تقسیم صورت نگرفته باشد.

فقها در مورد زمان مالک شدن مضارب از ربح اختالف دارند که در کدام زمان مضارب مالک 

 حصه ربح خود میشود، اقوال فقهاء قرار ذیل نقل میگردد:

 اول: بنزد مذهب حنفی:

حیح مالک ربح مسمی زمانی میگردد که در مضاربت ربح صورت گرفته مضارب از مضاربت ص

باشد، و تا زمانیکه رب املال، رأس املال را تسلیم نشده باشد تقسیم ربح بین رب املال و مضارب 

افغانی ربح بدست آمده باشد  1000افغانی باشد و  1000جواز ندارد ، چنانچه اگر رأس املال 

املال تقسیم شده باشد و رأس املال در دست مضارب باشد و هالک و ربح قبل از تسلیمی رأس 

گردد در این صورت تقسیم درست نیست و مضارب باید قسمت ربح بدست آورده را دوباره 

مسرتد منوده و رأس املال را تکمیل مناید، زیرا تا زمانیکه اصل بطور کامل تسلیم نشود فرع 

)) مثل املصيل روایت شده  ملسو هيلع هللا ىلصکه از رسول الله  بنابر حدیث 408تسلیم و ترصف شده منیتواند

کمثل التاجر َّل یخلص له ربحه حتی یخلص له رأس ماله، کذلک املصيل َّل تقبل نافلته حتی 

تا  شودیاست که سودش از او کم من یار مانند تاجر ز منازگ ثالم 409یؤدي الفریضة((

ز نفل منا اوردیرا به جا ن فرضکه مناز  یمنازگزار تا وقت نی، همچنرا حفظ نکند اشهیرسما

 .شودیقبول من اش

وجه دَّللت: حدیث فوق اینست تا زمانیکه تاجر اصل رأس املال را نقد نکند فایده اش نقد 

منیشود، مانند مناز گذار هرگاه اراده مناید که مناز فرض و نفل را یکجا اداء مناید تا زمانیکه 

از نفل برایش جایز نست در عقد مضاربت به مناز فرض را بوقت اش اداء ننامید، خواندن من

همین گونه تا اینکه اصل رأس املال نقد نشود مانند اصل رسمایه در تجارت و خواندن مناز 

 فرض به فرع که فایده در تجارت و مناز نفل در عبادت است عمل منودن جائز نیست.
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 دوم: بنزد مذهب مالکی: 

جزیه، تصفیه و رضایت هردو طرف در تقسیم حاصل بنزد مذهب مالکی تا زمانیکه رأس املال ت

نشود تقسیم ربح جواز ندارد، هرگاه قبل از تجزیه و تکمیل رأس املال  هالک شود و یا تغیر 

قیمت سلعه در بازار بوجود آید که بواسطه آن رأس املال تنقیص یابد، در اینصورت ثابت است 

 که رضر به رب املال میرسد.

تجزیه و تصفیه رأس املال و ربح را از قاضی مناید، در اینصورت  و اگر یک طرف تقاضای

به این توضیح  410قاضی به تعجیل و تأخیر میبیند هرکدام را اگر صالح دید به آن حکم مینامید.

که قاضی به قضیه میبیند که تجزیه و تحلیل در بازار به تنقیص رأس املال منی انجامد از ایرنو 

ید و اگر بیبیند که تعجیل به رضر رأس املال است پس میتواند که به تقسیم عاجل حکم مینام

 تقسیم را به تأخیر اندازد.

 سوم: بنزد مذهب شافعی:

 بنزد مذهب شوافع دو قول وجود دارد:

متام مال از رب املال است، مضارب حصۀ خویش را از ربح مالک منیشود مگر به تقسیم،  -1

رشیک با رب املال میشود، و زمانیکه  و اگر حصۀ خویش را مالک شود در اینصورت

 کدام چیزی از مال هالک شود مال هردو طرف محسوب میگردد.

است،  رندگانیگاو یکی از قرض  رایزمضارب حصۀ خویش را از ربح مستحق میشود،  -2

 411پس مستحق حصۀ خویش از ربح با ظاهر شدن آن میگردد مانند رب املال.

ست و مقارن به مذهب حنفی است مانند مذهب قول اول مذهب شافعی در ظاهر مذهب ا

حنفی مضارب مالک ربح مضاربت منیشود مگر به تقسیم، با تفاوت اینکه در قول دوم مضارب 

 رصف با ظاهر شدن ربح مالک سهم خویش دانسته میشود.

 چهارم: بنزد مذهب حنبلی:

از ربح مال، مگر زمانیکه در مضاربت ربح ظاهر گردد برای مضارب جواز ندارد گرفنت چیزی 

به اجازه رب املال، اما در مورد اینکه آیا مضارب حصۀ خویش را قبل از تقسیم مالک میشود 
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 در مورد بنزد مذهب حنبلی دو قول ذیل وجود دارد:

مضارب به مجرد ظاهر شدن ربح در مال مضاربت مالک میشود، این قول در مذهب  -1

دانسته شده است، و همچنان در  حنبلی در کتاب قواعد فقهی، مذهب مشهور حنبلی

 کتاب املغني این قول را ظاهر املذهب حنبلی دانسته است.

مضارب مالک سهم خویش منیگردد مگر بواسطه تقسیم، به مجرد ظاهر شدن ربح در  -2

 مال مضاربت مستحق سهم  خویش منیگردد.

در همچنان قول سوم نیز از مذهب حنبلی روایت شده است، مضارب مالک سهم خویش  -3

ربح منی گردد مگر به محاسبه، تجزیه، تصفیه و فسخ قبل از تقسیم و یا هم در قبض و 

 412تحت ترصف آوردن ربح.

 مقارنه: -

در دیدگاه های فوق مذهب حنفی، مذهب مالکی قول اول مذهب شافعی و قول دوم مذهب 

ظهور ربح حنابله ضمناً موافق اند به این توضیح که مضارب مالک سهم خویش منیگردد ِبجرد 

مگر اینکه ربح تقسیم، تجزیه، تصفیه نشود که هرکدام از دیدگاه های مختلف موضوع را ارایه 

 داشته اند.

برخالف دیدگاه دوم مذهب شافعی و دیدگاه اول مذهب حنابله که ظاهر املذهب خوانده شده 

 است آنها توضیح داشته اند که ِبجرد ظهور ربح، مضارب مالک حصۀ خویش میگردد.

و تحقق عدالت است، همچنان قبل از تقسیم،  دیدگاه اول راجح بنابر عدم رضر به رب املال

تجزیه و تصفیه حصه جدا منودن مصارف و نفقه ممکن تغیر در سهم و حصه وارد گردد از ایرنو 

دقیق تر زمانی سهم هرکدام از طرفین معین میگردد که تقسیم صورت گیرد و همچنان دلیل 

است بر اینکه هرگاه رأس املال تلف و یا کم  گردد تکمیل از ربح قبل از تقسیم  احناف راجح تر

 و تسلیمی عادَّلنه غرض جلوگیری از رضر به رب املال است. 

 :هجزء دوم: آثار مضاربت فاسد

باَّلی مضاربت فاسده کدام آثار مانند مضاربت صحیح از جمله نفقه و ربح مسمی َّلزم منی 

نجام عمل اجر مثل برای مضارب َّلزم میگردد، اگر در مضاربت ربح و گردد، لیکن در صورت ا
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فایده صورت گرفته باشد و یا خیر؟ زیرا مضاربت فاسده مانند اجاره فاسده است در اجاره 

فاسده نیز اجیر مستحق نفقه و اجر مسمی منیگردد بلکه رصف اجرت مثل را مستحق میگردد، 

ت رب املال میگردد، زیرا ربح رشد و توسعه مال او در مضاربت فاسده متام ربح حق و ملکی

 413است.

( خویش ترصیح میدارد که مضارب 1272قانون مدنی افغانستان نیز در ضمن حکم مادۀ )

در صورت فساد یا بطالن مضاربت رسمایه به رب املال تعلق میگیرید و مضارب مستحق اجرت 

 مثل میگردد:

رسمايه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق  ) در صورت بطالن مضاربت، مفاد به صاحب

ميشود، مرشوط بر ا ينکه اجر مثل از اجوره تعيي شده تجاوز نکند. در حاليکه مفاد موجود 

 نباشد، مضارب مستحق اجور شناخته منیشود(.

در دیدگاه فوق فقهی و قانونی ذکر از اجرت مثل به مضارب تذکر یافته است سوال اینجاست 

 جرت مثل چگونه باید تعیین گردد.که تعیین ا

جواب این سوال را میتوان به معیار تعیین اجرت در بازار براساس عرف هامن زمان و مکان 

تعیین منود، یعنی میتوان مقداری را تعیین منود که بین تجار در بازار برای اجیر در اجرت 

 روزمره، یا ماهانه تعیین گردیده باشد.
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 ام مضاربت:: اقسششممطلب 

مضاربت مانند عقد وکالت در معامالت است، زیرا مضارب وکیل برای انعقاد عقود به نیابت از 

رب املال منحیث مؤکل میباشد، از ایرنو مضاربت مانند وکالت به مضاربت مطلق و مقید تقسیم 

 میگردد:

 مضاربت مطلق: -1

أس املال را برای مضاربت مطلق عبارت از مضاربت است که رب املال برای مضارب ر 

مضاربت میدهد بدون اینکه عمل، مکان، زمان و صفت عمل را که با کدام شخص عقد مضاربت 

 414را منعقد مناید قید منوده باشد.

( خویش مضاربت را با پیروی از کتب فقه حنفی مانند 1407مجلة اَّلحکام در ضمن مادۀ )

 تعریف فوق چنین معرفی میدارد:

ز عقد است که در آن زمان، مکان، نوع تجارت، بایع و مشرتی ) مضاربت مطلق عبارت ا

تعیین منیگردد، در صورتیکه هرکدام از موارد متذکره قید گردد در اینصورت مضاربت مقید 

 میباشد، مانند اینکه گفته شود در فالن وقت، فالن مکان، با فالنی شخص عقد را انجام دهید(.

(مانند تعریف فقهی فوق 1267ا در ضمن مادۀ ) قانون مدنی افغانستان مضاربت مطلق ر 

 چنین تعریف منوده است:

مشرتی در آن تعيي  مطلق آنست که بزمان، مکان ونوع معامله مقيد نبوده، بايع و )مضاربت

 فوق، مقيد شده باشد(.ۀ مضاربت مقيد، آنست که بيکی از قيود متذکره فقر  .نشده باشند

 مضاربت مقید: -2

ف مضاربت مطلق عبارت از عقد است که در آن، مکان، زمان، نوع مضاربت مقید بر خال 

 معامله، بایع و مشرتی تعیین شده باشد.

مضارب منیتواند در مضاربت مقید خارج از حدود که رب املال تعیین منوده مضاربت مناید، 

در صورت که خارج از حدود صالحیت تعیین شده مضاربت مناید، مضاربت فاسد و در صورت 

 به رأس املال مضارب ضامن شناخته میشود.رضر 
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 : نحوۀ حل اختالفات در عقد مضاربت:فتممطلب ه

در برخی اوقات امکان دارد که بین رب املال و مضارب اختالف واقع گردد برای نحوه یی حل 

 اختالف بین آنها فقها فرضیه های طرح منوده اند.

مقید، در اندازۀ رأس املال، در اصل  اختالف رب املال و مضارب بیشرت در مضاربت مطلق و

مضاربت، در خریداری مضاربت برای خودش، در منع بعد از اجازه مضاربت، در صحت و 

فساد مضاربت، در تلف شدن رأس املال، در ربح حاصل شده، در اندازۀ مرشوط از ربح، در 

 رأس املال، میباشد که قرار ذیل هرنوع آن به تفصیل بحث میگردد:
 

  تالف رب املال و مضارب در مطلق و مقید بودن مضاربت:اول: اخ

 در این نوع اختالف موارد ذیل قابل بحث است:

بوجود آید به  مطلق و مقید بودن مضاربتاگر اختالف بین رب املال و مضارب در  (أ

را در هرنوع تجارت به او داده است و رب  مطلقاینگونه که مضارب دعوی مناید که مضاربت 

 مضاربت در اینصورت قول مضارب معترب است. مقید بودن مناید در املال دعوی

اگر مضارب و رب املال اختالف منایند در مورد اینکه مضارب ادعا مناید که رأس املال  (ب

و ذکر ننموده خریداری چیزی را، لیکن  "نصف"را برایم رب املال اعطاء منوده  به ربح مساوی 

ارب اجازه داده ام بطور مثال که در خشکه مضاربت مناید رب املال ادعا مناید که من برای مض

و یا هم در طعام  مضاربت مناید در این حالت هرگاه قبل از ترصف باشد دعوای رب املال 

درست است و اگر این اختالف بعد از ترصف باشد در اینصورت دعوای مضارب درست است 

 َّلزم است. "شهود" قامه بینههمراه با سوگند مضارب استحساناً و باَّلی رب املال ا

 را مناید بر خالف مورد اول زیرا در آنجا مضارب دعوایمطلق گر رب املال دعوای ا (ج

 415را مینمود در اینصورت دعوای رب املال قابل قبول است، قیاساً و استحساناً. مطلق

 دوم: اختالف رب املال و مضارب در اندازۀ رأس املال:

در اندازۀ رأس املال اختالف منایند به این توضیح که مضارب  در صورت که رب املال و مضارب
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بگوید برای من یک هزار افغانی رأس املال تسلیم شده و یک هزار افغانی ربح و فایده منوده 

ام، در حالی که رب املال بگوید من برای مضارب دو هزار افغانی تسلیم منوده ام در اینصورت 

ر مقدار رأس املال مقبوض شده برای قابض "مضارب" قول مضارب درست است، زیرا قول د

 است بخاطریکه او در عقد مضاربت امین است.

همچنان اگر اختالف در مقدار ربح و فایده باشد در اینصورت قول رب املال معترب است زیرا 

رب املال استفاده کننده ربح و فاید است از یک جهت، و اگر هرکدام از رب املال و مضارب 

بینه "شهود" منودند، بینه آنها برای اثبات قبول میگردد و اگر هردو یکجا اقامۀ بینه منودند  اقامۀ

در اینصورت بینه رب املال در دعوی  قابل سمع است زیرا رب املال زیادت را در رأس املال 

دعوی دارد  و همچنان بینه مضارب در دعوی نیز قابل سمع است زیرا مضارب زیادت در ربح 

وی دارد، هردو طرف در این مسئله ادعای اثبات را دارند پس بینه رب املال در اثبات را دع

 416زیادت رأس املال و بینه مضارب در اثبات زیادت ربح قابل سمع میباشد.

 سوم: اختالف رب املال و مضارب در اصل مضاربت:

 یل قابل بحث است:در مورد اختالف رب املال و مضارب در اصل مضاربت طی موارد و فرضیه های ذ

 هرگاه اختالف در رأس املال به مضاربت یا قرض باشد: -1

در این صورت مسئله هرگاه رب املال بگوید که مال را برای مضاربت به مضارب تسلیم منوده 

ام و مضارب ادعا مناید که مال را برایش به قرض داده است و فایده آن نیز مربوط او میشود، 

معترب است، زیرا مضارب ادعای متلیک را علیه رب املال دارد در  در اینصورت قول رب املال

 حالی که رب املال منکر است.

و اگر هردو طرف بینه اقامه منودند، در اینصورت بینۀ مضارب معترب است زیرا مضارب اثبات 

نه مالکیت را برای خودش دارد و همچنان بینه هردو طرف نفی شده منیتواند زیرا امکان دارد که بی

 رب املال درست باشد که در ابتداء مال را به مضاربت داده باشد و بعد آن را قرض منوده باشد.

و هرگاه برعکس صورت مسئله فوق مضارب بگوید که مال را برای من به مضاربت داده 

است و رب املال بگوید که نخیر من مال را به قرض داده ام در اینصورت قول مضارب معترب 

ردو طرف به این اتفاق دارند که مال به اجازه رب املال تسلیم شده است و رب است، زیرا ه
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املال ادعای ضامن "غرامت" را باَّلی مضارب دارد و مضارب منکر میباشد، و اگر هردو طرف 

 417بینه اقامه منودند، بینه رب املال معترب است، زیرا رب املال اصل غرامت را ثابت مینامید.

 س املال به مضاربت یا کاال تجارتی باشد:هرگاه اختالف در رأ  -2

صورت مسئله طوری است که هرگاه رب املال بگوید که این مال را به تجارت تسلیم دادم و 

 مضارب بگوید که به مضاربت بطور مناصفه داده است، در اینصورت قول رب املال معترب است.

آن مربوط من میشود و رب  و اگر مضارب بگوید که این مال را برایم به قرض داده و ربح

املال بگوید که این مال را برایت تسلیم منودم غرض تجارت در اینصورت نیز قول رب املال 

معترب است، زیرا مضارب دعوای متیلک را باَّلی رب املال دارد و رب املال از آن منکر است، 

 418و اگر هردو طرف بینه اقامه منودند در اینصورت بینه مضارب معترب است

 هرگاه اختالف در رأس املال به مضاربت یا غصب باشد: -3

صورت مسئله طوری است که اگر مضارب بگوید مال را برایم رب املال غرض مضاربت 

تسلیم منوده است و مال حاَّل قبل از مضاربت ضایع شده است و رب املال بگوید که این مال 

نیست زیرا مضارب اقرار به  را از من غصب منوده است، در این صورت غرامت باَّلی مضارب

چیزی ننموده است تا موجب و سبب غرامت باَّلی او گردد، بدین اساس مضارب به تسلیم مال 

از جانب رب املال به غیر از موجب غرامت اقرار منوده است، در حالی که رب املال ادعای 

 غصب موجب غرامت را دارد و مضارب منکر است.

ب بعد از عمل مضاربت مال از نزدش ضایع شود در هرگاه در صورت مسئله فوق مضار 

اینصورت ضامن است، زیرا عمل او در مال غیر سبب و موجب غرامت میگردد تا زمانیکه اذن 

و اجازه مالک مال ثابت نگردد و اگر هردو طرف بینه اقامه منودند، در اینصورت بینه مضارب 

 419معترب است در هردو حالت فوق.

 ال و مضارب در خریداری مضاربت و یا مضارب برای خودش:چهارم: اختالف رب امل

در صورتیکه رب املال برای مضارب یکهزار افغانی پول پرداخت منود بغرض مضاربت ربح 
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مساوی، مضارب امتعۀ را به یک هزار افغانی خریداری منوده باشد و در زمان خریداری این 

وده است و زمانیکه مبیعه را قبض مناید در را بیان ننمود که این خریداری را برای مضاربت من

این وقت بیان دارد که من در زمان خریداری نیت منوده بودم تا برای مضاربت آن را خریداری 

منایم در این حالت رب املال او را تکذیب کند و بگوید که این امتعه را  مضارب برای خود 

 خریداری منوده است.

 قرار ذیل قابل بیان است:در صورت مسئله مذکور چهار حالت 

اینکه مال مضاربت و امتعه خریداری شده در زمان اقرار مضارب به حال خود باقی  -1

باشد، مال مضاربت و امتعه هالک نگردیده باشد، در اینصورت قول مضارب همراه با سوگند او 

باشد مدار اعتبار است و اگر مال مضاربت در دست مضارب قبل از تسلیم به بایع هالک شده 

در اینصورت مضارب میتواند مراجعه به رب املال مناید و مثن ) قیمت مبیعه ( را از رب املال 

 گرفته و به بائع تسلیم مناید.

و یا اینکه هردو "مال مضاربت و امتعه" هالک گردیده باشند، در اینصورت تصدیق   -2

ر سپردن یکهزار مضارب بدون اقامۀ بینه درست نیست، در این حالت مضارب ضامن بایع د

 افغانی بدل مبیعه میباشد در چنین حالت مضارب حق رجوع را باَّلی رب املال ندارد.

و یا اینکه امتعه به حال خود باقی مانده لیکن مال مضاربت هالک شده باشد، در  -3

 اینصورت نیز مانند مورد دوم منازعه حل میگردد.

ه هالک شده باشد، در اینصورت و یا اینکه مال مضاربت به حال خود باقی لیکن امتع -4

اگر مضارب تصدیق کرد آنچه در دست اش است از رأس املال مضاربت است باید آن را به 

بائع تسلیم کند و اگر هالک شده باشد رأس املال در دست مضارب در اینصورت حق مراجعه 

 420را باَّلی رب املال دارد زیرا تصدیق قول رب املال را ننموده است.

 الف رب املال و مضارب در منع بعد از اجازه مضاربت:پنجم: اخت

در صورتیکه رب املال به مضارب بگوید من تو را منع منوده بودم از خریداری فالن شی، و 

مضارب بگوید که من را منع ننموده بودید، در این حالت قول مضارب معترب است زیرا باَّلی 
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 421مضارب از جانب رب املال دعوای خیانت شده است.
 

 ششم: اختالف رب املال و مضارب در صحت و فساد مضاربت:

در صورتیکه مضارب دعوای فساد مضاربت را مناید در اینصورت قول رب املال معترب است و 

 422هرگاه رب املال دعوای فساد مضاربت را مناید در اینصورت قول مضارب معترب است.

 ال:هفتم: اختالف رب املال و مضارب در تلف شدن رأس امل

در صورتیکه اختالف بین رب املال و مضارب در تلف شدن رأس املال بوجود آید، به این توضیح 

که مضارب ادعا تلف شدن مال را مناید و رب املال او را تکذیب مناید، در اینصورت قول 

مضارب معترب است، زیرا مضارب در عقد مضاربت امین است و اصل عدم خیانت امین در مال 

 423.امانت است

 هشتم: اختالف رب املال و مضارب در ربح حاصل شده:

در صورتیکه مضارب غلط منوده باشد در اقرار مقدار ربح و فایده مثالً مضارب بگوید که یک 

هزار افغانی فایده منوده ام و دوباره ادعا کند که او غلط منوده است و یا بگوید که از ترس 

بگیرد در اینصورت قول مضارب معترب نیست، زیرا رجوع اینکه مبادا رب املال، مال را از نزدش 

 424او از اقرار ِبال برای غیر از خودش است.

 نهم: اختالف رب املال و مضارب در اندازۀ مرشوط از ربح:

در صورتیکه رب املال و مضارب در جزء از ربح و فایده مرشوط اختالف منایند به این طور که 

املال بگوید که به ثلث ربح توافق منوده اند در اینصورت مضارب ادعای نصف را مناید و رب 

قول رب املال معترب است و اگر هردو طرف بینه اقامه منایند در اینصورت بینۀ مضارب معترب 

 425است.
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 دهم: اختالف رب املال و مضارب در  رأس املال:

ختالف مناید در در صورتیکه رب املال و مضارب در رد رأس املال به رب املال و عدم رد آن ا

 426اینصورت قول مضارب مدار اعتبار است.
 

 : فسخ عقد مضاربت:هشتممطلب 

عقد مضاربت از جمله عقود جائز  غیر َّلزم و استمراری است در جریان استمرار خویش به 

یکی از اسباب که در فقه وقانون ذکر گردیده است فسخ میگردد، اسباب که عقد مضاربت به 

 د عبارت اند از:وسیله آن فسخ میگرد

فوت رب املال و یا مضارب، فقدان و نقصان اهلیت طرفین، فسخ مضاربت از جانب طرفین 

 به اراده خودشان، تلف شدن رأس املال، اسرتداد رأس املال از جانب رب املال.

 که هرکدام از موارد و اسباب فسخ عقد مضاربت قرار ذیل مورد بحث گرفته میشود:

 :و یا مضارباول: فوت رب املال 

 در مورد فوت رب املال و یا مضارب فقهاء دو دیدگاه دارند:

 بنزد جمهور ) احناف، شوافع و حنابله(: -1

فوت رب املال و یا مضارب سبب فسخ عقد مضاربت میگردد، زیرا عقد مضاربت مانند عقد 

ن وکالت است، چنانچه در عقد وکالت فوت وکیل و یا مؤکل سبب فسخ عقد میگردد، همچنا

 مضاربت نیز به فوت یکی از طرفین عقد فسخ میگردد.

 427اگر مال مضاربت متاع بود َّلزم است بفروش برسد تا پول آن تجزیه و تقسیم گردد.

 ( ترصیح میدارد:1429مجلة اَّلحکام در ضمن مادۀ )

) در صورتیکه رب املال و یا مضارب فوت مناید و یا مجنون مطبق " کامل" شود مضاربت 

 دد(.فسخ میگر 

( قانون مدنی افغانستان نیز مضاربت را با فوت یکی از طرفین به 1279در ضمن مادۀ )

 دیدگاهی جمهور فقهاء قابل فسخ دانسته و چنین ترصیح میدارد:
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 اهلیت، مضاربت)مضاربت، باختم مدت متذکره عقد، يا موت يکی از طرفي ويا از بي رفنت 

 (.دخامته می ياب
 

 بنزد مذهب مالکی: -2

گاه مضارب در عقد مضاربت قبل از تجزیه و تقسیم رأس املال فوت مناید، َّلزم است به هر 

وارث امین، مضارب مراجعه گردد تا تکمیل کند عمل مضاربت را در حکم مورث خود، یعنی 

بفروش برساند باقی مانده مال مضاربت را و بگیرد حصه ربح مورث خود را در اینصورت عقد 

به فوت مضارب، بربنای قاعدۀ فقهی به خفیف ترین رضر باید عمل مضاربت فسخ منیگردد 

 شود که رضر کالن برای ورثه فسخ و برای رب املال خفیف تر ابقای عقد میباشد.

در صورتیکه رب املال فوت مناید و مال در دست مضارب باشد بعد از مرگ رب املال مضارب 

 428نباید عمل مضاربت را انجام دهد.

 قصان اهلیت طرفین:دوم: فقدان و ن

 عقد مضاربت در صورت فقدان و یا نقصان اهلیت طرفین فسخ میگردد.

فقدان اهلیت حالت است که برای یکی از طرفین عقد در جریان عقد عارضه مانند جنون 

"دیوانگی" رخ میدهد که به این سبب اهلیت رب املال و یا مضارب فاقد میگردد از ایرنو در فقه 

 دان اهلیت نامیده میشود.و قانون بنام فق

نقصان اهلیت عبارت از حالت است که اهلیت طرفین فاقد منیگردد بلکه نقص و کمبودی 

در اهلیت آنها بنابر عوامل رومنا میگردد مانند مفلس شدن در این حالت اهلیت طرفین فاقد 

رضر نگردیده بلکه نقصان بسبب افالس رومنا میگردد و یا سفی شدن است که شخص نفع و 

خود را منیداند و مال خویش را در جای غیر مقصود و بیجا مرصف مینامید که محکمه ذیصالح 

 بنابر مصلحت ذریعه قرار او را در انعقاد معامالت منع و تحت حجر قرار میدهد. 

 که هرکدام قرار ذیل از دیدگاهی فقهاء به توضیح گرفته میشود:

 فسخ مضاربت بسبب جنون: -1

رند که جنون منطبق "کامل " یکی از طرفین عقد سبب فسخ عقد مضاربت فقهاء ترصیح میدا
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میگردد، زیرا اهلیت امر برای آمر که رب املال است از بین میرود و یا اهلیت ترصف برای مامور 

 429که مضارب است از بین میرود

( که 1279( و قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )1429مجلة اَّلحکام در ضمن مادۀ )

 الً ذکر گردیده است جنون را سبب فسخ عقد مضاربت دانسته است.قب

 فسخ مضاربت بسبب حجر: -2

زیرا محجور منیتواند بنابر حکم محکمه معامالت  430حجر سبب فسخ عقد مضاربت میگردد.

را انجام دهد، چون عقد مضاربت از جانب رب املال با مضارب عقد و معامله است، بنابر نقصان 

داوم آن ممکن نیست و قابل فسخ دانسته میشود و همچنان هرگاه حجر اهلیت رب املال ت

مضارب از جانب محکمه صورت گیرد، مضارب منیتواند عقود و معامالت را برای توسعه مال 

مضاربت که هدف عقد مضاربت است انجام دهد به این لحاظ عقد مضاربت قابل دوام دانسته 

 منیشود و فسخ میگردد.

 از جانب طرفین به اراده خودشان:سوم: فسخ مضاربت 

عقد مضاربت از جمله عقود جائز و غیر َّلزم است هرکدام از طرفین "رب املال و یا هم مضارب" 

 431میتوانند عقد را فسخ منایند، مرشوط بر اینکه جانب مقابل از فسخ آن باخرب گردد.

یا هم از جانب  فسخ عقد مضاربت میتواند به ارادۀ منفرده از جانب یکطرف فسخ گردد و

هردو طرف به توافق فسخ گردد چون قبالً ذکر منودیم که عقد مضاربت از جمله عقود جائز غیر 

َّلزم است هرگاه از یک جانب فسخ گردد رضایت جانب مقابل در قبولی فسخ عقد رشط دانسته 

 منیشود.

 :چهارم: تلف شدن رأس املال

قبل از اینکه چیزی خریداری مناید تلف  در صورتیکه رأس املال در مضاربت در دست مضارب

و یا هالک شود در اینصورت مضاربت فسخ میگردد، زیرا مال هالک شده برای مضاربت به 

قبض از جانب مضارب تعیین شده بود از ایرنو عقد مضاربت فسخ میگردد مانند اینکه در عقد 
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بعد از خریداری چیزی ودیعت به هالکت و یا تلف شدن مال ودیعه عقد فسخ میگردد، و اگر 

از مال مضاربت تلف گردد، چنانچه اگر مال مضاربت یکهزار افغانی باشد و بواسطه مضارب 

امتعه خریداری گردیده و پول را نقداً به بائع نداده باشد و یکهزار افغانی تلف گردد در اینصورت 

  432به بائع تسلیم مناید. امتعه در عقد مضاربت داخل میگردد و رب املال باید یکهزار افغانی را 

 پنجم: اسرتداد رأس املال از جانب رب املال:

 این صورت مسئله از دو حالت ذیل خالی نیست:

در صورتیکه متام و یا برخی از رأس املال از جانب مضارب به رب املال دفع و تسلیم  -1

 گردد در اینصورت مضاربت فسخ منیگردد.

ل از مضارب مسرتد گردد و یا بدون اجازه در صورتیکه رأس املال از جانب رب املا -2

مضارب از جانب رب املال بفروش برسد و یا خریداری گردد در صورتیکه رأس املال پول نقد 

 433باشد دراینصورت مضاربت فسخ میگردد، زیراخود رب املال معامله گر خرید وفروش میگردد.
 

 م: جنبه تطبیقی عقد مضاربت در بانکداری اسالمی:نهمطلب 

بانکداری اسالمی عقد مضاربت از جمله مهمرتین عقد محسوب میگردد که بانک میتواند  در

در این عقد منحیث مضارب "عامل" و یا هم منحیث رب املال " صاحب رسمایه" عقد مضاربت 

 را منعقد مناید به این توضیح که:

ی بدون ربا اگر بانک مضارب " عامل" باشد، رسمایه را از اشخاص گرفته در حسابات بانک

فضل و نسیئه شامل ساخته در صورت نفع برای هرکدام از رب املال به اندازه رسمایه شان ربح 

 "نفع" حاصله را براساس توافق قرارداد تسلیم مینامید.

و یا اینکه بانک منحیث رب املال مضاربت را با اشخاص صاحب فن و مسلک تجارت و یا 

ستگاه های صنعتی منعقد مینامید و به آنها رسمایه منحیث سایر امور مانند، زراعت، فابریکه، د

رب املال میدهد تا آنها منحیث مضارب، تجارت، زراعت، تولید صنعت در فابریکات و دستگاه 

 ها منوده و بانک در ربح "نفع" به اندازۀ توافق شده رشیک میباشد.

                                                           
 113ص  6بدائع الصنائع ج  - 432
 490ص  4رد املحتار علی الدر املختار ج  - 433
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تواند در اینصورت بنیه بانک در نوع اول فوق منحیث مضارب پول و رسمایه جمع منوده و می

 اسعاری خویش را افزایش دهد و توسط آن معامالت مرشوع را غرض رشد رسمایه انجام دهد.

با نوع دوم میتواند رسمایه خویش را بطور مرشوع و طریقه رشعی غرض رشد رسمایه منحیث 

ریق بانک رب املال بکار انداخته ربح و نفع خوبرت از طریق مضاربت بدست بیاورد که به این ط

و مضارب هردو از طریق مرشوع ربح بدست میاورند و از عقود ربوی و قامر که در بانک های 

 متعارف معمول است، جلوگیری میگردد.

بدون شک عقد مضاربت به مراتب نسبت به ربا خوبرت است در عقد مضاربت  تضمین رسمایه 

یش را به بانکی به مضاربت منیدهد و نفع هردو موجود میباشد، زیرا رب املال هیچ گاهی پول خو

تا آن بانک دارای شهرت خوب تجارتی نباشد و همچنان بانک نیز رسمایه و پول خویش را به 

رشکت تجارتی، فابریکه و دستگاهی منیدهد که تا ارزیابی تخصص و فن او را در عمل مضاربت 

نک کوشش مینامید تا برای خویش ثابت ننامید، از ایرنو رب املال اگر شخص باشد و یا با

اطمینان نفع را در تخصص و مهارت مضارب دریابد و بعد پول خویش را بعقد مضاربت تسلیم 

 مضارب مینامید.

از سوی هم مضارب چون در نفع به اندازۀ توافق شده شامل و رشیک است بنابرین کوشش 

بادا رب املال در صورت مینامید که نفع را بدست آورده و اطمینان رب املال را کسب مناید، تا م

 نقصان و یا ربح کمرت عقد را فسخ ننامید.

در هردو حالت فوق تجارت براساس اعتامد صورت میگیرد، در عقد مضاربت بیشرت اعتامد 

معترب است، تا زمانیکه رب املال درک ننامید که در مضارب قوت، درایت و علمیت مضاربت 

 وجود دارد هرگز عقد را منعقد منی مناید.

در عرص فعلی فابریکات، مزرعه های کشت انواع نباتات که از آن نفع بیشرت بدست آورده 

میشود، همچنان دستگاه های تولید اجناس و البسه های مختلف غرض متویل مواد خام رضورت 

به پول و رسمایه دارند که این پول و رسمایه را برای آنها رب املال میتواند تهیه و تسلیم منوده 

 نفع تولید آن به اندازۀ توافق شده سهیم و رشیک شود.و در 
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 مطلب  دهم: قرار داد مضاربت:

با درنظرداشت اجزای قرارداد که در مبحث عقد مرابحه اشاره شد در قرارداد عقد مضاربه 

گرفته میشود، رصفاً در خصوصیات هر عقد تفاوت  نیز هامن اجزاء طبق قواعد حقوقی مد نظر

وجود دارد از ایرنو عقد مرابحه دارای یکنوع از خصوصیات میباشد و عقد مضاربت دارای 

دیگر نوع از خصوصیات میباشد که بادرنظرداشت خصوصیات عقد مضاربه منونۀ از قرارداد 

 ذیل تحریر میگردد:
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هِ الر َّحْمَـّ  یمِالر َّحِ نِبِسْمِ الل َـّ

 

 ـــــــــــــــــــــــ تاریخ ثبت                                                                                                     ــــــــــــــــــ شامرۀ ثبت

 قرار داد مضاربت

 :قرار داد مبنای

 مادۀ اول:

( قانون مدنی افغانستان منترشۀ جریدۀ رسمی  1281 – 1261این قرار داد براساس احکام فقه اسالمی و مواد )

( و فصل هفتم قانون بانکداری افغانستان منترشۀ جریدۀ 2( مادۀ )52فقره )  -هـ ش  1355( سال 353شامره )

 قرار ذیل منعقد میگردد:هـ ش  1394( سال 1197رسمی شامره )

 اهداف قرارداد:

 مادۀ دوم:

یۀ رب املال غرض انعقاد معامالت غیر ربوی از جانب بانک/ رشکت طبق احکام این قرارداد ِبنظور رشد رسما

 رشیعت اسالمی و قوانین نافذه افغانستان منعقد میگردد.

 سبب قرارداد:

 مادۀ سوم:

مقصد اصلی این قرارداد عقد مضاربت طبق احکام رشیعت اسالمی میباشد، سبب عقد رشکت در نفع بین رب املال 

 ط این قرارداد میباشد.و مضارب طبق رشو 

 قرارداد:طرفین 

 :چهارم ۀماد 

عقد مضاربت فی ما بین ......... ولد ........... ولدیت .......... دارای منرب تذکرۀ ........  ساکن اصلی ........ ساکن 

رشکت  /فعلی ........ در حالی که دارای اهلیت و ترصفات رشعی و قانون خویش بوده منحیث رب املال با بانک

.......... دفرت مرکزی واقع ....... دفرت ساحوی واقع ........ دارای جواز شامره ......... از بانک مرکزی )دافغانستان 

 بانک ( منحیث مضارب تحت رشایط ذیل انعقاد میگردد:

 اختصار:

 مادۀ پنجم:

 رار داد بنام مضاربت یاد میگردد.( معامله بین طرفین در این قرار داد عقد مضاربت بوده، من بعد در این ق1)

( بانک / رشکت / اشخاص حقیقی یا حکمی در صورت که عامل باشند در این قرارداد من بعد بنام مضارب در 2)

 صورت که عامل باشند یاد میگردد.
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 مضاربت:  رأس المال در

 ششم: مادۀ

از جانب رب املال به مضارب در قید رسید معترب  ( رأس املال در این مضاربت مبلغ ........ افغانی/ دالر میباشد که1)

که به مهر و امضای مضارب رسیده باشد نقداً بعد از امضاء، ثبت و طی مراحل شکلی این قرارداد نقداً تسلیم 

 میگردد.

 ( فورم تسلیمی پول نقد که رشوط فقرۀ فوق در آن رعایت گردیده باشد ضمیمۀ این قرارداد میگردد.2)

 مضاربت:موضوع 

 :مادۀ هفتم

مضارب میتواند هرنوع معامالت را که رشیعت اسالمی و قوانین افغانستان مرشوع دانسته غرض ربح و رشد رسمایه 

 منعقد مناید / مضارب مکلف است تا در مضاربت عقود ذیل را منعقد مناید:

1- ....... 

2- ....... 

3- ....... 

میگردد، هرگاه مضاربت مطلق باشد منت اول قبل از تبرصه: این تبرصه جزء قرارداد نبوده بخاطر وضاحت تحریر 

خط دش تحریر میگردد، در صورتیکه مضاربت مقید باشد منت دوم بعد از خط دش با ذکر موارد مضاربت مقید در 

 قید شامره تحریر میگردد.

 مدت قرارداد:

 مادۀ هشتم:

 ت توافق طرفین قابل متدید میباشد.این قرارداد از تاریخ ....... الی ........ قابل اعتبار بوده در صور 

 :اندازۀ ربح ) فایده(

 نهم:مادۀ 

 ( رب املال و مضارب در ربح ) فایدۀ ( مضاربت بطور مناصفه / ثلث / ربع باهم رشیک میباشند.1)

 ( ربح بعد از تحلیل حسابی مشخص در هر ماه / ربع سال / سال کامل بین رب املال و مضارب تقسیم میگردد.2)

 صورتیکه در رأس املال خساره وارد گردد، قبل از تقسیم ربح از اندازۀ ربح رأس املال تکمیل میگردد. ( در3)

  رب المال: حقوق

 :دهممادۀ 

 رب املال بنابر تعهدات این عقد مضاربت دارای حقوق ذیل میباشد:

 ازدیاد ربح به اصل رأس املال. ( مادۀ نهم این قرار داد، و یا در صورت توافق1اندازۀ ربح فقرۀ )اخذ و قبض  ( 1)

( مادۀ نهم این قرارداد ربح را برای رب املال تسلیم ننامید، رب املال حق 5ۀ )در زمان معینه فقر  مضاربهرگاه ( 2)

 اعرتاض را باَّلی مضارب به مراجع مربوطه دارد.
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 رب املال حق دارد تا قرارداد هذا را یکجانبه فسخ مناید. ( 3)

دارد در صورت فسخ قرار داد مطابق فقرۀ فوق این ماده، بعد از تصفیه رأس املال و ربح ناشی از ( رب املال حق 4)

 این مضاربت را نقداً از جانب مضارب تسلیم شود.

( رب املال حق دارد تا در صورت تعلل مضارب مبنی بر تصفیه بعد از فسخ قرارداد، در صورت خساره درخواست 5)

 به مراجع مربوط تقدیم مناید.مطالبۀ آن را علیه مضارب 

 رب المال:وجایب 

 :یازدهممادۀ 

 رب املال بنابر تعهدات این عقد مضاربت دارای وجایب ذیل میباشد:

بالفاصله / مدت ..... روز رأس املال را نقداً به مضارب تسلیم این قرارداد  یمکلف است بعد ازامضا ( رب املال1)

  مناید.

(2 ) 

 :مضاربحقوق 

 :زدهمدوا ۀماد

 مضارب، بنابر تعهدات این عقد مضاربت دارای حقوق ذیل میباشد:

( 1( مادۀ ششم این قرارداد را بدون تأخیر طبق مدت توافق شده فقرۀ )1( رأس املال توافق شده مندرج فقرۀ )1)

 مادۀ یازدهم این قرارداد نقداً از نزد رب املال تسلیم شود.

 ابق توافق مندرج مادۀ ششم این قرارداد غرض رشد رسمایه انجام دهد.( مضارب حق دارد تا معامالت را مط2)

( مادۀ هفتم این قرارداد در صورت ربح بعد 2و  1( مضارب حق دارد تا سهم ربح خویش را طبق توافق فقرۀ ) 3)

 از تجزیه و تقسیم قبض مناید.

 ( مضارب حق دارد تا قرارداد هذا را یکجانبه فسخ مناید.4)

 یتواند رأس املال را غرض مضاربت به سایر اشخاص به مضاربت بدهد.( مضارب م5)

 :مضاربوجایب 

 :سیزدهممادۀ 

 مضارب، بنابر تعهدات این عقد مضاربت دارای وجایب ذیل میباشد:

( را بطور سافت و Accounting( برای مقدار نفع و رضر مضارب مکلف است تا سیستم شفاف حسابداری )1)

 آرت ایجاد مناید. 

( مضارب مکلف است در خالل هرماه / دو ماه / ربع سال، رب املال را از صورت عدم ربح، مقدار ربح و مقدار 2)

 رضر در صورتیکه واقع شده باشد کتباً از طریق وسایل ارتباطی با خرب مناید.

باً باخرب ( مضارب مکلف است در صورت رضر فقرۀ فوق هرچه عاجل رب املال را از طریق وسایل ارتباطی کت3)

 سازد.

( مضارب مکلف است در صورت فسخ در خالل مدت ..... روز/ ماه صورت حساب مضاربت را تصفیه و حقوق 4)
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 جانب مقابل را پرداخت مناید.

( مضارب مکلف است تا به معامالت مرشوع رشعی در عقد مضاربت مبادرت ورزد و از هرنوع معامالت ربوی 5)

 جداً امتناع مناید.

 ب مکلف است در مضاربت به معامالت مبادرت ورزد که در آن توقع نفع بیشرت باشد.( مضار 6)

( مضارب در حفاظت رأس املال و مفاد ناشی از آن حیثیت امین را دارد، در حفاظت و نگهداشت رأس املال و 7)

 مفاد ناشی از آن مکلف است تدابیر َّلزم اتخاذ مناید.

 

 تصفیه:

 :چهاردهممادۀ 

 قرارداد و یا تکمیل مدت توافق شده مطابق مادۀ پنجم این قرارداد قرار ذیل تصفیه صورت میگیرد:در صورت فسخ 

( هیئت تصفیه اسناد و صورت حساب ها ناشی از این قرارداد را بررسی منوده یک راپور ترتیب و به سمع هردو 1)

 طرف میرساند.

ت مضاربت ناشی از این قرارداد را بدسرتس ( مضارب مکلف است تا متام اسناد و صورت حساب های معامال 2)

 هیئت تصفیه قرار دهد.

( رب املال حق دارد تا به نزد هئیت تصفیه مراجعه منوده و اسناد دست داشته خویش را برای وضاحت تقدیم 3)

 مناید.

 ( تصفیه باید در خالل مدت ....... روز / ماه بطور کامل خامته یابد.4)

 ف حفظ میگردد.( اسناد تصفیه در آرشی5)

( طرفین میتوانند باَّلی گزارش هیئت تصفیه بعد از زمان تسلیمی رسمی در خالل مدت ..... روز به مراجع مربوط 6)

 اعرتاض مناید، بعد از ختم مدت متذکره اعرتاض قابل سمع منیباشد.

 :مصارف 

 پانزدهم:

 ضارب میتواند از ربح مضاربت وضع مناید.مصارف از قبیل سفر مضارب غرض مضاربت، معاش کارمند، و ..... را م

 حالت فسخ قرار داد:

 :شانزدهممادۀ 

 این قرارداد طبق احوال ذیل فسخ میگردد:

 (  در صورت درخواست هرکدام از طرفین بدون رضایت جانب مقابل.1)

 ( در صورت عدم تطبیق تعهدات هردو طرف.2)

 طرفین. ( در صورت فوت، نقصان و یا فقدان اهلیت هریکی از3)

 ( در صورت  هالک شدن رسمایه.4)
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 تعدیل قرارداد:

 مادۀ هفدهم:

 ( در صورت توافق هردو طرف در منت این قرارداد تعدیل صورت گرفته میتواند.1)

( تعدیل قرارداد به هیچ صورت از هدف و سبب مندرج مواد دوم و سوم این قرارداد عدول منوده منیتواند، در 2)

 ب، توسط قرارداد دیگری تجدید صورت میگیرد.صورت تغیر هدف و سب

 نظارت از قرارداد:

 م:هژدهمادۀ 

 .هیئت نظار بانک / رشکت صورت میگیرد بورد رشعی و نظارت از تطبیق این قرارداد توسط

 اسناد تقنینی: احکام شریعت اسالمی و  رعایت

 :نزدهممادۀ 

احکام رشیعت اسالمی )فقه حنفی( و اسناد تقنینی  بطور کلی رب املال و مضارب مکلف اند در این عقد مضاربت

اعم از قوانین، مقررات، اسناد اداری لوایح، طرزالعمل های که از جانب بانک مرکزی ) د افغانستان بانک ( منظور 

شده باشد و همچنان متحد املال های بانک مرکزی و تصامیم بورد رشعی این بانک / رشکت را رعایت و تطبیق 

 منایند.

 ران خسارۀ:جب

 مادۀ بیستم:

( در صورت قصور مضارب مبنی بر سهل انگاری، غفلت و نقصان در رأس املال، ربح مستوجب جربان خساره 1)

 دانسته میشود.

( این ماده را توسط 1( رب املال مکلف است در صورت ادعای جربان خساره و انکار مضارب، اثبات موارد فقرۀ )2)

 ونی بنزد مراجع ذیصالح قانونی ثابت مناید.بینه ) اسناد و شهود ( قان

 حل وفصل اختالفات احتمالی:

 :بیستممادۀ 

قرارداد درحال وآینده بین طرفین درقدم نخست به منت این  این درصورت بروزهرگونه اختالف درقبال مندرجات( 1)

 قرارداد ارجحیت داده میشود.

 ق است.احکام این قرار داد بر اساس رصاحت آن قابل اطال ( 2)

فتگو فی  طریق بحث وگ منت قرارداد طرفین تالش می منایند تا اختالفات خویش را ازض در صورت اغام( 3)

 مابین خویش حل وفصل منایند.

حکمیت تجارتی  هرگاه موضوع ازطریق بحث و گفتگو بین طرفین حل وفصل نگردد، موضوع اختالف توسط( 4)

 ح محل قرارداد حل و فصل میگردد.اتاق تجارت افغانستان و یا محکمه ذیصال 
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 لسان قرارداد:

 مادۀ بیست و یکم:

 ( اصل لسان قرارداد پشتو/ دری / انگلیسی میباشد.1)

 ( در صورت رضورت نقل آن به لسان انگلیسی/ پشتو / دری نیز بوده میتواند.2)

د در صورت مغایرت به اصل لسان ( ترجمه قرارداد از اصل لسان به لسان دومی در هیچ صورت مغایر بوده منیتوان3)

 قرارداد مراجعه صورت میگیرد.

 تنفیذ قرار داد:

 بیست و دوم:مادۀ 

 امضای هردو طرف ) رب املال و مضارب ( نافذ میگردد.ماده ترتیب گردیده و بعد از بیست و دو  این قرارداد طی( 1)

 نقل دیگر آن به رب املال تسلیم میگردد. آن نزد مضارب حفظ واین قرارداد در ضمن دو نقل ترتیب یک نقل  (2)

 

 ضای مضاربمحل ام 

 

 ای رب املالمحل امض

این یک منونه از منت و شکل قرارداد مضاربت میباشد طرفین میتوانند نسبت خصوصیات که توافق دارند در  نوت:

 منت مواد قرارداد تغیر، ایزاد و تعدیل بوجود آورند.
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 : عقد ودیعت:هفتممبحث 

ودیعت از جمله عقود است که در بانکداری اسالمی و متعارف بیشرت مروج میباشد با این عقد 

تفاوت که در بانکداری متعارف سپرده هایکه در آن ربح و سود غیر مرشوع ربا وجود میداشته 

باشد، لیکن  در بانکداری اسالمی تحت عنوان عقد ودیعت همراه با رشوط و قواعد رشیعت 

اشد و همچنان سپرده ها ِبنظور رسمایه گذاری در عقد مضاربت و مشارکت اسالمی جائز میب

با بانک ها نیز جائز میباشد، از ایرنو َّلزم است تا در این مبحث خویش در قدم اول عقد 

ودیعت را بنابر تعریف، ارکان و رشوط آن شناخته به تعقیب آن عقد ودیعت را در حسابات 

 ودن آن مورد مطالعه قرار دهیم.بانکداری اسالمی و طریقه مجاز ب

 مطلب اول : تعریف ودیعت:

چنانچه ګفته میشود فالن مال  434ودیعت در لغت به معنای امانت ګذاشنت مال استعامل میګردد.

 را بنزد فالن شخص به امانت ګذاشته است یعنی به ودیعت ګذاشته است.

جهت حفظ آن بطور در اصطالح ودیعت: عبارت از تسلط شخص است باَّلی مال غیر به 

  435رصیح یا ضمنی.

( ودیعت را مانند تعریف فوق فقهی چنین 1609قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )

  تعریف منوده است:

) وديعت عقدی است که ِبوجب آن مالک صالحيت حفظ مالی خودرا به ديگری تفويض 

شود وديعت ناميده ميناميد وماليکه طوری امانت نزد شخص ديگری جهت حفاظت گذاشته مي

 ميشود(.

قانون بانکداری افغانستان عقد ودیعت را از حیث بانکداری اسالمی در ضمن قرارداد طبق 

 ( خویش چنین تعریف مینامید:2( مادۀ )59فقرۀ )

) ودیعت: قرارداد است که به اساس آن سپرده گذار پول نقد و سائر دارای های خویش را 

 اسالمی می سپارد(.غرض حفاظت و نگهداری به بانک 

                                                           
  (vajehyab.com)نامه دهخدالغت  - 434
  ۸۸ص  ۷فتح القدیر ج ة تکمل - 435
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در تعریف فقهی ذکر گردید که ودیعت را میتوان بطور رصیح و یا هم ضمنی منعقد منود که 

 ( مجلة اَّلحکام چنین ترصیح شده است:773در هردو صورت مسئله ضمن مادۀ )

) ودیعت به ایجاب و قبول بطور رصاحت و یا هم دَّللت منعقد میگردد، مثالً صاحب مال 

ه این مال را نزد تو گذاشتم و مستودع " گیرنده ودیعت" بگوید که من قبول ودیعت بگوید ک

 دارم، در این صورت عقد ودیعت رصاحتاً منعقد میگردد.

و اگر شخصی داخل کاروان رسای شود و صاحب کاروان رسا  را بگوید  که در کجا اسپ 

اینصورت عقد ودیعت خود را ببندم؟ و دید مکانی خالی را و در آنجا اسپ خود را بست در 

 دَّللتاً منعقد میگردد.

همچنان شخصی مال خود را در پهلوی دکان شخص گذاشت و از نزد آن رفت، در حالی که 

صاحب دکان آن مال را دید و سکوت منود، در اینصورت نیز مال به نزد صاحب دکان دَّللتاً 

ت و برای صاحب ودیعت است، و یا اینکه شخص مال خود را در پهلوی دکان شخصی گذاش

دکان گفت این مال بنزد تو ودیعت است، صاحب دکان سکوت کرد در این حالت نیز دَّللتاً 

 قبولی ودیعت است و اگر صاحب دکان قبول ننمود در این حالت ودیعت منعقد منیگردد(.

ودیعت نوع از امانت است براساس تعاریف و توضیحات فوق مادۀ مجله واضح میگردد که 

رۀ دیگر امانت عام است و ودیعت خاص است که باَّلی عقد مخصوص که قبالً او یا به عب

تعریف شد استعامل میگردد، بنابرین امانت عبارت از شیء است که نزد شخص امین میباشد 

چی این شیء به عقد نگهداشت برای امین تسلیم شده باشد، مانند عقد ودیعت یا  به عاریت 

طریقه دیگری بدون عقد و قصد شخص نزد او امانت باشد مانند تسلیم داده شده باشد و یا هم ب

اینکه اموال همسایه را شامل به خانه همسایه بربد در اینصورت این اموال بنزد همسایه امانت 

 436است بدون کدام عقد.

عاریت نیز از جمله انواع امانت میباشد که عبارت از امانت سپردن مال است به شخص 

 اده از آن همراه بقای عین مال.دیگری با اجازه استف

  

                                                           
 762مجلة اَّلحکام، مادۀ  - 436
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 مطلب دوم: مشروعیت عقد ودیعت:

عقد ودیعت به کتاب الله، سنت، اجامع و معقول ثابت میباشد که ادله متذکره در مورد عقد 

 ودیعت قرار ذیل استناد میگردد:

 اول: کتاب الله:    

ه که در مورد میفرماید: فقهای اسالمی عقد ودیعت را به قول الله تبارک و تعالی ثابت دانست

ِّ َوالتَّْقَوى َوََّل تََعاَونُوا َعََل اْليثْمي َوالُْعْدَواني  و در نيكوكارى و پرهيزگارى  437 ﴾﴿َوتََعاَونُوا َعََل الرْبي

 .با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد

مسلامنان تا در کارهای نیکی الله تبارک و تعالی در آیه فوق حکم میکند برای وجه دَّللت: 

یکدیگر را تعاون و کمک مناید که ودیعت نیز از جمله عقود است که اصل آن بر تعاون و 

 همکاری بین مردم گذاشته شده است.

﴿إينَّ اللََّه يَأُْمرُكُْم أَْن تُؤَدُّوا اْْلََمانَاتي  :همچنان الله تبارک و تعالی در سورۀ النساء میفرماید 

 .به شام امر میکند که امانتها را به صاحبانش باز دهید جل جاللهوند هامنا خدا 438﴾ْهليَها إيىَلَٰ أَ 

آیه فوق بر عموم امانات حکم مینامید از ایرنو حکم به عموم لفظ امانات و وجه دَّللت: 

ودایع را نیز در بر میگیرد که از جمله انواع عقد امانت محسوب میگردد، حکم در امانت و 

 .ش تسلیم گردداناینست که  دوباره باید به صاحبانواع آن 

 دوم: سنت:

ثابت دانسته اند که از جمله  ملسو هيلع هللا ىلصهمچنان فقهای اسالمی عقد ودیعت را طبق احادیث پیامرب 

 به احادیث ذیل استناد میگردد:

أّد ياْلمانة إلی من ائتمنك، وَّل تخن )) :  ملسو هيلع هللا ىلصعن أِب هریرة ريض الله عنه قال، قال رسول الله 

امانت را دوباره به کسیکه برای تو امانت داده تسلیم کنید و به کسیکه به تو 439انك((من خ

 خیانت کرده خیانت مکن.

                                                           
 (2قرانکریم ) سورۀ املائدۀ /  - 437
 (58قرانکریم ) سورۀ النساء /  - 438
 21546حديث  شامره  414ص  /3ابن حنبل ِف مسنده ج و   / 1264/ والرتمذی 3535اخرجه ابوداود  - 439
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به سپردن امانت و عدم خیانت در امانت حکم  ملسو هيلع هللا ىلصدر حدیث متذکره پیامرب وجه دَّللت: 

 منوده است، چون ودیعت نیز یکی از انواع امانت است پس عقد ودیعت و سپردن دوباره آن به

 مالک اش مرشوع است و خیانت در ودیعت نامرشوع و ممنوع است.

من نفََّس عن )) : ملسو هيلع هللا ىلصعن أِب هریرة ريض الله قال، قال رسو الله همچنان حدیث دیگری: 

هرکه اندوهی 440أخیه املؤمن کُربًة من کُرب الدنیا، نفَّس الله عنه سبعین کُربًة من کُرب اَلخرة(( 

مؤمن خود دور مناید، خداوند هفتاد اندوه از اندوهای آخرت را  از اندوهای دنیار را از برادر

 از او دور مینامید.

از حدیث متذکره ثابت میگردد که قبولی عقد ودیعت از مسلامن و رفع تشویش وجه دَّللت: 

او برای نگهداشت امتعه و اموال او است بنابرین وعده پیامرب برای شخص مستودَع اجر، 

ت از ایرنو عقد ودیعت برعالوه اینکه مرشوع است دارای اجر و ثواب و پاداش آخرت اس

 پاداش اخروی نیز برای شخص مستودَع " امانت گیرنده" میباشد.

 سوم: اجامع:

متام علامی امت بدون انکار عقد ودیعت را مرشوع دانسته و از آن انکار ننموده 

ذکر شده کتاب الله، سنت چنانچه در کتب فقه بحث ودیعت وجود دارد و براساس دَّلئل 441اند

 و به اجامع امت اسالمی عقد ودیعت ثابت، مرشوع و جائز میباشد.

 چهارم: معقول:

بنابر رضورت مردم به این عقد عقل نیز عقد ودیعت را مرشوع میداند، مردم بخاطر حفاظت 

اموال خویش رضورت به امنیت دارد چون متایل مردم به مال از طریق غیر مرشوع و کسب آن 

باعث میشود تا مردم اموال خویش را بنزد اشخاص امین، به ودیعت گذارند تا از اموال آنها 

نگهداری و پاسبانی گردد، روی این مسئله عقل چنین عقد را بنابر رضورت و احتیاجات مردم 

 مرشوع  و جائز میداند.

( خویش 949قانون مدنی افغانستان در ضمن معامالت تعاقدی عقد ودیعت را طبق مادۀ ) 

 مجاز دانسته و چنین ترصیح میدارد:

                                                           
 2074ص  4اخرجه مسلم ج  - 440
 449ص  2/ رشح منتهی الرادات ج  79ص  3/ مغني املحتاج ج  338ص  2مجمع اْلنهار ج  - 441
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عقد بغرض نگهداشت اعيان طور وديعت يا بغرض استهالک آن از طريق انتفاع طور قرض )

 و تادية بدل، جواز دارد(.
 

 مطلب سوم: خصائص عقد ودیعت:

 عقد ودیعت دارای سه خصوصیت میباشد که عبارت اند از:

 اول: ودیعت عقد جائز غیر الزم است:

د ودیعت از جمله عقود جائز غیر َّلزم است هرطرف از عاقدین میتوانند در جریان تداوم عق

عقد آن را هر زمان که خواسته باشند فسخ منایند، بدون اینکه رضایت طرف دیگر عقد راضی 

 442باشد و یا خیر؟.

)ودیعت دهند و ودیعت ( مجلة اَّلحکام ترصیح گردیده است که : 774همچنان در مادۀ )

 نده هرکدام در هر زمان که بخواهند میتوانند عقد را فسخ منایند(.گیر 

 دوم: ودیعت عقد امانت است:

عقود امانت عبارت از عقود هستند که مال قبض شده بنزد مستودع امانت میباشد، از ایرنو 

قبض کننده مال مسؤل منیباشد از تلف شدن مال مگر اینکه قصور او در نگهداشت مال ثابت 

 گردد.

( چنین ترصیح میدارد: 769ر مورد این خصیصه ودیعت مجلة اَّلحکام در ضمن مادۀ )د

)امانت عبارت از شی موجود نزد شخصی امین است، اگرچه امانت بغرض عقد حفاظت منعقد 

شده باشد مانند ودیعت و یا عقد امانت ضمن عقد ودیعت به اجرت باشد و یا عاریت باشد 

یا قصد امانت موجود باشد مانند اینکه شامل مال شخصی  ممکن شی بنزد شخص بدون عقد و

را در خانه همسایه انداخته در این حالت عقد وجود ندارد و مال بنزد صاحب خانه ودیعت 

 نیست بلکه تنها امانت است(.

 سوم: عقد ودیعت عقد تربع است:

عقود را ذکر  عقد ودیعت از جمله عقود تربعات میباشد چنانچه در فصل دوم این کتاب اقسام

منودیم و از جمله یک نوع آن تقسیم میشد به عقود تربعات و عقود معاوضات، عقود تربعات 
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عبارت از عقود هستند که در اصل عوض در بدل عقد وجود ندارد و عقود معاوضات عبارت 

از عقود هستند که در بدل عقد عوض داده میشود، بنابرین این تقسیم عقد ودیعت در اصل از 

ه عقود تربعات است در برابر آن عوض وجود ندارد زیرا این معاونت و کمک است با جمل

صاحب مال در نگهداشت و صیانت مال او، اما برخی از فقهاء بعضاً عقد ودیعت را در برخی 

اوقات از جمله عقود معاوضه نیز براساس تفاهم طرفین محسوب مینامیند که در مورد فقهاء 

رشط عوض در عقد ودیعت جائز است و یا خیر؟ که قرار ذیل نظریات اختالف دارند که آیا 

 فقهاء ترصیح میگردد:

 دیدگاه مذهب حنفی و شافعی: -1

بنزد مذهب حنفی و شافعی جائز است که رشط گذاشته شود غرض حفظ مال ودیعت اجوره، 

 443چنین رشط درست است و موجب فساد عقد منیگردد.

 دیدگاه مذهب مالکی: -2

 ن دو مسئله فرق میگذارد:مذهب مالکی بی

 َّلزم منیگردد.و مزد ه ر و ودیعت اج تنها نگهداشت برای (أ

ابن رشد از برای نگهداشت ودیعت هرگاه منزل اختصاص داده شود در اینصورت   (ب

علامی مالکی به این دیدگاه است هرگاه برای نگهداشت مال ودیعت منزل اختصاص داده شود 

آنهم در صورت که مال ودیعت رضورت به نگهداشت در  کرایه منزل منحیث مزد َّلزم میگردد،

 444منزل داشته باشد که باید در منزل نگهداری و قفل گردد.

 مذهب حنبلی: -3

بنزد مذهب حنبلی برای نگهداشت مال ودیعت رشط اجوره جائز نیست، زیرا ودیعت عقد 

اجاره برای تربع است و جائز نیست اخذ اجوره در آن و اگر اجوره اخذ گردد در اینصورت 

 445حفظ مال است نه اینکه برای آن عقد ودیعت گفته شود.

  

                                                           
 76ص  3حاشیة الرميل علی أسنی املطالب ج  /342ص  4الفتاوی الهندیة ج  - 443
 266ص  5التاج والکلیل رشح مخترص الخلیل ج  - 444
 449ص  2رشح منتهي الرادات ج  - 445
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 مطلب چهارم: ارکان عقد ودیعت:

ارکان عقد ودیعت مانند سائر انواع عقود در میان جمهور فقهاء "مالکی ها، شوافع و حنابله" 

 و احناف اختالف وجود دارد.
 

 : اول: ارکان عقد ودیعت بنزد جمهور

سائر عقود برای ودیعت سه رکن وجود دارد که عبارت از صیغه، عاقدین و بنزد جمهور مانند 

 446محل است.

عبارت از ایجاب و قبول است که توسط آن عقد ودیعت منعقد میگردد موديع  صیغه: -1

"ودیعت دهنده" ایجاب به سپردن مال ودیعه مینامید و مستودَع "ودیعت گیرنده" آن را 

 اولی عقد ودیعت تحقق میابد. قبول مینامید و در چنین حالت رکن

عبارت از موديع و مستودَع "ودیعت دهند و ودیعت گیرنده" دو طرف عقد  عاقدین: -2

 میباشد.

عبارت از موَدعه " مال" که به ودیعت گذاشته میشود و باید از جمله اموال  محل عقد: -3

 عینی باشد.
 

  دوم: ارکان عقد ودیعت بنزد مذهب حنفی :

د سائر عقود برای  ودیعت یک رکن است که عبارت از صیغه "ایجاب و بنزد مذهب حنفی مانن

قبول" میباشد، سائر ارکان که به دیدگاه جمهور ذکر گردیده از جمله ضوابط ایجاب و قبول 

 میباشد، چنانچه اساس اختالف را قبالً در بحث عمومی عقد ذکر منودیم به آنجا مراجعه گردد.

) منعقد میشود ورد رکن عقد ودیعت چنین ترصیح میدارد: ( مجلة اَّلحکام در م773مادۀ )

 ودیعت به ایجاب و قبول بطور رصاحت و یا دَّللت (.

 

 

                                                           
 302ص  2/ بدایة املجتهد ج  186ص  4/ کشاف القناع ج  98ص  7/ تحفة املحتاج ج  252ص  5مواهب الجلیل ج  - 446
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 مطلب پنجم: شرایط عقد ودیعت:

رشوط عقد ودیعت برخی آنها به عاقدین " موديع و مستودَع" ارتباط دارد و برخی آنها به موَدعه 

 دارد که قرار ذیل هرکدام توضیح داده میشود: " مال "که به ودیعت گذاشته میشود. ارتباط

 اول: رشوط که به عاقدین " موِدع و مستوَدع" ارتباط دارد:

هرکدام از موديع و مستودَع دارای رشوط میباشد که فقهاء در مورد آن اختالف و یا هم اتفاق 

 دارند که قرار ذیل نظریات فقهاء در مورد اشاره میگردد:

ئز الترصف بودن عاقدین "موديع و مستودَع" اتفاق دارند که عاقدین فقهاء در مورد رشط جا

لیکن اختالف بین فقهاء در مورد اهلیت صغیر رشید و  447در عقد ودیعت باید عاقل باشند، 

صغیر ممیز است که جائز الترصف میباشند و یا خیر؟  بنابرین بین فقهاء در مورد اینکه موديع و 

ط نیست رصف در مورد صغیر ممیز و صغیر که مراهق " رشید " مستودَع باید بالغ باشند رش 

 باشد اختالف وجود دارد.

بنزد مذهب حنفی و حنابله رشط است ک موديع و مستودَع در عقد ودیعت صغیر ممیز  (أ

مأذون به تجارت باشند، زیرا صغیر ممیز مأذون به تجارت رضورت دارد به توابع تجارتی که یکی 

 448یعت است.آنها عبارت از عقد ود

) رشط است در ( مجلة اَّلحکام رشط میگذارد در عقد ودیعت که: 776همچنان مادۀ )

صحت عقد ودیعت اینکه موديع و مستودَع عاقل و ممیز باشند، رشط نیست که هردو بالغ باشند 

از این جهت به ودیعت گذاشنت شخص دیوانه و صغیر غیر ممیز و قبولی ودیعت از جانب آنها 

، ولیکن به ودیعت گذاشنت صغیر ممیز مأذون و قبول ودیعت از جانب او درست درست نیست

 است(.

بنزد مذهب مالکی و شوافع رشط است که موديع " ودیعت دهنده" و مستودَع " ودیعت  (ب

بنابرین صغیر ممیز  449گیرند" در عقد ودیعت جائز الترصف در مرحله مراهق "رشید" باشند،

                                                           
 366ص  1/ املهذب ج  279ص  9/ املغني ج  103ص  7/ تحفة املحتاج ج  207ص  6بدائع الصنائع ج  - 447
 ( مجلة اَّلحکام الرشعیة در مذهب امام احمد1322/  مادۀ )  338ص  4/ فتاوای هندیه ج  072ص  6بدائع الصنائع ج  - 448
 مراجع فوق. - 449
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ودیعت را انجام دهد و هرگاه مال به نزد مستودَع از جانب موديع  مأذون به تجارت منیتواند عقد

که اهلیت ترصف را ندارد و به مرحله رشد نرسیده باشد به ودیعت گذاشته شود، عقد ودیعت 

درست نیست و مستودَع مسؤل و مقرص میباشد از مال ودیعت تا زمانیکه دوباره آن را به مالک 

 اش تسلیم ننامید.

دو دیدگاه: دیدگاهی فقه حنفی و حنابله نسبت به دیدگاه مالکی ها و شوافع  ج( مقارنه بین

راجح تر میباشد بدلیل اینکه هرگاه صغیر ممیز اجازه دارد تا خرید و فروش و تجارت به اجازۀ 

ولی و یا وصی خود انجام دهد، تبعی است که توابع خرید و فروش و تجارت را نیز انجام داده 

از عقد و دیعت است، در حالی که عقد ودیعت یک عقد امانت است و عقد  میتواند که عبارت

متلیک نیست که در آن برای صغیر ممیز رضر متوجه گردد، برخالف سائر عقود متلیک که در 

آن ممکن برای صغیر ممیز رضر متوجه گردد، پس زمانیکه عقد متلیک مانند خرید و فروش، 

جازه داده شده باشد به طریق اولی عقد ودیعت را میتواند اجاره، رهن برای صغیر ممیز مأذون ا

منعقد مناید، مانند اینکه اموال را بغرض تجارت خریداری مینامید و به نزد شخصی به امانت 

میگذارد بغرض صیانت و نگهداری و یا اینکه پول نقد خویش را غرض محافظت به حساب 

 بانک اسالمی به ودیعت میسپارد.

( 40انستان نیز دیدگاه احناف را ترجیح داده است و بطور عام در مادۀ )قانون مدنی افغ

 چنین ترصیح میدارد:

شخصی كه از نگاه صغر سن، معتوه بودن يا جنون، غْي مميز باشد، منی تواند معامالت ) 

 .حقوقی را انجام دهد. شخصيكه به سن هفت سالگی نرسيده باشد غْي مميز محسوب می گردد(

( قانون مدنی در مورد ترصفات صغیر ممیز چنین ترصیح 544( مادۀ ) 1)همچنان فقرۀ 

 میدارد:

)ترصف صغْي مميز که کامالً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگرچه ولی وی اجازه نداده 

باشد. در صورتيکه ترصف مذکور کامالً برضر وی باشد، باطل پنداشته ميشود گرچه ولی وی 

 (.اجازه داده باشد

 :ط که موَدعه " مال که به ودیعت گذاشته میشود" ارتباط دارددوم: رش 

رشط است که موَدعه مال باشد و امکان اثبات ذوالیدی باَّلی آن ممکن باشد، بناًء عقد ودیعت 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

باَّلی چنان مالی منعقد منی گردد که تحت ترصف موديع "ودیعت دهنده" نباشد، مانند اینکه 

نزد تو به ودیعت است در حالی که مرغهای هوا در دست ودیعت دهنده بگوید که مرغهای هوا 

و ترصف او منی باشد و یا اینکه بگوید مالی که در بحر و یا دریا غرق گردیده بنزد تو به ودیعت 

در چنین اموال که تحت ترصف ودیعت دهنده نباشد، عقد ودیعت منعقد منی گردد و  450است.

دد اثر مرتبه ندارد بجهت عدم تحقق و اثبات اگر در فقدان چنین رشط عقد ودیعت منعقد گر 

 ذوالیدی باَّلی مال در چنین حالت ودیعت فاسد میباشد. 

همچنان فقهاء ترصیح میدارند که به ودیعت گذاشنت صکوک و وثایق نیز برشط ذکر حقوق 

چنانچه در بانکداری اسالمی امروزه عقد ودیعت صکوک صورت میگیرد که  451آن جائز است.

عقد صکوک به آن اشاره خواهیم منود و همچنان وثایق و اسناد مهم امالکی، در بخش از 

عقاری، دیون، رهن و سائر وثائق مهم برای ودیعت در جبه هایکه بانک ها غرض ودیعت برای 

اشخاص آماده منوده اند و به اجاره گرفنت آن جبه ها، اسناد و وثائق خویش را در آن بطور 

 .ودیعت میگذارند، جائز است

 ( چنین ترصیح میدارد:775در مورد این رشط عقد ودیعت مجلة اَّلحکام در مادۀ )

) رشط است در عقد ودیعت که مال قابلیت گذاشنت دست و امکان قبض کردن را داشته 

 باشد، بنابرین درست نیست به ودیعت گذاشنت مرغهای و پرنده ها در هوا(.

وَدعه قابلیت ترصف و ذوالیدی را داشته باشد ( در مورد اینکه م1610قانون مدنی در مادۀ )

 چنین ترصیح میدارد:

) رشط صحت عقد، وديعت آنست که شی به وديعت گذاشته شده بتواند وازطرف وديعت 

 گْينده تحت ترصف وذواليدی آمده قبض شده باشد(.
  

                                                           
 338ص  4فتاوای هندیه ج  - 450
 250ص  5التاج واَّلکلیل مواهب الجلیل ج  /353ص  4فتاوای هندیه ج  - 451
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 مطلب ششم: آثار عقد ودیعت:

ذکر گردید منعقد گردد سه اثر مرتبه  زمانیکه عقد ودیعت صحیح بنابر ارکان ورشوط که قبالً 

 ذیل را بجا میگذارد:

 امانت میباشد؛ مال ودیعت نزد امانت گیرنده -1

 باَّلی امانت گیرنده؛ حفظ کردن مالَّلزم میشود  -2

 مالک. مطالبۀ رد مال در صورت َّلزم میشود  -3

 که هرکدام قرار ذیل طبق احکام فقهی و قانونی توضیح داده میشود:

  نزد امانت گیرنده  امانت میباشد:اول: مال ودیعت 

جمهور فقهاء "احناف، مالکی، شوافع، حنابله" در اقوال معتمد خویش، و همچنان امام 

و سائر علامء به این دیدگاه متفق اند و اجامع دارند  454قاضی رشیح453امام اوزاعی، 452ثوری،

ر او تلف شود که مال ودیعت امانت است و اگر در دست ودیعت گیرنده بدون تجاوز و قصو 

 455در اینصورت ضامن و تاوان ندارد.

بیان داشته که اجامع اهل علم بر اینست هرگاه موَدعه در ودیعت در 456همچنان ابن املنذر 

                                                           
هـ ق، ملقب به  161وفه تولد گردیده، متوفی سال هـ ق در ک 97سفیان بن سعید بن مرسوق الثوری، متولد سال  الثوري: - 452

امیراملؤمنین در علم حدیث، در زمان خویش از علامی متبحر، محدث و مجتهد بود، در مکه و مدینه سکونت و زندگی داشته از کتب 

 (104ص  3مشهور او جامع الکبیر و جامع الصغیر در علم حدیث بود. ) اَّلعالم للزرکلی ج 

هـ ق در بیروت فوت  157بوعمرو عبد الرحامن بن عمرو بن یحمد اَّلوزاعی تاریخ تولد او معلوم نیست و در سال أ  االوزاعی: - 453

منوده، او فقیه و مجتهد بود مذهب او از جمله مذاهب منقرضه است که پیرو ندارد لیکن از جمله مجتهدین است که نظریات و 

 ((wikipedia.org) ويكيبيديا -عبد الرحمن اْلوزاعي  اجتهادات او در کتب اهل سنت نقل شده است.)

هـ ق در کوفه وفات منوده  78دی، أبو أمیة، سال تولد او معلوم نیست در سال رشيح بن حارث بن قيس بن الجهم الكنرشيح:  - 454

است او از جمله تابعین بوده و از جمله مشهورترین قضات صدر اسالم بوده، اصل او از یمن بوده، در زمان خالفت امیر املؤمنین 

ضی الله عنهم قاضی کوفه بود، او ثقه در علم حدیث بود، امانت عمر و امیر املؤمنین عثامن، امیر املؤمنین علی و امیر املؤمنین معاویه ر 

 (161ص  3کار در مسلک قضاء بود، در علم ادبیات و شعر نیز مهارت داشت. )اَّلعالم للزرکلی ج 
ص  9/ املغني ج  62ص  4/ اَّلم ج  310ص  2/ بدایة املجتهد ج  403/ الکاِف َّلبن عبدالرب ص  273ص  7البحر الرائق ج  - 455

257. 

هـ ق، از جمله بزرگان فقهاء و  319هـ ق، متوفی سال  242محمد بن إبراهیم بن املنذرنیشاپوری، متولد سال  ابن املنذز: - 456

مجتهدین است، ملقب به شیخ الحرم، از جمله تصانیف او، املبسوط در فقه، اْلوسط در سنت، الجامع واَّلختالف، الرشاف علی 

 (84ص  6العلامء. )العالم للزرکيل ج مذاهب اهل العلم، اختالف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-6
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

ترصف مستودَع بیاید و بدون کدام قصور و جنایت مستودَع تلف گردد باَّلی مستودَع ضامن و 

  457تاوان نیست.

ن مال ودیعت در صورت هالک شدن دو حالت را در با تفاوت اینکه در مذهب حنفی در ضام

مقابل اجوره و یا بدون اجوره ترصیح میدارد به اعتبار اینکه در هردو حالت مال ودیعت بنزد 

 مستودَع امانت است تفصیل این دو حالت مطابق فقه حنفی قرار ذیل است:

نباشد، مانند  هرگاه مال ودیعت هالک گردد که امکان ترصف در اسباب مهلکه مال ممکن -1

حریق یا غرق شدن غالب و یا هم از جانب دزدان مسلح گرفته شود، در اینصورت ضامن 

 و تاوان َّلزم منی گردد اگرچه عقد ودیعت در مقابل اجوره باشد و یا بدون اجوره.

و هرگاه مال ودیعت هالک گردد و امکان ترصف در اسباب مهلکه مال موجود باشد، در  -2

د، اگر عقد ودیعت در مقابل اجوره نباشد ضامن و تاوان َّلزم منی اینصورت دیده میشو 

 گردد و اگر در مقابل اجوره باشد ضامن و تاوان َّلزم میگردد.

و  1614قانون مدنی افغانستان صورت های فوق دیدگاهی فقه حنفی را در ضمن مواد ) 

 ( چنین ترصیح میدارد:1615

ن از بي رفنت آن منیباشد مگر اينکه از بي )مال وديعه امانت است و وديعت گیرنده ضام

 (. رفنت آن در اثر تجاوز يا تقصْي وديعت گْينده در حفاظت آن بوجود آمده باشد

آن  )هرگاه وديعت با اجرت بوده وبنابر اسبابی از بي رفته يا نقصان يابد که جلو گْيی از

 ف ميگردد(.ممکن باشد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده به ضامن مکل

 دوم: لزوم حفظ کردن مال:

فقهاء اتفاق دارند به اینکه َّلزم است نگهداشت و حفظ مال ودیعت برای صاحب آن از جانب 

ودیعت گیرنده، و اگر در نگهداشت آن کوتاهی آمد و یا هم باَّلثر سوء استفاده ودیعت گیرنده 

 458ن است.مال ودیعت تلف و یا هالک شد در این صورت ودیعت گیرنده ضام

( چنین ترصیح 1612در مورد این اثر عقد ودیعت قانون مدنی افغانستان در ضمن مادۀ )

 میدارد:
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ن توجه منايد آ گذاشته ميشود مکلف است طوری به حفاظت  ) شخصيکه مال وديعت نزد او

 که به حفاظت مال خود می منايد(.

 سوم: لزوم رد مال در صورت طلب موِدع:

ت از جانب ودیعت گیرنده به مالک آن در صورت طلب ودیعت دهنده َّلزم است رد مال ودیع

﴿إينَّ اللََّه يَأُْمرُكُْم أَْن چنانچه الله تبارک و تعالی در مورد حکم مینامید:  459به زودترین فرصت.

صاحبانش به شام امر میکند که امانتها را به  جل جاللهوند هامنا خدا 460﴾تُؤَدُّوا اْْلََمانَاتي إيىَلَٰ أَْهليَها 

 .باز دهید

در صورت که مال ودیعت را بر عالوه طلب مالک آن مستودَع مسرتد ننمود و عذر مستودَع 

در سپردن مال در میان نباشد مال تلف و یا هالک شود، ودیعت گیرنده ضامن میباشد، زیرا 

 مالک مال حین طلب مال خود راضی به دوام نگهداشت مال از جانب ودیعت گیرنده منیباشد

 از ایرنو در صورت تلف مال ودیعت گیرنده ضامن بسبب غصب مال است.

و اگر در زمان مطالبه مال از جانب مالک مال ودیعت گیرنده قادر به سپردن مال و حارض 

منودن آن نباشد در اینصورت اگر مال تلف و یا هالک شود، ودیعت گیرنده ضامن شمرده 

 461منیشود.

 انون مدنی افغانستان نیز چنین حکم مینامید:( ق1625و  1624در مورد مادۀ )

شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده مکلف است عنداملطالبه مال وديعه را به مالک ) 

 آن رد منايد مگر اينکه وديعت برای مدت معي بوده واين تعيي مدت به نفع مالک وديعه باشد(.

وقتی خواسته باشد مالک را بتسليم ) شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند هر 

مال وديعه مکلف منايد مگر اينکه از عقد طوری ظاهر شود که مهلت به نفع مالک وديعه 

 ميباشد(.
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 
 

 مطلب هفتم: چگونگی عقد ودیعت در بانکداری اسالمی:

عقد ودیعت در سیستم های بانکداری بیشرت به سپرده ها اطالق میگردد، بنابرین سپرده هایکه 

آن ارکان، رشوط و احکام ودیعت که قبالً ذکر شد و خالی از ربا و معامالت غیر رشعی  در

 باشد درست و عکس آن حرام است از ایرنو سپرده های بانکی قرار ذیل عبارت اند از:

عبارت از سپردۀ بدون سود است و سپرده ( Current Account) حساب جاری: -1

  462ه باشد میتواند از حساب خود برداشت کند.گذار هر مبلغی را در هر زمان که خواست

، زیرا در حساب جاری حساب جاری به مفهوم فوق موافق عقد ودیعت در فقه اسالمی است

نیز مانند عقد ودیعت هدف حفظ مال است، چنانچه براساس خصوصیت این نوع حساب موديع 

اسالمی با حساب معارص  هر زمان که بخواهد پول را دوباره تسلیم شده میتواند، دیدگاهی فقه

جاری کمی تفاوت دارد و آن اینکه در حساب جاری هامن پول سپرده را بانک دوباره به صاحب 

پول تسلیم منی مناید بلکه مثل آن را تسلیم مینامید و در اصل پول سپرده منحیث ودیعت بانک 

بانک ها عقد قرض  ترصف و انتقال ملکیت مینامید، از ایرنو گفته میتوانیم که حساب جاری در

است بین مشرتی "موديع" و بانک تا زمانیکه بانک در این نوع قرض فائده ندهد این نوع قرض 

حسن و درست و ربا منیباشد، اما خالی از حرمت هم نیست، زیرا اگر قرض برای کمک گناه 

و باشد این نوع کمک حرام است، چنانچه برای بانک های ربوی کمک به حرام است از این ر 

در بانک های ربوی باز منودن حساب جاری منحیث سپرده و ودیعت ناجائز است، بنابرین 

برای مسلامن جائز نیست تا پول خود را در بانک های ربوی در حساب جاری واریز مناید مگر 

 463در احوال رضورت جائز است زیرا در صورت رضورت اعامل محضور و حرام جائز میباشد.

ز سپردۀ است که سپرده گذار ( عبارت اSaving Account) حساب پس انداز: -2

 464معموَّلً تحت برخی رشایط خاص میتواند از حساب خود پول برداشت کند.

این نوع حساب مشابه به حساب جاری در خصوصیت عدم قید بودن وقت معین است، با 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
ل تفاوت اینکه سپرده پس انداز مشمول یک سلسله محدودیت های است که حساب جاری شام

آن نوع محدودیت ها منیباشد به این توضیح که برداشت ها در حساب پس انداز تابع یک 

 سلسله محدودیت ها میباشد.

طریقه صورت حساب پس انداز باز منودن کتابچه پس انداز است که بانک برای مشرتی 

ل ملکیت سپرده گذار فایده ربوی را با رشوط معین از سپرده اش میدهد، و بانک از سپرده انتقا

و در آن ترصف مینامید، به این توضیح که بانک پول را در عملیات ربوی به قرض میدهد و برای 

مشرتی سپرده گذار رد مثل پول را با فائده ربوی بانک تعهد مینامید و در متام حاَّلت بانک 

 465ضامن برای سپرده گذار میباشد که این نوع سپرده ها ربوی میباشد.

(: عبارت از سپردۀ است که نرخ آن براساس Fixed Deposit) سپرده غیر جاری: -3

مدت، وجود آن در حساب مشخص میشود، که با طوَّلنی بودن مدت، نرخ سود باَّل و با کوتاه 

بودن مدت نرخ سود کم میشود، سپرده گذار قبل از مدت مشخص شده قادر به برداشت پول 

 یز ربوی میباشد.این نوع معامالت و سپرده ها ن 466از حساب خود نیست.

انواع از سپرده های فوق بطور ودیعت، قرض الحسنه و یا هم بطور مضاربت، مرابحه، 

مشارکت در بانکداری اسالمی صورت گرفته میتواند، برخالف در بانکداری متعارف سپرده های 

سه گانه فوق ربوی میباشد، اگرچه در نوع اول سپرده حساب جاری میباشد و بدون ربا است، 

ا بدلیل اینکه بانکهای ربوی توسط آن پول چرخ معامالت ربوی را دوران میدهد برای مسلامن ام

جائز نیست تا پول خود را در حساب جاری بانکهای متعارف ربوی بگذارد، رصفاً برخی از 

علامی اسالمی نسبت اینکه مسلامن بخاطر نگهداشت پول خود چارۀ دیگری نداشته باشند باز 

ری و گذاشنت پول خویش را در این نوع سپرده منحیث ودیعت جائز دانسته منودن حساب جا

 اند.

( قانون بانکداری افغانستان چنین تعریف و به انواع ذیل 2( مادۀ )11سپرده در ضمن فقرۀ )

 تقسیم گردیده است:

سپرده: مبلغی است که شخص آن را نزد بانک گذاشته و دارای یکی از مشخصات ذیل 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 میباشد:

 ایت رشایط و محدودیت های موافقه شده به سپرده گذار قابل بازپرداخت باشد.با رع (أ

احکام اسناد تقنینی مربوط موافقۀ طرفین و تقاضای سپرده گذار به شخص دیگرد  با  (ب

 قابل انتقال باشد.

 بحیث بدهی بدون قید و رشط بر ذمه دریافت کننده آن، قرار داشته باشد. (ج

و دریافت کننده وجوه را به تهیه اجناس، عرضه خدمات  تابع معامالت بین سپرده گذار (د

 یا سائر تضمینات یا وثیقه نباشد.

نفس سپرده های فوق که در قانون بانکداری افغانستان معرفی گردیده مشکل رشعی ندارد، 

حالل و حرام بودن آن در ضمن معامالت آنها میباشد، هرگاه سپرده های متذکره بغرض عقود و 

ع رشعی باشد مشکل ندارد مانند اینکه سپرده بغرض انتقال به شخص دیگر معامالت مرشو 

باشد اینوع معامله را حواله میناممد که حواله در معامالت اسالمی مجاز است و یا تابع معامالت 

بغرض تهیه اجناس، عرضه خدمات و یا سائر تضمینات باشد، چنین سپرده ها ِبنظور معامالت 

یا مشارکه جائز و درست است، مرشوط بر اینکه از سپرده رصف در چون مرابحه، مضاربه و 

موارد مرشوع رشعی استفاده و انعقاد عقد صورت گیرد و هرگاه معامالت ربوی سپرده ها در 

 میان باشد، معامالت در چنین سپرده ها باَّلثر معامالت غیر رشعی آن حرام است.

صالح املنجد در مورد انواع ودیعت در در سایت ) السالم سؤال و جواب ( از شیخ محمد 

م در سایت متذکره نرش  2008/  3 /6بانکداری و حکم آن سوال شده در پاسخ که بتاریخ 

 گردیده چنین بیان داشته است:

که نیبدون ا ،گذاشته میشود شخصدر نزد  ینگهدار  یاست که برا یز یچ ودیعت و سپرده

 .شخص ودیعت گیرنده در آن ترصف مناید

 بانک رایز ،است فوق ، خارج از مفهوممیشود دهینام یبانک ودیعت و سپردهرد آنچه که مو  در

حیث از توضیح  نیاه در پول ترصف مینامید، که دارد بلک یمن حفظ عین هامن پول سپرده شده را

  ذیل میباشد: بر دو قسم یاز نظر حکم سپرده بانک نامگذاری ودیعت است اما 

 و ندیگو یم یحساب جار  ایمطالبه  ودیعتکه به آن  یگذار  هیرسمابدون  ودیعت: اول

هر وقت  نکهیگذارد، مرشوط بر ا یپول خود را در بانک م یکه مشرت میگردد  فیتوص نگونهیا
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 در واقع رایوجود ندارد زمفاد اخذ میدارد که در این نوع سپرده کدام اشکالی خواست بدون 

 ،ستین زیدر آن جا یربا باشد، سپرده گذار  یبنااما اگر بانک بر م، به بانک است یمشرت  قرض

 بانک در معامالت ربوی منتفع میشود.پول  توسط این رایز

موجود  یاسالم نکنگه دارد و با کنياز داشته باشد كه پول خود را در بان یاينكه مشرت  مگر

 نباشد تا پول خود را در آن به ودیعت گذارد.

ربح و فایده  یزاادر  یاست که توسط مشرت  یگذار  هیرسما ودیعت و سپرده :دوم نوع

مشرتی پول خود را که توافق شده است،  یمشخص یزمان یه هادکه در باز  گذاشته میشود

 از آنها یاز آنها حالل و برخ یاست که برخ مشکالت یدارا تعیود نوع نیابدست میاورد، 

 میباشد که قرار ذیل توضیح میگردد:حرام 

 ع سپرده ها:از صورت های جائز این نو 

است  و بانک یمشرت  نیب عقد مضاربت قرارداد از از صورت های جائز این نوع ودیعت عبارت

در مقابل ربح معلوم  کند یم یگذار  هیمباح رسما یپروژه ها یکه به موجب آن بانک در ازا

 تحت رشایط ذیل:

 یژه هاپرو یمانند راه انداز : کند یم یگذار  هیمجاز رسما یبانک پول را در کارها -1

در ساخنت  یگذار  هیرسما حالی کهدر موارد،  رهیو غها خانه  دارای منفعت، ساخت

جواز ندارد، بدین اساس  ازمندانیبه ن ربوی قرض یاعطاو یا  ینامیس های ربوی، بانک

 .است یرضور انجام میشود توسط بانک  که یگذار  هیرسمااین نوع  تیدانسنت ماه

 و خساره شدن تلفدر صورت  رأس املالف به اسرتداد بانک مکل بدون ضامن رأس املال: -2

رأس  اگر در سبب تلف شدن و خساره موجود نباشد،بانک  تقصیر که یتا زمان ست،ین

ربا  میشودکه از آن حاصل  ربحعقد قرض است و  نیشده باشد در واقع ا نیتضم املال

 .میشودمحسوب 

 هدش نییتع ی جدا از رأس املالعبه صورت مشا: ربح باشد یو توافق نیاز ابتدا مع ربح -3

 متباقیو  ربح تعیین شده باشد %20 ایاز آنها مثالً ثلث، نصف  یکی یبرا نیبنابر ،باشد

 . جانب دیگری برسدبه 

ء ترصیح منوده و فقها ستین حیصحو غیر معین باشد چنین عقد مجهول  که ربح  در صورت
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 ربح مضاربت فاسد میگردد.مجهول بودن  تدر صور  اند

 صورت های حرام این نوع سپرده ها: از

 ربحگرفنت  یبرارا   %100ی مثالً مشرت  د، وشده باش نیتضم در صورتیکه رأس املال -1

در اکرث بانک ، و است ربا بر یمبتن قرض نیکند ا یم زیوار  %100با ضامنت  10%

 .متعارف این نوع سپرده ها معمول است ها

مایه گذاری یا دفرتچه پس انداز مینامند که فایده آن که این نوع سپرده ها را بنام گواهی رس 

بطور دورانی یا به قید قرعه تقسیم میگردد، مانند گواهی های رسمایه گذاری که همه اینها حرام 

 و ناجائز است.

که در آن  جاهای سیاحتی حرامو  نامیحرام مانند ساخت س یبانک پول را در پروژه ها  -2

 رسمایه گذاری حرام است به بانک  در چنین ی جاری باشداعامل منکر و گناهان فراوان

 .در گناه یهمکار  لیدل

 .با آنها رسوکار دارند متام موارد فوق از جمله ودیعت های گفته میشود که بانک ها

قرار ذیل  یسازمان کنفرانس اسالم در یفقه اسالم یشورا مورد سپرده ها بطور ودیعت در

 چنین تصمیم اتخاذ منوده اند:

 یهاکه نزد بانکنیاعم از ا "یجار  یهاحسابقابل باز پرداخت " ودائع و سپرده ها: اول

 نیا از کنندهافتیبانک در رایقرض است، ز ی، از نظر فقهربوی یهابانک ایباشد  یاسالم

رشعاً ملزم است تا آنها را در صورت طلب به مالک اش مسرتد مناید، در این  هاسپردهنوع 

 .نداردرا قرض  حکمیر پر منودن خزانه بانک در حالت کدام تاث

 :شوندیم میبه دو نوع تقس یمعامالت بانک تیبر اساس واقع یبانک یسپرده هاودائع و : دوم

، ربوی جریان دارد یهابانکچنانچه در  شود،یکه سود آن پرداخت م ییهاسپردهودائع و   (أ

حساب ی "جار  یهاسپرده ائع وود نوع  نکهی، اعم از ای و حرام استربو  این نوع قرض

 .انداز باشدپسسپرده های  ای ی با اطالعیه وهاسپردهغیر جاری،  ی"، سپرده هایجار 

ربح طبق احکام رشیعت اسالمی بر سهم  یگذار هیکه با عقد رسما یهاسپردهودائع و  (ب

 ماحکا که تمضاربمانند رأس املال در  ،جاری است سپرده میشود که عمالً یهابه بانک
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 467. باَّلی آن تطبیق میگردد یدر فقه اسالم ت " قرض"مضارب

براساس موارد فوق و نظریات فقهی ودائع و سپرده ها در بانک ها به دو نوع حالل و حرام 

تقسیم میگردد، هرگاه سپرده ها در حسابات مروج بانکی برای معامالت و عقود تحت رشوط، 

قبول است مانند مضاربت، مرابحه و مشارکت احکام و قواعد رشیعت اسالمی باشد جائز و م

و هر آن سپرده که در حساب های مروج بانکی در بانکداری متعارف مبتنی بر ربا باشد حرام و 

ممنوع است، مسلامن باید از آن اجتناب منایند، مانند اینکه بانک های متعارف از اشخاص 

ن ربح و فایده میدهند بدون اینکه با سپرده های پول نقد را به عنوان قرض گرفته و در برابر آ 

مشرتی از جمله عقود مضاربت و یا مشارکت را منعقد منوده باشد چنانچه سپرده ها در حساب 

های غیر جاری و پس انداز به همین منوال میباشد، بانک های متعارف برای مشرتیان خویش 

سط قرعه کشی مفاد نصیب در ادوار مختلف به تناسب پول سپرده شده سود میدهند و یا هم تو 

آنها میگردد که نوع اول ربا و نوع دوم آن قامر میباشد که رشیعت اسالمی هردو نوع متذکره را 

 حرام دانسته است.

 موضوع دیگری نیز در ودیعت و سپرده های بانکی از دیدگاه اسالمی مورد بحث است:

نک های اسالمی سپرده های هرگاه در برخی حاَّلت مسلامن مجبور باشد تا در صورت نبود با

 خود را در بانک های ربوی بگذارند این عمل مسلامن چی حکم در قبال خواهد داشت:

 در مورد علامی معارص توسط فتاوای خویش چنین ترصیح منوده اند:

در قدم اول جائز نیست برای مسلامن گذاشنت پول منحیث سپرده در بانک های ربوی، زیرا 

 کبیره است الله تبارک و تعالی میفرماید: ربا از جمله گناه های

نييَ ﴿ بَا إيْن كُنْتُْم ُمؤْمي َن الرِّ َي مي يَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَقي فَإيْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ، يَا أَيَُّها الَّذي

َن اللَّهي َورَُسوليهي َوإيْن تُبْتُْم فَلَكُْم رُُءوُس أَْموَ    468﴾اليُكْم ََّل تَظْليُموَن َوََّل تُظْلَُمونَ بيَحرٍْب مي
ايد، از خدا پروا كنيد و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است  اى كساىن كه اَيان آورده

و اگر توبه كنيد،  ،ايد برخاسته سولشرنكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و  و اگر چني .واگذاريد
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 .بينيدكنيد و نه ستم مى نه ستم مى  ،هاى شام از خودتان استرسمايه 

شیخ محمد صالح املنجد در سایت خویش تحت عنوان ) السالم سؤال و جواب ( در مقابل 

سوال حکم ودائع و سپرده های که در بانک ها گذاشته میشود در مورد فوائد ربوی آن چی باید 

 کرد چنین پاسخ ارائه داشته است:

ار گذاشنت مال اش در بانک باشد، و دیگر وسیلۀ برای زمانیکه مسلامن در حالت اضطر 

حفظ مال اش وجود نداشته باشد، در اینصورت مشکل و حرج نیست ان شاء الله تعالی که به 

 دو رشط ذیل پول خویش را در بانک های ربوی بگذارد:

 اینکه در مقابل آن فایده نگیرد؛ -1

ز معامالت مباح نیز داشته اینکه تعامل بانک صد در صد ربوی نباشد بلکه برخی ا -2

 469باشد که در آن نوع معامالت رسمایه گذاری مناید.

علامی کمیته دامئی افتاء در مورد اینکه هرگاه در صورت رضورت اشد مسلامنان پول خود را 

در بانک های ربوی میسپارد آیا استفاده از سود آن جائز است و یا خیر؟ قرار ذیل چنین فتوی 

 داده اند:

که بانک برای سپرده گذاران در مقابل مبالغ که در بانک ودیعت گذاشته اند میدهد  ) فایده

ربا است و حالل نیست استفاده از چنین ربح و فایده و باید شخص به نزد الله تبارک و تعالی 

توبه منوده، در مورد گذاشنت سپرده ها در بانک های ربوی، رشط است که مسلامن باید هامن 

خویش را بردارد، ربح "سود " آن را باید مرصف مناید در راه خیر، فقراء،  پول سپرده شده

 470مساکین و اصالح مرافق عامه(.

 همچنان شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله در مورد چنین فتوی داده است:

) در صورتیکه بانک برای شام از ربح و فایده داد، آن را مسرتد ننامید به بانک و نه آن را شام 

فاده مناید، بلکه پول سود آن را در وجوهات نیکی مانند صدقه به فقراء، اصالح تشناب های است

عامه و مساعدت قرضداران که از دادن قرض خود شان عاجز اند، مرصف مناید و باَّلی شام 

توبه َّلزم است، و همچنان جائز نیست برای شام که تعامل با بانک های ربوی مناید، زیرا از 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 ن گناه های کبیره است چنانچه الله تبارک و تعالی در مورد فرموده است:جمله بدتری

َن الَْمسِّ ذَليَك بي﴿ يْطَاُن مي ي يَتََخبَّطُُه الشَّ بَا ََّل يَُقوُموَن إيَّلَّ كاََم يَُقوُم الَّذي يَن يَأْكُلُوَن الرِّ أَنَُّهْم قَالُوا الَّذي

بَا َوأََحلَّ  ثُْل الرِّ َا الْبَيُْع مي ْن َربِّهي فَانْتََهى فَلَُه َما َسلََف إيمنَّ ظَة  مي بَا فََمْن َجاَءُه َمْوعي اللَُّه الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ

خورند، كساىن كه ربا مى  471﴾َوأَْمرُُه إيىَل اللَّهي َوَمْن َعاَد فَأُولَئيَك أَْصَحاُب النَّاري ُهْم فييَها َخاليُدونَ 

رسش كرده ، آشفته رخاسنت كىس كه شيطان بر اثر متاسخيزند مگر مانند ب)از گور( برمنى 

، را حالل بیع و حال آنكه خدا ،ستا مانند ربا بیع گفتندمی. اين بدان سبب است كه آنان است

و از  اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد هر كس پس، و ربا را حرام گردانيده است

و كساىن كه  شودو كارش به خدا واگذار مى  اوست از آني  باز ايستاد آنچه گذشته رباخوارى

 .باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود به رباخوارى

اٍر أَثييمٍ ﴿  بُّ كُلَّ كَفَّ َدقَاتي َواللَُّه ََّل يُحي بَا َويُْرِبي الصَّ ربا مى  خدا از بركت 472﴾ََيَْحُق اللَُّه الرِّ

 زايد، و خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست منى دارد. اف كاهد، و بر صدقات مى

نييَ ﴿ بَا إيْن كُنْتُْم ُمؤْمي َن الرِّ َي مي يَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَقي فَإيْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ، يَا أَيَُّها الَّذي

َن اللَّهي َورَُسوليهي َوإيْن تُبْتُْم فَلَُكمْ  اى كساىن  473﴾رُُءوُس أَْمَواليُكْم ََّل تَظْليُموَن َوََّل تُظْلَُمونَ  بيَحرٍْب مي

و  .ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد كه اَيان آورده

هاى و اگر توبه كنيد، رسمايه  ،ايد برخاسته سولشرنكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و  اگر چني

 474.بينيدكنيد و نه ستم مى . نه ستم مى ز خودتان استشام ا
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 : صکوک :مهشتمبحث 

معارص از نظر  صکوک در بانکداری اسالمی از جمله مسائل معارص است که در بانکداری

مروج گردیده است، البته بعد از اینکه فروش اسناد در بازار های اقتصادی متداول شد  رشعی

بازار  ستد ،انسته شد، بیشرت معامالت و فروش اسناد بهادار در دادارزش د قیمت و دارایو 

که فقهای معارص برای صکوک و ارزش سندات از  گردید باعث "ربا"تجارتی بطور غیر رشعی 

د تا در این نوع معامالت از ربا و سائر معامالت غیر ننظر معامالت اسالمی قواعد وضع منای

م است تا در ابتداء صکوک را معرفی منائم که صکوک چی َّلز  از ایرنورشعی جلوگیری گردد، 

 است؟

 مطلب اول: مفهوم صکوک:

، برخی ستا checkزبان انگلیسی  ازمعرب کلمه چک  صکوک جمع صک است این واژه 

 از زبان شناسان آن را معرب کلمه چک از زبان فارسی دانسته اند.

 ست گاهی در مصطلحات حقوقیدر زبان دری بنام چک و صکوک هردو استعامل گردیده ا

 اسناد اصطالحبنام چک در نوع سند تجارتی استعامل میگردد و همچنان برای سایر  افغانستان

 .میگردندتفکیک هم  از استعامل گردیده است که بر مبنای معنای لغوی هرکدام نیز صکوک

 صکوک در لغت:

 ذیل استعامل میگردد: صکوک در زبان دری در مصطلحات حقوقی و اداری افغانستان قرار

در افغانستان برای  475کوفنت چیزی استعامل میگردد وسخت زدن  :صک به معنای -1

اسناد بهادار که از جانب دولت چاپ میگردد و قیمت آن بنام صکوک در مرصف به عواید دولت 

 معمول است.فوق صک به  معنی  وضع میگردد،

بنام  این مطبعه ن چاپ میگردد قبالًمطبعه صکوک افغانستاتصدی در به مفهوم فوق اوراق 

گردیده که رضاب  مرکب اصطالح رضابخانه از دو کلمه عربی و دریرضابخانه یاد میگردید که 

کلمۀ عربی به معنای کوفنت و زدن معنی میگردد و خانه کلمۀ دری به معنای اسم مکان در اینجا 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 مکان مشخص مصداق دارد.استعامل گردیده است که مفهوم معنای لغوی زدن و کوفنت در 

در این  476سند بهادار، چک، برات، قباله، نامه استعامل میگردد. صک به معنای: -2

رتی و حقوقی وجه استعامل تجا، به مفهوم محتوای سند استعامل میگردد که در اسناد بهادار یمعن

 دارد.

ایجاد و هردو مفهوم فوق در مصطلحات حقوقی و اداری افغانستان مصداق دارد به مفهوم 

سند استعامل  یابداع اسناد اداری، تجارتی و حقوقی چاپ آن به مفهوم زدن و کوفنت منت تحریر 

 حقوقی نیز مصداق دارد.سند تجارتی و  سند میگردد و همچنان بر محتوای سند، سند اداری،

 صکوک در اصطالح:

ذیل را ارایه  برخی از مجامع بین املللی فقه اسالمی و فقهای معارص برای صکوک تعاریف

 منوده اند:

 چنین تعریف گردیده است: صکوک را مجمع بین املللی فقه اسالمی -1

رسمایه را به قیمت های مساویانه به تواند ارزش  یاست که م یابزار عبارت از  :صکوک

هر آن  و اسم صاحبان آن به اعتبار آنچه مالک آن در رسمایه میشوند تسجیل و تقسیم منوده

 477.اشته باشدلکیت هرکدام تاثیر دامایه به نسبت مرس اصل تغیر در 

 مجلس خدمات مالی اسالمی در مالیزیا صکوک را چنین تعریف منوده است: -2

 است و یا مجموعه از  شاعصد در صد م حقیقی دارایی در : عبارت از حق مالکیتوکصک

 478میشود.های مختلط است که در یک پروژه مشخص غرض فعالیت رسمایه گذاری انجام  دارایی

 دکتور فتح الرحمن علی محمد صالح صکوک را چنین تعریف مینامید: -3

جدا از  یمال صکوکبه  رشعی شده رفتهیپذ یهایدارای  لیتبد عملیه عبارت ازصکوک: 

، داشته باشد یمعامله در بازار مال یتکرده و قابل جادیکه آنها را ا یواحد تجار  یمال ذمت
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 479.اعیان و غیر محدود به زمان  بازدهی باشداً آنها عمدت محل نکهیمرشوط بر ا

 دکتور فواد محمد محیس صکوک را چنین تعریف منوده است: -4

است که نشان دهنده سهام  یمساو  یمال سناد بهادارانتشار اعبارت از عمیله صکوک: 

 رشعی قرارداد  کیبر اساس ی اعیان و منافع بیترکبطور  ای و منافع ای اعیان تیمشرتک در مالک

 480به استناد قواعد اسالمی صورت میگیرد.

در متام تعاریف فوق از نظر مفهوم تفاوت وجود ندارد رصف در الفاظ تفاوت وجود دارد، 

 قیود مشرتک بین تعاریف فوق قرار ذیل میباشد:

به رصاحت و یا هم دَّللت  فوق در تعاریف باالی اعیان میباشد:صکوک صدور  -1

 .صکوک باید باَّلی اعیان صورت گیرد و ذکر گردیده است که صدور اسناد

در تعاریف ذکر گردیده که سهام در صکوک بین  مشاع و مشرتک باشد:باید سهام  -2

باشد، همچنان در تعریف اخیر از میمشاع و مشرتک بطور مساوی  ملکیت منحیث مالکین آن 

َّلی شده است که در این صورت نیز موضوع صدور صکوک در اصل باذکر منافع اعیان نیز 

 اعیان میباشد که از منافع آن بهره میگیرند مانند صکوک در عقد اجاره.

این قید در متام تعریفات واضح است و این قید  طبق احکام رشیعت اسالمی: -3

 صکوک را از سائر معامالت فروش اسناد در بازار ها بطور ربوی جدا میسازد.

 

 

 

 

 

                                                           
، ط، اتحاد املصارف العربیة 5د، صالح فتح الرحمن علی محمد، دور الصکوک السالمیة ِف متویل املرشوعات التنمویة ص  - 479

 م 2008عام 
 م 214المي عام ، ط رشکة الرساء لالستثامر والتمویل الس7محیس فؤاد محمد، الصکوک السالمیة ومجاَّلت التطبیق ص  - 480
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 مطلب دوم: تاریخچه صکوک اسالمی:

معامالت  جاگزیناسالمی بر میگردد به رضورت مردم در جوامع اسالمی که تاریخچه صکوک 

 .میگردد و رسمایه گذاری، فروش اسناد بطور ربوی در بازار ها

در اسناد قرض طرح منودند که برای اولین بار در سال  اسالمی صکوک رشعی را باحثین

 .میگردد یادم باَّلی آن بحث صورت گرفت که حاَّل بنام صکوک اسالمی  1977

م در کشور ترکیه نوع جدید از صکوک مطرح شده که عبارت از اسناد  1983در سال 

 بود. مشارکت

 اتخاذرا  تصمیمم مجمع فقه اسالمی در دورۀ چهارم خویش در شهر جده  1988در سال 

افتتاح صکوک مقارضه را  تصمیممنود که متضمن ضوابط رشعی اسناد قرض بود که در این 

 .مرشوع دانست

م بحث تحلیلی دکتور منذر القحف نرش شد تحت عنوان صکوک در اجارۀ  1995در سال 

 .اعیان

 .اتخاذ منودرا در مورد ضوابط صکوک اجاره تصمیم  م مجمع فقه اسالمی  2004در سال 

بعد از سالهای فوق تعامل و معامالت باَّلی صکوک اسالمی در کشور های اسالمی آغاز 

برای صکوک ممیزات خاص را توسعه داده، تنوع در صکوک اسالمی شد  و برخی از کشورها 

بازار صکوک اسالمی را  که اولین کشوری بود از جمله را نیز ایجاد منودند مانند کشور مالزیا

مرکز ذخیره انرژی  در مورد اعامرموضوع صکوک  در این سال اولین م آغاز منود 1995در سال 

 ملیون دَّلر. 350برق بود به ارزش 

سلم را در سال  عقد اجاره و عقد خصوصاً صکوکرا کشور بحرین صکوک اسالمی  اً بعد

 م به بازار صادر منود. 2001

تنها  منودند، البته صکوک رائج را صادر و صکوک اسالمیدر نتیجه اکرث کشورهای اسالمی 

رطانیا صکوک به کشورهای اسالمی منحرص مناند بلکه در اکرث کشور های اروپائی مانند املان، ب

م کشور برطانیا اعالن منود که صکوک اسالمی را برای  2008اسالمی رائج شد که در سال 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 481 متام کشورها صادر مینامید. به رسمایه گذاری غرض توازن 

قانون  حالی کهدر افغانستان برای صکوک اسالمی کدام قانون خاص وجود نداشت، در 

ن ذکر منوده است، اما این بسنده نبود زیرا صکوک بانکداری در ضمن بانکداری اسالمی از آ 

این قواعد تا میباشد، رضورت است مشخص فقهی مطابق فتاوای معارص  قواعد داراییاسالمی 

البته وزارت مالیه ج، ا، ا مسودۀ قانون را  شود،جاگزین  اسناد تقنینی خاصدر بطور تفصیلی 

و طی مراحل تا به حال منوده بود که  و تسویدترتیب در ضمن سه فصل و بیست و هفت ماده 

 است. گردیدهنافذ ن

رضورت قانون صکوک اسالمی در جوامع اسالمی برای جلوگیری از فروش اسناد بطور 

است تا معامالت ربوی در این خصوص جایگاه خویش را به صکوک اسالمی  حتمیربوی 

 دست بیاورند.و معاملگران تجارتی ب نارا تجار رشعی تخلیه مناید و ربح مرشوع 

 مطلب سوم: خصوصیات صکوک اسالمی:

منحیث معامالت تجارتی در بازرا و اوراق بهادار اسناد خرید و فروش در جوامع عرص معارص 

ها مروج بوده که صکوک اسالمی براساس نیاز جوامع و معامالت اسالمی در مقابل معامالت 

گردیده است تا از معامالت ربوی از جانب فقهای معارص وضع  وضعی و اوراق بهاداراسناد 

صکوک اسالمی به واسطه در جوامع جلوگیری و معامالت مرشوع و رشعی منعقد گردد بنابرین 

 قرار ذیل تفکیک میگردد: "وضعی"و اوراق بهادار تقلیدی  آن از سائر اسنادخصائص 

در  یگذار  هیرسما یکه برا یدارای "لکیت م کیصکوک نشان دهنده سهم مشرتک در  -1

 میباشد. "خدمات در نظر گرفته شده است عیان، منافع وا

های قیمت مساوی برای اثبات حق مالک آن صادر میگردد، که حقوق و  حصهصکوک به 

و تابع مقررات  صکترصف در  ل،یدل نیبه هممتثیل میگردد،  آن توسط صک ب مالییوجا

 است. یدر فقه اسالم احکام مشاع

ه مشرتک و معین میباشد، حصول و اخذ قیمت بطور صکوک در استحقاق فایده و خسار  -2

 از قبل جائز نیست.کرسی مسمی و یا 

                                                           
د، محمد عبدالسمیع ابراهیم محمد، الصکوک اْلسالمیة کمنتج رشعی بدیل عن اْلدوات الربویة ودورها ِف تحقیق التنمیة  - 481

 م 2017، ط کلیة اصول الدین والدعوة عام 23القتصادیة، دراسة فقیهة مقارنة، ص 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
را متحمل شود  یگذار هیرسما خطراتکه متام  کندیم لزممالک خود را م وککدارنده ص -3

 تواندیشخص ثالث م ،دارندگان صکوک وجود ندارد ،هیرسمااصل  یبرا ینیتضم چیو ه

 جدا و مستقل یتیشخص ثالث از نظر شخص نکهیبر اضامنت شود، مرشوط  یاز نظر رشع

 عقد باشد. اطراف خود از یمال تیمسئول در

 تدر معامال  احکام آن به ضوابط رشعی تیضمن رعا ،عقد رشعی کیصکوک بر اساس  -4

در  یگذار هیرسما یبرا اشرتاکاز  هوجوه حاصل صی، عالوه بر تخصشودیصادر م

 نیز صادر میگردد. رشیعت اسالمی احکاممطابق  ها تیفعال ای ا وپروژه

 ای یگذار  هیاعم از مخارج رسما یدارای  تیاز مالک یناش صک متام مسئولیتدارنده  -5

 .ردیگ یرا بر عهده م مهیحق ب ای ینگهدار  یها نهیهز ایکاهش ارزش و 

ی آنها با شخصيت مستقل متعلق به دارندگان صكوك جهت منايندگخاص تشكيل هيئت  -6

 میباشد. مال انديگر به عنوان صاحب بجان از و همچنان

 ملکیترابطه رشاکت در  نیا که ،شودیرابطه برقرار م نیطرف نیصکوک ب تمعامال  در -7

عبارت  گان صکوک،دارندگان صکوک و صادرکننده  نیبرابطه ان و همچن واحد میباشد

 با مدیون. ه دائن است نه رابط مضاربرابطه صاحب پول با  از

 ازیمورد ن معلومات و بیاناتو شامل  میشود نییتع" سند"ثیقه در صدور و  رشوط عقد -8

 مرشوع در عقد میباشد.

است و در تجزیه قابل  ریدر مقابل رشکت غ ی یک صکعنی صکوک غیر قابل تجزیه میباشد -9

، در اینصورت منتقل شود گریارث و امثال آن به اشخاص د لیبه دل صک تیکه مالک یصورت

 کنند. نییدر رشکت تع "وکیل " خویش یندگیمنا یرا برا نفر کیخود  نیب دیبا ورثه

 شده میتواندمعامله  یقانون رشعی و معامالت مجاز یهااز روش کیبه هر  صکوک -10

از  یمعامالت مال ریسا ای هبهرهن،  ،لکیت را بواسطهحق انتقال م صکصاحب  رایز

 دارد. ،داندیمجاز مرشیعت که  یموارد ریسا ای یواسطه مال یهارشکت قیطر

مختلف و متفاوت صادر  یها خیبا تار یصکوک اسالمخصوصیت اخیری اینست که   -11

 482شود.یم
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 تقلیدی )وضعی (: اوراق بهادار و  مطلب چهارم: وجوهی اشتراک و افتراق بین صکوک اسالمی

وضعی وجوهی اشرتاکی و افرتاقی دارد که روی همین  و اوراق بهادارصکوک اسالمی با اسناد 

کتب  درردو نوع مباحث مقارنوی و تحقیقی از جانب دانشمندان فقه و اقتصاد اسالمی عالقه ه

آنها  یو بعد وجوهی افرتاق یکه نخست وجوهی اشرتاک تحریر و نرش گردیده استو مقاَّلت 

 :میگیریمرا قرار ذیل به معرفی 

 وضعی: و اوراق بهاداراول: وجوهی اشرتاکی صکوک اسالمی و اسناد 

اوراق بهادار وضعی روی موارد ذیل با هم متفق اند و وجوهی  اسناد و ،صکوک اسالمی

 اشرتاکی این دونوع اسناد بهادار محسوب میگردد:

آنها  یهدف اصل کههستند  ت را دارامعامال  یتقابل اند و اوراق بهادار نوع هر دو -1

 میباشد؛ یمال نیتام

اهداف  و فیاز وظا یار یتوان بسیم سناد و اوراق بهادار وضعیا ایصکوک  قیاز طر -2

 ؛یمال نیو تام پول انیل حجم جرو مانند کنرت را انجام داد 

 نییپاخطر و  ادیبه عنوان اوراق بهادار با ثبات ز یبه طور کلسناد وضعی صکوک و ا -3

 483شوند.یم یطبقه بند

 دوم: وجوهی اختالفی صکوک اسالمی و اسناد و اوراق بهادار وضعی:

دارند یکی از حیث  و تقابل وضعی با هم اختالف عمیق صکوک اسالمی و اسناد بهادار

معامالت مرشوع رشعی بدون ربا صورت میگیرد و دیگری براساس معامالت ربوی بیشرت مروج 

 بوده که وجوهی اختالفی آنها قرار ذیل بر شمرده میشود:

 از حیث مقصد صدور:  -1

صکوک اعیان  ای باَّلی اعیان میباشد و سهام تینشان دهنده مالک  صکوک اسالمی: (أ

 عقود و قروض میباشد.در 

                                                           
( تحت عنوان ) ضامن جهات إصدار الصکوک الرشعیة لنتائج دراسات 4ابراهیم احمد عید عبدالحمید، مقالة شامره ) - 483

 80 - 1ص  7شامره  7الجدوي(، مجلة قطاع الرشعیة والقانون ج 
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 حالی کهدر بر گیرنده قرض است در ذمت صادر کننده آن، در  :سناد وضعیا اما (ب

 یکه اوراق برا یصنعت ای یتتجار های در پروژه  اسناد مالیدارندگان  تینشان دهنده مالکاسناد 

که  ،است ربوی قرض توثیق و مستند سازیبلکه هدف آن تنها  ،منیباشدآن صادر شده است 

 میپردازند. وژهمالک پر  یعنیدارندگان اوراق قرضه به نارش آن 

 از حیث عوائد: -2

الزامی و حتمی به ذمه صاحب در صکوک اسالمی عواید  :د در صکوک اسالمیعوای (أ

صدور کنندۀ سند نیست، بلکه از فایده و همچنان خساره عقد ناشی میشود که به آن صکوک 

 ساخته شده است.

عین را به   اگر صکوک، صک عین اجاره شده باشد، صکوک از اجرت که مستأجرمثالً

، و اگر صکوک، صک مضاربت باشد صکوک از عواید بدست آمده تادیه میشودصکوک گرفته 

متحقق میشود، پس مضاربت و اجاره از عواید گرفته میشود که صکوک بر مبنای آن صادر شده 

 است.

در اسناد بهادار وضعی الزامی و حتمی به عهده قرض  :در اسناد بهادار وضعیعواید (ب

را پرداخت  آن موعد زمان رسیدن در دیو با گیرنده که اوراق قرضه را صادر منوده است میباشد

ربح  نیاکه  ،شودیم میدارندگان اوراق تقس نیبآن ربح و فایده  یبه طور دوره امناید، همچنان 

مشخص فایده  ممکن  گاهی و یواقعفایدۀ  نه در دتخمین میشو  هیرسما به مبلغ اصل و فایده

 .تغیر مینامیددت طویل امل و اغلب در اوراق قرضه ،باشد

 حکم رشعی:از حیث  -3

 اسناد و اوراق بهادار مالی مباح است و از جمله عقود و معامالت صکوک اسالمی: (أ

 رشعی میباشد. مرشوع

مالت ربوی حرام است که از جمله اسناد و اوراق بهادار معا اسناد بهادار وضعی: (ب

مالی تفاوت های عمده بین صکوک اسالمی و اسناد  484به فاید و ربح ربوی استوار میباشد.

 وضعی در جدول ذیل را دکتور محمد اکرام َّلل چنین برشمرده است:

                                                           
( تحت عنوان ) ضامن جهات إصدار الصکوک الرشعیة لنتائج دراسات الجدوي( 4نون، مقالة شامره )مجلة قطاع الرشعیة والقا - 484

 80 - 1ص  7شامره  7ج 
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 اسناد صکوک شماره

 مبادله اوراق به پول میباشد. به پول میباشد. دارایی مبادله  1

 از درآمد  هده حاصلنتیجه صکوک فای 2

 میباشد. دارایی

 اسناد فایده حاصله ربوی میباشد.نتیجه در 

 حقوق صادر کنندگان باَّلی دائن میباشد. میباشد. دارایی ملکیت در سهام تابع اصل  3

 بیع دین ) قروض ربوی ( میباشد. و تجارت میباشد. دارایی تجارت در فروش  4

مطابق استفاده از صکوک در پروژه های  5

 رشیعت اسالمی میباشد.

استفاده از رسمایه در امور مرشوع و غیر 

 مرشوع میباشد.

485 

 مطلب پنجم: وجوهی اشتراکی و افتراقی بین صکوک اسالمی و سهام شرکت های وضعی:

دارد که و در عین حال وجوهی افرتاقی  وجوهی اشرتاکی وضعی سهام رشکت هایصکوک با 

اوراق مالی بهادار اسهام از پرداخته میشود تا تفکیک این دو نوع  آنها توضیح در این مطلب به

 د:نمشرتک و تفکیک میگرددر بازار های مالی مروج است قرار ذیل  که

 وضعی: سهاماول: وجوهی اشرتاکی صکوک اسالمی با 

که  ندسهم و حصه با هم وجهی اشرتاکی دار  خصوصیتوضعی در  سهامصکوک اسالمی و 

 اند از:قرار ذیل عبارت 

هنگام مشارکت در  ءاست که رشکا ینشان دهنده سهام وص در بر گیرندۀ حصسهام  -1

 و یا عینی میباشد. یشامل سهام اعم از نقد هیکنند و رسما یپروژه ارائه م

، بدلیل اینکه هردو نشان دهنده دارند مشرتکخصوصیت  با سهام صکوک که در این مورد

که فایده بین دارندگان  میباشد نظور رسمایه گذاریحق مشرتک در دارایی های مختلف به م

 .صکوک تقسیم میشود

دارندگان سهام و صکوک  تیکه مسئول میشوداداره  یها توسط شخص خاص ییدارا -2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#cite_note-3


 

 (326 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
از دارندگان سهام و صکوک حق دارند آنچه از سهام و صکوک خود  کیرا بر عهده دارد و هر 

 486بفروشند. گرانیرا دارند به د

 مالی وضعی: سهامتالفی صکوک اسالمی و دوم: وجوهی اخ

با هم  همچنان وجوهی اشرتاکی دارند هم با وضعی مالی سهامبرعالوه اینکه صکوک اسالمی و 

 سهامدر صورتیکه در  ،دارند که عمده ترین آن  موضوع ربا است و تناقض وجوهی اختالفی

وع است و در وضعی موضوع و معامالت ربوی موجود باشد این نوع معامالت غیر مرش 

 براساس معامالت مرشوع رشعی باشد باکی ندارد، مرشوع و مباح میباشد. سهامصورتیکه 

 مالی وضعی قرار ذیل عبارت اند از: سهاموجوهی اختالفی صکوک اسالمی با 

 از حیث تعیین هیئت مدیره: -1

 نیاز ب رهیمد تئیه در ادارۀ رشکت از طریق انتخاب صاحبان سهام وضعی: سهام (أ

 حق یک رأی دارند. ،میباشد، هرکدام در انتصاب و عزل هیئت رشکتهمداران س ودخ

صاحبان صکوک مستقیام در ادارۀ رشکت، سهم منیگیرند، آنها  صکوک اسالمی: (ب

هیئت مدیره را در رشکت انتخاب منیکنند، صاحبان صکوک حق در تعیین و یا عزل هیئت مدیره 

 ندارند.

 از حیث توقیت )زمان بندی(: -2

است که هدف آن  یابزار مال نوع از کیکه صکوک  ییاز آنجااسالمی: صکوک  (أ

 باشد. "ختم" دیرسرس خیتار یموقت و دارا دینارش است، با یمال نیتام

 میباشد. غیر مؤقت وضعی اوراق مالی سهام وضعی: سهام (ب

 از حیث تأمین مالی: -3

 یاز میزانخارج  یمال نیتام یبرا یخود ابزار  یدر اکرث ساختارها صکوک اسالمی: (أ

دارنده صکوک توسط رشکت  نیبنابرا ،رشکت دارد هیدر رسما یآنها سهم مشرتک نیاست که ب

 .میشود یمال نیصادرکننده تام
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 ملؤمتر مجمع الفقه السالمي بالشارقة.
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 در رسمایه رشکت میباشد.سهم مالک رشیک  ،سهامدر  وضعی: سهام (ب

 احکام: متابعتاز حیث  -4

می تابع  احکام رشیعت اسال  کدر معامالت صکو  مکلیه احکا صکوک اسالمی: (أ

 میباشد.

 قوانین حاکم بر سهام شامل التزام بر احکام رشیعت اسالمی منیباشد. وضعی: سهام (ب

 از حیث تغیر پروژها: -5

 صکوک برای پروژۀ که صادر شده باشد خاص و قابل تغیر نیست. صکوک اسالمی: (أ

میتواند فعالیت های پروژه ها را  سهامهیئت مدیره رشکت صادر کنند  وضعی: سهام (ب

 .دنتغیر ده

 از حیث تداوم: -6

 تیدر صورت انتقال مالک یدر رشکت بوده و حت یمشارکت دامئ سهام وضعی: سهام (أ

 رقابلیغ جوازنامهرشکت نارش در  هیرسما نکهیا لیبه دل یگر یبه شخص د یآنها از شخص

 ماند. یم یعمر رشکت باق انیباشد، تا پا یاسرتداد از طرف رشکت م

صدور صکوک ممکن  ست،ین رشط ر پروژهد یلزوم مشارکت دامئ صکوک اسالمی: (ب

، به به رشط منتهی به متلیک باشد اجاره ای ت وکاهش مشارک قیاز طر یمال نیتأم یاست برا

 487به طرف مقابل واگذار شود. نیمع یدر مراحل زمانممکن پروژه  تیکه مالک یطور 
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 ربوی و صکوک اسالمی: مطلب ششم: وجوهی افتراقی اوراق بهادار 

که مهمرتین آنها عبارت دارد  اختالفبهادار ربوی با صکوک اسالمی در بیشرتین موارد اوراق 

 اند از:

در صکوک  حالی کهاست، در  ربابر  یاوراق بهادار مبتن در دیونکرس  به فروش دارایی -1

 است. مبتنی به احکام رشیعت اسالمی مرشوعو فروش  دیخر یاسالم

صکوک در  حالی کهاست، در واحد اکرثاً  یوضع ساختار اوراق بهاداردر  صیغة عام -2

برای فروش و رسمایه گذار  یاسالم یگذار  هیرسماصیغه های اشکال متعدد  یاسالم

 وجود دارد.

 و شکلی یرابطه صور  کی اوراق بهادار وضعی و رشکت در چارچوب یاصل سهامرابطه  -3

 است. و عینی یرابطه واقع کی یکه در نظام اسالم یدر حال ،است

که در  ی، در حالمتعدد استخویش عملیه منترش شده در  وضعی اوراق بهادار تعداد -4

 .میباشد به صورت واحد ینظام اسالم

 صکوککه در  یباشد، در حالمی منفعت وضعی تنهامنترش شده  مالی اوراقدر  عواید -5

 میباشد. داریپا ای و ریمتغ منفعت یاسالم

 که اوراق بهادار ی، در حالمیباشد موجود یواقع یها ییبر اساس دارا اسالمی صکوک -6

 .میباشدو مطالبات  قروض بر اساس معموَّلً  وضعی

 معامالتکه در  ی، در حالمیشودو رشط انجام  دیبدون ق وضعیدر اوراق بهادار  تمعامال  -7

 .ردیگ یصورت ماسالمی  یخاص طیصکوک با رشا یاسالم

 و یاصل اوراقده توسط ش یگذار  هیاصل مبالغ رسما عواید در اوراق بهادار وضعی از -8

 دیخر اریاخت صکوک اسالمیکه در مورد  ی، در حالمیشودبازپرداخت  هیاول دیارزش خر

و یا طبق وعدۀ که در  میشودبازار انجام  متیو فروش به ق میشودبه دارنده اوراق داده 

 صورت میگیرد. صدور آن داده باشد زمان

 ینظارت م صکوک اسالمیر اوراق که بر روند و ساختار انتشا بورد رشعی موجودیت -9
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 488.یباشدمن مطرح وضعیاوراق بهادار  درامر  نیکه ا ی، در حالرشط میباشد کند

 مطلب هفتم: انواع صکوک اسالمی:

، به اعتبار محل صدور که هرکدام قرار ذیل از عقد، به اعتبار تقسیم میگردد نوع به دوصکوک 

 حیث خصوصیت آنها توضیح میگردد:

 وک به اعتبار عقد:نوع اول: صک

تحت  فقه معامالت در در اصل این نوع صکوک، صادر میگردددر بازار این نوع صکوک بیشرت 

در معامالت به تفصیل قبالً که هرکدام آن  مورد بحث قرار گرفته استعقود مالی عنوان 

 :میگیرددر اینجا رصف از حیث صکوک اسالمی مورد بحث قرار  بحث شد،بانکداری اسالمی 

 کوک سلم:ص -1

دارندگان  تیشده در آن به مالک لیتحو جنسو میباشد،  هیرسما یمال نیتأم یبراسلم 

 .میشود لیصکوک تبد

  بدین جهت صکوک سلم چنین تعریف میگردد:

 تیبه مالک ، جنس سلممیشودصادر لم س هیرسما یجمع آور  یبرا قیمت مساویصکوک با 

 489.میشود لیدارنده صکوک تبد

را در مبحث عقد سلم و چگونگی تطبیق آن در بانکداری اسالمی  خصوصیات عقد سلم

 ییاز آنجا، هستند در جنس سلم متیدارندگان صکوک مالک قبحث منودیم به ادامه هامن بحث 

دین مانند  مؤجل لیبا تحو جنس از ایرنواست،  جنس بطور مؤجلنشان دهنده فروش لم که س

 اریدر اختنوز هم ه جنس فروش نیبنابرا ،باشد، که ثابت به ذمه مدیون میاست اجناس عینی

محسوب  هیو صکوک رسما یباشدقابل معامله و فروش من صکوک در اینصورتمیباشد  بایع

 شوند. یم ینگهدار  جنس دیرسرسزمان به تا و  یگرددم

 صکوک اجاره: -2

که نشان دهنده سهام  ،است یبا ارزش مساو  یگذار  هیرسما اسنادعبارت از صکوک اجاره 
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 .18اَّلسالمیة ِف متویل املرشوعات التنمویة، ص 
  31د، شعبان احمد، الصکوک والبنوک، ص  - 489
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 جورها افتیدر، تیک آن حق مالکمیباشد، به مال منفعت عقار ایو  عقار تحت اجاره در یاو مس

، صکوک وارد نشود رضری نیجرأ که به حقوق مست یدهد به نحو یرا م ترصف در ملکیتو 

 490ند.قابل فروش و معامله هستاجاره 

توضیح عقد اجاره در بانکداری اسالمی مبحث صکوک اجاره براساس خصوصیت آن که در 

داده شد به صکوک ملکیت منافع و صکوک ملکیت خدمات تقسیم میگردد که هرکدام عبارت 

 اند از:

 صکوک ملکیت منافع: (أ

به منظور اجاره  عین تحت اجارهکه توسط مالک  است یبا ارزش مساو  اسنادعبارت از 

 لیبددارندگان صکوک ت تیو به مالک شودیآن صادر م حاصلهمنافع و اخذ اجرت از وجوه 

 491.شودیم

 صکوک ملکیت خدمات: (ب

و  نیهستند که به منظور ارائه خدمات توسط شخص مع یبا ارزش مساو  اسنادعبارت از 

 صکوکدارندگان  اریو خدمات در اخت میشوددر آنها صادر  حاصلهاخذ حق الزحمه از وجوه 

 492.ردیگ یقرار م

 صکوک مضاربت: -3

بر اساس  رأس املال مضاربت تیدهنده مالکهستند که نشان  یگذار  هیرسمااسناد عبارت از 

سهام  ی، آنها دارامیگردد است که به نام صاحبان آنها ثبت یارزش مساو  یدارا ،یواحدها

از آنها  کی. هر میشود لیتبد هاآن  تیمالکبه  هستند و آنچه که رأس املال مضاربتمشرتک در 

 493.میباشند مالسهم  هامنسهیم و صاحبان صکوک  ندر آ 

مضاربت براساس خصوصیت عقد مضاربت در انواع صکوک صنعتی، صکوک صکوک 

 تجارتی، صکوک زراعتی صادر شده میتواند.
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 صکوک مشارکت: -4

پروژه  کی سیآنها در تأس دیاستفاده از عوا یکه برا هستند یبا ارزش مساو  اسنادعبارت از 

 صکوکدارندگان  تیالکشود تا پروژه به میبر اساس مشارکت صادر م تیفعال کی یمال نیتأم ای

 494شود. لیتبد

در صکوک مشارکت سهام براساس توافق با تفاوت انواع عقد رشکت که در بخش عقد 

، رشکت اموال، رشکت "اعامل"رشکت بحث شد صورت میگیرد که مشارکت در رشکت ابدان 

 ذمت بطور مفاوضه و عنان صکوک وضع شده میتواند.

 صکوک استصناع: -5

 دیتول یاستفاده از درآمد حاصل از اشرتاک برا یزش برابر هستند که برابا ار  اسنادعبارت از 

 495.ردیگیقرار م صکوکدارندگان  اریکه محصول در اخت یشوند، به طور  یصادر م جنس کی

 صکوک مرابحه: -6

 میباشد مساویسهام با ارزش  تیهستند که نشان دهنده مالک یگذار  هیرسما اسنادعبارت از 

 496شوند. یمرابحه صادر م اجناس دیرخ یمال نیتام یکه برا

 ل صدور:دوم: صکوک به اعتبار محنوع 

صادر میشود، از جانب رشکت  دولتصکوک به اعتبار محل صدور به صکوک که از جانب 

 ها صادر میشود و یا صکوک که از جانب بانک ها صادر میشود تقسیم میگردد:

 صادر میشود:دولت صکوک که از جانب  -1

 اجناس نیآن رصف تأم دیکنند و عوا یدولت ها صادر م آنها را تند کههس عبارت از صکوک

صکوک  جاره،عبارتند از: صکوک ا یباشد کهم یعیاز منابع طب یو بهره بردار  یو خدمات عموم

 مشارکت، صکوک قرض حسنه میباشد.، صکوک لماستصناع، صکوک س

غرض بناء و تأسیسات این نوع صکوک را دولت غرض حامیه و رشد رسمایه گذاری همچنان 

 عامه صادر مینامید.
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 صکوک که از جانب رشکت ها صادر میشود: -2

 نیشوند و هدف آنها تأمیصادر م یخصوص یتوسط رشکت ها عبارت از صکوک هستند که

این نوع  میباشد، گردشحالت در  هیثابت و رسما هیرسما یازهاین  نیتأم یبرا یمنابع مال

 بارت اند از:صکوک مختلف است که برخی آنها ع

 بینکه  یمدت زمان خالل در رای رسمایهپروژه ها ب ازیکه نفایده  مشارکت در صکوک (أ

 یها ییدارا نیتام یتواند برا یم نیکند و همچنیم نیتام را آنمیباشد  یابیتا بازار دیتولآغاز 

 ثابت استفاده شود.

به  هک یباشدم یصکوک رشکت یمنونه هاجمله از  دیمطلق و مق تصکوک مضارب (ب

 میباشد. عوائد در حال تغیربا  یمال نیتام یو صکوک ها یگذار  هیصکوک رسما

 صکوک که از جانب بانک ها صادر میگردد: -3

 صکوک با کنندیخود صادر م یگذار هیرسما اتیعمل یمال نیتام یها براکه بانک صکوک

اجارۀ مانند صکوک ، اردفرق د کنند،یم تیریمد گرانیرا به نفع د آن انتشار اتیها عملکه بانک

 497.سندیبنو صکوک نیاز منابع خود را در ا یبخش توانندیها مکه بانکاین توجه با یدولت

برخی از صکوک را خود بانک غرض رسمایه گذاری و عقود رشعی صادر مینامید  و یا اینکه

 ."صناع، سلمصکوک مرابحه، مضاربه، مشارکه، اجاره، است"مانند صکوک در عقود که قبالً ذکر شد 

 اسالمی:  مطلب هشتم: فتاوای معاصر در مورد صکوک

در بازار تجارت بطور ربوی مجامع اسالمی برای جلوگیری از معامالت اسناد بهادار مالی که 

خرید و فروش میگردد و جاگزین آن معامالت اسنادی مرشوع طبق احکام رشیعت اسالمی 

 .صکوک از آن ذکر بعمل آمد که در تاریخچه منودند صکوک را ایجادگردد، 

در معامالت اسالمی این نکته واضح است که تحت رشوط و قواعد فقهی این نوع معامالت 

از آن ذکر خواهد گردیده این نکته به مالحظه میرسد، فتاوای  مجاز میباشد که در فتاوای که ذیالً

 :داشاره میگردصادر گردیده قرار ذیل اسالمی که در مورد اسناد و صکوک 

 

                                                           
  (ekb.eg)ضامن جهات إصدار الصکوک الرشعية لنتائج دراسات الجدوى - 497

https://jssl.journals.ekb.eg/article_34463.html
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 فصل سوم/ معامالت معینه در بانکداری اسالمی 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم علی سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلی آله وصحبه 

 .أجمعین

( و تطبیقات و معامالت اوراق بهاداردر مورد صکوک اسالمی ) (4/19) 178قرار شامره 

 معارص آن

اسالمی منعقدۀ دورۀ نزدهم در  مجلس مجمع بین املللی فقه اسالمی، بخش سازمان کنفرانس

هـ ق مطابق  1430جامدی اْلول  5الی  1از تاریخ  "دولت امارات متحدۀ عربی"ه جامارت شار 

 م 2009اپریل  30الی  26

اوراق " صکوک اسالمیموضوع مجمع در خصوص  ارائه شده به بحث های یپس از بررس

به موارد  آن رامونیاحث مطرح شده پپس از استامع مب یگردش امروز تطبیقات آن در و  "بهادار

 ذیل تصمیم اتخاذ شد:

 :میباشد تصمیم قرار ذیل

 اول: مقصد از اوراق بهادار و صکوک:

و قابل  مساوی ارزشبا   د"اسنا"عبارت از گشتاندن دیون به اوراق مالی اوراق بهادار وضعی: 

 است آن مدیونکه نارش فایده به دارنده آنست با  دیناوراق نشان دهنده  نیامعامله است، 

 اسالمی جائز نیست. رشیعتاوراق طبق  نوع نیابا  و معامله انتشار

با یا گواهی  ی، عبارت است از صدور اسناد مال"اوراق بهادار اسالمی "صکوک در حالیکه 

 ایو منافع، حقوق  ،اعیان" هاییدارا تیسهام مشرتک در مالک انگریکه ب است یارزش مساو 

عقد طبق  ایوجود داشته و  و حقیقت یتاست که در واقع "قرض منافع، پول وان، اعیاز  یبیترک

 گرفته میشود. ، صادر و مفاد آنجادیا رشعی

 دوم: خصائص صکوک:

 ؛است یتملک کیسهم مشرتک در  انگریبصک  -1

 ؛گرفته میشودصک براساس یک عقد رشعی صادر و مفاد آن  -2
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 میباشد؛" ریمد کیرش ایمضارب، عامل " مدیرفقدان ضامنت  -3

 به نسبتخساره و  است نرخ مشخصمشرتک به اندازه  فایده صکوک در استحقاق -4

برای صاحب صک ممنوع است حصول  ،دهدیکه صکوک نشان ممتحمل میشود  یسهم

 قبلی بطور قطعی؛ از ارزش مسمیمفاد 

 خطرات رسمایه گذاری بطور کامل باید پذیرفته شود؛ -5

 صک باید تحمیل شود، درمندرج  ییدارا تیالکاز م یناش عواقبو  هزینه مسئولیت -6

 یمشارکت ها ای ینگهدار  یها نهیکاهش ارزش، هز، یگذار  هیها رسما نهیهز نیخواه ا

 .باشد مهیب

 سوم: احکام صکوک:

برای مدیر صکوک جائز نیست تا برای دارندگان صکوک قرض بدهد، یا در صورتیکه که  -1

شد بخشش کند، البته میتواند بعد از نتیجه رسمایه مفاد واقعی کمرت از مفاد مورد انتظار با

بدهد، و آنچه که در عرف جاری میباشد مانند قرض  یاگذاری بطور متفاوت بخشش 

 تعهد محسوب میشود.

، تخلف قیکند مگر از طر یمن نیاست که ارزش صکوک را تضم ینیصکوک ام ریمد -2

 .یگذار  هیدر رسما وکالت ایمشارکت  ،مضاربت طیتخلف از رشا ای یسهل انگار 

به  ای و بازار قیمت به دیبا امتام آن اما متام منود، قیمت مسمیتوان به  یصکوک را من -3

 باشد. امتام توافق شده در هنگام  قیمت

بین املللی مجمع ( 5/4) 30 ضوابط منت قرار شامره التزامبا  دیبا گردش حیث  صکوک از -4

 :ذیل صورت گیردرشح  فقه اسالمی قرار

 پس احکام عقد رصف باَّلی آنها اعامل میشود.باشد، پول نقد صکوک  یااگر اجز  (أ

پس ، میباشد مرابحه عیب هامنطوریکه در ،شود نیبه د لیتبد داراییکه  در صورت (ب

اینکه ، مگر میشوداعامل  آن تیممنوع ثیدر مورد گردش صکوک از ح نیاحکام د

 باملثل به طوری حواله باشد.

بدست  نافعو م، دیون، اعیان به صورت مختلط از پولایی دار  اگر پول قرض گرفته شده (ج

 نکهیاست، مرشوط بر ا زئجا هق شدتواف متیمعامله صکوک مقارضه بر اساس ق ،آید
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باشد، احکام  قرض ایپول  تیاما اگر اکرث ،و منافع باشد اعیانمورد  نیدر ا تیاکرث

جلسۀ بعدی مجمع در  یحیتوض بطور تفسیری و جداگانه رشعی این موضوع در َّلیحه

  با متام احوال آن از حیث گردش اصولی در سجالت نارش بیان خواهد شد.

 یو آنها را به گونه ا ذریعه حیله، گردش صکوک بودن نیست گفتار به جواز زیجا م:چهار 

 یبرخ و شودیماجناس  از یناش قروضبه معامله  لیصندوق تبد تیفعال ییند که گوکیمعامله م

 د.نکنیم لیتبد گردش یبرا حیلهدر صندوق را به موجود  اجناساز 

 پنجم تطبیقات معارص صکوک:

 دیآیم شیقادر به جذب تحوَّلت از جمله حل هر آنچه پ یاسالم عتیرش نکهیبا توجه به ا

 یبرا ینوآور  یصکوک اسالم، بدین اساس ابدییکه توسعه م مینامید یز یدر مورد آن چ حکم و

 .ندیکرا جذب م ی بزرگ اقتصادیهاانائی تو است که  یمرشوع یابزار مال

ابزار موثر  کیاست، از جمله استفاده آن به عنوان  ادیز اریکاربرد صکوک بس یها نهیزم

 امالک اعامر، ، حجم پولییگذار  هیرسما ای یاسالم یبانک ها یمنابع مال نیتام ،یپول استیس

موقت.  یاز س یدر خصوص کو امکان استفاده از صکو  یدولت یپروژه ها یمال نی، تاموقفی

 باشد. آن درآمد و ییاز دارا یناش یصکوک همگ عواید  نکهیمرشوط بر ا

 مجمع موارد ذیل را توصیه میکند:

و  یاقتصاد مندیاز یکه ن ییهاحلراه یبه جستجو  یاسالم یهارضورت تعهد بانک -1

 کند. نیرا تام یبه احکام رشع یبندپا

ست که نقش آن یاساس یاز اجزا یکی لیۀ صکوکبرای عم یکه چارچوب قانونئیاز آنجا -2

 جادیکند، ایحقق متنقش را م نیدارد، آنچه که ا صکوک اتیعمل تیدر موفق یاتیح

عضو  یتوسط مقامات قانونگذار در کشورها تقنینی مناسب طیو مح ترشیعیچارچوب 

مختلف  یدر جنبه ها حاکم بر عملیات صکوک نیصدور قوان قیاز طراین کشورها است 

 والله اعلم 498.دنابی یدست م یاقتصادبهرمندی  تیمرشوع در یبه صورت عمل
  

                                                           
  iifa)-(aifi.orgمجمع الفقه السالمي الدويل –قرار بشأن الصكوك السالمية )التوريق( وتطبيقاتها املعارصة وتداولها  - 498

 

https://iifa-aifi.org/ar/2300.html
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم علی سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلی آله وصحبه 

 .أجمعین

لی مجمع بین املل در مورد اوراق قرضه و اوراق رسمایه گذاری (5/4) 30قرار شامره 

 18فقه اسالمی در چهارمین نشست خود در شهر جده کشور عربستان سعودی از تاریخ 

 م برگزار شده بود. 1988فربوی  11تا  6هـ ق مطابق  1408جامدی الثانی  23تا 

و اوراق رسمایه گذاری که حاصل  قرضهپس از بررسی تحقیقات ارائه شده در مورد اوراق 

 بهسه تحقیقات و آموزش اسالمی بانک توسعه اسالمی مجمع با همکاری موس سمینارنشست 

اجرای غرض  م 1987 اپریل 5الی  2مطابق با  ـ قه 1408محرم الحرام  9الی  6تاریخ 

 تعدادی از اعضا و مجمع با اشرتاکمصوب در سومین اجالس  (10/3) 22قطعنامه شامره 

 ،ه بودنددر آن رشکت کردکه  موسسه و سایر مراکز علمی و اقتصادی مجمع همراه باکارشناسان 

با توجه به اهمیت فراوان این مبحث و لزوم تکمیل متامی جوانب آن، با توجه به نقش موثر در 

پس از بررسی ده توصیه ای  ، و کار اجتامع مالافزایش ظرفیت توسعه منابع عمومی از طریق 

 است. هرسید آن بعد از تحقیقات ارائه شده به نتیجه مجمع که

 ه رشح ذیل میباشد:قرار ب

 اول: صکوک مقارضه از حیث صیغه قابل قبول رشعی:

 رأس املال جزیۀابزاری رسمایه گذاری است که براساس تعبارت از اوراق قرضه  -1

مضاربه براساس واحدهای  رأس املالاز طریق انتشار صکوک مالکیت با  "مضاربه" قرض

ر رأس املال مضاربه و آنچه به آن تبدیل زیرا دمیباشد،  مساوی و ثبت شده به نام صاحبان آن 

ترجیحاً این ابزار رسمایه  د.نشود، به نسبت مالکیت هر یک در آن، سهام مشرتک میباشمی

 گذاری صکوک مقارضه نامیده میشود.

 شیوه های قابل قبول رشعی اوراق قرضه بطور کلی باید دارای عنارص ذیل باشد: -2
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 عنرص اول:

الکیت سهم مشرتک در پروژه ای است که صکوک برای ایجاد یا صکوک نشان دهنده ماینکه 

شته پروژه از ابتدا تا پایان آن ادامه دا متام و این مالکیت در باشدتامین مالی آن صادر شده 

 کردهمقرر  یت اشبرای مالک در ملک رشیعتکلیه حقوق و اعاملی است که متضمن و  باشدمی

رأس املال ره، با توجه به اینکه صکوک نشان دهنده است از قبیل بیع، هبه، رهن، ارث و غی

 مضاربه میباشد.

 عنرص دوم:

حین نرش و اصدار آن مشخص  عقدبر این اساس است که: رشایط ارضه در صکوک مقعقد 

ید مرجع صادر کننده بیان ئبا تاآن عضویت در صکوک و قبولی  غرض "پیشنهاد"ایجاب ، میشود

از حیث بیان  ت"مضارب"ه های مورد نیاز رشعی در عقد قرض نرش باید شامل کلیه داد ،میشود

معلومات رسمایه، تقسیم ربح و فایده با بیان رشایط خاص آن صدور یابد، مرشوط بر اینکه کلیه 

 رشایط در آن  مطابق احکام رشعی باشد.

 عنرص سوم:

امله باید پس از پایان دوره مشخص شده برای اشرتاک قابل مع "مضاربت" صکوک مقارضه

 :ذیل توسط مضارب در هنگام ظهور اوراق مجاز است ضوابطباشد، زیرا با در نظر گرفنت 

 هنوز که بعد از اشرتاک و قبل از رشوع به کار با پول جمع شده مضاربت مالاگر  (أ

 عقد رصفاحکام که در اینصورت  ، تبدیل نقد به نقد است ضاربتپول باشد، گردش صکوک م

 میشود. بر آن جاری
احکام  ضاربتصکوک م ت، در معامال شودبه دین تبدیل  مضاربتمال صورتی که در   (ب

 د.جاری میشو در آن مربوط به دیون 
، قروض، اعیان و منافع مختلط از پول دارایی صورت به مضاربت مال در صورتیکه (ج

جایز است،  شده بر اساس قیمت توافق ضاربتمعامله صکوک م دراینصورت ،بدست آید

باشد دیون اگر اکرثیت پول یا  و شدو منافع بااعیان اکرثیت در این صورت  مرشوط بر اینکه

 مشخصمیشود وضع  بعدی مجمع ۀَّلیحه تفسیری در جلسکه با  رشعیاحکام در اینمورد 

 .یگرددم
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  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
 د.در متام موارد، معامله باید به طور مناسب در سجالت نهاد صادرکننده ثبت شو 

 :عنرص چهارم

دریافت  هاز اشرتاک صکوک را برای رسمایه گذاری و ایجاد پروژه ا هکسی که عواید حاصل

مالک متام پروژه نیست مگر به اندازه ای خرید  او ت،مضاربه اسعامل مضارب، یعنی می کند، 

صاحب آن مالی است که سهم او میشود، عالوه بر این که مضارب بعد  ، لذابرخی از صکوک

که در زمان  نرش و صدور تعیین شده رشیک  از حصول در ربح و فایده به نسبت سهمی 

 مشرتکو اینکه دست مضارب بر وجوه  میباشد، مالکیت وی در پروژه نیز بر همین اساس است

مگر به یکی از اسباب ضامن و مسئول منیشود در صکوک و دارایی پروژه، امانت است، ضامن 

 رشعی. 

 ضاربت مصکوک ل بالوسیله تعام ،مجاز استقبلی در معامالت درنظرداشت ضوابط با   -3

با توجه به در بازار اوراق مالی در صورتیکه با ضوابط رشعی مطابقت داشته باشد، همچنان 

هکذا برای صادرکننده جایز است در  صورت گیرد، اراده طرفین و به رشایط عرضه و تقاضا

خالل مدت  در مناید، مردم میتوانند "پیشنهاد"الن ایجاب اع به مردم مقاطع دوره یی معین، 

آن را خریداری  با ربح و فایده از مال مضاربت با قیمت معین اعالن شده صکوک در مورد معین 

گردد،  تعییناهل خربه موافق به نرخ بازار و موقعیت مالی پروژه  توسط منایند، بهرت است قیمت

ارد شده انب پول صاعالن تعهد به خرید جائز است، چنانچه اشاره شد نباید از ج همچنان

 .باشد صکوک

 عامل مضاربت رأس املال که قرارداد مقارضه شامل در یک منت صکوکو  صدورنرش  -4

 .جائز نیستباشد به رأس املال  منسوبیا تضمین فایدۀ معین  را تضمین کند

بطور رصیح یا ضمنی رشط ضامن را ساقط میسازد و مضارب قرارداد  زیرا امضای منت 

 د.میگرد تمستحق فایده مضارب

براساس منت  ،شود صادر ضاربتم صک هم نه و گردد نرش گردش اینکه نیست جائز -5

بیع را َّلزم میگرداند، حتی اگر به حالت تعلیق یا مضاف به زمان آینده شود، بلکه قرارداد که 

متضمن وعده به بیع در این حالت باشد، و تکمیل منیشود بیع ضاربت جائز است که صک م

 که برضایت طرفین توسط اهل خربه تعیین میشود. مگر توسط عقد به قیمت
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و نه هم صکوک صادر شده که اساس آن را منت  گردشتضمین نرش جائز نیست  -6

قرارداد تشکیل دهد که منجر به ختم رشکت در فایده گردد و در صورتیکه چنین منت قرارداد 

 امضاء شده باشد باطل است.

 مرتب میشود باَّلی آن:که 

در مبلغ معین برای صاحب صکوک و یا صاحب پروژه ای که بر  اشرتاکجائز نیست  (أ

 .اساس آن صکوک نرش و صادر میشود

آنچه از رأس املال مازاد  آن عبارت است از رشعیبه معنای  فایدهموضوع تقسیم،  (ب

پروژه، به  دواماز طریق  یاو  انحالل ، چه از طریقمقدار فایده و عواید. درآمداز ، نه باشد

 ،میباشد داوم پروژهیا  انحالل صورت در رأس املالو آنچه بیش از  میشود خصصورت نقدی مش

د ، طبق رشایط مندرج در قراردامضاربتاست که بین دارندگان صکوک و عامل  فایده ای هامن

 .تقسیم میگردد

ک دارندگان صکو  اعالن و به دسرتس باید تهیه، پروژه ۀ صورت حساب ربح و خسار  (ج

 قرار گیرد.

 مستحق فایده به ظاهر شدن آن میگردد و مالک فایده در صورتوک دارندۀ صک -7

آن ممکن  عوایدایجاد میکند،  عوایددر مورد پروژۀ که ، به تقسیم آن میگردد ،یا دوام و انحالل

، مبالغ پرداخت شده میشود قسیمبین دو طرف قرارداد ت تصفیهشود و آنچه قبل از  تقسیماست 

 .محسوب میشوداو در حساب 

در پایان هر  که ترصیح شود،گردش وجود ندارد که در منت نرش  یمانعی رشع هیچ -8

 و کرس شود ۀ مبلغ معیندور تصفیه هر در صورت یا فایده دوره، از سهام دارندگان صکوک در 

 حساب خاصیدر یک گرفته شده و   میشود به حساب آنها توزیعکه  درعواید یا از سهم آنها

 گردد. دیادشدن خطر خسارۀ به رأس املال از  در صورت مواجهقرار گیرد تا 

و یا صکوک مقارضه ترصیح  اصدارهیج مانعی رشعی وجود ندارد که در منت نرش  -9

شود که تعهد  شخص ثالثی را که از نظر شخصیتی و مسئولیت مالی از دو طرف عقد جدا است 

 گرفته شده استدر نظر  در پروژه معین مبنی براهدای مجانی مبلغی که برای جربان خساره

 باشد، یعنی ایفای تعهد او رشط  تمرشوط بر اینکه تعهدی مستقل از عقد مضارب ،رشط کند
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  باشد. عقد مفاد آن بین طرفینبلکه  ،نباشد ذ عقداانف

لحاظ شده عقد تعهد  درمنی توانند به بهانه این که  تدارندگان صکوک یا عامل مضارب

 د.کننده از انجام تعهدات خود استدَّلل کنن قفاست، به دلیل عدم انجام تعهدات و 

را  مجمعشده توسط دائر  سمینارمجمع چهار طریقه دیگر مندرج در توصیه های مجلس  :دوم

استفاده از آنها  و رسمایه گذاری وقفدر چارچوب ساخت  تاو پیشنهاد مینامیند  هبررسی کرد

 :که عبارتند از رد شودوا ۀلطم مال وقف شده، بدون اینکه به رشایط حفظ صورت گیرد

ایجاد رشکتی بین اداره اوقاف به ارزش اعیان و صاحبان مال با آنچه برای ساخنت وقف  (أ

 .ار گرفته میشودبه ک

اعامر آن از مال خود  به عنوان دارایی ثابت به شخصی که در وقف شده عیانتقدیم ا (ب

 برای عواید کار میکند.

بدل عوض و ط بانک های اسالمی در اعامر عین وقف شده با انعقاد استصناع توس (ج

 اجاره.

هزینۀ با  آن ساخته شود بناء باَّلی تنهاکه  معیناجاره عین وقف شده در قبال اجرت  (د

 کم.

به لحاظ نیاز به تحقیق و بررسی مجلس مجمع با پیشنهادات سمینار در خصوص این طرق 

، برای سایر قواعد ذاریگ بیشرت موافقت کرد و هچنان برای جستجوی سایر طرق رشعی رسمایه

 499.میگردداتخاذ منود که در دورۀ بعدی باَّلی آن بحث سمینار تصمیم 

 والله اعلم
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم علی سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلی آله وصحبه 

 .أجمعین

ششمین  ع بین املللی فقه اسالمی درمجم در مورد اوراق قرضه (11/6) 60قرار شامره 

 1410شعبان سال  23الی  17اجالس خود در شهر جده کشور عربستان سعودی از تاریخ 

 م 1990مارچ سال  20الی  14هـ ق مطابق 

منعقدۀ " بازارهای مالی"پس از مطالعه و تحقیق، پیشنهادات و نتایج ارائه شده در کنفرانس 

م  با همکاری این مجمع  1990اکترب  24الی  20ـ ق مطابق با ه 1410ربیع الثانی  24الی  20

 نئو شو مؤسسه تحقیقات و آموزش اسالمی بانک انکشاف اسالمی به میزبانی وزارت اوقاف و 

دائر شده بود و پس از مشاهده این که اوراق قرضه گواهی است که  مراکشکشور اسالمی در 

رسید با پرداخت فائده توافق شده  در رس ظف است تا ارزش اسمی راؤ به موجب آن نارش م

منتسب به ارزش اسمی اوراق یا قرارداد منفعت مرشوط اعم از جوایز به دارنده آن بپردازد. به 

 صورت یکجا یا با تخفیف توزیع می شوند. صورت قرعه کشی یا به

 به رشح ذیل تصمیم گرفت:در مورد مجمع 

ه پرداخت مبلغ خود با بهره منتسب به آن یا بهره اوراق قرضه ای که نشان دهنده تعهد ب اول:

مرشوط باشد، رشعاً از نظر صدور، خرید یا گردش، حرام است، زیرا این اوراق قرضه ربوی 

 صکوکنامگذاری آن به اوراق یا  ت،دول همرتبط ب عمومیاست، خواه نارش آن خصوصی باشد یا 

، درآمد، مزد ربح و فایده جام شده به عنوانرسمایه گذاری یا پس انداز یا نام بردن سود ربوی ان

 .اثری ندارد عوایدیا 

ممنوع  میشوداوراق کوپن صفر نیز به عنوان قروض که به کمرت از قیمت اسمی فروخته  دوم:

 .است و صاحبان آن از تفاوت ها به عنوان تخفیف این اوراق بهره مند می شوند

قروض است که عالوه بر  آنها نیز زیرا نیز حرام است، همراهی جوائزاوراق قرضه  سوم:

شبهه قامر، منفعت یا افزایشی برای همه قرض دهندگان و یا برای بعضی از آنها غیر معین 

 .میباشد



 

 (342 ) 

  تنویر افکار در معامالت بانکداری اسالمی
یکی از گزینه های جاگزین اوراق حرام انتشار، خرید یا معامله اوراق یا صکوک بر  چهارم:

خاص میباشد، به طوری که صاحبان اساس مضاربت برای یک پروژه یا فعالیت رسمایه گذاری 

آن هیچ فایده یا منفعتی کرسی ندارد، آنها فقط در نسبت از فایدۀ این پروژه را به اندازه مالکیت 

در  .خود از این اوراق یا صکوک دارند و تا زمانی که عمالً متحقق نشود به این فایده منیرسند

در خصوص اوراق  مجمع این (5/4) 30شامره در قرار که  طریقه ایاین راستا میتوان از 

 .500دویمقارضه به تصویب رسید بهره مند ش

 والله اعلم
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 ت آیات قرآنیفهرس

 
 

 منت آیات شامره
شامره 

 آیت
 نام سوره

 شامرۀ صفحه

 کتاب

1 
یَن آَمنُوا﴿  َوََّل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيْنَُكمْ  یَا أَیَُّها الَّذي

﴾ لي  بيالْبَاطي
  25 -22 النساء 29

2 
اَمَواتي َوَما ِفي اْْلَرْضي  َر لَُكْم َما ِفي السَّ ﴿َوَسخَّ

نُْه  يًعا مي  ﴾يَتََفكَُّرونَ  ليَقْومٍ  ََليَاٍت  َذَٰليَك  ِفي  إينَّ َجمي
 2 الجاثیة 13

3 
ل  ِفي  ﴿َوإيْذ قَاَل َربَُّك ليلَْماَلئيَكةي إيِّنِّ َجاعي

 اْْلَرْضي َخلييَفة﴾
 3 البقرة 30

4 
ليَك َجعَ ﴿ ًة َوَسطًا ليتَكونوا ُشَهداَء وََكذَٰ لناُكم أُمَّ

 ﴾َعََل النّاسي 
 19 -10 البقرة 143

5 
ينَُكْم َوأمَْتَْمُت َعلَيُْكْم ﴿ الَْيْوَم أَكَْملُْت لَُكْم دي

ينًا﴾ يُت لَُكُم اْليْساَلَم دي  نيْعَمتيي َورَضي
 11 املائدة 3

بَا﴿ 6  لبقرةا 275 ﴾َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع َوَحرََّم الرِّ

20-22-23-

25-50-95-

104-160-315 

كَاةَ ﴿ 7  21 البقرة 43 ﴾َوآتُوا الزَّ

8 

امَّ ِفي اْْلَرْضي َحالَّلً ﴿ يا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا مي

ْيطاني إينَُّه لَُكْم  طَيِّباً َو َّل تَتَّبيُعوا ُخطُواتي الشَّ

 ﴾ َعُدو  ُمبي  

 50 -22 البقرة 168

9 

ْن َوَمْن يَتَّقي اللَّ ﴿ َه يَْجَعْل لَُه َمْخرًَجا َويَْرزُقُْه مي

ُب َوَمْن يَتَوَكَّْل َعََل اللَّهي فَُهَو  َحيُْث ََّل  يَْحتَسي

 ﴾َحْسبُهُ 

 24 الطالق 2

10 
بَا ََّل يَُقوُموَن إيَّلَّ كَاَم يَُقوُم ﴿ يَن يَأْكُلُوَن الرِّ الَّذي

َن الَْمسِّ  ْيطَاُن مي ي يَتََخبَّطُُه الشَّ  ﴾...  اَّلیةالَّذي
 25 البقرة 275
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11 

َدقَاتي َواللَُّه ََّل ﴿  بَا َويُْرِبي الصَّ ََيَْحُق اللَُّه الرِّ

اٍر أَثييمٍ  بُّ كُلَّ كَفَّ  ﴾يُحي
 315 -26 البقرة 276

12 

اليَحاتي َوأَقَاُموا  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمي ﴿إينَّ الَّذي

كَاَة لَُهْم أَْجرُُهْم عي  اَلَة َوآتَُوا الزَّ ْم الصَّ نَْد َربِّهي

 ﴾...  اَلیة
 26 البقرة 277

13 

َي  يَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَقي ﴿يَا أَيَُّها الَّذي

نييَ  بَا إيْن كُْنتُْم ُمْؤمي َن الرِّ فَإيْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ، مي

َن اللَّهي   ﴾...  اْلیةبيَحرٍْب مي
 315-27 البقرة 278-279

14 
َة َوََّل ﴿َوالَّ  ضَّ َهَب َوالْفي يَن يَْكنيزُوَن الذَّ ذي

ُْهْم بيَعَذاٍب أَلييٍم﴾ ُقونََها ِفي َسبييلي اللَّهي فَبرَشِّ   يُنْفي
 29 التوبة 34

15 
ُق َعني الَْهَوىَٰ ﴿ إيْن ُهَو إيَّلَّ َوْحي   َوَما يَْنطي

 ﴾يُوَحى
 49 النجم 3-4

يَن آَمُنوا أَْوفُوا بي  16  185-160-67 املائدة 1 الُْعُقودي ﴾﴿يَا أَيَُّها الَّذي

17 
يَن آَمُنوا ََّل تَُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل  ﴿ يَا أَيَُّها الَّذي

 َوتَُخونُوا أََمانَاتيُكْم َوأَنْتُْم تَْعلَُموَن﴾
 94 االنفال 27

18 
ْن فَْضلي اللَّهي َواذُْكُروا اللََّه كَثيْيًا  ﴿َوابْتَُغوا مي

 ُحوَن﴾لََعلَُّكْم تُْفلي 
 95 الجمعة 10

19 
ْن  ﴿ بُوَن ِفي اْلرْضي يَبْتَُغوَن مي َوآَخُروَن يرَْضي

﴾   فَْضلي اللَّهي
 92 املزمل 20

20 ﴿ ﴾ يُد بيُكُم الُْعرْسَ يُد اللَُّه بيُكُم الْيُرْسَ َوََّل يُري  107 البقرة 185 يُري

َف َعنُْكْم﴾ 21 يُد اللَُّه أَْن يَُخفِّ  107 النساء 27 ﴿يُري

22 
يَن آَمنُوا إيَذا تََدايَنْتُْم بيَديٍْن إيىَل ی َ﴿ ا أَيَُّها الَّذي

ى فَاْكتُُبوهُ   ﴾...أََجٍل ُمَسمًّ
 البقرة 282

125-136 

 

23 

رُْه إينَّ َخْْيَ َمني  ﴿ قَالَْت إيْحَداُهاَم يَا أَبَتي اْستَأْجي

يُ  يُد أَْن  اْستَاجرت الَْقوييُّ اْْلَمي قَاَل إيِّنِّ أُري

 ﴾اْلیة ... َحَك أُنْكي 

 177 القصص 27 -26
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24 ﴾  205 النساء 12 ﴿فَُهْم رُشَكَآُء ىفي ٱلثُّلُثي

25 

ي بَْعُضُهْم َعََلَٰ  َن الُْخلَطَاءي لَيَْبغي ﴿َوإينَّ كَثيْيًا مي

اليَحاتي  بَْعٍض  لُوا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعمي إيَّلَّ الَّذي

 َوقَلييل  َما ُهْم﴾

 205 ص 24

26 
ِّ َوالتَّْقَوى َوََّل تََعاَونُوا َوتََعاَونُ  ﴿ وا َعََل الرْبي

﴾  َعََل اْليثْمي َوالُْعْدَواني
 297 املائدة 2

27 
﴿إينَّ اللََّه يَأُْمرُكُْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاتي إيىَلَٰ 

 أَْهليَها﴾
 297 النساء 58

 

 



 شریف ملسو هيلع هللا ىلص ت احادیث نبویفهرس

 

 راویاسم  منت حدیث نبوی رشیف شامره
ه درج

 حدیث

شامره 

 صفحه

 کتاب

1 

يَن )) يَن يَلُوىني ثُمَّ الَّذي تيى الَْقرُْن الَّذي َخْْيُ أُمَّ

ىءُ قَْوم  تَْسبيُق  يَن يَلُونَُهْم ثُمَّ يَجي يَلُونَُهْم ثُمَّ الَّذي

ْم  هي  الحدیث...((َشَهاَدُة أََحدي

عبدالله بن 

مسعود رضی 

 الله عنه

 11 صحیح

2 

الفضة، والرُبُّ ))الذهب بالذهب والفضة ب

بالربِّ، والشعْي بالشعْي، والتمر بالتمر، 

 حدیث .... ((ال وامللح بامللح

ابی سعید 

الخدری 

 رضی الله عنه

صحیح و 

 متفق علیه

22-29-50-

53 

3 

اجتنبوا السبع املُوبيَقات، قالوا: يا رسول  ))

؟ قال: الرشُك بالله، والسحُر،  الله، وما ُهنَّ

َحرََّم الله إَّل بالحق،  وقَتُْل النفسي التي

با،   حدیث ... ((الوأكُل الرِّ

ابی هریرة 

 رضی الله عنه

صحیح و 

 متفق علیه
27 

4 
الربا ثالثة وسبعون باباً، أيرسها  مثل أن ))

 ((ينكح الرجل أمه

عبد الله بن 

مسعود رضی 

 الله عنه

 28 صحیح

5 

 

آكل الربا ومؤكله وكاتبه الله،  لعن))

 ((واءوشاهديه وقال هم س

جابر بن 

عبدالله رضی 

 الله عنه

 28 صحیح

6 
)) من حمل علينا السالح، فليس منا، ومن 

 ((غشنا، فليس منا

ابی هریرة 

 رضی الله عنه
 94 صحیح

7 

))إذا تبایعتم بالعینة وأخذتم أذناب البقر 

ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد سلط الله 

 علیکم  الحدیث ... ((

دالله بن عب

عمر رضی 

 لله عنهاما

 109 صحیح
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8 
)) من أسلف ِف متر فلیسلف ِف کیل 

 معلوم ووزن معلوم إلی أجل معلوم((

عبدالله بن 

عباس رضی 

 الله عنهام

صحیح 

 متفق علیه

 

137-141 

9 
َّل تَُسلُِّفوا ِفي الثِّاَمري َحتَّى يَبُْدَو )) 

 ((َصالُحَها

عبد الله بن 

عمر رضی 

 الله عنهام

صحیح 

 متفق علیه
144 

 )) َّل تجمع أمتي علی ضاللة (( 10

عبدالله بن 

عمر رضی 

 الله عنهام

 159 صحیح

11 

الصلح جائز بي املسلمي، إَّل صلحاً ))

حرَّم حالَّلً أو أحلَّ حراماً، واملسلمون عَل 

 الحدیث ... (( رشوطهم

عمرو بن 

عوف املزين 

 رضی الله عنه

 160 صحيح

12 

إىل فالنة  مصَل الله عليه وسلبعث رسول الله ))

أن مري غالمك  سهل امرأة قد سامها

 الحدیث ... (( النجار

ابی حازم 

 رضی الله عنه

متفق علیه 

 صحیح
161 

فَّ َعرَقُُه(( 13 ْيَ أَْجرَُه قَبَْل أَْن يَجي  ))أَْعطُوا اْْلَجي

عبد الله بن 

عمر رضی 

 الله عنهام

 177 ضعيف

14 

: قال اللُه: ثالثة  أنا َخصُمهم يوَم ال))  قيامةي

رجل  أعطى ِب ثمَّ غدَر، ورجل  باع حرًّا 

 الحدیث ... (( فأكََل مثنَه

ابی هریرة 

 رضی الله عنه
 178 ضعيف

15 
)) أنا ثالث الرشیکین مامل یخن احدهام 

 صاحبه، فإذا خانه خرجت من بینهام((

ابی هریرة 

 رضی الله عنه
 205 صحیح

 ()) یرساً وَّل تعرساً وبرشاً وَّل تنفراً( 16
ابی اسامة 

 رضی الله عنه
 207 صحیح

 ((امنا بعثتم میرسین ومل تبعثوا معرسین)) 17
ة ايب هرير 

 رضی الله عنه
 207 صحیح
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18 

)) ثالث فیهن الربکة البیع إلی أجل 

واملقارضة وأخالط الرب بالشعیر للبیت َّل 

 للبیع((

صهیب رضی 

 الله عنه
 261 ضعیف

19 

 دفع ماَّلً  كان العباس بن عبد املطلب إذا))

 کمضاربة اشرتط عَل صاحبه أْن َّل يسل

 حدیث ... ((ال به بحراً 

عبد الله ابن 

عباس رضی 

 الله عنهام

 262 ضعیف

20 

)) مثل املصيل کمثل التاجر َّل یخلص له 

ربحه حتی یخلص له رأس ماله، کذلک 

 حدیث ... ((املصيل ال

علی بن ابی 

طالب رضی 

 الله عنه

 274 ضعيف

21 
ْلمانة إلی من ائتمنك، وَّل تخن من )) أّد يا

 خانك((

ابی هریرة 

 رضی الله عنه
 297 صحيح

22 

َس عن أخیه املؤمن ُکربًة من  )) من نفَّ

کُرب الدنیا، نفَّس الله عنه سبعین کُربًة من 

 کُرب اَلخرة((

ابی هریرة 

 رضی الله عنه
 298 صحیح
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 نارش ) ــــ (  الصکوک االسالمیة و تطبیقاتها املعارصة،، د. داغی علی محي الدین القرة .73

 ، نارش ) ــــ (الصکوک اإلسالمیة بین النظریة والتطبیقد. دوابة ارشف،  .74

 ، نارش ) ــــ (د. شحاته حسین، مفهوم صکوک الستثامر اَّلسالمیة .75
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مجلۀ فقه  -نارش  ،الصور املرشوعة فیه() التأجیر املنتهي بالتملیک و محمد عبدالله، مقالۀ  .105

 2105( ص 5اسالمی شامره )

مجلة مجمع الفقه السالمي شامره  -نارش  ،(بیع املرابحة لألمر بارشاء)مقالۀ املرصی رفیق،  .106

 1133ص  2ج  5

) ضامن جهات إصدار الصکوک الرشعیة لنتائج دراسات ( تحت عنوان 4مقالة شامره ) .107

 80 – 1ص  7شامره  7ع الرشعیة والقانون، ج مجلة قطا  -نارش  الجدوي(
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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  در مورد مؤلف :
 وَّلیت لوگر )ستانکزی( فرزند دکتور سحرگل علم )ستانکزی( مسـکونه  دکتور محمد ظریف علم

  ابتدائی ولسوالی محمد آغه بوده، در ساحۀ چهلستون شهر کابل چشم به دنیا گشـوده او تعلیامت
 ـۀ عالـی ـــدر مدرســــه و دورۀ ثانوی خویش را ــــــــــۀ عالی حبیبیـــــــخویش  را در لیس

  علیه شــــهر کـــــابل به امتام رسانیده. حمة اللهر امام ابوحنیفه 

پوهنځی رشعیات ۀ فقه و قانون رشتـ ش شامل ه ۱۳۷۴در سال  ستانکزی پس از سپری منودن موفقانه امتحان کانکور

بعد هـ ش ۱۳۹۰هـ ش بدرجه لسانس از این پوهنتون فارغ گردید ستانکزی در سال  ۱۳۷۸هنتون کابل گردید و در سال پو 

گردیده  ځی رشعیات  پوهنتون کابلۀ ماسرتی در رشتۀ رشیعة و قانون  پوهنامتحان کانکور شامل دور  سپری منودن موفقانه زا

هـ ش از این رشته بسویۀ ماسرت فارغ گردید، ستانکزی آخرین مرحله تحصیلی را نیز در کشور عزیز خویش  ۱۳۹۳و در سال 

هـ ش بعد از سپری منودن موفقانه امتحان کانکور شامل مرحله دکتورا در  ۱۳۹۵افغانستان به اکامل رسانیده او در سال 

گرهار گردید و بعد از سپری منودن موفقانۀ دو سمسرت دروس منهجی در سال ځی رشعیات، پوهنتون ننرشتۀ فقه و قانون پوهن

 -نین اْلفغاِّن وتطبیقاته املعارصة هـ ش تیزس خویش را تحت عنوان )عقد الوکالة واحکامه ِف الفقه السالمي والقوا ۱۴۰۰

 است. هدراسة تحلیلیة، تطبیقیة، مقارنة( تکمیل و موفقانه دفاع منود
هـ ش نیز فارغ گردیده است او  ۱۳۸۳( ستاژ قضائی  در سال ۲۱دکتور ستانکزی برعالوه دوره های تحصیلی از دورۀ )

ځی های حقوق، در بخش های مختلف اکادمیک ) پوهن( سال سابقۀ کاری در بخش های عدلی، اداری و تدریس ۲۰مدت )

 و آموزش های فقۀ قضائی و قانونی( دارد. رشعیات
 سایر تألیفات چاپ شده دکتور ستانکزی:

 ؛کتاب اصول محاکامت مدنی -۱
 کتاب اصول محاکامت جزائی ؛-۲
 کتاب اصول اجراآت و محاکامت جزائی؛ -۳
 وقانون؛کتاب اجراآت دعوای مدنی از دیدگاۀ فقه -۴
 کتاب جرایم ناشی از فساد اداری طبق قانون جزای سابق؛-۵
 کتاب حقوق جزای اختصاصی جرایم فساد اداری طبق کود جزاء همراه فرضیه های توضیحی، نقد و تحلیل؛-۶
 کتاب قواعد علم میراث، ترجمۀ الرساجی ِف املیراث با مقارنۀ قانون مدنی و تحلیل مسایل آن؛-۷
 م حقوق، کلیات قانونی در سیستم حقوقی افغانستان؛کتاب مبادی عل-۸
 عقد الوکالة و احکامه ِف الفقه اَّلسالمي والقوانین اَّلفغانیة، تطبیقاته املعارصة، دراسة، تحلیلیة، تطبیقیة، مقارنة؛-۹
 نرش دها مقاله علمی حقوقی و فقهی در نرشات چاپی؛ -۱۰
 در ویبالک تحت عنوان)د ستانکزی حقوقی ویبالک پانه(. ی پشتو، دری و عربیبه لسانها ، فقهی و قانونیینرش مطالب حقوق -۱۱
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