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¶ املرابحة

¶ خطوات بيع املرابحة في املؤسسات املالية اإلسالمية

 الـــــخـــــراج بــــالــــضــــمــــان، قـــــاعـــــدة عـــظـــيـــمـــة فـــــي أبــــــواب 
املعامالت، والخراج: هو الكسب والربح، والضمان: 
هـــو ضـــمـــان املــتــلــف، والـــبـــاء هــنــا مــعــنــاهــا: الـــخـــراج 

مستحق بالضمان فيكون الخراج له.
فإذا أخذ اإلنسان عارية -والعارية مضمونة- وتلفت 
عنده فإنه يضمنها، وإذا اعتدى ولده أو بهيمته أو 
هو على شيء لغيره فإنه يضمنه. إذًا، فالضمان: هو 
تعويض عما أتلفه اإلنسان والخراج ضد الضمان، 

ففي الضمان يدفع، وفي الخراج يأخذ. 
أصل القاعدة: -

حـــديـــث نـــبـــوي صــحــيــح ومـــعـــنـــاه مـــا خــــرج مـــن عني 
ومــنــفــعــة، فــهــو لــلــمــشــتــري مــقــابــل مـــا كـــان عــلــيــه من 
ضمان امللك، فإنـه لو تلف املبيع كان عليه ضمانه، 

ة له؛ ليكون الغنم مقابل الغرم.  فالغلَّ
وســبــب ورود هــــذا الـــحـــديـــث: أنَّ رجــــال ابـــتـــاع عــبــدا 
فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد فيه عيبا، 
ه  فــخــاصــمــه إلـــى الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وســلــم فـــردَّ
عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غالمي، 

فقال عليه السالم: «الخراج بالضمان». 
رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن 

الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. 
ة  قال أبو عبيد رحمه الله: الخراج في هذا الحديث غلَّ
ه زمانا، ثم يعثر منه  العبد يشتريه الرجل فيستغلَّ
ه ويأخذ جميع الثمن،  سه البائع، فيردُّ على عيب دلَّ
ها؛ ألنــهَّ كــان في ضمانه، ولــو هلك  ته كلِّ ويفوز بغلَّ

هلك من ماله.

شرح القاعدة: 
نــقــل اإلمـــــام الــســيــوطــي عـــن أبـــي عــبــيــد: الـــخـــراج في 
الــرجــل فيستغله  الــعــبــد يشتريه  الــحــديــث غــلــة  هـــذا 
زمانا، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع، فيرده، 
الثمن. ويــفــوز بغلته كلها; ألنــه كان  ويــأخــذ جميع 
في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله، انتهى (األشباه 

والنظائر للسيوطي). 
قـــال الــفــقــهــاء: مــعــنــاه مــا خـــرج مــن الـــشـــيء: مــن غلة، 
ومنفعة، وعــني، فهو للمشتري عــوض ما كــان عليه 
من ضمان امللك، فإنه لو تلف املبيع كان من ضمانه، 

فالغلة له، ليكون الغنم في مقابلة الغرم.
من تطبيقات القاعدة: 

- املفلس إذا أتجر بالعروض من أمواله، بعد الحجر 

عليه من الغرماء، فإن الربح له، ألن ضمانها عليه.
- الغاصب إذا أتجر باملال املغصوب يكون ربحه له، 

ألنه في ضمانه، والخراج بالضمان.
- غلة الرهن للراهن، ألن الضمان عليه.

الغلة للمشتري فــي خمسة مــواضــع إذا رد  - تــكــون 
كـــان عــلــيــه، تفصيله على  املــبــيــع، ألن ضــمــانــه  مــنــه 

النحو التالي: 
الغلة إذا رد املبيع لفساد العقد،  أ- ال يــرد املشتري 
أو لعيب فيه إذا أزهقت الثمرة، ألن الضمان عليه، 

ويردها قبل ذلك. 
ب- ال يـــرد املــشــتــري الــغــلــة للشفيع مــع الــشــقــص إذا 
الثمرة، ألن الضمان كــان عليه، ويردها قبل  يبست 

ذلك. 

مستثنيات القاعدة:
 يستثنى من قاعدة الخراج بالضمان الغاصب، فإنه 
الــشــيء املغصوب،  يضمن، ويــرد الغلة املتولدة مــن 
إذا كــانــت عــلــى هيئته وصـــورتـــه، كــنــســل الــحــيــوان. 
ويــســتــثــنــى أيـــضـــا الـــتـــصـــريـــة، وهــــي أن يــمــســك عن 
حالب الشاة أو الناقة حتى يعظم ضرعها الجتماع 
إلــى السوق للبيع فيشتريها  اللنب فيه، ثم يجلبها 
الــحــال، فــإذا حلبها اكتشف بعد  املشتري على تلك 
يــــوم أو يـــومـــني أنـــهـــا كـــانـــت مــــصــــراة. وقــــد ورد في 
الحديث ".. وال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها 
أمسكها وإن سخطها ردهــا وصاعًا من تمر". رواه 

البخاري ومسلم. 

➤➤

صفحة متخصصة في التعريف بصناعة الصيرفة اإلسالمية 
من إعداد: شركة بيت املشورة لالستشارات املالية 

لالستفسار وللمزيد من املعلومات يرجى التكرم باالطالع على 
املوقع اإللكتروني للشركة: 

www.b-mashura.com
info@b-mashura.com

منتجات مصرفية

ركن الفتوى

قواعد فقهية

علماء االقتصاد

 شبهات بيع املرابحة باألجل 
 السؤال

ـــنـــاس شــبــهــات عــلــى جـــــواز بيع  ال  أورد بــعــض 
املرابحة باألجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية 
كما أوردوا شبهات على جواز بيع املرابحة لآلمر 

بالشراء وهذه الشبهات هي:
لــيــس عند  مــا  بــيــع  الــعــقــد يتضمن  أن هـــذا  أوال: 
اإلنسان، ثانيا: تأجيل البدلني، ثالثا: أنه بيع دراهم 
بدراهم واملبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق، رابعًا: 
أن املالكية منعوا اإللزام بالوعد في البيع، خامسًا: 

أن هذا العقد يتضمن تلفيقا غير جائز؟

الجواب
بــيــع املـــرابـــحـــة املــــعــــروف فـــي الــفــقــه اإلســـالمـــي 
جائز باتفاق سواء كان بالنقد أم باألجل وأن 
هذه الشبهة الربوية املثارة على بيع املرابحة 
الـــبـــيـــع وال  فــــي هـــــذا  لــيــســت واردة ال  بــــاألجــــل 
فــي البيع املــؤجــل وأمـــا صـــورة املــرابــحــة لآلمر 
بـــالـــشـــراء فــــإن الــلــجــنــة تــؤكــد تــوصــيــة املــؤتــمــر 
الثاني للمصرف اإلسالمي املنعقد في الكويت 
مع ما تضمنته من تحفظات بالنسبة لإللزام 
ونصها كما يلي: "قرر املؤتمر أن املواعدة على 
بيع املرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة 
املشتراة وحيازتها ثم بيعها ملن أمر بشرائها 
بــالــربــح املـــذكـــور فـــي الـــوعـــد الــســابــق هـــو أمــر 
جائز شرعا طاملا أنه كانت تقع على املصرف 
اإلســــالمــــي مـــســـؤولـــيـــة الــــهــــالك قـــبـــل الــتــســلــيــم 

وتبعة الرد فيما يستوجب الرد وأما بالنسبة 
لــلــوعــد وكـــونـــه مــلــزمــا لــآلمــر أو لــلــمــصــرف أو 
لــكــل مــنــهــمــا فــــإن األخـــــذ بــــاإللــــزام هـــو األحــفــظ 
املــعــامــالت وفيه  الــتــعــامــل واســتــقــرار  ملصلحة 
مــراعــاة ملصلحة املــصــرف والعميل وأن األخــذ 
باإللزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير 
فــي األخـــذ بما يـــراه فــي مسألة الــقــول بــاإللــزام 
حــســب مــا تـــراه هيئة الــرقــابــة الــشــرعــيــة لــديــه، 
"وأما الشبهات املثارة على بيع املرابحة لآلمر 

بالشراء فإن الرد عليها كما يلي:
الــعــقــد ال يــنــطــوي عــلــى بــيــع ما  أوال: إن هــــذا 
ليس عند اإلنسان ألن عقد البيع الذي يتم مع 
املشتري إنما يتم بعد التملك الفعلي فضال عن 
أن شبهة النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده 

ليست محل اتفاق.
ثانيا: إن شبهة تأجيل البدلني ليست واردة 
ألن تمليك السلعة (وهي أحد البدلني) يتم في 

صورتي الثمن الحالي أو املؤجل.
ثالثا: التبادل في القرض على أساس التعامل 
الــــربــــوي يــقــع بـــني الـــشـــيء ومــثــلــه كــــأن يعطي 
املــرابــي للمدين مائة ريــال ألجــل ثــم يستردها 
البيع  أمــا فــي  عند االستحقاق بمائة وعــشــرة 
في املرابحة ألجل فإن التبادل يقع على أشياء 
مختلفة هي السلعة املبيعة والثمن (النقود) 
التعامل باملرابحة على  فكيف يعقل أن يقاس 
الــتــعــامــل بــالــربــا خــصــوصــا وأنـــه رغـــم تحديد 
الربح في املرابحة إال أن هذا التحديد فيه إما 
الربح للمأمور بالشراء مقارنة بسعر  تفويت 
ارتــفــاع السعر أو تحقق خسارة  الــســوق عند 
لــآلمــر عند حـــدوث العكس وهـــذا الــتــأثــر ناتج 
عن عرض وطلب البضاعة ال عن عرض وطلب 

النقود.
رابــعــا: إن املــنــع (مــن لـــزوم الــوعــد بالبيع) عند 
املالكية مشروط بشرطني ال يتحققان في هذه 

الحالة وهذان الشرطان هما: -
1 / أن يــكــون املــطــلــوب مــنــه الــســلــعــة مـــن أهــل 

العينة.
الــســلــعــة طــلــبــهــا لينتفع  يـــكـــون طـــالـــب  2 / أن 

بثمنها ال لعينها.
   [ندوة البركة األولى الفتوى رقم (8)] 

 الشيخ مصطفى أحمد الزرقا  
 هـــو الــعــالمــة الــفــقــيــه األصـــولـــي الشيخ 
مصطفى بن العالمة الشيخ أحمد بن 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن الــســيــد عــثــمــان بن 
الــحــاج مــحــمــد بــن عــبــد الـــقـــادر الــزرقــا، 
الــزرقــا بمدينة حلب في  ولــد األســتــاذ 
عام 1322 هـ املوافق 1904 م من أبوين 
س  صالحني، ونشأ في بيئة علمية أسَّ
الفقيه محمد  الــعــالمــة  دعــائــمــهــا جـــده 
الـــزرقـــا (ت 1343)هــــــــ، وأطـــلـــق األســتــاذ 
عــلــي الـــطـــنـــطـــاوي عــلــى هــــذه الــســلــســة 

العلمية (سلسة الذهب).
القرآن الكريم،  بدأ دراسته في كتاتيب 
وقــرأ في بدايته كتاب (الكفراوي على 
اآلجـــــرومـــــيـــــة) عـــلـــى الــــعــــالمــــة املــحــقــق 
محمود بن سعيد السنكري. وتوجهت 
الــتــجــارة، ولكن جده  إلــى  رغبة الشيخ 
أصرَّ على والده أن يسجله في املدرسة 

الخسروفية.
وكان من أبرز شيوخه الذين أثروا في 

حياته العلمية: 
- والــــده الــعــالمــة الــشــيــخ أحــمــد الــزرقــا، 
حيث درس عليه الفقه الحنفي، وقواعد 

األحكام العدلية.
- والعالمة املؤرخ محمد راغب الطباخ، 
ودرس عليه الحديث والسيرة النبوية.

- والـــعـــالمـــة الــشــيــخ مــحــمــد الــحــنــيــفــي، 
ودرس عليه شرحه لجوهرة التوحيد 
(املنهاج السديد) و(رســالــة التوحيد) 
للشيخ محمد عــبــده، كــمــا درس عليه 
التفسير والبالغة. وهــؤالء الثالثة هم 

أبرز أساتذته.

- كـــان كثير التطلع لــإلملــام بمجريات 
الثقافة الحديثة العامة، لذلك اتفق مع 
رفــيــق صــبــاه مــعــروف الــدوالــيــبــي على 
متابعة دراسة الثانوية العامة، ودخل 
االمــــتــــحــــان فــــي شــعــبــتــي الـــبـــاكـــلـــوريـــا 
األولـــــــــــى (الـــــعـــــلـــــوم واآلداب) ونـــجـــح 
بــالــدرجــة األولـــــى عــلــى طـــالب ســوريــا، 
وكــــذلــــك الـــبـــكـــالـــوريـــا الـــثـــانـــيـــة – قــســم 
الفلسفة - وأحــرز األولية على طالبها 

في دمشق.
- اشــتــغــل بــاملــحــامــاة ملـــدة عــشــر سنني، 

بعد تخرجه في كلية الحقوق.
- عّني مدرسًا للحقوق املدنية والشريعة 
في كلية الحقوق 1944، ورئيسًا لقسم 
القانون املدني والشريعة حتى بلوغه 

سن التقاعد 1966م

الفقه  - تــولــى رئــاســة لجنة مــوســوعــة 
اإلســالمــي فــي كلية الشريعة بجامعة 

دمشق التي بدأت عام(1955).
- اخـــتـــيـــر خـــبـــيـــرًا ملــــشــــروع املـــوســـوعـــة 

الفقهية في الكويت سنة (1966).
- شــــارك كــعــضــو فــي املــجــامــع الفقهية 
(رابطة العالم اإلسالمي بمكة – منظمة 

املؤتمر اإلسالمي في جدة).
مـــنـــهـــج الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى الـــــزرقـــــا فــي 

الفتوى: 
يــــرى الــشــيــخ الــــزرقــــا (أن الــشــريــعــة ال 
يــمــثــلــهــا مـــذهـــب واحـــــد وإنـــمـــا يمثلها 
مجموع املذاهب واملدارس الفقهية على 
اخـــتـــالف مــشــاربــهــا وتـــعـــدد مسالكها 
كـــمـــا يــتــجــلــى ذلـــــك بــــوضــــوح فــــي عـــدد 
الــفــتــاوى، وهـــو يـــرى أن العصبية  مــن 
املذهبية سجن ضيق في جنة الشريعة 

الفيحاء).
- يقوم منهجه على أسس هي: 

-1 االســـتـــقـــالل فـــي الــفــهــم والـــبـــعـــد عن 
الــتــخــفــيــف  املــــذهــــبــــيــــة -2  الـــعـــصـــبـــيـــة 
والتيسير والبعد عن الحرج بضوابطه 
الفقهية -3 تطبيق مبدأ سد الذرائع -4 
األخذ بفقه الضرورة -5 التعليل للحكم 
الدياني بجانب  الفقهي -6 ذكر الحكم 
الحكم القضائي -7 االستدالل بالقواعد 
الفقهية واألصولية -8 إحالة املستفتي 
إلى كتاب يستوفي املوضوع -9 سؤال 
الـــعـــلـــم -10 إيـــجـــاد  إخـــــوانـــــه مــــن أهــــــل 
البدائل الشرعية لألوضاع املحرمة -11 

تقييد الفتوى بقيود وضوابط. 

¶  مصطفى أحمد الزرقا 

مصطلحات اقتصادية

ق َورُّ
َ
الت

، أي صار 
ُ

ْوَرَق الرجل
َ
 يقال في اللغة: أ

ذا َوِرق.
والَوِرق: الدراهم املضروبة من الفضة 
غــيــر  أو  مــــضــــروبــــة  الـــفـــضـــة  وقـــــيـــــل: 
مــضــروبــة، والـــتـــورق: طــلــب الــــورق أي 
الــــدراهــــم، وبــاملــفــهــوم املــعــاصــر طــلــب 
الـــنـــقـــود. يــنــظــر: الـــقـــامـــوس املــحــيــط1: 

928، املصباح املنير2: 655.
وأمـــــــــــا فـــــــي االصــــــــطــــــــالح الــــفــــقــــهــــي: 
الشخص  (أن يشتري  بــه  فاملقصود 
لغير  نقًدا  يبيعها  ثم  أجل،  إلى  سلعة 
البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل 
بـــذلـــك عــلــى الـــنـــقـــد) . يــنــظــر: كــشــاف 

القناع 3: 186.
يـــــأتـــــي شــخــص  أن  ذلـــــــــك:  وصــــــــــورة 
مـــحـــتـــاج إلــــى الـــنـــقـــود إلــــى املــؤســســة 
املـــالـــيـــة اإلســـالمـــيـــة ويـــشـــتـــري مــنــهــا 
ألـــف   50,000 بــقــيــمــة  ســـيـــارة  مـــثـــًال 
ريـــال قــطــري عــلــى أن يــســددهــا املبلغ 
مـــجـــزءًا عــلــى شــكــل أقـــســـاط، فــيــأخــذ 
السيارة ويبيعها إلى طرف آخر غير 
ــــذي اشـــتـــرت مــنــه املــؤســســة املــالــيــة  ال
قـــطـــري،  ريـــــال   45,000 أقــــل  بــقــيــمــة 
الناتجة عن  بالسيولة  ليسد حاجته 

البيع.  هذا 

من بيوع األمانة التي تستلزم اإلفصاح عن التكلفة

 املرابحة: البيع بمثل رأس املال مع زيادة ربح معلوم 

 ١- قــولــه تــعــالــى: ((وأحــــل الــلــه البيع وحـــرم الــربــا)) 
البقرة:٢٧٥، حيث بينت اآلية أن األصل في البيوع 
اإلباحة إال ما ورد النهي عنه بنص شرعي فيجب 
االمتناع عنه، وبيع املرابحة لم يرد فيه تحريم فهو 

مما أحله الله.
٢- مــا جـــاء عــن عــائــشــة رضـــي الــلــه عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم: "اشترى طعامًا من يهودي 
إلى أجل ورهنه درعًا من حديد". البخاري (٢٠٦٨) 

ومسلم (١٦٠٣). 
وهــــذا الــحــديــث يـــدل عــلــى جــــواز الــبــيــع مــع تأجيل 
الثمن، وبيع املرابحة ما هو إال بيع مؤجل الثمن، 

ويكون الثمن مقسطًا على آجــــال معلومة.
٣- ومــــا جــــاء عـــن عــائــشــة رضــــي الــلــه عــنــهــا قــالــت: 
َواٍق، 

َ
جاءتني َبِريَرُة فقالت: َكاَتْبُت أهلي على ِتْسِع أ

َحبَّ أهُلِك أن 
َ
ْلُت: ِإْن أ

ُ
ق

َ
ِعيِنيِني، ف

َ
أ

َ
، ف

ٌ
ة في ُكلِّ َعاٍم َوِقيَّ

َعْلُت، فذهبت َبِريَرُة 
َ
ِك لي ف

ُ
َها لهم، ويكون َوَالؤ ُعدَّ

َ
أ

َبْوا ذلك عليها، فجاءت من 
َ
أ

َ
ْهِلَها، فقالت لهم ف

َ
ِإَلى أ

َم جالس،  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ عندهم ورسول اللَّ
َبْوا ِإالَّ أن يكون 

َ
أ

َ
ي قد عرضت ذلَك عليهم ف

ِّ
فقالت: إن

ــَم،  ــى الــلــُه َعــَلــْيــِه َوَســلَّ ــِبــيُّ َصــلَّ
َّ
الــــَوَالُء لهم، فسمع الــن

ـــَم،  ــى الــلــُه َعــَلــْيــِه َوَســـلَّ ــِبــيَّ َصــلَّ
َّ
 الــن

ُ
ـــَبـــَرْت عــائــشــة

ْ
خ

َ
ـــأ

َ
ف

الــَوَالُء  َما 
َّ
الـــَوَالَء، فإن َترِطي لهم 

ْ
ِذيَها واش

ُ
فقال: "خ

ى  ِه َصلَّ ، ثمَّ قام رسوُل اللَّ
ُ
"، ففعلت عائشة

َ
ْعَتق

َ
ملْن أ

ثنى عليه، 
َ
َه وأ اس، فحمَد اللَّ

َّ
َم في الن اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ

ُروًطا 
ُ

ــا بعُد، ما َباُل رجاٍل يشترطوَن ش مَّ
َ
ثمَّ قال: "أ

ــه، مــا كـــان مــن شـــرٍط لــيــس في  ليست فــي كــتــاب الــلَّ

اُء 
َ

ض
َ
ه فهو باطٌل، وإن كــان مائة شــرٍط، ق اللَّ كتاب 

 ."
َ

ْعَتق
َ
، وإنما الَوَالُء ملن أ

ُ
ق

َ
ْوث

َ
ِه أ ، وشرُط اللَّ

ُّ
َحق

َ
ِه أ اللَّ

البخاري (٢١٦٨).
وهــذا الحديث يــدل على جــواز تأجيل الثمن على 
أقساط، ويبني أن عقد املرابحة يتفق مع النصوص 

الشرعية.
٤- عن عمرو بن الحريش قال: "سألت عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار 
وال درهم، وإنما نبايع باإلبل والغنم إلى أجل، فما 
ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل 
الصدقة حتى نفدت، وبقي نــاس، فقال رســول الله 
صلى الله عليه وســلــم: اشتر لنا إبــًال مــن قالئص 
مــن إبـــل الــصــدقــة إذا جـــاءت حــتــى نــؤديــهــا إليهم، 
فاشتريت البعير باالثنني والــثــالث قالئص حتى 
فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إبــل الصدقة". أحمد (٧٠٢٥)، والحاكم (٢٣٤٠)  من 
وقــــــال عـــنـــه: صــحــيــح عـــلـــى شـــــرط مـــســـلـــم، ووافـــقـــه 

الذهبي.
وفــيــه بــيــان جـــواز بــيــع السلعة بــأكــثــر مــن قيمتها 
مؤجًال، قال ابن املسيب: ال ربا في الحيوان البعير 
بالبعيرين، والــشــاة بالشاتني إلــى أجــل، وقــال ابن 
سيرين: ال بأس بعير ببعيرين نسيئة. ينظر: فتح 

الباري٤/ ٥٢٩.
وهــــذه األدلــة تبني مشروعيـــــة بيع املرابحة التي 

تعمل بها اليوم املؤسسات املالية اإلسالمية. 

 املرابحة: هي البيع بمثل رأس املال مع زيادة ربح معلوم. وهي من بيوع 
الحقيقية للشراء  التكلفة  للعميل عن  التي تستلزم اإلفصاح  األمانة 

واالتفاق معه على قدر الربح بداية.

أدلة مشروعية منتج املرابحة:
ـــــة بــمــشــروعــيــة الــعــمــل بــمــنــتــج بــيــع املـــرابـــحـــة، وبــيــنــت  لــقــد جــــاءت األدل

النصوص صحة هذا البيع ولعلنا نذكر بعضًا منها:

 قاعدة «الخراج بالضمان» 
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 السؤال: حكم بيع التورق؟ 

يشمل قسمني: منضبطا ومنظما 

 بيع شخص ما اشتراه باألجل التورق: 
بنقد حال أقل منه 

 التورق هو بيع شخص ما اشتراه باألجل بنقد حال أقل 
منه.

وهو على قسمني:
❶ الـــتـــورق املــنــضــبــط: وهـــو أن يــشــتــري شــخــص بضاعة 
املــرابــحــة لآلمر بــالــشــراء ثــم يبيعها نقدًا  بــاألجــل بطريق 

لغير البائع بأقل مما اشتراها به.

البنك اإلسالمي فيشتري  إلــى  وصورته أن يأتي العميل 
املــرابــحــة لــآلمــر بــالــشــراء مقابل ثمن  منه ســيــارة بطريق 
إلــى طــرف ثالث غير  مقسط، ثم يأخذ السيارة ويبيعها 
البائع األول بثمن حال أقل مما اشتراها به ليستفيد من 

السيولة النقدية التي يحصل عليها في سد حاجته.
❷ التورق املنظم: هو شراء املستورق سلعة من األسواق 
الــدولــيــة أو مــا شابهها بثمن مــؤجــل يتولى  املحلية أو 
البائع (املمّول) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره 
أو بتواطؤ املستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال 

أقل غالبًا.

وصورته أن يأتي العميل إلى البنك اإلسالمي يريد نقودًا 
البنك اإلسالمي سلعًا دولية  من خالل التورق، فيشتري 
ثم يبيعها له باألجل، ثم يتولى البنك اإلسالمي بيع تلك 
السلع نيابة عنه بأقل مما اشتراها به ووضع الثمن في 

حسابه، ليستفيد من السيولة النقدية لسد حاجته.

◄ حكم التورق املنضبط:

ذهــب جمهور الفقهاء إلــى جـــواز الــتــورق، وهــو مــا ذهب 
إليه املجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الخامسة عشرة 

1419هـ/ 1998م.ينظر: املوسوعة الفقهية 14: 147.
 واستدلوا على مشروعيته بالتالي:

َبا))  َم الرِّ َحلَّ الّلُه اْلَبْيَع َوَحرَّ
َ
أوًال: الكتاب: بقوله تعالى: ((َوأ

[ سورة البقرة: 257 ] فإن لفظ البيع يدل على العموم أي 
ق بيع والــقــاعــدة الشرعية تــقــول «  كــل بيع مــبــاح، والــتــورُّ

األصل في األقوال واألفعال والعقود والشروط اإلباحة».
ثانيًا: السنة: بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الــلــه عليه وســلــم " استعمل رجـــًال على خيبر،  الــلــه صلى 
أُكلُّ  فجاءهم بتمر جنيب (التمر الجيد أو الطيب) فقال: 
تمر خيبر هكذا، قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني، 
والصاعني بالثالثة، فقال: ال تفعل، بع الَجْمع (صنف من 
الــــرديء) بــالــدراهــم، ثــم ابــتــع بــالــدراهــم جنيبا".  التمر أو 

البخاري رقم(2201).
وهـــذا الحديث ظــاهــر بــأن العملية اشتملت على عقدين 

منفصلني وال توجد عالقة بينهما.
ثــالــثــًا: املــعــقــول: إن الــقــاعــدة الــشــرعــيــة تــقــول بـــأن األصـــل 
فــي املــعــامــالت اإلبــاحــة مــا لــم يــرد دلــيــل على خــالفــه، وأن 
الــنــاس وتيسير سبل  الشريعة جـــاءت لتحقيق مصالح 
قضاء حوائجهم ما لم يخالف أصًال من أصول الشريعة 

اإلسالمية.

◄ حكم التورق املنظم:

ذهـــب املــجــمــع الــفــقــهــي اإلســـالمـــي الــتــابــع لــرابــطــة الــعــالــم 
اإلســــالمــــي فـــي دورتــــــه الــســابــعــة عـــشـــرة لـــعـــام 1424 ه/ 
2003م، وندوة البركة الثامنة والعشرون 1428هـــ/2007م، 
إلـــى عـــدم جــــواز الـــتـــورق املــنــظــم ووصــفــه املــجــمــع الفقهي 
بأنه عمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من 
الــذهــب أو الفضة) مــن أســـواق السلع العاملية أو غيرها، 
عــلــى املــســتــورق بثمن آجـــل، عــلــى أن يــلــتــزم املــصــرف- إمــا 
بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه 

في بيعها على مشتٍر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها 
للمستورق.

وبّني املجمع الفقهي أسباب املنع وهي كالتالي:
❶ أن الـــتـــزام الــبــائــع فــي عــقــد الـــتـــورق بــالــوكــالــة فــي بيع 
السلعة ملشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة 
أكـــان االلـــتـــزام مشروطًا  املــمــنــوعــة شــرعــًا، ســـواء  بالعينة 

صراحة، أم بحكم العرف والعادة املتبعة.
➋ أن هــــذه املــعــامــلــة تــــؤدي إلــــى كــثــيــر مـــن الـــحـــاالت إلــى 

اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم لصحة املعاملة.
➌ أن واقـــع هـــذه املــعــامــلــة يــقــوم عــلــى مــنــح تــمــويــل نقدي 
بـــــزيـــــادة ملــــا ســـمـــي بـــاملـــســـتـــورق فـــيـــهـــا مــــن املــــصــــرف فــي 
مــعــامــالت الــبــيــع والــــشــــراء الـــتـــي تـــجـــري مــنــه والـــتـــي هي 
صورية في معظم أحوالها، هــدف البنك من إجرائها أن 
تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل.وهذه املعاملة 
غير التورق الحقيقي املعروف عند الفقهاء، ملا بينهما من 
فــروق عديدة.فالتوّرق الحقيقي يقوم على شــراء حقيقي 
املــشــتــري، ويقبضها  لسلعة بثمن آجـــل، تــدخــل فــي مــلــك 
قبضًا حقيقيًا، وتــقــع فــي ضــمــانــه، ثــم يــقــوم ببيعها هو 
الــحــصــول عليه  إلــيــه، قــد يتمكن مــن  بثمن حـــاّل لحاجته 
وقد ال يتمكن. والفرق بني الثمن اآلجــل والحاّل ال يدخل 
الــذي طــرأ على املعاملة لغرض تسويغ  في ملك املصرف 
الــحــصــول عــلــى زيــــادة ملــا قـــدم مــن تــمــويــل لــهــذا الشخص 
بمعامالت صورية في معظم أحوالها، وهذا ال يتوافر في 

املعاملة املبينة التي تجريها بعض املصارف. 

 اإلجارة املنتهية بالتمليك 
   أوال: التعريف اللغوي: التأجير في اللغة: مشتق من األجر، 
وهو الجزاء على العمل، ويطلق أيضًا على الثواب . [ لسان 

العرب 10/4 ]
التمليك في اللغة: جعل الغير مالكًا للشيء. 

ثــانــيــا: اإلجــــارة املنتهية بالتمليك فــي اصــطــالح العلماء: 
هــي عــقــد عــلــى منفعة معلومة مــبــاحــة مــن عــني معينة أو 
الــذمــة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم  موصوفة فــي 
ومدة معلومة والتمليك قد يكون تمليكًا للعني، وقد يكون 
تــمــلــيــكــًا لــلــمــنــفــعــة، وقـــد يــكــون بـــعـــوض، وقـــد يــكــون بغير 

عوض. [ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد (5) 1409هـ ]
مــثــال لــذلــك: إذا كــانــت قيمة الــعــني الــتــي وقــع عليها العقد 
50000 ريــال وأجــرتــهــا شهريًا  1000 ريــال حسب املعتاد 
ألــفــني، وهـــي فــي الحقيقة قــســط مــن الثمن  جعلت األجــــرة 
حتى تبلغ القيمة املقدرة ، فإن أعسر بالقسط األخير مثًال 
سحبت منه العني باعتبار أنها مؤجرة وال يــرد عليه ما 

أخذ منه بناء على أنه استوفى املنفعة. 

 قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد واملعاني ال لأللفاظ واملباني» 

 الشيخ  محمد بن إبراهيم آل الشيخ «رحمه الله» 
 هو اإلمــام العالمة سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم 
بــن عبد اللطيف بــن عبد الرحمن بــن حسن بــن شيخ 

اإلسالم محـمد بن عبد الوهاب التميمي. 
ولــد رحمه الله تعالى يــوم عــاشــوراء من عــام 1311هـــ.. 
نشأ الشيخ نــشــأة دينية علمية، فــي بيت علم وديــن، 
فأدخل الكّتاب في صغره فحفظ القرآن مبكرًا، ثم بدأ 
الطلب على العلماء مبكرًا قبل أن يبلغ السادسة عشرة، 
ثــم أصــيــب رحــمــه الــلــه تعالى بــمــرض فــي عينيه وهو 
في هذه السن والزمه سنة تقريبًا حتى فقد بصره في 

حدود عام 1328هـ وهو في سن السابعة عشرة.

◄ دراسته: 

درس الشيخ محمد بن إبراهيم على الكثير من العلماء 
ومنهم عبد الرحمن بن مفيريج وقرأ عليه القرآن وهو 
صغير، وكان الشيخ محمد يثني كثيرًا على حفظ هذا 
الشيخ وقــد سمع وهــو يقول عنه: «إنــه آيــة في حفظه 
لكتاب الله، وفــي ضبطه لــإلعــراب، وكــان أثناء القراءة 

عليه يكتب فــإذا أخطأ أحــد في الحفظ أو الــقــراءة يرد 
عليه، وكان يرد الخطأ في الحفظ والخطأ في اإلعراب، 
وكـــان يفتح عــلــى األئــمــة إذا أخــطــأوا مــن أول اآليـــة أو 
الــتــي قــبــلــهــا». ودرس عــلــى يــد عــمــه عــبــد الــلــه بــن عبد 
اللطيف آل الشيخ وبدأ في الدراسة عليه قبل أن يفقد 
بصره، وكان عبد الله يحب محمدًا ويقدره كثيرًا رغم 
صغر سنه آنذاك، وقد سمع محمد وهو يصفه ويقول: 
«كنت إذا أتيت إليه يرحب بي ترحيبًا كثيرًا، ويقدمني 
الفعل مــن الشيخ يخجلني».  املــجــلــس، وكـــان هــذا  فــي 
ودرس أيضا على يد الشيخ سعد بن حمد بن عتيق 
وكــان محمد يحبه ويقدره كثيرًا، وكــان إذا ذكــره قال: 
«شيخنا الشيخ الكبير والعالم الشهير» وعبد الله بن 

راشد ومحمد بن عبد العزيز املانع.
وكان رحمه الله إمامًا ملسجد الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن - املسمى اآلن مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
الكبير، واســتــمــر فــي اإلمــامــة  - وكـــان خطيبًا للجامع 

والخطابة إلى موته رحمه الله تعالى. 
لــلــبــالد، وكـــان قبل فتح (إدارة  وكــذلــك كــان هــو املفتي 

اإلفـــتـــاء) رســمــيــًا هــو الــــذي يــفــتــي، ثــم افــتــتــحــت (إدارة 
اإلفتاء) رسميًا في شهر شعبان من عام 1374هـ تحت 
إشرافه. وقد تتلمذ على يد الشيخ مشايخ عدة نذكر 
منهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والشيخ عبد 
الله والشيخ سليمان بــن عبيد  العزيز بــن بــاز رحمه 

رحمه الله وغيرهم.

◄ الوظائف العلمية: 

❶ عني قاضيًا في (الغطغط) واستمر في هــذا العمل 
ســتــة أشـــهـــر، وتـــــزوج الــشــيــخ مـــن أهــلــهــا أثـــنـــاء إقــامــتــه 

هناك.
❷ كــان إمامًا ملسجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 
املسمى اآلن مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم - وكان 
خطيبًا للجامع الكبير، واستمر في اإلمامة والخطابة 

إلى موته رحمه الله تعالى.
الله – قبل انشغاله باألعمال  ➌ التعليم: وكان رحمه 
لــه حلقة تــدريــس في   - الكثيرة فــي مصالح املسلمني 

مــســجــده بــعــد الــفــجــر، وفــــي بــيــتــه فـــي الــضــحــى، وفــي 
مسجده أيضًا بعد العصر أحيانًا.

➍ وكذلك كان هو املفتي للبالد، وكان قبل فتح (إدارة 
اإلفـــتـــاء) رســمــيــًا هــو الــــذي يــفــتــي، ثــم افــتــتــحــت (إدارة 
اإلفتاء) رسميًا في شهر شعبان من عام 1374هـ تحت 

إشرافه.
➎ وملا افتتحت رئاسة املعاهد والكليات أيضًا كان هو 

الرئيس، وكان قد أناب عنه أخاه الشيخ عبد اللطيف.
➏ وملــــا تــأســســت رئـــاســـة الـــقـــضـــاء عــــام 1376هــــــــ عمد 
رسميًا برئاسة القضاء، ووضعت لها ميزانية خاصة، 
وعني ابنه الشيخ عبد العزيز نائبًا له فيها، والشيخ 

عبد الله بن خميس مديرًا عامًا.
❼ وملــا افتتحت رئــاســة الــبــنــات عــام 1380هـــــ كــان هو 
الــعــزيــز بن  الــعــام عليها، فــوضــع الشيخ عبد  املــشــرف 
ناصر بن رشيد رئيسًا عليها، ثم عني بدًال منه الشيخ 

ناصر بن حمد الراشد.
❽  وملا افتتحت رابطة العالم اإلسالمي كان هو رئيس 
املــجــلــس الــتــأســيــســي لــهــا، وكــــان األمــــني لــلــرابــطــة هو 

محمد سرور الصبان.
❾ وملــا افتتحت الجامعة اإلسالمية عــام 1380هــــ كان 
هو املؤسس لها وعني نـائبًا له الشيخ عبد العزيز بن 

عبد الله بن باز.

◄ وفاته: 

توفي الشيخ رحمه الله يوم األربعاء الرابع والعشرين 
مــن شــهــر رمــضــان مــن عـــام 1389هـــــ وصــلــي عليه بعد 
صــالة الظهر مــن نفس الــيــوم وأم الــنــاس عليه الشيخ 
عبد العزيز بــن بــاز وامــتــأل املسجد وجميع الطرقات 
املؤدية إليه حتى أن كثيرًا من الناس لم يدركوا الصالة 

عليه من الزحام، 
وحمل على األعــنــاق إلــى مقبرة (الــعــود) وصلى عليه 
جماعات كثيرة في املقبرة ممن فاتتهم الصالة عليه 
فــي املــســجــد. رحــم الــلــه الشيخ رحــمــة واســعــة وأسكنه 
فــســيــح جـــنـــاتـــه، وصـــلـــى الـــلـــه عــلــى مــحــمــد وعـــلـــى آلــه 

وصحبه وسلم. 

 واملــــقــــصــــود بــــالــــقــــاعــــدة: أن االعــــتــــبــــار فــــي الـــعـــقـــود 
ظـــواهـــر  بــحــقــائــقــهــا ومـــقـــاصـــدهـــا دون  واألفـــــعـــــال 

وأفعالها.  ألفاظها 
اإلجمالي:  القاعدة  وأما معنى 

ألفاظ  فيما بني  اختلفت  إذا  العقود  أحكام  أن  فهي 
املــتــكــلــم ونــيــتــه فــإنــه ال يــنــظــر إلـــى ألــفــاظــه ومــبــانــي 
كالمه وال ينبني عليها العقد بل ينظر إلى مقصده 

الحكم. ينبني  ونيته ومراده وعليها 
التي ال  الشريعة  "وقاعدة  الله:  القيم رحمه  ابن  قال 
املقاصد واالعتقادات معتبرة في  أن  يجوز هدمها 

والعبارات. التصرفات 
كــمــا هــي مــعــتــبــرة فــي الــتــقــربــات والـــعـــبـــادات" أعــالم 

املوقعني [ 96-95/3 ]
الــعــقــود مــن جــمــلــة األمـــور الــتــي يــبــاشــرهــا اإلنــســان 
وحــيــث إن املــعــتــبــر فـــي تــرتــيــب األحـــكـــام عــلــى هــذه 
األمــــــور هـــو مــقــصــد فــاعــلــهــا مــنــهــا، فــكــذلــك الــحــكــم 
عــلــى الــعــقــود إنــمــا يــتــرتــب عــلــى املــقــاصــد واملــعــانــي 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــقــصــدهــا الـــعـــاقـــدان مـــن األلـــفـــاظ 

املقصود  املــعــنــى  الــعــقــد، ألن  فــي صيغة  املستعملة 
املــراد  الحقيقي  املــعــنــى  هــو  املستعملة  األلــفــاظ  مــن 
وإنـــمـــا اعـــتـــبـــرت األلــــفــــاظ لــداللــتــهــا عــلــى املــقــاصــد، 
به  اللفظ  لــه وتقيد  االعتبار  كــان  القصد  فــإذا ظهر 
وترتب الحكم بناء عليه، ولكن ال يعني هذا إهمال 
األلــــفــــاظ بــالــكــلــيــة ألنـــهـــا قـــوالـــب املـــعـــانـــي واملــعــبــرة 
لــأللــفــاظ وإذا  الــظــاهــرة  املــعــانــي  أوًال  فــتــراعــى  عنها 
تـــعـــذر الــجــمــع بــيــنــهــا وبــــني املــعــانــي الـــتـــي قــصــدهــا 
الـــعـــاقـــدان فـــي عــقــدهــمــا فـــإنـــه يـــصـــار إلــــى املــعــانــي 
األلفاظ من حيث داللتها  املقصودة ويهمل جانب 
العاقدين من  الظاهرة، ويعرف قصد  املعاني  على 
العبارات امللحقة بصيغة العقد أو من قرينة الحال 
القصد منه وعــلــى هــذا البــد من  الــتــي تــوضــح  فهي 
اعتبار  الصيغة واملعنى، حتى يمكن  مناسبة بني 
العقد موضحة ومبينة  الالحقة بصيغة  العبارات 

للقصد. 
يــقــول الــشــيــخ الـــزرقـــا: واملـــــراد بــاملــقــاصــد واملــعــانــي 
اللفظية  الــقــرائــن  الــتــي تعينها  املــقــاصــد  يــشــمــل  مــا 

الــتــي تــوجــد فــي عــقــد فــتــكــســبــه حــكــم عــقــد آخـــر ومــا 
للناس في اصطالح  املرادة  العرفية  املقاصد  يشمل 
العقود؛  فــي تعيني جهة  فإنها معتبرة  تخاطبهم 
إنسان على  بأنه يحمل كالم كل  الفقهاء  فقد صرح 
لغته وعرفه وإن خالفت لغة الشرع وعرفه ومن هذا 
بألفاظ  العقود  انعقاد بعض  ذكــروه من  ما  القسم 
غــيــر األلــفــاظ املــوضــوعــة لــهــا مــمــا يــفــيــد مــعــنــى تلك 
الــعــقــود فــي الــعــرف كــانــعــقــاد الــبــيــع والـــشـــراء بلفظ 
األخــــذ واإلعــــطــــاء وكــــذا انــعــقــاد شــــراء الــثــمــار عــلــى 
[ شرح  الحاضر  الضمان في عرفنا  بلفظ  األشجار 

الزرقا]. الفقهية – أحمد محمد  القواعد 

◄ من تطبيقات القاعدة: 

- الــهــبــة بــشــرط الـــعـــوض بــيــع: فـــإن قـــال رجـــل آلخــر 
اآلخــر  فقال  ديــنــار  مائة  الــفــرس مقابل  هــذه  وهبتك 
الــعــقــد بــيــعــًا وإن كــانــت الــصــيــغــة بلفظ  قــبــلــت كـــان 

الهبة. 

➤➤

➤➤

شرح مفردات القاعدة: 

فهو  العقود:  لفظ  وأما  االعتداد،  أي  العبرة: 
جــمــع عــقــد وهـــو ارتـــبـــاط اإليـــجـــاب والــقــبــول 
عــلــى وجــــه مـــشـــروع يــثــبــت أثــــره فـــي مــحــلــه 
ـــفـــظ املـــقـــاصـــد: جـــمـــع مــقــصــد ويــــــراد بــه  ول
لــفــظ املــتــكــلــم ونـــيـــتـــه. ولـــفـــظ املـــبـــانـــي: جــمــع 
بها  وتـــراد  الــلــفــظ  تـــرادف  كلمة  وهــي  مبنى 
الفقهية: عزت عبيد  [القواعد  اللفظ.  صورة 

الدعاس]

 الجواب: فإن مجلس املجمع 
الــفــقــهــي اإلســــالمــــي لــرابــطــة 
الــعــالــم اإلســالمــي فــي دورتـــه 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة املــنــعــقــدة 
بمكة املكرمة التي بدأت يوم 
السبت 11 رجــب 1419هـــــ قد 
نــــظــــر فـــــي املــــــوضــــــوع وبـــعـــد 
التداول واملناقشة والرجوع 
إلى األدلة والقواعد الشرعية 
وكــــــــــالم الــــعــــلــــمــــاء فــــــي هــــذه 
املسألة قرر املجلس ما يأتي: 
الـــــتـــــورق هــو  بـــيـــع  أوًال: أن 
شراء سلعة في حوزة البائع 
ومـــــلـــــكـــــه بــــثــــمــــن مــــــؤجــــــل ثـــم 
يبيعها املشتري بنقد لغير 
البائع للحصول على النقد 

(الورق).
ثـــانـــيـــًا: أن بــيــع الــــتــــورق هــذا 
جائز شرعًا وبه قال جمهور 
الـــــعـــــلـــــمـــــاء ألن األصـــــــــــل فـــي 
الـــبـــيـــوع اإلبــــاحــــة لـــقـــول الــلــه 

تـــعـــالـــى: (وأحـــــــل الـــلـــه الــبــيــع 
وحـــرم الــربــا) ولـــم يظهر في 
هـــذا الــبــيــع ربـــًا ال قــصــدًا وال 
صـــورة وألن الــحــاجــة داعــيــة 
إلى ذلك لقضاء دين أو زواج 

أو غيرهما. 
ثـــــالـــــثـــــًا: جــــــــــواز هــــــــذا الـــبـــيـــع 
مــــــــــــــشــــــــــــــروط بــــــــــــــــــأال يـــــبـــــيـــــع 
املـــــشـــــتـــــري الــــســــلــــعــــة بـــثـــمـــن 
أقـــــل مـــمـــا اشـــتـــراهـــا بــــه عــلــى 
بـــائـــعـــهـــا األول ال مـــبـــاشـــرة 
وال بالوساطة فــإن فعل فقد 
وقعا فــي بيع العينة املحرم 
شــرعــًا الشــتــمــالــه عــلــى حيلة 

الربا فصار عقدًا محرمًا.
املــــجــــلــــس وهــــو  رابـــــــعـــــــًا: إن 
يــقــرر ذلـــك يــوصــي املسلمني 
بــــالــــعــــمــــل بــــمــــا شـــــرعـــــه الـــلـــه 
سبحانه لعباده من القرض 
الـــحـــســـن مــــن طـــيـــب أمـــوالـــهـــم 
طــيــبــة بــــه نــفــوســهــم ابــتــغــاء 

مــــرضــــاة الـــلـــه ال يــتــبــعــه مـــّن 
وال أذى وهــو من أجــل أنــواع 
اإلنــــــــفــــــــاق فـــــــي ســــبــــيــــل الــــلــــه 
تــعــالــى ملـــا فــيــه مـــن الــتــعــاون 
والـــتـــعـــاطـــف والــــتــــراحــــم بــني 
املــســلــمــني وتــفــريــج كرباتهم 
وسد حاجتهم وإنقاذهم من 
األثــــقــــال بـــالـــديـــون والـــوقـــوع 
فــي املــعــامــالت املــحــرمــة، وأن 
الـــــنـــــصـــــوص الــــشــــرعــــيــــة فــي 
ثواب القرض الحسن والحث 
عــلــيــه كــثــيــرة ال تــخــفــى، كما 
يــــتــــعــــني عـــــلـــــى املــــســــتــــقــــرض 
الـــتـــحـــلـــي بـــــالـــــوفـــــاء وحـــســـن 

القضاء وعدم املماطلة. 
املــــــــــصــــــــــدر: مـــــجـــــمـــــع الــــفــــقــــه 
اإلســـــالمـــــي الــــتــــابــــع لـــرابـــطـــة 
الــعــالــم اإلســالمــي فــي دورتـــه 
الخامسة عشرة املنعقدة في 
مــكــة املــكــرمــة فـــي الــفــتــرة من 

11-15 رجب 1419هـ. 

صفحة متخصصة في الصيرفة ا7سالمية من إعداد شركة بيت المشورة ➤➤
لالستشارات المالية 

لالستفسار وللمزيد من المعلومات يرجى التكرم باالطالع على الموقع 
ا7لكتروني للشركة: 

www.b-mashura.com info@b-mashura.com

¶ خطوات التورق املنضبط:

¶ خطوات التورق املنظم



➤➤
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اإلجارة املنتهية بالتمليك: هي عقد على 
منفعة معلومة مباحة من عني معينة أو 
موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم 
بعوض معلوم ومــدة معلومة والتمليك 
ــلــعــني، وقــــد يــكــون  قـــد يـــكـــون تــمــلــيــكــًا ل
تمليكًا للمنفعة، وقد يكون بعوض، وقد 
يكون بغير عوض.[ مجلة مجمع الفقه 

اإلسالمي عدد(5) 1409 هـ ]
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¶  اإلجارة املنتهية بالتمليك 

¶ خطوات منتج اإلجارة املنتهية بالتمليك:

 تتحقق بها منافع الناس وتقضي مصالحهم

اإلجارة املنتهية بالتمليك: عقد 
منفعة معلومة مباحة من عني 

معينة أو موصوفة في الذمة 

 حساب التوفير 

 حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك؟ 
 الـــــــســـــــؤال: مـــــا هـــــو حــــكــــم اإلجــــــــــــارة املــنــتــهــيــة 

بالتمليك؟
الـــجـــواب: إن مجلس الــفــقــه اإلســالمــي الــدولــي 
املــنــبــثــق عـــن مــنــظــمــة املـــؤتـــمـــر اإلســــالمــــي في 
دورتـــــه الــثــانــيــة عــشــرة بــالــريــاض فـــي اململكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــن 25 جـــمـــادى اآلخــــرة 
1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 
2000)، بقرار رقم: 110(12/4) بشأن موضوع 
اإليــجــار املنتهي بالتمليك، بعد اطــالعــه على 
األبـــــحـــــاث املــــقــــدمــــة إلــــــى املـــجـــمـــع بــخــصــوص 
مــوضــوع (اإليــجــار املنتهي بالتمليك). وبعد 
اســتــمــاعــه إلــــى املـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي دارت حــول 
املــوضــوع بمشاركة أعــضــاء املجمع وخبرائه 

وعدد من الفقهاء. 
قرر ما يلي: 

اإليجار املنتهي بالتمليك:
أوًال: ضابط الصور الجائزة واملمنوعة ما يلي: 
❶ ضــابــط املــنــع: أن يــرد عــقــدان مختلفان في 

وقت واحد على عني واحدة في زمن واحد.
❷  ضابط الجواز: 

أ_ وجــود عقدين منفصلني يستقل كل منهما 
عن اآلخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع 
بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعد بالتمليك في 
نهاية مدة اإلجــارة، والخيار يوازي الوعد في 

األحكام. 
ب- أن تــكــون اإلجـــــارة فعلية ولــيــســت ســاتــرة 

للبيع. 
املــؤجــرة على املالك  ❸ أن يكون ضمان العني 
ال عــلــى املــســتــأجــر، وبــذلــك يتحمل املــؤجــر ما 
يلحق العني من غير ناشئ من تعد املستأجر، 
أو تفريطه، وال يلزم املستأجر بشيء إذا فاتت 

املنفعة. 
❹  إذا اشتمل العقد على تأمني العني املؤجرة 

فــيــجــب أن يـــكـــون الــتــأمــني تــعــاونــيــا إســالمــيــًا 
ال تـــجـــاريـــًا، ويــتــحــمــلــه املـــالـــك املـــؤجـــر ولــيــس 

املستأجر. 
❺ يجب أن تطبق على عقد اإلجــارة املنتهية 
بالتمليك أحــكــام اإلجـــارة طـــوال مــدة اإلجـــارة، 

وأحكام البيع عند تملك العني.
❻ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على 

املؤجر ال على املستأجر طوال مدة اإلجارة.
ثانيًا: من صور العقد املمنوعة: 

❶-1 عقد إجــارة ينتهي بتملك العني املؤجرة 

مقابل ما دفعه املستأجر من أجرة خالل املدة 
املحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب 

اإلجارة في نهاية املدة بيعًا تلقائيًا. 
❷ إجـــــــــارة عـــــني لـــشـــخـــص بـــــأجـــــرة مــعــلــومــة 
وملـــــدة مــعــلــومــة مـــع عــقــد بــيــع لـــه مــعــلــق على 
املدة  املتفق عليها خالل  ســداد جميع األجــرة 

املعلومة، أو مضاف إلى وقت في املستقبل. 
❸ عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار 
الــشــرط لــصــالــح املـــؤجـــر، ويــكــون مــؤجــًال إلــى 
أجل محدد (هو آخر مدة عقد اإليجار). وهذا 

الصادرة من  الفتاوى والقرارات  ما تضمنته 
هــيــئــات عــلــمــيــة ومــنــهــا: هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء 

العربية السعودية. باململكة 
ثالثًا: من صور العقد الجائزة:

❶ عــقــد إجـــارة يمكن املــســتــأجــر مــن االنــتــفــاع 
بــالــعــني املــــؤجــــرة مــقــابــل أجـــــرة مــعــلــومــة فــي 
مـــــدة مـــعـــلـــومـــة، واقــــتــــرن بــــه عـــقـــد هـــبـــة الــعــني 
األجـــرة،  كــامــل  عــلــى ســـداد  للمستأجر معلقا 
وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد 
كـــامـــل األجـــــرة (وذلـــــك وفــــق مـــا جــــاء فـــي قـــرار 
رقـــم (3/1/13) في  لــلــهــبــة  بــالــنــســبــة  املــجــمــع 

دورته الثالثة.
❷ عـــقـــد إجــــــــارة مــــع إعــــطــــاء املــــالــــك الـــخـــيـــار 
لــلــمــســتــأجــر بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مـــن وفـــــاء جــمــيــع 
األقــــســــاط اإليـــجـــاريـــة املــســتــحــقــة خــــالل املـــدة 
فــي شــراء الــعــني املــأجــورة بسعر الــســوق عند 
انتهاء مــدة اإلجـــارة (وذلــك وفــق قــرار املجمع 

رقم 44(5/6) في دورته الخامسة. 
❸ عــقــد إجــــارة يــمــكــن املــســتــأجــر مــن االنــتــفــاع 
بالعني املؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة 
معلومة واقــتــرن بــه وعــد ببيع العني املؤجرة 
للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق 

عليه الطرفان. 
❹ عــقــد إجــــارة يــمــكــن املــســتــأجــر مــن االنــتــفــاع 
بــالــعــني املــــؤجــــرة مــقــابــل أجـــــرة مــعــلــومــة، في 
مدة معلومة، ويعطي املؤجر للمستأجر حق 
الــخــيــار فــي تملك الــعــني املــؤجــرة فــي أي وقــت 
يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد 
بسعر السوق (وذلك وفق قرار املجمع السابق 

رقم 6/44(5)) أو حسب االتفاق في وقته. 
التأجير املنتهي  رابعًا: هناك صور من عقود 
بالتمليك مــحــل خـــالف، وتــحــتــاج إلـــى دراســـة 

تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. 

 وهـــــي األمــــــــوال الـــتـــي يـــودعـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا لـــــدى الــبــنــوك 
اإلســالمــيــة بــغــرض االدخــــار والــتــوفــيــر ويمكنهم السحب 
الــبــنــك مــن كــل حــســاب توفير  مــتــى أرادوا، ويقتطع  منها 
نسبة معينة يعتبرها قرضًا ويحتفظ بها كسيولة نقدية، 
وأمـــــا الــبــاقــي فــيــدخــل فـــي مـــجـــال املـــضـــاربـــة واالســتــثــمــار 
ويستحق أصحاب األموال ربحًا إن وجد. ينظر: املعامالت 

املالية املعاصرة ص527.

مثال ذلك: أن يودع العميل في حساب التوفير لدى البنك 
اإلسالمي 10000 ريال قطري، فيقتطع البنك اإلسالمي من 
املبلغ مــا نسبته %30 وهــو (3000 ريــال قــطــري) على أنه 
قرض يحتفظ به كسيولة، وباقي املبلغ وهو (7000 ريال 
قــطــري) يدخله فــي مــجــال املــضــاربــة واالســتــثــمــار، فيكون 
العميل هو رب املــال والبنك هو املــضــارب، فــإن كــان هناك 

ربح فهو بني رب املال واملضارب بحسب ما اتفقا عليه. 

 حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك:
ذهــــب جــمــع مـــن الــفــقــهــاء املــعــاصــريــن إلــــى جـــــواز اإلجـــــــارة املــنــتــهــيــة 
بالتمليك، وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته 
الثانية عشرة بالرياض 1421هـ 2000م. والندوة الفقهية األولى لبيت 
التمويل الكويتي 1987م. ينظر: املعامالت املالية املعاصرة ص399، 

فتاوى الراجحي قرار رقم (95).
وهذا املنتج قائم على عقدين منفصلني ومستقل كل منهما عن اآلخر، 
وهــمــا عــقــد اإلجــــارة وعــقــد الــبــيــع أو الــهــبــة، لـــذا اســتــدل الــفــقــهــاء على 

مشروعيته باألدلة التالية:
)) سورة  ُجوَرُهنَّ

ُ
آُتوُهنَّ أ

َ
عَن َلُكْم ف

َ
رض

َ
أوًال: الكتاب: قوله تعالى: ((فإن أ

الطالق :6 
حيث بّني ربنا أن املطلقة إن رضعت ولد الزوج فلها أجرها على ذلك. 

ينظر: فتح القدير:293/5.
ثانيًا: السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل 
أعطى بي ثم غــدر، ورجــل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجــل استأجر أجيرًا 

فاستوفى منه ولم يعطه أجره » البخاري: رقم (2270).
والحديث واضح في التشديد والتغليظ على منع أجرة األجير بعد 

االستيفاء منه، وهو بيان ملشروعيتها من حيث األصل ابتداء.
ثالثًا:اإلجماع: أجمعت األمــة منذ زمن الصحابة على جــواز اإلجــارة 
التي تتحقق بها منافع الناس وتقضي مصالحهم، كما حكى ذلك ابن 

قدامة وغيره. ينظر: املغني:321/5.بداية املجتهد:5/4. 

ركن الفتوى

قواعد فقهية إقتصادية 

مصطلحات اقتصادية 

منتجات مصرفية

¶ سامي حسن حمود

 ولـــــد الـــدكـــتـــور ســـامـــي حـــمـــود فــي 
مدينة املجدل بفلسطني عام 1938م 
وعـــــاش بــهــا حــتــى جــــاء االحـــتـــالل 
اإلسرائيلي، فانتقل مع األسرة إلى 
اململكة األردنــيــة الهاشمية، حيث 
الثانوية فــي مدينة  أكمل دراســتــه 
السلط. بدأ حياته العلمية موظفًا 
فـــي الــبــنــك األهـــلـــي األردنــــــي - بنك 
تقليدي - عــام 1956م وظــل يتدرج 
فــي تــقــدمــه الــوظــيــفــي حــتــى أصبح 
في عام 1974م بدرجة مساعد مدير 
عــــام. اهــتــم الــدكــتــور ســامــي رحمه 
الـــلـــه بــإكــمــال دراســـتـــه الــجــامــعــيــة، 
البنك تفهمًا  حيث القــى مــن إدارة 
وتـــشـــجـــيـــعـــًا جــــديــــريــــن بــالــتــقــديــر 
واالهتمام. وحصل على الدكتوراه 
من كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
عــــــــام 1976م. وكــــــانــــــت رســــالــــتــــه 
بعنوان: "تطوير األعمال املصرفية 
بــمــا يــتــفــق والــشــريــعــة اإلســالمــيــة 
". والــــتــــي حـــصـــل بــمــوجــبــهــا عــلــى 
تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف 
وتــــبــــادل الـــرســـالـــة مـــع الــجــامــعــات 
األخـــــرى، والـــتـــي طــبــعــت فـــي كــتــاب 
بالعنوان نفسه. وكــانــت للدكتور 
ســـامـــي حـــمـــود جـــهـــود كــبــيــرة في 
بـــنـــاء وتــأســيــس الــبــنــك اإلســـالمـــي 
األردنـــي حني استجابت الحكومة 
األردنية لفكرة تأسيس بنك تقوم 
تـــعـــامـــالتـــه املـــصـــرفـــيـــة عـــلـــى غــيــر 
أســـاس الــفــائــدة، حيث صــدر بذلك 

لــســنــة 1978م.  قــــانــــون رقـــــم (13) 
وقــــام الــدكــتــور ســامــي رحــمــه الــلــه 
القرار بأعباء اإلنشاء  بعد صــدور 
القواعد األساسية للعمل  وإرســاء 
املـــصـــرفـــي اإلســـــالمـــــي فــــي الـــبـــنـــك، 
وشــــــغــــــل مــــنــــصــــب نــــــائــــــب رئــــيــــس 
مجلس اإلدارة واملدير العام للبنك 

منذ عام 1979م وحتى 1980م.
عــمــل الـــدكـــتـــور ســـامـــي حـــمـــود في 
مــجــمــوعــة دّلـــــة الـــبـــركـــة، كــمــا عمل 
فــــي املـــعـــهـــد اإلســـــالمـــــي لــلــبــحــوث 
التابع للبنك اإلسالمي  والتدريب 
لــلــتــنــمــيــة. كـــان عـــضـــًوا فـــي الــعــديــد 
مــن الــهــيــئــات الــشــرعــيــة للمصارف 
اإلســــالمــــيــــة.  حـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 
الـــبـــنـــك اإلســــالمــــي لــلــتــنــمــيــة لــعــام 
1409هــــــ/1989م، وذلــك عن جهوده 
فــي بــيــع املــرابــحــة لــآلمــر بــالــشــراء، 

(أبو املرابحة).  وسمي بعد ذلك بـ

 الدكتور سامي حسن حمود «رحمه الله»
مؤلف كتاب " تطوير األعمال املصرفية بما 

يتفق والشريعة اإلسالمية" 

علماء ا;قتصاد ا;سالمي 

صفحة متخصصة في الصيرفة ا7سالمية من إعداد شركة بيت المشورة ➤➤
لالستشارات المالية 
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 قاعدة "الضرر  يُزال" 
 هــذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها 
الــفــقــهــاء فـــي تــقــريــر األحـــكـــام الــشــرعــيــة لــلــحــوادث واملــســائـــــل 
املستجـدة، وأغلب كتب القواعـد الفقهيـة عبرت عنها بقول: 
(الـــضـــرر يـــــزال)، وعــبــر عــنــهــا الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن الــســعــدي، 
واألستاذ الزرقاء بـ (ال ضرر وال ضرار) وهو ما جعله اآلخرون 

أصًال لها.
أصل القاعدة: -

أصل القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم { ال ضرر 
وال ضرار } الذي أخرجه مالك في املوطأ عن عمرو بن يحيى 
عــن أبــيــه مــرســًال وأخـــرجـــه الــحــاكــم فــي املــســتــدرك والبيهقي 
والدارقطني، من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجة 
من حديث ابــن عباس وعبادة بن الصامت رضــي الله عنهم 
أجمعني. والحــديث يفيد تحريم الضرر بشتى أنــواعــه؛ ألنه 
نوع من أنــواع الظلم؛ ويشمل ذلك دفعه قبل وقوعه بالطرق 

املمكنة، ورفعه قبل وقوعه بالتدابير واإلجراءات الالزمة.
وال تجوز أيضًا مقابلة الضرر بالضرر، ألنها توسيع لدائرة 
الضرر، فاإلضرار ال ُيلجأ إليه إال لـضـــرورة، ويستثنى من ذلك 
ّص بدليل وكان عقوبة شرعية مثل الحدود والعقوبات 

ُ
ما خ

األخرى كالقصاص.

(شرح القاعدة)
هـــذه الــقــاعــدة تعتبر ركــنــًا مــن أركــــان الــشــريــعــة، وتــشــهــد لها 
نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وهــي أســاس ملنع الفعل 
الضار وترتيب نتائجه في التعويض املالي والعقوبة، وهي 
أيضًا سند ملبدأ االستصالح في جلب املصالح ودرء املفاسد، 
وهـــي عـــدة الفقهاء وعمدتهم ومــيــزانــهــم فــي تقرير األحــكــام 
الشرعية للحوادث. ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب 
منعه مطلقًا، ويــشــمــل ذلـــك الــضــرر الــعــام والــضــرر الــخــاص، 
ويشمل أيـضــًا دفع الضرر قبل وقوعه، بطرق الوقاية املمكنة، 
كما يشمل أيــضــًا دفــعــه قبل وقــوعــه بما يمكن مــن التدابير 
ــّم فإن إنــزال العقوبات 

َ
التي تزيل آثــاره وتمنع تكراره، ومن ث

املشروعة باملجرمني ال ينافي هذه القاعدة وإن ترتب عليها 
ضرر بهم؛ ألن فيها عدًال ودفعًا لضرر أعم وأعظم.

(ما يبنى عليها من أبواب الفقه)
يبني الفقهاء على هذه القاعدة كثيرًا من أبواب الفقه، منها:

الــرد بالعيب، وجميع أنـــواع الخيارات من اختالف الوصف 
املـــشـــروط والــتــعــزيــر وإفــــــالس املــشــتــري والــحــجــر بــأنــواعــه، 
والــشــفــعــة؛ ألنــهــا شــرعــت لــدفــع ضــــرر الــقــســمــة، والــقــصــاص 
والحدود والكفارات، وضمان املتلف والقسمة، ونصب األئمة 
والــقــضــاة، ودفـــع الــصــائــل وقــتــال املــشــركــني والــبــغــاة، وفسخ 
النكاح بالعيوب أو اإلفساد أو غير ذلك [ األشباه والنظائر 

للسيوطي]

من أحكام هذه القاعدة: 
حد املتبايعني وقع عليه ضرٌر بعد لزوِم عقِد البيِع 

َ
-1 لو أن أ

ــِع شــركــٍة هــي من 
ْ
كـــأْن يشتري حاسبًا آلــيــًا على أنـــه مــن ُصــن

الشركات املعروفِة بجودِة منتجاِتها فوجد فيه بعد فحصه 
أجهزًة داخلية مصنوعة في شركة أخرى منتجاتها أقّل جودة 
رع له الخياُر لرفع الضرر الواقع عليه 

ُ
من تلك الشركِة. فيش

ألنَّ القاعدة أن الضرر ُيـــزال. -2 لو انتهت مــدة إجــارة األرض 
الـــزرع فــإن األرض تبقى فــي يد  الــزراعــيــة قبل أن ُيسَتحَصد 
املستأجر بأجر املثل حتى يستحصد منعًا لضرر املستأجر 

بقلع الزرع قبل أوانه.
-3 لو باع شيئًا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثًال، وغاب 
املشتري قبل نقد الثمن وقبض املبيع وخيف فساده فللبائع 

أن يفسخ البيع ويبيع غيره دفعًا للضرر. 
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مصطلحات اقتصاديةمصطلحات اقتصادية

بيع العينة "من البيوع املحرمة"
1) مــبــادلــة شـــيء بــشــيء أو دفـــع عــوض   الــبــيــع لــه مــعــنــيــان (
ة 

َ
والِعين اشــتــراه.  إذا  الشيء  بــاع   (2 ) عنه،  عــّوض  ما  وأخــذ 

بالعينة  أعطى  أو  أخذ  الرجل  وعنيَّ  السلف،  هي  اللغة:  في 
أي بــاع ســلــعــتــه بــثــمــن إلــى أجـــل، ثــم اشــتــراهــا مــن املــشــتــري 
فـــي املــجــلــس نــفــســه بــأقــل مـــن ذلـــك الــثــمــن نـــقـــدا؛ لــيــســلــم مــن 
الـــربـــا. واعـــتـــان الـــرجـــل: اشـــتـــرى الـــشـــيء بـــالـــشـــيء نــســيــئــة، 
وبــعــتــه عــيــنــا بــعــني: أي حــاضــرا بــحــاضــر(املــعــجــم الــوســيــط 
واملــــصــــبــــاح املــــنــــيــــر). وســـمـــيـــت عـــيـــنـــة ملــــا فـــيـــهـــا مــــن الـــعـــون 
فــكــأن الــبــائــع أعـــان املــشــتــري بــتــحــصــيــل مـــراده (وهـــو الــنــقــد 
بــدلــهــا  يـــأخـــذ  إلـــى أجـــل  الــســلــعــة  الـــحـــاضـــر) أو أن مــشــتــري 

حاضرا).  نقدا  (أي  عينا 
منها  العينة؛  على  صور  عدة  الفقهاء  أورد  االصطالح  وفي 
1) بــيــع الــعــني بــالــربــح نــســيــئــة لــيــبــيــعــهــا املــســتــقــرض بــأقــل  )
إلــى  الـــرجـــل مــتــاعــه  لــيــقــضــي ديــنــه (الــحــنــفــيــة) أو أن يــبــيــع 
أجــل ثــم يــشــتــريــه بــثــمــن حــال (املــالــكــيــة) أو أن يــبــيــعــه عــيــنــا 
بــثــمــن كــثــيــر مـــؤجـــل ويــســلــمــهــا لـــه ثـــم يــشــتــريــهــا مــنــه بــنــقــد 
يــبــيــع  أن  أو  (الـــشـــافـــعـــيـــة)  فـــي ذمـــتـــه  الــكــثــيــر  لــيــبــقــى  يــســيــر 
ســلــعــة بــنــقــد ثــم يــشــتــريــهــا بــأكــثــر مــنــه نــســيــئــة (الــحــنــابــلــة) 
وهــــذه الـــصـــورة هـــي املـــشـــهـــورة واملــــذكــــورة فـــي الــنــصــوص 
الــعــيــنــة  يــشــتــري شــخــص بــحــضــرة طــالــب  أن   (2 الــنــبــويــة؛ (
طالب  مــن  باعها  ثــم  وقبضها  معلوم  بثمن  آخــر  مــن  سلعة 
إلــى أجــل مــســمــى ثــم باعها  أكــثــر مــمــا اشــتــراه  الــعــيــنــة بــثــمــن 
الــثــمــن فــهــذه  بـــأقـــل مـــن  بــالــنــقــد  الــبــائــع األول  املــشــتــري مـــن 
أيــضــا عــيــنــة لــكــن الــحــنــابــلــة ســمــوهــا "تــورقــا"؛ ومــا إلــى ذلــك 
 ،115/2 461/5، بــدايــة املــجــتــهــد  مــن صــورهــا (الــدر املــخــتــار 
الجليل  مواهب   ،318 املربع  الروض   ،144،153/10 املجموع 

 .(157  /  13 خليل  الشيخ  مختصر  شرح  في 
لـــقـــد بــــــرز بـــيـــع الـــعـــيـــنـــة فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن مــــعــــامــــالت الـــتـــجـــار 
ومـــعـــامـــالت املــــصــــارف تـــحـــت مـــســـمـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة وبـــصـــور 
مـــخـــتـــلـــفـــة كـــحـــيـــلـــة مــــن الـــحـــيـــل الــــربــــويــــة ولـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــكــاســب مــالــيــة، لــكــن جــمــهــور الــفــقــهــاء مـــن املــتــقــدمــني ومــن 
املـــعـــاصـــريـــن كـــمـــا هــــو الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر مــــن مـــجـــمـــع الـــفـــقـــه 
(الدورة  اإلسالمي  العالم  لرابطة  التابع  الدولي  اإلسالمي 
الـــخـــامـــس) ذهـــبـــوا إلــــى حــرمــة  الــــقــــرار  الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة / 
هــــذا الـــتـــعـــامـــل مــســتــدلــني بـــأدلـــة نــقــلــيــة وعـــقـــلـــيـــة؛ حـــيـــث إن 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــبـــيـــوع يـــتـــخـــذ ذريـــعـــة الســـتـــبـــاحـــة الـــربـــا، 
على  االحتيال  ويحرم  الذرائع  بسد  ت  جاء إنما  والشريعة 
تحقيق  أجل  من  صورية  عقود  وإجراء  وعقودها  الشريعة 
واجب  فاسد  عقد  العينة  بيع  فعقد  مشروعة.  غير  مقاصد 
الــفــســخ عــنــدهــم. (دلــيــل املــصــطــلــحــات الــفــقــهــيــة االقــتــصــاديــة 

الكويتي).  التمويل  لبيت 

 السؤال: ما حكم تحديد أرباح التجار؟ 
املنعقد  الــدولــي  اإلســالمــي  الفقه  مجمع  مجلس  إن   الــجــواب: 
1-6 جمادى األولى  الخامس بالكويت من  في دورة مؤتمره 
على  اطالعه  بعد  1988م،  (ديسمبر)   15  –  10 املــوافــق   1409
تحديد  موضوع  في  والخبراء  األعضاء  من  املقدمة  البحوث 

حوله، دارت  التي  للمناقشات  واستماعه  التجار،  أرباح 
يلي: ما  قرر   

الــشــرعــيــة  الـــنـــصـــوص والـــقـــواعـــد  تـــقـــرره  الــــذي  أوًال: األصــــل 
تــــرك الـــنـــاس أحــــــرارًا فـــي بــيــعــهــم وشـــرائـــهـــم وتـــصـــرفـــهـــم فــي 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  إطــار  في  وأموالهم،  ممتلكاتهم 
َها  يُّ

َ
أ (َيا  تعالى:  الله  قول  بمطلق  عمًال  وضوابطها،  الغراء 

َتُكوَن  ن 
َ
أ ِإالَّ  ِباْلَباِطِل  ُكْم 

َ
َبْين ْمَواَلُكْم 

َ
أ ُكُلوْا 

ْ
َتأ َال  وْا 

ُ
آَمن ِذيَن  الَّ

نُكْم). مِّ َتَراٍض  َعن  ِتَجاَرًة 

بها  يتقيد  لــلــربــح  معينة  لنسبة  تــحــديــد  هــنــاك  لــيــس  ثــانــيــًا: 
عامة  التجارة  لظروف  متروك  ذلك  بل  معامالته،  في  التاجر 
وظـــروف الــتــاجــر والــســلــع، مــع مــراعــاة مــا تــقــضــي بــه اآلداب 

والتيسير. والسماحة  والقناعة  الرفق  من  الشرعية 
ثــالــثــًا: تــضــافــرت نــصــوص الــشــريــعــة اإلســالمــيــة عــلــى وجــوب 
ســـالمـــة الــتــعــامــل مـــن أســـبـــاب الـــحـــرام ومــالبــســاتــه كــالــغــش، 
والـــخـــديـــعـــة، والـــتـــدلـــيـــس، واالســــتــــغــــفــــال، وتـــزيـــيـــف حــقــيــقــة 
ـــــربـــــح، واالحـــــتـــــكـــــار الـــــــذي يــــعــــود بــــالــــضــــرر عــــلــــى الـــعـــامـــة  ال

والخاصة.
يــجــد خلًال  حــيــث  إال  بالتسعير  األمــر  ولــي  يــتــدخــل  ال  رابــعــًا: 
مصطنعة،  عوامل  من  ناشئًا  واألسعار،  السوق  في  واضحًا 
املمكنة  الــعــادلــة  بالوسائل  التدخل  حينئذ  األمــر  لــولــي  فــإن 
الـــتـــي تــقــضــي عــلــى تــلــك الـــعـــوامـــل وأســـبـــاب الــخــلــل والـــغـــالء 

الفاحش. والغنب 
؛؛  أعلم  والله 

قاعدة فقهية اقتصاديةقاعدة فقهية اقتصادية

علماء ا�قتصاد ا�سالميعلماء ا�قتصاد ا�سالمي

منتجات مصرفيةمنتجات مصرفية

املعروف عرفا كاملشروط شرطا

 الشيخ الدكتور عمر بن سليمان األشقر رحمه الله 

بيع التقسيط.. أساس لكثير من املنتجات 
اإلسالمية لسهولته وتلبيته الحتياجات الناس

ل غالب 
ّ
بيع التقسيط هو أساس لكثير من املنتجات املصرفية اإلسالمية بل إنه يشك

املعامالت املصرفية ملا فيه من السهولة واملالءمة لعمل املصارف اإلسالمية من جهة 
وتلبية حاجة الناس من جهة أخرى، وتفصيله كالتالي:

ب من جزأين "بيع" و"تقسيط" فأما البيع في 
ّ
تعريف بيع التقسيط:  بيع التقسيط مرك

اللغة: مبادلة مال بمال (ينظر املصباح املنير في غريب الشرح الكبير: 422/1) والبيع 

ضد الشراء وقد يطلق البيع على الشراء أيضا إذ هو من األضداد ويكون التمييز بني 
املعنيني إما بالسياق كما سبق أو بالصيغة إذ يقال ابتاع أي اشترى (ينظر لسان 
العرب:8/ 33 والصحاح في اللغة: 60/1). وأما التقسيط فهو الحصة والنصيب يقال 
أخذ كل واحد من الشركاء قسطه أي حصته وكل مقدار فهو قسط (ينظر: لسان 

العرب 7/ 377).

يشّكل غالب املعامالت املصرفية

 هـــذه الــقــاعــدة مــن الــقــواعــد الــفــرعــيــة الــتــي تــنــدرج 
تحت القاعدة الكبرى "العادة محكمة" وقد تعددت 

عبارات العلماء في ذكر هذه القاعدة كالتالي: 
-"املشروط عرفا كاملشروط لفظا" عبر عنها بهذا 
اللفظ العالمة بن القيم -رحمه الله- في "زاد املعاد".

-"املـــعـــروف عــرفــا كــاملــشــروط شــرعــا" أتـــى بــهــا ابــن 
نجيم – رحمه الله. 

- "املــــعــــروف عـــرفـــا كـــاملـــشـــروط شـــرطـــا" صــاغــتــهــا 
املجلة.

"الــعــادة املطردة هل تنزل منزلة الشرط" ذكرها   -
الــعــالمــة السيوطي والعالمة  اللفظ كــل مــن  بــهــذا 
ابــن نجيم والخادمي -رحمهم  الزركشي واإلمـــام 
الـــلـــه- مـــع اخـــتـــالف يــســيــر فـــي الـــعـــبـــارة. (يــنــظــر: 
الـــقـــواعـــد الــفــقــهــيــة املــســتــخــرجــة مـــن كـــتـــاب إعـــالم 

املوقعني لعبد املجيد جمعة الجزائري 1/ 366).
- "الــــعــــرف املــــعــــروف كـــالـــشـــرط املــــشــــروط" ذكــرهــا 
الله. (ينظر  ابــن تيمية –رحمه  اللفظ اإلمــام  بهذا 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية لعلي أحمد 
الندوي 1/ 191). 

أصل هذه القاعدة:
وقــد اســتــدل عليها (أي هــذه الــقــاعــدة) اإلمـــام ابن 
الــقــيــم –رحــمــه الــلــه- بــمــا رواه املــســور بــن مخرمة 
الله عليه وسلم-  الله -صلى  قــال: سمعت رســول 
وهو على املنبر يقول: "إن بني هاشم بن املغيرة 
اســتــأذنــوا فــي أن يــنــكــحــوا ابــنــتــهــم عــلــي ابـــن أبــي 
طالب فال آذن ثم ال آذن ثم ال آذن إال أن يريد ابن 
أبــي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما 
أرابــهــا ويؤذيني ما  هــي بضعة مني يريبني مــا 

آذاها" أخرجه البخاري ومسلم.
وجــه الــداللــة: كــانــت بنت رســـول الــلــه –صــلــى الله 
عليه وسلم- ممن يعلم أنها ال تمّكن إدخال الضرة 
عليها عـــادة لشرفها وحسبها وجــاللــتــهــا فكان 
التزوج عليها كاملشروط لفظا وإن لم يذكر  تــرك 
صريحا. (ينظر: القواعد الفقهية املستخرجة من 

كتاب إعالم املوقعني لعبد املجيد جمعة الجزائري 
.(367 /1

معنى هذه القاعدة:
لــــم يــذكــر  الــــنــــاس وإن  إن املــــعــــروف املـــعـــتـــاد بــــني 
صــريــحــا فــهــو بــمــنــزلــة الــتــصــريــح لـــداللـــة الــعــرف 
عليه. فما كان معروفا بني الناس وشائعا بينهم 
فـــإنـــه عـــنـــد اإلطـــــــالق يــعــتــبــر هـــــذا املــــعــــروف قــيــدا 
لــإلطــالق كــأنــمــا نــص عــلــيــه وشــــرط فــي الــعــقــد أو 
املعاملة أو التصرف أو اليمني؛ وهذه القاعدة وما 
يجري مجراها تعّبر عن سلطان العرف العملي 
عــنــد الــفــقــهــاء ولــذلــك قـــالـــوا: "إن مــا تــعــارف عليه 
الناس في معامالتهم –وإن لم يذكر صريحا- هو 
الــشــرط فــي االلــتــزام والتقييد. (ينظر:  قائم مقام 
موسوعة القواعد الفقهية ملحمد صديق بن أحمد 

البورنو 10/ 750).
من تطبيقات القاعدة:

كـــالـــحـــديـــد أو  ثــقــيــال  - إذا اشــــتــــرى رجـــــل شــيــئــا 

األســـمـــنـــت أو الـــحـــجـــارة فــــإن إيـــصـــالـــه إلــــى محل 
املشتري على البائع عند اإلطالق ما لم ينص في 

العقد على خالفه. 
- مـــن اشـــتـــرى ســـيـــارة جـــديـــدة دخـــل فــيــهــا عدتها 
ومفاتيحها وعــجــلــهــا االحــتــيــاطــي دون ذكـــر في 

العقد للعرف املتداول والعادة الجارية.
- كّل ما تعارف الناس االستصناع فيه فهو جائز.

- إذا استأجر الرجل من الرجل دارا سنة بكذا ولم 
يــســّم مــا يريدها فهو جــائــز ألن املقصود معلوم 
بالعرف ألنه إنما يستأجر الــدار للسكنى. فله أن 
يسكنها ويسكنها من شاء – إال أن ينص على عدم 
إسكان غيره- لكن ال يفعل فيها ما يضر بالبناء 
إال بالشرط وإذا استعملها لغير السكنى بغير 
شرط فللمالك إبطال العقد بفسخه وإخراجه من 
الــــدار وال يتعلل املــســتــأجــر بــاإلطــالق ألن الــعــرف 
الفقهية ملحمد  القواعد  يقيده. (لينظر: موسوعة 

صديق بن أحمد البورنو 10/ 751).

 هو الشيخ العالم الجليل عمر بن سليمان بن عبد 
الله بن محمد (األشــقــر) بن سليمان دغلس، ولد 
التابعة ملحافظة نابلس  عــام 1940م بقرية برقة 
في الضفة الغربية بفلسطني في بيت علم وأسرة 
الــدكــتــور محمد سليمان  كــريــمــة إذ إنَّ أخـــاه هــو 
األشقر أحد علماء أصول الفقه املعروفني، ونسبه 
يــرجــع إلـــى فــخــذ الــحــفــاة مــن روق مــن عتيبة من 
هوازن من قيس عيالن بن مضر من عدنان، وكان 
والــدهــمــا رحــمــه الــلــه أّمــيــا إال أنـــه كـــان يــحــب أهــل 
الــعــلــم واإليـــمـــان ويــبــرهــم ويـــحـــرص عــلــى تعليم 
أوالده وحــمــلــهــم عــلــى مـــكـــارم األخـــــالق، ووالـــدتـــه 
رحمها الله كانت كذلك حريصة في تربية بنيها 
على حب العلم والدين. وقد نشأ الشيخ في كنف 
والديه فأتم أولى مراحله الدراسية في قريته، ثم 
غادر فلسطني وهو في السادسة عشرة من عمره 
املــنــورة حيث أكمل دراسته  إلــى املدينة  متوجها 
الـــثـــانـــويـــة والــجــامــعــيــة هـــنـــاك فــتــخــرج مـــن كلية 
املــنــورة،  الشريعة بالجامعة اإلسالمية باملدينة 
وبعد تخرجه عمل أمينا ملكتبة الجامعة لفترة 
من الزمن إلى أن غادر املدينة املنورة عام 1966م 
أو 1965 م متوجها إلى الكويت ليعمل بها، ولكن 
الشيخ لــم يتوقف مــن دراســتــه ورحــالتــه العلمية 
حيث استطاع أن يحصل على شهادة املاجستير 

من األزهر الشريف بمصر، ثم على الدكتوراه من 
األزهــر أيضا عام 1980م، وكانت رسالته "النيات 

ومقاصد املكلفني" في الفقه املقارن.
وقــد تتلمذ الشيخ في حياته العلمية على أيدي 
الــدكــتــور محمد  الكبير  علماء كــبــار، منهم أخـــوه 

الفقه املقارن وأصول  بن سليمان األشقر، أستاذ 
الفقه، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد 
نـــاصـــر الــــديــــن األلـــبـــانـــي والـــشـــيـــخ عـــبـــد الــجــلــيــل 
القرقشاوي من مشايخ األزهر الشريف وغيرهم. 
كما تتلمذ على يديه عشرات الرموز االجتماعية 
والــشــرعــيــة فـــي الـــكـــويـــت والـــعـــالـــم أمـــثـــال الــشــيــخ 
إبراهيم العلي، والشيخ إحسان العتيبي، والشيخ 
أســـامـــة فــتــحــي أبــــو بــكــر، والــشــيــخ عــمــر إبــراهــيــم 
عادي، وابنه الدكتور أسامة عمر األشقر وغيرهم. 
وفي الكويت عمل الشيخ أستاذًا في كلية الشريعة 
الــكــويــت حتى عــام 1990م ثــم غـــادر إلى  بجامعة 
األردن للعيش فــيــهــا، حــيــث عــمــل أســـتـــاذًا بكلية 
الشريعة فــي الجامعة األردنــيــة، ثــم عميدًا لكلية 
الـــشـــريـــعـــة فــــي جـــامـــعـــة الـــــزرقـــــاء، ثــــم عـــــاد لــلــعــمــل 
فــي الــجــامــعــة األردنـــيـــة، وبــعــدهــا تــفــرغ لألبحاث 
الـــشـــرعـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة وأصـــــــدر عــــــددًا مــــن الــكــتــب 
واألبــــحــــاث.  وكــــان الــشــيــخ أحـــد وأبـــــرز مؤسسي 
حــركــة املــقــاومــة اإلســالمــيــة "حــمــاس" وكـــان املفتي 
األول بالحركة يستفتى إليه في كل أمورها وهو 
أول رئــيــس ملجلس شـــورى الــحــركــة، كما كــان في 
الحلقة األولى التي خططت ملشروع حماس وكتب 
بيده رؤية لقضية فلسطني وكان عضوا في رابطة 
الــعــلــمــاء املــســلــمــني. كـــان الــشــيــخ نــمــوذجــا للعالم 

لــه مساهمات فقهية واقتصادية  العامل وكــانــت 
ومواقف مضيئة في قضايا األمــة اإلسالمية من 
خــالل مؤلفاته، والتي منها كتاب "بحوث فقهية 
فـــي قــضــايــا اقــتــصــاديــة مـــعـــاصـــرة" الــــذي تضمن 
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و بــيــع املــرابــحــة كــمــا تــجــريــه الــبــنــوك اإلســالمــيــة 
واألســس والقواعد التي تحكم النشاط التجاري 

في اإلسالم واالمتيازات االتفاقية على الديون
وعقد السلم وعقد االستصناع وآداب االستقراض

والــنــقــود وتــقــلــب قــيــمــة الــعــمــلــة والــضــوابــط التي 
املــؤجــرة وتبعية ذلك  تحكم عقد صيانة األعــيــان 
على املــؤجــر واملــســتــأجــر  كما اهــتــم الشيخ بــزرع 
العقيدة الصحيحة في نفوس األجيال من خالل 
ســلــســلــتــه الــشــهــيــرة "ســلــســلــة الــعــقــيــدة فـــي ضــوء 
الكتاب والسنة" بطريقة حية وعملية مثل كتب: 
"الــعــقــيــدة فــي الــلــه"، "عــالــم املــالئــكــة األبـــــرار"،" عالم 
الــجــن والــشــيــاطــني"، "الــقــيــامــة الــكــبــرى"، "الــقــيــامــة 
"القضاء والقدر"،  "الرسل والــرســاالت"،  الصغرى"، 
"أصـــل االعــتــقــاد"، "أســمــاء الــلــه وصفاته فــي ضوء 
اعـــتـــقـــاد أهـــــل الـــســـنـــة والـــجـــمـــاعـــة " وغـــيـــرهـــا مــن 
املـــؤلـــفـــات بـــجـــانـــب ذلـــــك الـــعـــشـــرات مــــن األبـــحـــاث 

العلمية والشرعية. 

 وأمــــــــــــــا بــــــيــــــع الـــــتـــــقـــــســـــيـــــط فـــي 
االصــــطــــالح: فــهــو بــيــع الــســلــعــة 
إلـــــى أجـــــل مــــحــــدد، يـــقـــّســـط فــيــه 
الثمن أقساطا متعددة كل قسط 
له أجل معلوم يدفعه املشتري. 
الكتاب  (الفقه امليسر في ضــوء 
والسنة ص 219/1). مثال ذلك 
أن تكون سلعة سعرها 50 ألفا 
ولـــكـــن املـــشـــتـــري ال يـــقـــدر عــلــى 
دفع السعر دفعة واحــدة فنظرا 
املــشــتــري يقّسط الثمن  لحاجة 
إلى أقساط مع زيادة في الثمن 
فـــيـــصـــبـــح الــــســــعــــر ســــتــــني ألـــفـــا 
اثــنــي عشر قسطًا  مقسمة على 
كــــل قـــســـط مـــنـــهـــا خـــمـــســـة آالف 
ألفا دفعة  بعد أن كــان خمسني 

واحدة.
حكم بيع التقسيط:

بـــيـــع الــتــقــســيــط جـــائـــز وثـــابـــت 
بـــالـــكـــتـــاب والـــســـنـــة واملـــعـــقـــول، 
واستدل الفقهاء على ذلك بأدلة 

منها:
أوًال: الكتاب: قال تعالى: "وأحل 
الربا" (البقرة:  البيع وحرم  الله 
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أباح البيع، وبيع التقسيط نوع 
من أنواع البيوع املباحة.

وقــــــال تـــعـــالـــى: "يـــــا أيـــهـــا الـــذيـــن 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 

مسمى فاكتبوه" (البقرة: 282).
الـــــــداللـــــــة: أن هـــــــذه اآليـــــة  وجـــــــه 
تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى كـــــل ديــــــن ثـــابـــت 
مـــؤجـــل كـــــأن يـــكـــون ثــمــنــًا لــــدار 
بيعت إلى أجل، وبيع التقسيط 
مـــن الـــبـــيـــوع الـــتـــي يـــدخـــل فيها 
األجــــــل. (يـــنـــظـــر: أحـــكـــام الـــقـــرآن 

للجصاص207/2).
ثــانــيــًا: الــســنــة: مــا روتـــه عائشة 
الله عنها قالت: "اشترى  رضي 

رســـــــول الــــلــــه صـــلـــى الــــلــــه عــلــيــه 
وســــــلــــــم مـــــــن يـــــــهـــــــودي طـــعـــامـــا 
بنسيئة – أي األجــــل – ورهــنــه 
درعا له من جديد" (متفق عليه: 
أخــرجــه الــبــخــاري بــرقــم: 2068؛ 

ومسلم برقم: 1603). 
وجه الداللة: أن النبي صلى الله 
عليه وســلــم أخـــذ املــثــمــن وأجــل 
الــثــمــن، وفــعــلــه صــلــى الــلــه عليه 

وسلم هذا دليل على إباحته.
ثـــالـــثـــًا: املـــعـــقـــول: لــيــس كـــل منا 
يــمــتــلــك املــبــالــغ الــكــافــيــة فـــي كل 
وقــــــت وحــــــني لـــــشـــــراء حـــاجـــاتـــه 
الـــضـــروريـــة وقـــضـــاء مــصــالــحــه 

املطلوبة، وأيضا إن البيع بهذه 
الــطــريــقــة فــيــه مصلحة لــكــل من 
الـــبـــائـــع واملـــشـــتـــري فــــإن الــبــائــع 
يــزيــد فـــي مــبــيــعــاتــه ويـــعـــدد من 
أساليبه فــي تسويق بضاعته 
فيبيع نقدا وتقسيطا ويستفيد 
فـــي حــــال الــتــقــســيــط مـــن زيــــادة 
الـــثـــمـــن مـــقـــابـــل األجـــــــل؛ كـــمـــا أن 
املــشــتــري يحصل عــلــى السلعة 
قــيــمــتــهــا  تــــكــــن عـــــنـــــده  لــــــم  وإن 
ويـــــســـــدد قـــيـــمـــتـــهـــا فـــيـــمـــا بــعــد 

مقّسطا.
شـــــروط وضـــوابـــط لـــجـــواز بيع 
التقسيط مع الزيادة في الثمن:

الـــبـــيـــع مــســتــوفــيــًا  يـــكـــون  1. أن 
لــــشــــروطــــه، مــــن الــــتــــراضــــي بــني 
الطرفني، ومــن تملك كل منهما 
ملــا تــحــت يــــده، أو يــكــون مــوكــًال 
بالتبايع به، ومن معرفة الثمن 

والسلعة.
2. أن يكون هذا البيع واقعًا في 
السلع التي أحل الله - عز وجل 

- بيعها وشراءها.
الـــثـــمـــن مــعــلــومــًا  يــــكــــون  3. أن 
البيع، وكــذا األقساط  عند عقد 

واألجل.
قــابــل  الــثــمــن غــيــر  يـــكـــون  4. أن 
للزيادة، إذا تأخر املشتري عن 

تسليم األقــســاط، وإال كــان ذلك 
من الربا، ولكان هــذا داخــًال في 

النهي عن بيعتني في بيعة.
املــشــتــري سيعجل  كـــان  إذا   .5
األقــــــســــــاط، فـــــال يــــجــــوز لـــــه أن 
الــبــائــع أن يضع  يــشــتــرط عــلــى 
املتفق  الــزيــادة  مــن  عــنــه شيئًا 
عـــلـــيـــهـــا، وهــــــــذه املــــســــألــــة هــي 
الــــتــــي تـــســـمـــى عــــنــــد الـــعـــلـــمـــاء 
بـــمـــســـألـــة ضــــع وتـــعـــجـــل، وإال 
كـــــــان ذلـــــــك مــــــؤديــــــًا إلـــــــى عــــدم 
الــجــزم بــالــثــمــن، ولــكــان داخـــًال 
أيــضــًا فـــي الــنــهــي عـــن بــيــعــتــني 

بيعة.  في 

¶ الشيخ الدكتور عمر بن سليمان
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