فقو المعامبلت المالية المعاصرة

مقدمة الشارح
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد ،وعلى آلو
وصحبو ومن اىتدى بهديو واتبع سنتو إلى يوـ الدين .أما بعد:

فأسأؿ اهلل تعالى أف يبارؾ في ىذه الدورة العلمية ،وأف يجزى القائمين عليها خير الجزاء ،وأف ينفع بها

الجميع ،وأف يجعلها من العلم النافع الذي ينتفع بو.

أيها اإلخوة :ىذه الدورات العلمية ىي من نعم اهلل تعالى علينا؛ إذ أنها تجمع علوما كثيرة في وقت وجيز،

وقد نفع اهلل تعالى بها نفعا عظيما.

وقبل أف أبدأ بالحديث عن درسنا أذكر ببعض األمور التي أرى أف من المهم التنبيو عليها:
أوال :أقوؿ أيها اإلخوة إف وجودنا في ىذا المكاف عبادة جليلة من أجل العبادات ،إذ أنها اجتماع على طلب

العلم ،وقد قاؿ النبي   من سلك طريقا يلتمس فيو علما سهل اهلل لو بو طريقا إلى الجنة  وقد ذكر
العلماء أف االشتغاؿ بطلب العلم الشرعي أفض ل من االشتغاؿ بنوافل العبادات .وممن نص على ىذا النووي في
مقدمة المجموع وغيره ،وعللوا ذلك بأف طلب العلم نفعو متعدد بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها،

ومن ىنا كاف االشتغاؿ بطلب العلم أفضل من االشتغاؿ بنوافل العبادات ،كيف وقد جعلو اهلل  قسيما للجهاد
في سبيلو ،فقاؿ :
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وأوصي مع بداية ىذه الدورة باستحضار إخبلص النية هلل  في طلب العلم ،فإف ىذا ىو شرط ال بد منو
في طلب العلم ،وإال فإف ىذا العلم يصبح وباال على صاحبو يوـ القيامة ،إذا لم يحقق طالب العلم اإلخبلص هلل



في طلبو العلم فإف ىذا العلم يصبح وباال على صاحبو يوـ القيامة .ويدؿ لذلك ما جاء في صحيح مسلم

عن أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ  :أوؿ من تسعر بهم النار يوـ القيامة ثبلثة  وذكر منهم رجبل تعلم
العلم وعلمو الناس وقرأ القرآف فيؤتى بو فيعرفو نعمو فيعرفها فيقوؿ  :ما عملت فيها؟ فيقوؿ :يا رب تعلمت
فيك العلم وعلمتو الناس وقرأت فيك القرآف ،فيقوؿ اهلل لو :كذبت ،ولكنك تعلمت ليقاؿ ىو عالم وقرأت
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القرآف ليقاؿ ىو قارئ ،فقد قيل -أي نلت جزاءؾ في الدنيا وأجرؾ في الدنيا -ثم أمر بو فسحب على وجهو

فألقي في النار . 

قاؿ بعض أىل العلم :لو أف ىذا سلم من ىذا العلم لكاف خيرا لو؛ ألنو أصبح ىذا العلم وباال عليو ،فأصبح

من أوؿ من تسعر بهم النار يوـ القيامة ،وىذا يبين لنا أىمية إخبلص النية هلل 

في طلب العلم ،وذلك بأف

ينوي بو طالب العلم رفع الجهل عن نفسو ،ورفع الجهل عن غيره ،والدعوة إلى اهلل  والدفاع عن دينو ،وال
يريد بذلك رياء وال سمعة وال عرضا من الدنيا.

األمر الثالث :أوصي بالصبر والجلد في طلب العلم ،فإف العلم كما قيل :إف أعطيتو كلك أعطاؾ بعضو.

والعلم أيها اإلخوة ال يناؿ دفعة واحدة ،ال يأتي لئلنساف دفعة واحدة وإنما يحصلو اإلنساف شيئا فشيئا .وقد كاف
السلف رحمهم اهلل يرحلوف في سبيل طلب العلم ،حتى أصبحت الرحلة في طلب العلم أمرا معروفا ومعهودا عند

السلف ،بل أصبح من لم يرحل في طلب العلم عندىم ،يصبح ذلك مثلبا في حقو ،بل إف من السلف من رحل
من أجل سماع حديث واحد فقط ،ومنهم جابر بن عبد اهلل األنصاري  فإنو رحل من المدينة إلى الشاـ من

أجل سماع حديث واحد فقط.

قد أشار إلى ىذه القصة البخاري في صحيحو معلقا لها بصيغة الجزـ ،وذلك أف جابرا بلغو أف عند عبد اهلل

بن أنيس -رضي اهلل عنو رضي اهلل عن الجميع -حديثا عن النبي  فرحل جابر ومكث في ىذه الرحلة شهرا،
رحل وحده على بعيره ،وبعد شهر وصل إلى الشاـ ،فاعتنقو عبد اهلل بن أنيس وسألو جابر ،قاؿ :بلغني أف عندؾ

حديثا عن النبي 

فخشيت أف أموت أو تموت ،فذكر لو قوؿ النبي   يحشر الناس يوـ القيامة حفاة

عراة غرالّ  الح ديث ،فرجع جابر بن عبد اهلل ومكث في العودة شهرا آخر ،أي أنو مكث شهرين كاملين من

أجل سماع حديث واحد فقط.

وأبو أيوب األنصاري أيضا رحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط؛ ولهذا ال يستكثر

طالب العلم أف يأتي إلى مثل ىذا المكاف ولو من مكاف بعيد .السلف يرحلوف إلى طلب العلم.

وأقوؿ :إف العلم يحتاج إلى صبر وإلى جلد وإال فمن أراد أف يناؿ العلم براحة الجسد فإنو أراد المحاؿ،

أخرج مسلم في صحيحو عن يحيي بن أبي كثير أنو قاؿ  :ال يناؿ العلم براحة الجسد  والعجيب أف

الشراح :أف المناسبة :أف مسلما ذكر عدة روايات تعب
مسلما ذكر ىذا في باب مواقيت الصبلة .قاؿ بعض ّ
واجتهد في جمعها ،ثم ذكر ىذا األثر عن يحيي بن أبي كثير :ال يستطاع العلم براحة الجسد.
وثمرة العلم ىي العمل بو وإال علم ببل عمل ال فائدة منو ،ال فائدة من علم ببل عمل ،ومن المؤسف أف تجد

بعض طبلب العلم -الذين ينبغي أف يكونوا قدوة لغيرىم -تبدر منهم تصرفات -خاصة فيما يتعلق في أبواب

2

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
المعامبلت -أقل ما يقاؿ فيها إف فيها شبهة ،وطالب العلم ينبغي أف يكوف قدوة لغيره في البعد عن المشتبهات
فضبل عن المحرمات؛ ولذلك فينبغي أف يكوف عامبل بما علم ،قدوة لغيره من الناس في المبادرة في الطاعات

والبعد عن المشتبهات فضبل عن المحرمات.

وأوصي كذلك بضبط العلم ووضع اآللية المناسبة لحفظو وضبطو ،فإف بعض اإلخوة يبذلوف جهدا كبيرا في

طلب العلم ،ربما حضروا دروسا كثيرة ،ودورات كثيرة لسنوات ومع ذلك فإف تحصيلهم ضعيف ،والسبب في ىذا
وجود الخلل في آلية تحصيل العلم ،فتجد أف ىؤالء عندىم خلل ولكن لم يراجعوا أنفسهم لسد ىذا الخلل.

وأقوؿ أيها اإلخوة :أف من أسباب ىذا الخلل عدـ تقييد العلم؛ ألف الذاكرة في الوقت الحاضر ضعفت عند

الناس ليست كما كانت عليو في السابق ،كاف العرب في السابق ،كانت تسمع القصيدة من مائتي بيت لمرة
واحدة وتستعيب أف تطلب من ملقيها أف يعيدىا مرة أخرى؛ يروف أف ىذا عيب ،يحفظونها جميعهم ،ولكن في

الوقت الحاضر كما تروف ضعفت الذاكرة عند الناس؛ ولهذا فإف من يستمع إلى درس وال يقيده فإنو سوؼ ينساه،

وبالتالي يبقى في دوامة ،يحفظ الدروس وينسى .صحيح أنو يكسب األجر والثواب ،إذا أخلص النية هلل 

لكن من جهة ضبط العلم وتحصيلو ال يستفيد.

وىذه يا إخواف نقطة -يعني -في غاية األىمية ولذلك ال بد من ضبط العلم ووضع اآللية المناسبة لضبطو،

واالستفادة من الدروس العلم ية والدورات العلمية ،ويكوف ذلك بتقييد العلم إما بكتابتو ،وإما بالتسجيل فإف وجود
ىذه المسجبلت من نعم اهلل تعالى على الناس ،وبعض اإلخوة لهم في ىذا طريقة جيدة وىو أنهم يأتوف بنوتات

حصلوا
صغيرة يقيدوف فيها الفوائد وما يحصلوف في مثل ىذه الدورات العلمية ،ومع مرور الوقت يكونوف قد ّ
فوائد كثيرة ،وتكوف ىذه النوتات الصغيرة توضع في الجيب حيث يراجعها اإلنساف من حين آلخر خاصة في

أوقات فراغو.

المهم أف توجد اآللية المناسبة لضبط وتقييد العلم .أما أف اإلنساف يحضر دروسا بغير ضبط فإنو ال يستفيد

كثيرا ،وال ينتفع كثيرا.

بعد ذلك أقوؿ أيها اإلخوة درسنا كما أعلن :ىو في فقو المعامبلت المالية المعاصرة ،وىذا الموضوع ىو في

غاية األىمية ،ولو تأملت معظم استفتاءات الناس لوجدت قدرا كبيرا منها في ىذا الموضوع؛ إذ أنو في الحقيقة

يمثل الفقو العملي للناس ،وقد أصبح عند كثير من الناس في الوقت الحاضر وعي فكثرت األسئلة عن كثير من
المعامبلت المالية المعاصرة ،وىذه المعامبلت تحتاج إلى تقعيد وإلى تأصيل وإلى معرفة آراء العلماء المعاصرين

فيها.

3

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
وفي ىذه السلسلة من الدروس سوؼ نبين إف شاء اهلل تعالى شيئا من ىذا ،وسندرس أبرز المسائل التي

يحتاج إليها الناس من ىذه المعامبلت ،ومن ذلك :سوؼ نتكلم إف شاء اهلل تعالى عن بيوع التقسيط ،وبيع

المرابحة لآلمر بالشراء ،والشركات المساىمة ،وحكم تداوؿ األسهم ،والصناديق االستثمارية وحكم الدخوؿ
فيها ،والمضاربة في البنوؾ والشركات وتطبيقاتها المعاصرة ،وإجراء العقود بآالت االتصاؿ الحديثة ،واألوراؽ

المالية واألوراؽ النقدية ،واألوراؽ التجارية ،وبطاقات االئتماف ،وتشمل بطاقات الصرؼ اآللي ،وبطاقات الفيزا،

والماستر كارد ،والتورؽ المصرفي ،والتأجير المنتهي بالتمليك ،والتحويبلت المصرفية ،وعقود التوريد والمناقصة،

والمزايدة ،وخطابات الضماف ،والشرط الجزائي ،والتضخم وتغير قيمة العملة ،وفرض غرامة على المدين

المماطل ،والتسويق الهرمي ،وصرؼ العموالت ،وودائع البنوؾ ،والمسابقات التجارية ،وعقود الصيانة ،وبطاقات

التخفيض ،والحقوؽ المعنوية ،وبدؿ الخلو ،والتنضيض الحكمي ،والقبض وصوره المستجدة.

ىذه ىي أبرز ا لمسائل التي سوؼ ندرسها إف شاء اهلل تعالى ،وربما إذا كاف معنا وقت أيضا ندرس مسائل

أخرى ،لكن ىذه ىي أبرز المسائل التي يكثر السؤاؿ عنها والتي يحتاج الناس إلى بيانها.

أما المنهج الذي سوؼ نسير عليو إف شاء اهلل تعالى في ىذه الدروس فهو تصوير المسألة المراد طرحها

تصويرا دقيقا مع الحرص على تبسيط العبارة قدر ما أمكن ،ومن كاف عنده استشكاالت وىي واردة خاصة في

بعض المصطلحات فلعلو يجاب عنها بعد نهاية الدرس ،وعرض آراء الفقهاء المعاصرين في المسألة المراد
طرحها ،ومع التركيز على المجامع الفقهية والهيئات العلمية ونقل قراراتها وبياف القوؿ الراجح في تلك المسائل

المراد طرحها.

ولعلنا نبدأ بمدخل لهذه الدروس ،مدخبل أرى أنو ال بد منو ،وأنو مهم في ىذا.

أقوؿ أيها اإلخوة :إف العالم اليوـ يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا ،وقد شمل ذلك معظم جوانب الحياة،

وكاف عالم االقتصاد والتجارة مجاال فسيحا وواسعا من ىذا التطور ،وكاف من نتاج ذلك أنو ابتكرت أدوات وصيغ
وأساليب في العقود وفي المعامبلت لم تكن معروفة من قبل.

ومعلوـ أنو ما من قضية تقع إال وهلل تعالى فيها حكم ،علمو من علمو وجهلو من جهلو ،وال بد من قائل

بالحق؛ يعني ال يمكن أف تكوف مسألة من المسائل يخفى فيها الحق على جميع العلماء ،ىذا ال يمكن؛ ألف ىذا

يتنافى مع قوؿ النبي   لن تزاؿ طائفة من أمتي على الحق ظاىرين  ال بد من وجود قائل بالحق ،وال

يمكن أف تجمع األمة على ضبللة.

وقد استوعبت شريعة اإلسبلـ جميع الحوادث والنوازؿ التي تقع للناس ،وعلى مدار أربعة عشر قرنا

استوعبت ىذه الشريعة العظيمة جميع الحوادث والنوازؿ والقضايا ،وشريعة اإلسبلـ قد ُح ّكمت في ديار متباعدة

4

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
وأقطار مترامية مددا طويلة وقرونا متوالية وأزمنة متتالية ،وعايشت جميع التيارات والبيئات وعصور الرخاء والشدة

والقوة والضعف ،وواجهت األحداث في جميع األطوار ،والقت مختلف العادات والتقاليد ،ومع ذلك شملت
ىذه كلها ،فما عجزت عن واقعة ،وال قصرت عن حاجة.

فلم نجد يوما من األياـ أف العلماء لم يجدوا حكما لقضية من القضايا ،بل شملت جميع جوانب الحياة،

وقد أكمل اهلل تعالى ىذا الدين وأتم نعمو ،قاؿ أبو ذر  " ما توفي رسوؿ اهلل 

وذكر لنا منو علما".

وطائر يطير بجناحيو إال

أقوؿ أيها اإلخوة :ومع ىذا التطور والتقدـ ووجود معامبلت حديثة ال بد للمسلم من التفقو فيها ،خاصة من

يتعامل بالبيع والشراء ،أو يعمل في التجارة ومن يحتاج إلى تلك التعامبلت ،على أف أكثر الناس -إف لم يكن

جل أو
جميع الناس -ال يخلو من نوع احتياج إلى تلك التعامبلت الحديثة ،فمثبل :بطاقات الصرؼ اآللي أصبح ّ
جميع الناس يحملونها ،فإذف جل الناس أو جميع الناس يحتاجوف إلى معرفة ىذه المسائل والتفقو فيها .لكن

ذلك يتأكد على من يتعامل بالتجارة والبيع والشراء.

وقد روي عن عمر بن الخطاب 

أنو كاف يقيم من األسواؽ من ليس بفقيو ،والمراد ىنا بالفقو الفقو

النسبي يعني الفقو في مسائل الحبلؿ والحراـ ،وليس معني ذلك أف يكوف -يعني -فقيها في جميع أمور الدين

ولكن المقصود أف يكوف فقيها فيما يتعامل فيو ،-وروى عنو أنو كاف يقوؿ" :ال يقعد في أسواؽ المسلمين من ال

يعرؼ الربا".

وقد أمر اإلماـ مالك بأف يقاـ من األسواؽ من ال يعرؼ األحكاـ؛ لئبل يقع في الربا ويوقع فيو المسلمين.

يقوؿ الرىوني في كتابو " أوضح المسالك " نقبل عن أحد شيوخو :أنو أدرؾ المحتسب يمشي على األسواؽ

ويقف على كل دكاف ،فيسأؿ صاحبو عن األحكاـ التي تلزمو في بيعو ،ومن أين يدخل عليو الربا ،وكيف يتحرز

منو ،فإف أجابو أبقاه في الدكاف ،وإف جهل شيئا من ذلك أقامو منو وقاؿ :ال يمكنك أف تقعد في أسواؽ

المسلمين تطعم الناس الربا وماال يجوز.

والدخوؿ في التجارة من غير معرفة األحكاـ الشرعية فيو خطر عظيم على دين المسلم ،وقد خرج النبي 
ذات يوـ إلى المصلى فرأى الناس يتبايعوف فقاؿ  :يا معشر التجار .فاستجابوا للنبي  ورفعوا أعناقهم إليو،
فقاؿ :إف التجار يبعثوف يوـ القيامة فجارا إال من اتقى وبر وصدؽ  ىذا الحديث أخرجو الترمذي وابن ماجو

والحاكم وقاؿ صحيح اإلسناد.

وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :إف التجار ىم الفجار .فقالوا :يا رسوؿ اهلل أليس قد أحل اهلل البيع ؟ قاؿ:

بلى ،ولكنهم يحلفوف فيأثموف ،ويحدثوف فيكذبوف  رواه أحمد والحاكم ،قاؿ المنذري إسناده جيد.
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وفي حديث بن عمر أف النبي  قاؿ  :التاجر األمين الصدوؽ المسلم مع الشهداء يوـ القيامة 
رواه ابن ماجو ولو شاىد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي.

وعن قيس بن أبي غرزة  قاؿ  :كنا في عهد الرسوؿ 

نسمى السماسرة فمر بنا يوـ بالمدينة

فسمانا باسم ىو أحسن منو ،فقاؿ :يا معشر التجار إف البيع يحضره اللغو والحلف  -وفي رواية " والكذب " -
فشوبوه بالصدقة  أخرجو أبو داوود.

وفي رواية للترمذي  :إف الشيطاف واإلثم يحضراف البيع ،فشوبوا بيعكم بالصدقة  وإسناده صحيح.

وقد اعتنى فقهاؤنا رحمهم اهلل بأبواب المعامبلت ،وأصلّوا ىذه األبواب ،وذكروا فيها قواعد جامعة ،يستطيع

اإلنس اف ويستطيع طالب العلم االنطبلؽ منها ،حتى إف فقهاءنا ذكروا معامبلت لم تقع ،حتى إذا وقعت يكوف
طالب العلم على معرفة وعلى علم بها؛ ولذلك ال تجد كتاب فقو إال وفيو قسم مخصص ألبواب المعامبلت.

وأجود المذاىب في المعامبلت ىو مذىب المالكية والحنابلة كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل.

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل :أصوؿ مالك في البيوع أجود من أصوؿ غيره ،فإنو أخذ ذلك عن سعيد بن
المسيب الذي كاف يقاؿ :ىو أفقو الناس في البيوع ،كما كاف يقاؿ " :عطاء أفقو الناس في المناسك ،وإبراىيم

النخعي أفقههم في الصبلة ،والحسن أجمعهم لذلك كلو " ،قاؿ ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في

ضل فيو لمن استقرأ ذلك من أجوبتو ،واإلماـ أحمد موافق لمالك في ذلك في األغلب ،فإنهما -
أغلب ما فَ ُ
يعني اإلماـ مالك واإلماـ أحمد  -يحرماف الربا ويشدداف فيو غاية التشديد؛ لشدة تحريمو وعظيم مفسدتو،
ويمنعاف من االحتياؿ عليو بكل طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليو وإف لم تكن حيلة ،وإف كاف مالك يبالغ في

سد الذرائع ما ال يختلف قوؿ أحمد فيو.

فإذف أجود المذاىب األربعة في أبواب المعامبلت ىو مذىب مالك وأحمد  -رحمهما اهلل تعالى.

أيها اإلخوة :ىذه المعامبلت ا لمعاصرة التي يتعامل بها الناس اليوـ قد أصبح التعامل بها منتشر في كثير من

أقطار األرض ،فالعالم اآلف كما يقاؿ أصبح كالقرية الواحدة وارتبط بعضو ببعض ،ونشأ ما يسمي باالقتصاد
العالمي ،ولهذا يستطيع اإلنساف أف يحوؿ أي مبلغ ،أف يحوؿ مبلغا ماليا ألي دولة في العالم ،وذلك بسبب

ارتباط ىذا االقتصاد بعضو ببعض.

وىذا االقتصاد قد ارتبطت بو البنوؾ ،واإلشكالية الكبيرة ىنا ،ىو أف نظرة اإلسبلـ لبعض العقود المالية

تختلف اختبلفا جذريا عن نظرة ىذا االقتصاد العالمي الذي قد ارتبطت بو البنوؾ بو ،تختلف من الجذور في

األصل ؛ ولذلك ال ت عجب عندما يفتي بعض مشايخنا بمنع كثير من التعامبلت البنكية ،مع أف األصل في باب

6

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
المعامبلت الحل واإلباحة ،وذلك بسبب أف ىذه البنوؾ وما يسمى باالقتصاد العالمي تختلف  -في نظرتها -

من الجذور ،عن نظرة اإلسبلـ ،وأضرب لهذا مثالين:

المثاؿ األوؿ :القرض " عقد القرض " ،القرض :ىو دفع ماؿ لمن ينتفع بو ويرد بدلو ،ىذا تعريفو عند

الفقهاء .كيف ينظر اإلسبلـ للقرض؟ وكيف تنظر البنوؾ للقرض؟

اإلسبلـ ينظر للقرض على أنو من عقود اإلرفاؽ واإلحساف ،ولهذا فإف صورة القرض في األصل صورة ربوية

فمثبل عندما تقرض آخر عشرة آالؼ لاير ،عشرة آالؼ لاير ىذا ماؿ ربوي نقد ،وعند تبادؿ ماؿ بماؿ ال بد من
التقابض فعندما تقرضو عشرة آالؼ لاير مثبل يردىا لك بعد سنة مثبل ،ىذه الصورة في األصل صورة ربوية.

ولكن اإلسبلـ استثني ىذه الصورة عن القرض ،تشجيعا للناس على اإلرفاؽ واإلحساف والتعاوف والتكافل

فيما بينهم ،ف إذا أصبح القرض ال يراد بو ىذا المعنى وإنما يراد بو الربحية واالستثمار خرج القرض عن موضوعو
األصلي الذي أبيح في اإلسبلـ ألجلو وىو اإلرفاؽ واإلحساف ،ورجع لما كاف عليو في األصل وىو أف صورة

جر نفعا فهو ربا "؛ ألف
القرض صورة ربوية ،ولهذا يكوف ىذا القرض محرما ،وىذا معنى قوؿ الفقهاء ":كل قرض ّ
صورة القرض في األصل صورة ربوية ،ولكنها استثنيت ىذه الصورة تشجيعا لئلرفاؽ واإلحساف ،فإذا أصبح

القرض ال يراد بو اإلرفاؽ واإلحساف ،رجعت صورة القرض ألصلها ،وىو أنها صورة ربوية ،ىذه نظرة اإلسبلـ،

نظرة اإلسبلـ أف القرض -يعني -يراد بو اإلرفاؽ واإلحساف والتكافل بين المسلمين.
كيف تنظر البنوؾ للقرض -االقتصاد العالمي والبنوؾ المرتبطة بو -؟

تنظر للقرض على أنو وسائل لبلستثمار والربحية ،معلوـ أف البنوؾ ال تقرض لوجو اهلل  إنما تقرض ألجل

االستثمار .وىنا تبرز اإلشكالية ،ترد علينا ىذه اإلشكالية ،فنظرة اإلسبلـ إذف للقرض تختلف اختبلفا جذريا عن
نظرة البنوؾ للقرض.

المثاؿ الثاني " :الضماف ".

الضماف أيضا من عقود اإلرفاؽ واإلحساف ،وال يجوز أخذ عوض على الضماف ،وقد اتفقت على ىذا

المذاىب األربعة :الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة .ال يجوز أخذ عوض على الضماف ،فاإلسبلـ إذف

ينظر للضماف على أنو من عقود اإلرفاؽ واإلحساف.

أما البنوؾ ،فتنظر للضماف على أنو من وسائل االستثمار والربحية؛ ولذلك ترد اإلشكالية على أخذ عمولة

على خطابات الضماف ،وسوؼ نشرح إف شاء اهلل تعالى ىذا بالتفصيل.

فهنا يعني نظرة اإلسبلـ والضماف تختلف اختبلفا جذريا عن نظرة االقتصاد العالمي والبنوؾ المرتبطة بو لهذا

العقد.

7

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
وىنا يعني تبرز ىذه اإلشكالية؛ ولذلك ال تعجب كما ذكرت عندما تجد بعض المفتين يمنع كثيرا من

التعامبلت البنكية مع أف األصل في ىذا الباب الحل واإلباحة.

أقوؿ أيها اإلخوة بعد ذ لك :إف ما أباحو اهلل تعالى أكثر بكثير مما حرمو؛ فاألصل في باب المعامبلت الحل

واإلباحة ،واألصل في باب العبادات الحظر والمنع ،وىذه قاعدة عظيمة نافعة .وتكاد تكوف ىذه القاعدة محل

اتفاؽ أو قوؿ أكثر أىل العلم ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل " :-العادات األصل فيها العفو فبل يحظر
منها إال ما حرمو اهلل وإال دخلنا في معني قولو تعالى :
  

(ٔ)

         

ولهذا ذـ اهلل المشركين الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذف بو اهلل ".

المقصود أف ىذه قاعدة عظيمة نافعة وىي أف األصل في باب المعامبلت الحل واإلباحة؛ ولهذا إذا اختلف

اثناف في معاملة من المعامبلت فالذي يُطالَب بالدليل ىو الذي يقوؿ إنها حراـ .أما الذي يقوؿ إنها حبلؿ فإف
معو األصل وال يطالب بالدليل.

وىذا بعكس أو بخبلؼ العبادات ،األصل فيها المنع والحظر إال ما ورد الدليل بمشروعيتو .ولهذا اختلف

اثناف في عبادة من العبادات أحدىما يقوؿ مشروعة واآلخر يقوؿ غير مشروعة الذي يطالب بالدليل ىو الذي

يقوؿ إنها مشروعة .أما الذي يقوؿ إنها غير مشروعة فمعو األصل.

ولكن أقوؿ :مع أف ىذا ىو األصل إال أنو ينبغي أف تنظر إلى أف الشريعة قد شددت في شأف الربا ،وبالغت

في التحذير منو ،حتى إف النبي   لعن آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو  والربا أعظم في اإلثم من

الزنا ،بل إف درىم ربا أشد من ست وثبلثين زنية؛ ولهذا ذكر القرطبي في "جامع األحكاـ القرآف" :أف رجبل أتى

لئلم اـ مالك يستفتيو :قاؿ إني رأيت باألمس رجبل سكرانا ،يريد أف يصطاد القمر -يعني من شدة سكره-
فحلفت بالطبلؽ أنو ال يدخل جوؼ بن آدـ شيء أخبث من الخمر .فاستعظم اإلماـ مالك ىذه المسألة -كاف

عادة السلف التثبت وعدـ االستعجاؿ في الفتيا -استعظم اإلماـ مالك ىذه المسألة وقاؿ :ائتني بعد ثبلث لياؿ،
فأتاه ىذا السائل المستفتى بعد ثبلث لياؿ ،فقاؿ اإلماـ مالك :امرأتك طالق ،إني تأملت كتاب اهلل فلم أر شيئا

يدخل جوؼ بن آدـ أخبث وال أشر من الربا.

لماذا أفتاه بوقوع طبلؽ امرأتو ؟ ألنو حلف أنو ال يدخل جوؼ بن آدـ شيء أخبث من الخمر ،فقاؿ اإلماـ

مالك :ىناؾ شيء أخبث من الخمر وىو الربا .الربا إذف أعظم في اإلثم من الخمر وأعظم في اإلثم من

 - 1سورة يونس آية .99 :
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الزنا،كيف وقد توعد اهلل  بالحرب آذف بالحرب آكل الربا ،وأمره عند اهلل 

عظيم جدا ،وقد بالغت

الشريعة في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجو بعيد.
وأذكر من ىذا حديث سعد بن أبي وقاص  الذي أخرجو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجو وأحمد

بسند حسن  :أف النبي 

سئل عن بيع الرطب بالتمر ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :أينقص الرطب إذا

يبس؟ قالوا :نعم .قاؿ :فبل إذف . 

لو أردت أف تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض ،تحقق التقابض والتماثل كيلو وكيلو -التقابض -ىل

يجوز؟ ال يجوز .قد تحقق الشرطاف ،التماثل ىنا ال يتحقق ،لماذا؟ ألف ىذا الرطب سوؼ ينقص إذا يبس ،مع أف
التفاوت يسير جدا ،فما مقدار ىذا التفاوت في كيلو وكيلو بين رطب وتمر؟ ومع ذلك منعو النبي . 
وىذا الحديث فيو أبلغ الرد على من أجاز الدخوؿ في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت نسبة الربا فيها

قليلة ،فنقوؿ :إف النبي 

منع بيع الرطب بالتمر مع أف التفاوت يسير بل يسير جدا ،فما الذي يبيح الدخوؿ

في ىذه الشركات التي تتعامل بالربا وبعضهم أوصلها إلى ثبلثين في المائة؟!

ولهذا أقوؿ أيها اإلخوة -وىذه إشارة عن ىذه المسألة وسوؼ نتكلم عنها بالتفصيل في حينها إف شاء اهلل

تعالى -ولهذا أقوؿ :ال بد إذا نظرنا إلى ىذا األصل -وىوأف األصل في المعامبلت الحل واإلباحة -أف ننظر

أيضا إلى أف الشريعة قد شددت في شأف الربا ،بل بالغت في التشديد بل منعت بعض التعامبلت سدا لذريعة
الربا ،ومنها مثبل العينة :وىي بيع شيء بثمن مؤجل ،أف يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منو نقدا ،لو

حصل ىذا من غير مواطأة ،قلنا :أيضا ال يجوز؛ من باب سد الذريعة.

فإذف الشريعة قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا وشددت في ىذا وبالغت في التشديد فيو ،فبل

بد إذف عندما نقوؿ األصل في المعامبلت اإلباحة أف ننظر أيضا لهذا المقصد الشرعي وىو المبالغة في الربا وفي

سد جميع الذرائع الموصلة إليو.

وقد تكوف بعض المسائل ال تظهر الحكمة فيها بشكل جلي ،يعني بعض التعامبلت -خاصة فيما يتعلق

بأبواب الربا -قد تظهر الحكمة فيها ،ولكن بعض المسائل قد ال تظهر الحكمة فيها ،وإف كاف كما قاؿ ابن
القيم " :أنو ما من حكم إال وهلل تعالى فيو حكمة " لكن قد ال تظهر بشكل واضح وبشكل جلي فمثبل :عند بيع

صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديء .ىذا ال يجوز ،وإف كاف قيمتهما واحدة مع أنو ليس فيو ظلم ألف قيمة

ىذا تعادؿ قيمة ىذا ،ولكن مع ذلك منعت منو الشريعة.

ولكن المخرج من ىذا سهل؛ ولهذا أورد ىذه القصة التي وردت في الصحيحين وغيرىما :أف النبي  أتي
بتمر جيد -بتمر جنيب من النوع الجيد -فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :أكل تمر خيبر ىكذا؟ قالوا :ال يا
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رسوؿ اهلل .إنا نأخذ الصاع من ىذا بالصاعين والصاعين بالثبلثة .فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :أوه ىذا عين الربا
 بيع الصاع بالصاعين عين الربا .ثم أرشد النبي  إلى مخرج سهل  :ولكن بع الجمع بالدراىم واشتر
بالدراىم جنيبا . 

يعني :بع التمر الرديء وىو الجمع وىو أخبلط من التمر الرديء بالدراىم واشتر بالدراىم تمرا جيدا ،مع أف

النتيجة واحدة؛ يعني سواء بعت تمر رديء بتمر جيد مباشرة ،أو أنك بعت التمر الرديء بدراىم ثم أخذت

الدراىم واشتريت بها تمرا جيدا ،أليست النتيجة واحدة؟ ومع ذلك ىذا التعامل بها مباشرة محرـ بل سماه النبي



عين الربا ،جعلو عين الربا بيع الصاع بالصاعين عين الربا ،ولكن إذا بعت التمر الرديء بدراىم ثم أخذت

الدراىم واشتريت بها تمرا جيدا فهذا مخرج شرعي .وهلل تعالى في ىذا الحكمة البالغة ،ولكن ىكذا أمر النبي
.
ولهذا فإف مسائل الربا من المسائل الدقيقة ،ولهذا ذكر اهلل  عن بعض الناس أنهم أنكروا الربا وقالوا :ما
الفرؽ بين الربا والبيع؟                

(ٔ)

كيف تقولوف إف ىذا محرـ؟ الب يع مثل الربا ،ال فرؽ بينهما؛ فأنكر اهلل عليهم ورد عليهم وقاؿ :
    

(ٕ)

يقولوف:

 

.

ىبل قيل إنما الربا مثل البيع؟ ألف الكبلـ في الربا ال في البيع ،قلت:
يقوؿ صاحب الكشاؼ " :فإف قلت ّ

جيء بو على طريق المبالغة وىو أنو بلغ من اعتقادىم في حل الربا بأنهم جعلوه أصبل وقانونا في الحل حتى
شبهوا بو البيع ،وقولو        :

(ٖ)

إنكار لتسويتهم بينهما وداللة على أف القياس

يهدمو النص ،ألنو جعل الدليل على بطبلف قياسهم إحبلؿ اهلل تعالى وتحريمو " إلى آخر ما قاؿ.

فالفرؽ إذف ،قد يكوف الفرؽ بين الحبلؿ والحراـ فرؽ دقيق ،الفرؽ بين الربا والبيع فرؽ دقيق ،وىذا يدؿ

أيضا على أف المسلم يستطيع أف يصل إلى مقصوده وغرضو بالطريق المباح ،وىذا من ثمرة التفقو في الدين.

 - 1سورة البقرة آية .179 :
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فمثبل :من أراد أف يحصل يعني عنده تمر رديء وأراد أف يحصل مقابلو على تمر جيد ،أو عنده ذىب قديم

وأراد أف يحصل على ذىب جديد ،إف باعو مباشرة مع التفاضل وقع في عين الربا ،المخرج يبيعو بدراىم ويشتري
بالدراىم تمرا جيدا أو ذىبا جديدا ،وىذا مخرج سهل وىذا من ثمرة التفقو في الدين ،ىذا أيها اإلخوة من ثمرة

التفقو في الدين.

ولهذا فما نذكره إف شاء اهلل تعالى في ىذه الدروس نذكر فيها بدائل مباحة عندما نذكر أف ىذا التعامل محرـ

نذكر البديل المباح لهذا التعامل ،وىذا ىو منهج النبي  الحظوا ىنا في ىذه الصورة لما قاؿّ  :أوه ىذا

عين الربا  أرشد إلى المخرج ،ما تركهم،أرشد إلى المخرج وإلى البديل قاؿ  :ولكن بع الجمع بالدراىم
واشتر بالدراىم جنيبا . 

وفي ىذا الحديث داللة أيضا على أف بعض األمور قد يظنها اإلنساف حيلة على الربا وىي ليست كذلك.

فقد يقوؿ قائل :ما الفرؽ بين أف اإلنساف يبيع صاعين من التمر بصاع أو أنو يبيع صاعين من تمر بدراىم ثم

يشتري بالدراىم صاعا من تمر ،وىل ىذا إال حيلة على الربا؟ نقوؿ :ىذا ليس بحيلة على الربا أبدا؛ ألف الذي

أمر بو ىو النبي 

فأنا أقوؿ :بعض المسائل دقيقة بعض مسائل الربا دقيقة ،وقد يكوف الفرؽ بين الحبلؿ

والحراـ فرؽ دقيق ،وقد تكوف بعض البدائل الشرعية يظنها اإلنساف حيلة للربا وىي ليست كذلك.

أما كيف يعرؼ اإلنساف الحكم الشرعي للمسائل المعاصرة عموما ،وىي مسائل المعامبلت على وجو

الخصوص؟ فاألمة وهلل الحمد ال تزاؿ بخير وقد قاـ العلماء بجهود كبيرة في ىذا ،ولهم فتاوى وبحوث وكتب

مؤلفة وحاضرات ودروس ،ولكن أفضل طريقة لمعرفة الحكم الشرعي في المسائل والنوازؿ وفي مسائل
المعامبلت على وجو الخصوص ىو االجتهاد الجماعي ،معرفة رأى المجتهدين اجتهادا جماعيا؛ فإف االجتهاد

الجماعي ىو أقرب للتوفيق ،وإلى إصابة حكم اهلل ورسولو في النازلة أو في الواقعة.

وذلك أف اإلنساف مهما بلغ م ن العلم ومهما بلغ من الفقو قد يذىل حتى عن أبسط المسائل ،وأضرب لهذا

مثاال :لما توفي النبي  كاف الصحابة رضي اهلل عليهم يقرءوف قوؿ اهلل تعالى       :
(ٔ)

وقوؿ اهلل                    :

(ٕ)

ومع ذلك لما مات ذىل أكثرىم عن ىذا المعني كما يقوؿ عمر بن الخطاب  عن نفسو ،وكاف أبو بكر 
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قد خرج لبعض حاجتو ،وأصبح الناس يموجوف في المسجد ،وعمر يقوؿ :إف رسوؿ اهلل  لم يمت ،من ىوؿ
الصدمة ،وإنما ذىب إلى ربو كما ذىب موسى ،سيرجع يقطع -رقاب -أعناؽ المنافقين وسوؼ يرجع يقطع

رقاب المنافقين ،حتى جاء أبو بكر 

وذىب إلى النبي  وقبل ما بين عينيو وقاؿ " :بأبي وأمي طبت حيّا

وميّتا" ثم أتى والناس يموجوف في المسجد فقاؿ لعمر أنصت ثم خطب الناس وقرأ ىاتين اآليتين ،قاؿ  :أيها
حي ال يموت ومن كاف يعبد محمدا فإف محمدا قد مات  ثم قرأ :
الناس من كاف يعبد اهلل فإف اهلل ّ
    

يقوؿ عمر 

(ٔ)

           

(ٕ)



.

"واهلل لكأف اآلية نزلت في ىذه اللحظة وكأني لم أسمع باآلية إال اآلف" ىذا وىو عمر أعلم

الصحابة بعد أبي بكر ومع ذلك يعني ذىل عن ىذا المعني ،فقد يحصل الذىوؿ العالم وإف كاف كبيرا؛ ولذلك
فإف من فوائد االجتهاد الجماعي أف العلماء يذكر بعضهم بعضا ،وربما ذىل العالم عن حكم أو عن مسألة أو عن

نص أو عن دليل فيذكره العالم اآلخر ،ويحصل النقاش والحوار في ىذا ،فيكوف ذلك أقرب إلى التوفيق وإلى

إصابة حكم اهلل ورسولو ،وقد كاف ىذا ىو منهج السلف رحمهم اهلل.

فكاف عمر  يجمع الناس عندما تنزؿ نازلة ويحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها ،وىذا  -يعني  -روي
عن عمر  وقائع كثيرة ،ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة ذىاب عمر  والصحابة إلى الشاـ،
فقد جاء في صحيح البخاري عن بن عباس  أف عمر بن الخطاب  خرج إلى الشاـ حتى إذا كاف بسرغ
لقيو أمراء األجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابو فأخبروه أف الوباء قد وقع بأرض الشاـ ،قاؿ بن عباس :فقاؿ
عمر " :ادع المهاجرين األولين" فدعاىم فاستشارىم وأخبرىم أف الوباء قد وقع في الشاـ ،فاختلفوا ،قاؿ

بعضهم :قد خرجنا ألمر وال نرى أف نرجع ،وقاؿ آخروف :معك بقية الناس وأصحاب رسوؿ اهلل  وال نري أف
تقدمهم على ى ذا الوباء ،فقاؿ :ارتفعوا عني .ثم قاؿ :ادع لي األنصار ،قاؿ بن عباس :فدعوتهم فاستشارىم
فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختبلفهم .فقاؿ :ارتفعوا عني ،ثم قاؿ :ادع لي من كاف ىاىنا من مشيخة

قريش من مهاجرة الفتح .قاؿ :فدعوتهم فلم يختلف منهم رجبلف ،وقالوا :نري أف ترجع بالناس وال تقدمهم على
ىذا الوباء ،فنادى عمر في الناس وأخبرىم بأنو عازـ على الرجوع ،فقاؿ لو أبو عبيدة :أفرارا من قدر اهلل ،فقاؿ
عمر :لو غيرؾ قالها يا أبا عبيدة ،نعم نفر من قدر اهلل إلى قدر اهلل ،أرأيت إف كانت لك إبل ىبطت واديا لو
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عدوتاف -والعدوة ىي المكاف المرتفع -إحداىما خصيبة واألخرى جدبة أليس إف رعيت الخصيبة رعيتها بقدر

اهلل؟ وإف رعيت الجدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قاؿ :فجاء عبد الرحمن بن عوؼ وكاف متغيبا عن بعض حاجتو فقاؿ:

إف عندي في ىذا علما ،سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ" :إذا سمعتم بو -يعني بالطاعوف -بأرض فبل تقدموا عليو،
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فبل تخرجوا فرارا منو" قاؿ :فحمد اهلل عمر ثم انصرؼ . 

فهذا أيها اإلخوة مثاؿ لبلجتهاد الجماعي ،فكاف عمر 

يجمع الناس ويستشيرىم ،ولم يكن ينفرد برأيو

فانظر في ىذه القصة ،كيف أنو جمع الناس ثبلث مرات حتى وفق إلصابة حكم اهلل ورسولو ،وأتى عبد الرحمن

بن عوؼ وأخبره بأف ىذا الحكم الذي قد استقر عليو رأي عمر أنو سمعو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛

ولذلك فإف -يعني -االجتهاد الجماعي أقرب ما يكوف إلى التوفيق وإلى إصابة الحكم الشرعي.

وقد أخرج الدارمي في مسنده عن المسيب بن رافع قاؿ " :كانوا -يعني صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

وسلم -إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسوؿ اهلل  أمر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا " ىكذا كاف
منهج الصحابة رضي اهلل عنهم ،كاف أبو بكر يجمع الناس ،وكاف عمر وكاف عثماف ،وكاف علي ،كاف الصحابة

رضي اهلل عنهم إذا نزلت بهم نازلة اجتمعوا وتشاوروا وبعد ذلك يقرروف ما يروف أنو أقرب إلى حكم اهلل ورسولو،
وفي الغالب أنهم يوفقوف ،كما في ىذه القصة ،قد وفقوا إلصابة الحكم الشرعي.

وذلك أف التشاور أنو منهج عظيم في دين اإلسبلـ وقد أمر اهلل تعالى بو وقاؿ      :

(ٔ)

أخرج البخاري في األدب المفرد عن ابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن أنو قاؿ  :ما تشاور قوـ قط بينهم

إال ىداىم اهلل ألفضل ما يحضرىم  وفي لفظ  :إال عزـ اهلل لهم بالرشد ،أو بالذي ينفع . 
وفي تفسير قوؿ اهلل تعالى      :

(ٕ)

قاؿ الحسن " :قد علم أنو ما بو إليهم حاجة ولكن

أراد أف يستن بو من بعده".

فإذف االجتماع والتشاور يفتح باب الحوار والنقاش ،ويجد كل فرد عند غيره من األدلة والعلم والفقو

واإلدراؾ وطريقة االستنباط ما ال يجده عند نفسو ،وتتقارب األفهاـ وتضيق ىوة الخبلؼ ،وأيضا يجد المرء في
الشورى إنقاذا لنفسو من التقوؿ على اهلل  ما لم يقل ،ومن التوقيع عن اهلل تعالى بما لم يأذف بو.
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ولهذا فإف االجتهاد الجماعي في المسائل والنوازؿ ىو أقرب للتوفيق من االجتهاد الفردي .فإف قلت :أين

االجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر ؟ أين نجده ؟ نقوؿ :األمة ال تزاؿ بخير ،والحمد هلل وقد وجدت المجامع
فقهية والهيئات العلمية ،وىي تمثل ىذا االجتهاد الجماعي .وأبرز المجامع الفقهية في العالم اإلسبلمي مجمعاف:

األوؿ :مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي ،وىو يضم نخبة من علماء العالم اإلسبلمي،

وكاف يرأسو الشيخ عبد اهلل بن حميد ،والشيخ عبد العزيز بن باز ،ثم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آؿ
الشيخ ،رحم اهلل األموات وحفظ األحياء وقد صدرت لهذا المجمع قرارات عديدة في عدة نوازؿ وقضايا،

وطبعت ىذه القرارات فهي موجودة ،ولو مجلة تصدر دوريا تنشر فيها بعض البحوث المقدمة للمجمع وىي مجلة

محكمة.

المجمع الثاني :مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي وقد أصبح يطلق عليو مؤخرا مجمع

الفقو اإلسبلمي الدولي .وىذا أيضا يجمع نخبة من علماء العالم اإلسبلمي ويرأسو الشيخ بكر أبو زيد حفظو اهلل،

وقد أصدر ىذا المجمع عد دا من القرارات ونشرت جميع بحوثو في مجلة المجمع ،في أكثر من أربعين مجلدا
ضخمة ،بل حتى نشرت جميع مداوالت األعضاء ونقاشاتهم ،قد كانت تسجل ثم بعد ذلك تفرغ في ىذه

المجلة ،فأصبحت مرجعا ىاما وكبيرا لطبلب العلم في ما يتعلق بهذه القضايا المعاصرة.

وقد يؤخذ على -يعني -ىذين المجمعين أنو قد يوجد فيها من األعضاء من ليس مناسبا ،ولكن نقوؿ في

األعم األغلب أنهم علماء كبار ،أنهم أكابر علماء العالم اإلسبلمي ،يعني في الجملة وفي األعم األغلب؛ ولهذا

فإف ىذه القرارات التي أصدروىا أقرب للتوفيق وإصابة الحكم الشرعي من غيرىا.

وىناؾ مجامع لكنها -يعني -صغيرة ،ال ترقى لمستوي ىذين المجمعين ،قد تكوف -يعني -محلية في بعض

الدوؿ  -دوؿ العالم اإلسبلمي -ولكن أبرز المجامع ىو ىذاف المجمعاف.

وأما الهيئات العلمية فأبرزىا :ىيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وىي تضم نخبة من علماء

المملكة ،وتنعقد مرتين في السنة ،كل ستة أشهر ،وتبحث القضايا والنوازؿ ومنها بعض المعامبلت المالية
المعاصرة.

ومنها أيضا الهيئات العلمية :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وتعرض عليها كثير من المسائل

والنوازؿ والقضايا ،وتصدر فيها فتاوى مكتوبة.

ومنها ىيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسبلمية ،ومقرىا في البحرين ،وىذه أيضا لها جهود

كبيرة في وضع المعايير الشرعية للمعامبلت المالية المعاصرة ،وتتميز ىذه الهيئة بأف القضية التي تطرح تُناقش
من أكثر من ىيئة ومجلس ،فعندما تطرح قضية للنقاش يستكتب أحد الباحثين ثم يناقش من اللجنة الشرعية ،ثم
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بعد ذلك يعرض على المجلس الشرعي ،ثم على ىيئة أو مجلس االستماع إلى أف -يعني -بعد سلسلة طويلة من
النقاش والعرض والدراسة يصدر في ذلك معيار ملخص ومختصر ،وطبعت بعض معايير أو أكثر معايير ىذه

الهيئة ،ىذه ىي أبرز الهيئات العلمية والمجامع الفقهية التي تمثل االجتهاد الجماعي بالقضايا والمسائل
المعاصرة.

وسوؼ نركز عليها إف شاء اهلل تعالى في دراستنا لهذه المسائل ،وننقل رأي ىذه الهيئات العلمية والمجامع

الفقهية؛ وذلك ألنو كما قلنا االجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق وإصابة الحكم الشرعي من االجتهاد الفردي.

بعد ذلك أقوؿ :إف الفتيا في المسائل المعاصرة والمسائل المالية على وجو الخصوص على ثبلثة مناىج:

فبعض العلماء يتشدد في مثل ىذه المسائل ،الطرؼ الثاني يتساىل تساىبل كبيرا ،والطرؼ الثالث وسط بين
الطرفين.

أما األوؿ :فتجد أنو يتشدد في المسائل المالية ،ويفتي بالمنع في كثير منها ،وأحيانا ال يكوف متصورا

المسألة تصورا دقيقا ،فمثبل عندما يسأؿ عن حكم مسألة من المسائل يقوؿ :إف كاف فيها ربا فإنها تحرـ وإال

فبل ،والمستفتي ال يعلم ىل فيها ربا أـ ليس فيها ربا .كاف ينبغي لهذا المفتي أف يتصور المسألة أو يقوؿ ال أعلم.

وفي المق ابل من يتساىل في مثل ىذه المسائل ويبرر بضغط الواقع وىذا مسلك -يعني -خطير في

الحقيقة ،التبرير بالواقع ىذا مسلك غير جيد؛ فإف دين اهلل  ال يخضع ألىواء الناس ،ولكن دين اهلل سبحانو
جاء ليرفع الناس إلى ميزاف الحق والعدؿ والمصلحة الحقيقية ،ويكف عنهم اإلثم والظلم ويرفع اآلصار

واألغبلؿ ،فشريعة اهلل تعالى لم يضعها المجتمع حتى تخضع لو وتستجيب لظروفو وأوضاعو .إنما ىي تشريع
إلهي ِ
وض َع ليرقى بالمجتمع ،وتخضع أوضاعو لهدايتو ،ومهمة ىذا التشريع ىو تصويب الخطأ الواقع في
المجتمع وتقويم المعوج ،أما تبرير األوضاع وتسويغ التصرفات ىذا مسلك غير جيد.
فنجد مثبل -على سبيل المثاؿ -رأي بعض العلماء الذين أفتوا بجواز الدخوؿ في الشركات التي تتعامل

بالربا إذا كانت نسبة الربا أقل من الثلث .كاف أبرز ما اعتمدوا عليو التبرير بالواقع ،قالوا :ىذا ىو واقع الشركات

في العالم اإلسبلمي ،فكيف نقوؿ إنو يحرـ الدخوؿ فيها والمساىمة فيها؛ ألنو كاف قبل سنوات ال توجد وال
شركة واحدة ما تتعامل بالربا ،وإف كاف وهلل الحمد اآلف وجد مجموعة من الشركات ،لكن ىؤالء العلماء نظروا إلى

ىذا الواقع المرير لؤلمة اإلسبلمية؛ ولذلك أجازوا الدخوؿ في مثل ىذه الشركات.

وىذا أرى أنو مسلك غير جيد ،وأنو ينبغي أف يخضع الواقع لدين اهلل  ولشرع اهلل سبحانو؛ وأف يقاؿ:

إنو ال يجوز الدخوؿ في ىذه الشركات ولو أف العلماء اتفقوا على ىذا الرأي واهلل إف ىذا سيكوف أكبر رادع

للقائمين على تلك الشركات في أف يتركوا الربا ،وال يوقعوا فيو المسلمين ويحوجوا فيو المسلمين ،ولكن عندما
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ترد مثل ىذه الفتاوى التي فيها شيء من التساىل فإف ىذا الوضع يستمر؛ ولهذا نجد أف ىؤالء العلماء -يعني-

من عشرات السنين وىم يفتوف بهذه الفتاوى ولم يتغير شيء كثير عند ىذه الشركات.

وعلى كل حاؿ ىم مجتهدوف لعل  -يعني -لهم ،..لكن كبلمنا اآلف حوؿ تقييم المنهج العلمي ،وإال ىم

مجتهدوف والعالم إذا اجتهد فأصاب فلو أجراف وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد فخطؤه مغفور ،ولكن نحن اآلف

نقيم ىذه المناىج.

والمنهج الثالث :ىو النظر إلى القضايا والمسائل المعاصرة حسب ما يقتضيو الدليل الشرعي والقواعد

الشرعية من غير تشدد وال تساىل ،فإف التشدد كما قاؿ بعض السلف يقوؿ " :التشدد كل يحسنو ،ولكن -

العلم -الرخص عن الثقات " نقلت ىذه عن سفياف الثوري قاؿ " :التشدد كل يحسنو ،ولكن -العلم -الرخص

عن الثقات " فإذف التشدد والتساىل كبلىما طرفاف والوسط ىو النظر إلى المسائل حسب ما يقتضيو الدليل

الشرعي والقواعد الشرعية.

وىناؾ أمر مهم وىو معرفة مقاصد الشريعة فإف ىذا األمر في غاية األىمية خاصة لمن أراد أف ينظر لمثل

ىذه المسائل والقضايا المعاصرة ،ال بد أف يعرؼ مقصد الشريعة ،فمثبل عندما تعرؼ أف مقاصد الشريعة التشديد

في باب الربا وسد ج ميع الذرائع الموصلة إليو تنزؿ على ىذا المسائل المعاصرة كل ما كاف فيو ربا تشدد فيو،
تطبيقا لهذا المقصد العظيم في الشريعة.

فإذا رأينا الشريعة تشدد في أمر من األمور نحن نشدد فيو فيما يتعلق بالفتاوى ،وإذا رأينا الشريعة تتسامح

في بعض األمور فمثبل كمسائل المعامبلت التي ليس فيها ربا وال جهالة وال غرض وال ميسر فاألصل الحل
واإلباحة ،فبل بد من أف ينظر إلى مقاصد الشريعة ،فهذا أيضا -يعني -أمر ىو في غاية األىمية.

فإذف المنهج الصحيح في النظر إلى ىذه المسائل والقضايا والنوازؿ ىو أف تنزؿ على حسب ما تقتضيو

األدلة واألصوؿ والقواعد الشرعية من غير تشدد ومن غير تساىل.

سوؼ نبدأ إف شاء اهلل تعالى اعتبارا من الدرس القادـ في دراسة المسائل التي ذكرتها ،ولعلنا نبدأ إف شاء اهلل

تعالى بما تكثر عنو األسئلة واالستفسارات وىو :الشركات المساىمة ،واألسهم وأحكامها والصناديق االستثمارية

لعله ا تكوف ىي البداية في درسنا في الغد إف شاء اهلل تعالى ،وىذا الدرس قد أردنا أف نجعلو مدخبل لهذه

السلسلة من الدروس ،ونكتفي بهذا القدر ،ونسأؿ اهلل 
يحب ويرضى.

للجميع العلم النافع والفقو في الدين والتوفيق لما

س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وىذا سائل يقوؿ :ما حكم العمل في بنوؾ ربوية إف لم أجد عمبل غيرىا ،وإذا

وجدت عمبل غيرىا بمزايا أقل ،فهل يجوز العمل في البنك؟
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ج :الذي يفتي بو مشايخنا ىو عدـ جواز العمل في البنوؾ الربوية؛ وذلك ألف النبي   لعن آكل الربا

وموكلو وكاتبو وشاىديو  والذي يعمل في بنك ربوي ال يخلو إما أف يكتب الربا أو يشهد على األقل ،إما أف
يكوف كاتبا أو شاىدا ،وقد ورد الوعيد الشديد وىو اللعن ،واللعن معناه الطرد واإلبعاد عن رحمة اهلل.

ولهذا فالمسألة فيها خطورة بالغة؛ ولهذا نقوؿ لؤلخ السائل :إنو ال يجوز لك أف تعمل في ىذه البنوؾ

الربوية ،وأما كونك تجد مزايا فيها ال تجدىا في غيرىا نقوؿ  :من ترؾ هلل شيئا عوضو اهلل خيرا منو . 

أما أنك تعمل في بنك ربوي وتعرض نفسك للعنة اهلل تعالى وغضبو فإف ىذا ال يجوز ،وأقوؿ أيها اإلخوة :إف

المجتمع يفرض نفسو على ىذه البنوؾ ،إذا أف المجتمع قاطع مثل ىذه البنوؾ الربوية وتواصل مع البنوؾ
اإلسبلمية فإف ىذه البنوؾ سوؼ تتحوؿ يوما من األياـ إلى بنوؾ إسبلمية ،وىذا ما حصل بالفعل اآلف ،فنجد أف
بعض البنوؾ اآلف في طريقها إلى التحوؿ إلى بنوؾ إسبلمية ،وأرى أف أقوى األسباب في ىذا ىو ضغط المجتمع

على ىذه البنوؾ.

وربما تصدؽ مقولة بعض المشايخ ح ينما قاؿ :إنو ربما بعض عشر سنوات تتحوؿ جميع البنوؾ إلى بنوؾ

إسبلمية وربما أقل من ذلك.

وأنتم تروف ىذه البنوؾ اآلف بدأت تضع ىيئات شرعية وفروع إسبلمية وبعضها في طريقها إلى التحوؿ

بالكامل إلى بنوؾ إسبلمية.

س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :ما رأي فضيلتكم في االشتراؾ بما يسمى بالصناديق االستثمارية وفتح

حساب في البنك األىلي علما بأنو يوجد لجنة شرعية؟

ج :الصناديق االستثمارية سوؼ نتحدث عنها إف شاء اهلل تعالى غدا ،ولكن باختصار باعتبار أنو ورد اآلف

فيها سؤاؿ ،والصناديق االستثمارية الموجودة اآلف تأخذ فتوى من أفتى من المشايخ بػ  -طبعا الصناديق

االستثمارية المرادة ىنا صناديق األسهم وىي التي يريدىا السائل -تأخذ فتوى من أفتى من العلماء بجواز
الدخوؿ في الشركات المساىمة إذا كانت تتعامل بالربا في حدود ثبلثين في المائة فأقل من القيمة السوقية.

وىذه مسألة خبلفية بين أىل العلم وسوؼ نعرض ىذا الخبلؼ بالتفصيل ،ونبين إف شاء اهلل تعالى القوؿ

الراجح فيها ،فلعلي أرجئ اإلجابة عن ىذا السؤاؿ إلى الحديث بالتفصيل عن ىذه المسألة ،وأبين القوؿ الراجح

فيها ،ومقتضى األدلة والقواعد ،ومنو يتبين حكم الدخوؿ في ىذه الصناديق االستثمارية .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ :من لديو أسهم في شركة " سابك " من االكتتاب وال يعلم أف فيها ربا

فماذا يعمل لتطهير مالو مع العلم بأف الشركة وزعت لكل ثبلثة أسهم سهما ،فكيف يطهر مالو القديم واألسهم
الموزعة التي ىي من االحتياطي من األرباح أرجو التفصيل في اإلجابة وجزاكم اهلل خيرا؟
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ج :نعم .الشركة المشار إليها نسبة الربا فيها كبيرة جدا تملك قرابة ثبلثة وثبلثين أو أربعة وثبلثين مليارا
وليس رياال ،ولكن من دخل فيها وىو ال يعلم فإف اهلل تعالى يقوؿ :
      
    

(ٕ)

(ٔ)

      

فالذي يدخل في الربا وىو ال يعلم أنو ربا فإنو ال شيء عليو :

  

وال يُلزـ بالتطهير لكونو غير عالم وىذا بنص اآلية الكريمة ،ومن علم فإف عليو أف يضع

الربا            :

(ٖ)

.

فيكوف إذف من قبض الماؿ وىو ال يعلم أف فيو ربا فهذا ليس عليو شيء ،انتهى لو ما سلف وأمره إلى اهلل،

إذا كانت المعاملة قائمة ثم علم ولم يقبض األرباح فهنا يضع الربا" :لكم رءوس أموالكم ال تظلموف وال

تظلموف" ،إذا كاف ىذا األخ السائل ال يعلم بالربا أصبل وقبض األرباح وىو ال يعلم فليس عليو شيء .أما إذا علم

قبل أف يقبض األرباح فعليو أف يتخلص من الربا.

ويسأؿ الشركة -يعني -كم تكوف نسبة الربا على كل سهم؟ وذلك بأف يقسم اإليراد المحرـ على عدد

األسهم فتخرج النسبة المحرمة على كل سهم ،وإذا لم يعلم فيحتاط في المسألة وأكثر ما قيل في االحتياط ىو
ما أفتى بو الشيخ محمد بن عثيمين رحمو اهلل :وىو أنو يتصدؽ بنصف الربح بنية التخلص ،ىذا أكثر ما قيل،

لكن -يعني -أقوؿ باإلمكاف أف يعرؼ مقدار الربا على كل سهم ،فبإمكانو أف يسأؿ قسم المحاسبة في تلك
الشركة وىم يفيدونو بمقدار الربا على كل سهم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فهمت من خبلؿ كبلمكم أف المعامبلت المالية المحرمة يعود تحريمها إلى

شيئين :إما إنها ربا أو إنها مفضية إلى الربا ،فهل فهمي صحيح؟

ج :المعامبلت المحرمة ال تنحصر في ىذا فقط ،المعامبلت المحرمة تعود إلى أربعة أمور :إلى الربا ،أو إلى

الميسر ،أو إلى الجهالة والغرر ،أو إلى الظلم والعدواف .إلى واحد من ىذه األمور األربعة ،كما ذكر ذلك الشيخ

عبد الرحمن السعدي وجمع من أىل العلم.

فهي إما أف تفضي إلى الربا أو إلى الميسر أو الجهالة والغرر أو إلى الظلم والعدواف ،فإف أفضت إلى واحد

من ىذه األمور األربعة فإنها تكوف محرمة وإال فاألصل اإلباحة.
 - 1سورة البقرة آية .179 :
 - 1سورة البقرة آية .179 :
 - 3سورة البقرة آية .179 :
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س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما حكم شراء أسهم البنك غير الربوي علما بأف ىناؾ من قاؿ ال يجوز ألنو

شراء ماؿ بماؿ ،فهل ىذا الفهم صحيح؟

ج :ال بد عند شراء األسهم من أف تكوف الموجودات أكثر من النقود ،وإال إذا كانت النقود أكثر أصبح من

قبيل بيع الماؿ بماؿ يعني نقد بنقد؛ فيقع في الربا الصريح ،فبل بد إذف أف تكوف الموجودات يعني أكثر من ٓ٘
 %وإال وقع في الربا ،وال نستطيع أف نعمم ىذه القاعدة على جميع البنوؾ ،وإف كاف الغالب على البنوؾ أف

النقد أكثر من الموجودات ،فإذا كاف النقد أكثر من الموجودات فإنو ال يجوز تداوؿ أسهمها ،ولو كانت بنوؾ

إسبلمية.

أما إذا كانت الموجودات أكثر من النقد فبل بأس ،ىذه ىي القاعدة في ىذا الباب ،أف ننظر إلى موجودات

البنك إذا كانت أكثر من النقود جاز تداوؿ أسهمها ،وإف كانت النقود أكثر ال يجوز.

وعلى ذلك تنزؿ مسألة تداوؿ أسهم بنك الببلد ،فهل موجودات البنك اآلف أكثر من النقود ،مع أف البنك

ىو بنك إسبلمي لكن تداوؿ أسهمو اآلف يعني ىل اآلف موجودات البنك أكثر من النقود؟ ىذه المسألة ىذه

محل نظر ،واإلخوة ف ي الهيئة الشرعية للبنك يذكروف أف موجودات البنك أكثر ،ولكن إذا عرفنا بأف البنك اآلف

-يعني -جمع من أمواؿ المساىمين قرابة ثبلثة مليارات ،والبنك حتى اآلف لم يقم فأين الموجودات التي يفترض

أنها تزيد على النصف؛ ولهذا فتداوؿ أسهمو اآلف -عندي -أنو محل شك ،ولذلك ننصح -يعني -من يملك
أسهما في ىذا البنك أال يتعجل في بيعها أو في الشراء حتى يقوـ البنك وينشأ ويتأكد من أف موجوداتو أكثر من

النقود؛ فإف ىذه أيضا -يعني -إشكالية كبيرة ،إذا كانت النقود أكثر وقع في الربا الصريح بيع نقد بنقد مع

التفاضل.

إال إذا باع أسهم البنك بعملة أخري يعني بدؿ الرياؿ مثبل دوالر أو جنيو فبل بأس حين إذف لكن مع التقابض

والعمل األخرى كل
 فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد  والرياؿ السعودي جنس ُ
منها جنس ،الجنيو جنس ،الدوالر جنس ،اليورو جنس.

فهنا المخرج لمن قاؿ أنو محتاج إلى البيع ا آلف .نقوؿ :تبيعها بغير الرياالت تبيعها بعملة أخرى ،وبذلك

يزوؿ الحرج .أما بيعها اآلف فبل أستطيع أف أجزـ بالتحريم لكن أقوؿ عندي شك في كوف موجودات البنك أكثر

من النقود.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما رأيكم في التأمين؟ وىل يجوز لنا دفعو علما بأنو ال بد من دفعو الستخراج

الرخصة؟
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ج :التأمين إف شاء اهلل تعالى لعلو أيضا نتكلم عنو بالتفصيل في درس قادـ لكن باختصار :التأمين التعاوني

مباح ،والتأمين التجاري ىو محرـ ،ولكن إذا أجبر الناس عليو زاؿ الحرج وارتفع اإلثم؛ ألنك حينئذ مجبر على

ىذا الػتأمين وحينئذ ليس عليك حرج في ىذا التأمين لكونك مجبر عليو ،وسنتكلم إف شاء اهلل تعالى عن ىذا
بالتفصيل في درس قادـ إف شاء اهلل.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ذكرتم كبلما لشيخ اإلسبلـ بأف أجود المذاىب في باب المعامبلت المالكية

والحنابلة -يقوؿ ،-فأين ذكرىا شيخ اإلسبلـ؟

ج :نعم .ذكرىا في مجموع فتاوى ،وإف أردت الجزء والصفحة فأيضا ىي مقيّدة عندي ذكرىا رحمو اهلل في

قسم المعامبلت في المجلد التاسع والعشرين صفحة .ٕٙ

س :أحسن اهلل إليكم .األسئلة كثيرة حوؿ استشارة اإلخوة لفضيلة الشيخ حوؿ الكتب المؤلف في باب

المعامبلت المعاصرة؟

ج :الكتب المؤلفة حقيقة يع ني ىي قليلة مقارنة بأىمية ىذه المسائل وحاجة الناس إلى فهمها والتفقو فيها،

وغالب الكتب المؤلفة في جزئيات ومن أحسنها :الرسائل العلمية رسائل الدكتوراؽ والماجستير ،ألف ىذه

الرسائل العلمية يبذؿ فيها الباحث جهدا كبيرا وتكوف تحت إشراؼ علمي وتناقش أيضا.

وأيضا من أبرز المؤلفات النافعة في ىذا ىو ما أشرت إليو في ثنايا الحديث وىي مجلة "مجمع الفقو

اإلسبلمي الدولي" التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي مجلة جيدة ونافعة ،وقد نشرت فيها جميع األبحاث ،بل حتى

نشرت فيها جميع المناقشات في المجمع ،وىي موجودة اآلف في المكتبات ،وتقع في أكثر من أربعين مجلدا،
ضخمة ،فهذه من أفضل ما يكوف في ىذه المسائل ،وكما ذكرت أيضا مجلة مجمع الرابطة أيضا.

والكتب المؤلفة في مسائل وجزئيات لكن ال تجد طبعا كتابا يجمع لك جميع ىذه المسائل ،ولكن في

جزئيات وفي مسائل يوجد منها عدد ال بأس بو وأفضلها كما ذكرت الرسائل العلمية.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما مقصودكم بموجودات البنك؟

ج :يعني أعياف البنك ،يعني إذا كاف البنك مثبل لو  -مثبل  -فروع يملكها لو مشاريع ،ىذا ىو المقصود،

يعني تكوف مملوكات البنك من غير النقد فيشمل :ذلك التصريح ،ويشمل ذلك بنايات البنك واألثاث ،وكل ما
يملكو البنك من غير النقود ىذا المقصود بموجودات البنك يعني األعياف التي يملكها البنك من غير النقود،

ىذه ال بد أف تكوف أكثر من النقود الموجودة في خزينة البنك.

وىذه يا إخواف -يعني-إشكالية كبيرة ،البنوؾ في الغالب أف النقود تكوف أكثر؛ ولذلك إذا كانت النقود أكثر

ال يجوز تداوؿ أسهمها ألنو تصبح المسألة مسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل ،وىذا ىو الربا.
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أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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أحكاـ األوراؽ المالية
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد ،وعلى آلو

وصحبو ،ومن اىتدى بهديو واتبع سنتو إلى يوـ الدين .أما بعد:

فحديثنا في ىذا الدرس ىو عن موضوع من موضوعات المعامبلت المالية المعاصرة ،وىو في غاية األىمية

نظرا لمعايشتو لواقع النّاس؛ ولكثرة األسئلة واالستفسارات حولو يحتاج إلى شيء من التقعيد والتأصيل الذي إذا
فهم فإنو يمكن من خبللو معرفة أحد المسائل التي تطرح وتعرض.

سنتحدث إف شاء اهلل تعالى عن "أحكاـ األوراؽ المالية" التي ىي األسهم والسندات ،ثم ننتقل للحديث عن

"الشركات المساىمة" وما الذي يباح منها وما الذي ال يباح ،ثم ننتقل للكبلـ عن "الصناديق االستثمارية"

وحكمها.

وىذا الموضوع كما تروف ىو حديث الساعة كما يقاؿ ،حيث انصرؼ كثير من الناس إلى التعامل باألسهم،

بل ربما أمضوا كثيرا من أوقاتهم إلى ىذه التعامبلت ،بل ربما اقتطعوا جزءا من أوقات عملهم المطالبين بو إلى

متابعة األسهم وارتفاعها أو انخفاضها ونحو ذلك.

وقد اختلفت الفتاوى الموجودة والقائمة اختبلفا كثيرا وأصبح بعض العامة عنده شيء من االضطراب ،حيث

يري ىذا االختبلؼ وال يستطيع التمييز بينها ،فمن قائل بحل ،ومن قائل بالحرمة ،فمثل ىذا الموضوع موضوع

في غاية األىمية يحتاج إلى تأ صيلو وإلى معرفة آراء العلماء المعاصرين فيو وإلى أدلتهم ،ثم مناقشة ىذه األدلة
مناقشة علمية ،ثم بياف القوؿ الراجح في المسألة حسب ما يقتضيو الدليل والقواعد الشرعية.
إذا قيل األوراؽ المالية :عندنا األوراؽ المالية ،واألوراؽ التجارية ،واألوراؽ النقدية.

فإذا قي ل األوراؽ المالية فالمقصود بها األسهم والسندات ،ولهذا إذا قيل :سوؽ األوراؽ المالية يعني سوؽ

األسهم والسندات ،وأما األوراؽ التجارية :فهي الكمبياالت والشيكات والسندات إلذف ،على سبيل الحصر

وليس على سبيل المثاؿ .وىذه إف شاء اهلل أيضا سنتكلم عنها في درس قادـ.

واألوراؽ النقدية ىي معروفة العمبلت النقدية ،عندنا ىنا مثبل ىنا في المملكة الرياالت ،وفي غير المملكة

عمل كثيرة الدوالر واليورو ،الجنيو إلى آخره ،وىذه أيضا -األوراؽ النقدية -أيضا سنتكلم عنها إف شاء اهلل في

درس قادـ.
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الذي سنبدأ الحديث عنو ىو "األوراؽ المالية " التي تعني األسهم والسندات .األسهم نريد أف نعرؼ األسهم

ما المقصود بها؟ والسندات ما المقصود بها؟ وما الفرؽ بينهما؟

األسهم :جمع سهم ،وىو حصة في رأس ماؿ شركة ،ىذا معنى األسهم ،وكل سهم جزء من أجزاء متساوية

لرأس الماؿ ،نوضح ىذا بمثاؿ بسيط:

نحن معشر الموجودين في ىذا المسجد لو اتفقنا على تكوين شركة أو إنشاء مكتبة ،وقلنا ىذه المكتبة نريد

من الجميع االشتراؾ فيها على شكل أسهم ،والسهم مثبل خمسمائة لاير ،فمنا مثبل من يساىم بسهم ومنا من

يساىم بسهمين أو بعشرة أو أكثر أو أقل ،فنحن مجموع ىذه األسهم نكوف ىذه الشركة .ىذا ىو المقصود

باألسهم؛ ولهذا مثبل تجد الشركات المساىمة ىي من ىذا القبيل ،تجد شركة زراعية صناعية ،لكن األسهم فيها

كثيرة جدا؛ ولذلك يكوف رأس الماؿ ضخما بالمبليين ،وسنعود للكبلـ عنها عندما نعرؼ الشركات المساىمة،

لكن فقط ىذه نبذة مختصرة حوؿ معنى السهم.

وأما السن د فمعناه أو تعريفو :ىو صك يتضمن تعهدا من المصرؼ أو الشركة ونحوىما لحاملو بسداد مبلغ

مقرر في تاريخ معين نظير فائدة ،إذف ىو صك يتضمن تعهدا من مصرؼ أو من شركة ونحوىما لحاملو بسداد

مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة ،بسبب قرض عقدتو شركة أو ىيئة قد تحتاج إلى مبلغ من الماؿ لتوسيع

أعمالها.

فالمعنى إذف أف ىذه الهيئة أو الشركة أو البنك أو المؤسسة تحتاج إلى مبالغ نقدية فتطرح سندات تقوؿ:

من دفع قيمة ىذا السند فنعطيو ىذا السند وىذا السند يتضمن فائدة ربوية؛ يعني يقولوف مثبل :أعطنا اآلف عشرة

آالؼ ونعطيك سندا بأحد عشر ألفا يحل بعد سنة ،ىذا ىو المقصود بالسندات.

وتستفيد ىذه المؤسسة أو الجهة أو الهيئة تستفيد أنها تحصل على ما تريد من المبالغ من الجمهور،

والجمهور ىنا  -يعني  -الذي يتقدـ لهم ىنا يريد أف يحصل على ىذه الفوائد من ىذه السندات ،فيعطيهم مثبل
عشرة آالؼ ويعطونو سندا ب أحد عشر ألفا بعد سنة ،والجمهور قد يكوف من جهة أخرى ،المقصود أف ىذه ىي

طبيعة السندات.

تبلحظوف أف السندات ال تنفك من الفوائد الربوية؛ يعني الفوائد الربوية مبلزمة للسندات ،ال يمكن أف يوجد

سند بدوف فائدة ربوية؛ ألنو لو وجد أصبح قرضا حسنا ،وىذا ليس من خلق البنوؾ القرض الحسن.

ومن خبلؿ ىذين التعريفين نستطيع أف نفرؽ بين األسهم والسندات ،نستطيع أف نفرؽ من وجوه:

الوجو األوؿ :أف السهم يمثل جزءا من رأس ماؿ الشركة
نستطيع أف نفرؽ من وجوه:
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الوجو األوؿ :أف السهم يمثل جزء من رأس ماؿ الشركة ،فحاملو يعتبر مالكا لجزء من الشركة ،فأنت عندما

تملك مثبل جزءا من أي شركة من الشركات فأنت في الحقيقة أحد مبلؾ ىذه الشركة شئت أـ أبيت ،نفترض مثبل
أنك امتلكت أسهما من شركة "سابك" مثبل فأنت أحد مبلؾ ىذه الشركة ،يعني قد تكوف واحدا من مليوف مثبل

أو من خمسة مبليين أو من أكثر أو أقل ،لكن أنت أحد مبلؾ ىذه الشركة ،أما السند فهو يمثل جزءا من دين

على الشركة فالشركة مدينة لحاملو.

الفرؽ الثاني :أف السند لو وقت محدد لسداده ،فيحدد بأف ىذا السند سوؼ تقوـ الشركة بسداده بفائدة

في وقت في تاريخ معين ،وأما السهم فبل يسدد إال عند تصفية الشركة.

الفرؽ الثالث  :أف صاحب السهم شريك في الشركة ويتعرض للربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة أو فشلها،

وقد يربح ربحا كثيرا وقد يخسر خسارة كبيرة ،فهو يقاسم الشركة نجاحها أو فشلها ،وأما صاحب السند فإف لو

فائدة ثابتة مضمونة ال تزيد وال تنقص وليس معرضا للخسارة.

الفرؽ الرابع :عند ت صفية الشركة تكوف األولوية لحامل السند ؛ ألنو يمثل جزءا من ديوف الشركة أما حامل

األسهم فبل يكوف لو إال ما فضل بعد أداء ما عليها من ديوف.
ىذه الفروؽ األربعة بين األسهم والسندات.

وأما الحكم فظاىر أف السندات أنها محرمة ؛ ألنها قرض بفائدة ،وال إشكاؿ عند جميع العلماء المعتبرين

المعاصرين في تحريم السندات ؛ لكونها تمثل قروضا بفائدة.

وانتبو ،لهذه السندات بعض الشركات المساىمة ربما تلجأ إليها ،ىناؾ شركات كبيرة قائمة اآلف في السوؽ

عندىا سندات بمبالغ كبيرة ،وىذه السندات كما قلنا :ال إشكاؿ في تحريمها ؛ ألنها بالحقيقة تمثل قروضا

بفائدة ،ال إشكاؿ في تحريمها ،ولكن الكبلـ ىو عن األسهم ىي التي تحتاج إلى شيء من البياف والتفصيل.

وعندما نتحدث عن األسهم ىذا يفضي بنا إلى الحديث عن الشركات المساىمة ،وقبل أف أتحدث عن

الشركات المساىمة نحتاج إلى أف نأخذ نبذة في أحكاـ الشركة وأنواعها في الفقو اإلسبلمي ،وقد بحث فقهاؤنا
رحمهم اهلل ىذه األحكاـ على وجو مفصل ،فبل تكاد تجد كتاب فقو إال وقد تضمن أحكاما كثيرة للشركة،
والشركة كانت موجودة من قديم الزماف عند األمم السابقة ،وقد ذكر اهلل تعالى ذلك في سورة (ص) في قصة
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داود      
     

(ٕ)

(ٔ)

 -يعني الشركاء  -

       

ويقسمها الفقهاء إلى :شركة عقود ،وشركة أمبلؾ.

ويعرفوف الشركة بأنها :اجتماع في استحقاؽ أو تصرؼ .فقولهم :اجتماع في استحقاؽ :يريدوف بو شركة
األمبلؾ ،وىي أف يكوف بين شخصين فأكثر اشتراؾ في ملك من األمبلؾ ،كأف يكوف بينهم مثبل اشتراؾ في
ميراث ،يموت شخص ويترؾ ورثة فهم مشتركوف في ىذا الميراث ،ومنو قوؿ اهلل  في اإلخوة ألـ :
    

(ٖ)



وىذا القسم ليس ىو المقصود في ىذا الباب ،وال يريده الفقهاء عندما يبحثوف أحكاـ

الشركة ،إنما المقصود القسم الثاني وىو شركة العقود ،وىو المراد بقولهم بالتعريف :اجتماع باستحقاؽ أو

تصرؼ ،فقولهم :أو تصرؼ يريدوف بو شركة العقود ،ومعناىا أف يتعاقد شخصاف فأكثر بعمل وماؿ ،أو عمل من

أحدىما وماؿ من اآلخر أو العكس ،ويقسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقساـ :نحن اآلف سنذكر ىذه األقساـ ثم
ننتقل للشركات المساىمة وننظر تدخل تحت أي قسم من ىذه األقساـ.
أقساـ الشركة عند الفقهاء:

القسم األوؿ :شركة العناف :ومعناىا أف يشترؾ كل منهما  -من الشريكين أو من الشركاء  -بماؿ وعمل،

فبل بد من ماؿ وعمل مثاؿ ذلك :اشترؾ اثناف في محل ،ولنقل مثبل محل بيع خضار أو بيع سلع ،وكل منهما
دفع عشرين ألفا ؛ لتكوين رأس ماؿ ىذا المحل واتفقا على التناوب على العمل في ىذا المحل ،أحدىما مثبل

في الفترة الصباحية واآلخر في الفترة المسائية ،فهنا كل منهما بذؿ مبل وعمبل ،ىذه الشركة تسمى شركة العناف.

القسم الثاني :شركة المضاربة ،بأف يكوف من أحدىما الماؿ ومن اآلخر العمل ،مثاؿ ذلك :أعطيك مثبل مائة

ألف لاير ،أقوؿ :خذ ىذا المبلغ واعمل بو في كذا ،والربح بيننا أنصاؼ ،أو لي من الربح مثبل ستوف في المائة
ولك أربعوف في المائة ،فمني الماؿ ومنك العمل ىذه تسمى شركة مضاربة وىذه سنحتاج لها عندما نكيف

صناديق االستثمار ،إذا ىذا ىو القسم الثاني.

 - 1سورة ص آية .11 :
 - 1سورة ص آية .11 :
 - 3سورة النساء آية .11 :
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القسم الثالث من أقساـ الشركة عند الفقهاء :شركة الوجوه :ومعناىا أف يشتركا فيما يأخذاف بوجوىهما عند

الناس ،يعني ليس لهما ماؿ ولكن يأخذاف من الناس بوجاىتهما وثقة الناس فيهما ،ويشتركاف فيما يأخذاف من

الناس ويعمبلف فيو ،ىذه تسمي شركة الوجوه.

والقسم الرابع :شركة األبداف ،وذلك بأف يشتركا بأبدانهما في عمل أو أعماؿ ،كأف يشتركا مثبل فيما يحصبله

مثبل من صيد أو احتطاب أو نحو ذلك ،يعني عامبلف يعمبلف وقاال :نحن نجمع ما نحصلو من ىذا العمل

ونشترؾ فيو ،ىذا يسمى شركة أبداف.

إذا ىذه أقساـ الشركة عند الفقهاء :شركة العناف والمضاربة والوجوه واألبداف.

بعض الفقهاء يضيفوف قسما خامسا ،وىو في الحقيقة يرجع إلى األقساـ األربعة السابقة وىي شركة

المفاوضة :بأف يفوض أحدىما اآلخر في أعماؿ الشركة لكنها في الحقيقة ترجع إلى األقساـ األربعة ،أحد

األقساـ األربعة السابقة.

القاعدة في الشركات ىي أف الملك والربح على حسب ما اتفقا عليو الشريكاف أو الشركاء ،الملك والربح

على حسب االتفاؽ ،وأما الخسارة فإنها تكوف على رب الماؿ ،ىذه القاعدة في باب الشركة ،فإذا الملك ال
يحدد بقدر معين ،لو أف أحدىم مثبل بذؿ ثبلثة أرباع الشركة واآلخر الربع فبل بأس أو العكس ،أو أحدىما

النصف واآلخر النصف أو أحدىما الثلث واآلخر الثلثاف ،كذلك الربح على حسب ما اتفقا عليو ،لو أف أحدىما
اشترط أف يكوف لو مثبل من الربح ثمانوف في المائة واآلخر اشترط أف يكوف لو عشرين في المائة أو العكس ،أو

أف ىذا لو خمسين في المائة وىذا لو خمسين في المائة ،المقصود أف الربح على حسب ما اتفقا عليو ،أما

الخسارة فإنها على رب الماؿ تكوف على رب الماؿ ،وأما المضارب الذي ىو العامل في المضاربة مثبل ليس
عليو خسارة ،نعم في شركة العناف تلحق كل منهما الخسارة باعتبار أف كل منهما لو ماؿ وعمل ،لكن في شركة

المضاربة الخسارة على رب الماؿ أما المضارب ليس عليو خسارة ؛ ألنو قد خسر في الحقيقة جهده ففي مثالنا
السابق لو أ عطيت شخص مائة ألف لاير وقلت لو :اعمل فيها أو شغلها في كذا ،فخسر فأنت الذي تتحمل
الخسارة أما ىو ال يتحمل شيئا من الخسارة مطلقا ،إال إذا تعدى أو فرط بل يقبل قولو في الخسارة لو قاؿ :أنا

خسرت يقبل من غير بينة ،لكن بيمين ؛ ألف المضارب أمين ،ومعنى كونو أمينا أنو ال يضمن إال إذا تعدى أو
فرط ،وبهذا نعرؼ أف ما يفعلو بعض الناس من اشتراط عدـ الخسارة أنو شرط غير صحيح ،بعض الناس يقوؿ أنا

عندي مثبل مائة ألف لاير أعطيك إياىا تشغلها تستثمرىا لي ،ىذا تكييفا عقد مضاربة ،ولكن يقوؿ :بشرط أف

الخسارة تكوف عليك أنت أيها المضارب ،فما حكم ىذا؟ نقوؿ :ىذا الشرط غير صحيح ،واختلف العلماء ىل
 -مع اتفاقهم أف ىذا الشرط غير صحيح اختلفوا  -ىل يبطل الشركة أـ أف الشركة تصح مع بطبلف الشرط؟
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فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أف الشركة صحيحة وأف الشرط باطل ،وذىاب

الشافعية إلى بطبل ف الشركة ،فقالوا :إف ىذا الشرط يؤثر على إبطاؿ الشركة ،والصحيح ىو قوؿ الجمهور في ىذه

المسألة ؛ ألف األصل في العقود والشروط والشركة األصل ىو الصحة ،فنقوؿ :الشركة صحيحة ولكن ىذا العقد

وىو اشتراط عدـ الخسارة شرط غير صحيح ،وحتى لو قاؿ :الخسارة بيننا فالمضارب ال يتحمل شيئا من

الخسارة إنما الخسارة كلها تكوف على رب الماؿ.
إذا ىذه ىي أقساـ الشركة عند الفقهاء.

الشركات المساىمة
إذا أردنا أف ننتقل إلى الشركات المساىمة نريد أوال أف نعرؼ معناىا ثم نأتي للتكييف الفقهي لها.

الشركات المساىمة :عرفت بأنها الشركة التي يكوف لها رأس ماؿ مقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة

للتداوؿ ،ويكوف لكل شريك منها بحسب ما وضع من أسهم وال يكوف مسئوال إال في حدود أسهمو فهي عقد
يلتزـ بمقتضاه شخصاف أو أكثر بأف يساىم كل منهما في ىذه الشركة ،وقد نشأت أوؿ ما نشأت ىذه الشركات

المساىمة قبل خمسمائ ة عاـ تقريبا ،نشأت في مدينة البندقية في إيطاليا ،ثم انتقلت بعد ذلك إلى المجتمعات
اإلسبلمية وىي متأثرة بالنزعة الرأسمالية ذلك أف الهدؼ األساسي منها ىو جمع الماؿ من المساىمين ما أمكن،

فهي متأثرة بالنظاـ الرأسمالي والنزعة الرأسمالية ،ولهذا من األصوؿ عندىم  -عند القائمين على ىذه الشركات

 -ىي أف الماؿ يجب أال يبقى بل ال بد من استثماره وتحريكو فبل يبقى ساكنا ال يستثمر ،ولهذا عندىم أنو ال بد

من أف تؤخذ فوائد ربوية على أمواؿ المساىمين ،ويعتبروف بقاء أمواؿ المساىمين بدوف استثمار وذلك بأخذ

الفوائد الربوية يعتبروف ذلك خطأ اقتصاديا ،ىكذا نشأت ىذه الشركات بهذا التصور بهذا المفهوـ ،وانتقلت
للمسلمين بهذا التصور ولهذا ال تعجب إذا وجدت أف جل الشركات المساىمة تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا،

بل إلى وقت قريب ال تكاد تجد ولو شركة مساىمة واحدة ال تتعامل بالربا ،ما في وال شركة واحدة ،لكن اآلف

وهلل الحمد وجد قرابة عشرين شركة أو إحدى وعشرين ،أصبحت ال تتعامل بالربا في ما ظهر من القوائم المالية

لها ،وىذه المسألة سنتكلم عنها إف شاء اهلل تعالى إذا انتهينا من الكبلـ عن أحكاـ ىذه الشركات.

أقوؿ :يعني ىذا ىو السبب في كوف معظم الشركات المساىمة ال تخلو من التعامبلت الربوية ،ألف األساس

الذي قامت عليو ىو يعني ىذا المفهوـ الرأسمالي ،وىو أف الشركات ال بد أف تستثمر أمواؿ المساىمين فيها،
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وأال تبقى ساكنة ومن وجوه االستثمار عندىم ىو أخذ الفوائد الربوية عليها ،واالقتراض بالفوائد الربوية عند

الحاجة ،ولكن نحن المسلمين ينبغي أال نتلقف ىذه المفاىيم وىذه التصورات الخاطئة التي ال يقرىا ديننا ،ولكن
مع األسف بعض المسلمين يتلقفوف كل ما يأتي من الغرب من غير تمحيص ومن غير تدقيق ،وإال فإف الشركات

المساىمة ىذه لها فائدة كبيرة في المجتمع لو أنها سلمت من الفوائد الربوية فإف لها فوائد عظيمة ،وذلك ألف
ىذه الشركات تقوـ بأعماؿ ضخمة فإنها تجمع من المساىمين رأس ماؿ ضخم عندما تطرح شركة لبلكتتاب

تجمع رأس ماؿ ضخم بالمبليين وربما بالببليين والمليارات ،وتنشأ مشاريع ضخمة :مشاريع مثبل :ألباف ،مشاريع

زراعية ،أسمنت ،اتصاالت ،وىذه المشاريع الضخمة ال يستطيع أف يقوـ بها الفرد الواحد من الناس ،ال يمكن أف

يقوـ بها فرد واحد من الناس إال ما ندر ،فهذه الشركات إذًا لها فائدة بالنسبة القتصاد البلد ،فهي تقوـ بمعظم

المشاريع الضخمة في البلد فيستفيد منها اقتصاد البلد ،ويستفيد منها المساىموف أيضا بما تجنيو عليهم وتدر
عليهم من أرباح ،لكن لو أنها سلمت من ىذه التعامبلت الربوية فهي كما ذكرنا لها فائدة كبيرة على المجتمع،

ولكن اإلشكالية ىو أنها ال تخلو في الغالب من ىذه التعامبلت المحرمة.

إذا ىذه ىي الشركات المساىمة ،إذا أردنا تكييفها الفقهي يعني على أي قسم يمكن تخريجها ،نحن ذكرنا
ً

أقساـ الشركة عند الفقهاء وذكرنا أنها تنقسم إلى :شركة عناف ومضاربة ووجوه وأبداف .فعندما عرفنا الشركات

المساىمة عرفنا المقصود بها ،فهل نعتبرىا قسم مستقبل غير معروؼ عند الفقهاء ،أو أنو يمكن أف نرجعها إلى
أحد ىذه األقساـ األربعة.

ب حثت ىذه المسألة بحثها عدد من الباحثين ،ومنها رسالة دكتوراه من جامعة أـ القرى في الشركات

المساىمة ،وخلص الباحث إلى أف الشركات المساىمة يمكن أف تكوف شركة مضاربة ،أو شركة عناف ومضاربة،
فتكوف شركة مضاربة إذا كاف مجلس اإلدارة ال يأخذ أو ال يكوف مساىما ،إذا كاف مجلس اإلدارة ليس مساىما،

وإنما يأخذ مكافأتو من الربح فإنها تكوف مضاربة ؛ ألنو يكوف الماؿ من المساىمين والعمل من مجلس اإلدارة،

فتكوف مضاربة ،وأما إذا كاف مجلس اإلدارة مساىما فإنها تكوف عناف ومضاربة ،إذا نقوؿ :الشركات المساىمة

إما أف تكوف شركات مضاربة ،إذا ك اف مجلس اإلدارة ليس مساىما وإنما يأخذ مكافأتو من الربح ،وإما أف تكوف

عناف ومضاربة إذا كاف مجلس اإلدارة مساىما ،وعلى كبل التقديرين فهي شركات األصل فيها أنها مباحة ،ألنها

شركة العناف وشركة المضاربة كلها من الشركات المباحة ،وبهذا يتبين لنا أف األصل في الشركات المساىمة ىو
الحل واإلباحة ،ىذا ىو األصل ،وكما مثلت لكم قبل قليل في أننا لو اجتمعنا مثبل وأردنا تكوين مشروع من

المشاريع وطرحناه على شكل أسهم فهذا األصل فيو اإلباحة ،األصل في مثل ىذا اإلباحة ،ولكن يمكن تقسيم
الشركات المساىمة الموجودة اليوـ إلى ثبلثة أقساـ:
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القسم األوؿ :أف يكوف العمل الذي تمارسو مباحا ،وال تتعامل تلك الشركات بالربا إقراضا وال اقتراضا،

فتكوف شركات زراعية أو صناعية أو في االتصاالت أو في غير ذلك ،وىذا ال إشكاؿ في جواز المساىمة فيها

كما ذكرنا ،ىذا القسم الحكم فيو واضح تماما وىو أنو يجوز الدخوؿ في ىذه الشركات والمساىمة فيها.

القسم الثاني :أف يكوف العمل الذي تمارسو الشركة محرـ كشركات الخمور مثبل ،شركات تصنيع الخمور،

والتبغ يعني الدخاف ،والبنوؾ الربوية ونحو ذلك ،فهذه أيضا الحكم فيها واضح وىو أنو تحرـ المساىمة فيها

وتداوؿ أسهمها.

إذًا ىذاف القسماف الحكم فيهما واضح تماما ،القسم األوؿ :شركات يكوف العمل الذي تمارسو الشركة
مباحا وال تتعامل بالربا مطلقا ىذه مباحة ،القسم الثاني العكس تماما :العمل الذي تمارسو الشركة محرما فهذه

أيضا يحرـ الدخوؿ فيها ويحرـ تداوؿ أسهمها.

القسم الثالث :أف يكوف العمل الذي تقوـ بو الشركة مباح في أصلو ،كأف يكوف في زراعة أو تجارة أو صناعة

ونحو ذلك ،ولكن تلك الشركة تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا ،وىذا ىو حاؿ معظم الشركات المساىمة اآلف

فتكوف الشركة في أصلها مباحة في األسمنت مثبل ،في التصنيع ،في الزراعة ولكنها تقترض بالربا أو تقرض بالربا،
عندىا قروض ربوية ،ىذا القسم ىو موضع اإلشكاؿ في الحقيقة ،وقد اختلف فيو العلماء المعاصروف على قولين

مشهورين:

القوؿ األوؿ :أنو يجوز الدخوؿ في ىذه الشركات واالكتتاب فيها وتداوؿ أسهمها بشرط أف يتخلص

المساىم من الربا بعد حصولو على األرباح ،وذلك بأف يتخلص من الربا إف عرؼ مقداره فإف لم يعرؼ مقداره
فأكثر ما قيل أنو يتخلص من نصف الربح ،وأبرز من قاؿ بهذا القوؿ الشيخ محمد بن صالح العثيمين  -رحمو

اهلل  -وفتواه في ىذا مكتوبة ومحررة ،على أنو قاؿ :الورع عدـ الدخوؿ في ىذه الشركات ،ولكن إذا لم يسلك
المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليو أف يتخلص من نسبة الربا إف عرؼ مقداره فإف لم يعرؼ مقداره تخلص من

نصف الربح.

وعلى ىذا القوؿ عامة الهيئات الشرعية في البنوؾ ،فهم على ىذا القوؿ ،على خبلؼ بينهم في تحديد نسبة

الربا التي يجوز معها الدخوؿ في تلك الشركات ،وأكثر ما قيل :ثبلثين في المائة ،وإنما حددوا بهذا التحديد

أخذا بقوؿ النبي   الثلث والثلث كثير . 

قالوا :فالثلث ثبلثة وثبلثين في المائة ،وثلث وىذا ىو الحد الكثير ،وما كاف أقل من ثبلثة وثبلثين يعتبر

قليبل ،فقالوا :ما دامت القروض الربوية في الشركة ال تزيد على ثبلثين في المائة فيجوز الدخوؿ فيها مع التخلص
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من الربا ،وبعضهم قاؿ :حددىا بعشرة في المائة وبعضهم حددىا بخمسة في المائة لكن أكثر ما قيل ىو ثبلثوف

في المائة.

والقوؿ الثاني في المسألة :أنو ال يجوز الدخوؿ في ىذه الشركات مطلقا ،ولو كانت نسبة التعامل بالربا

واحد في المائة ،فيحرـ الدخوؿ في ىذه الشركات ،يحرـ االكتتاب فيها ويحرـ تداوؿ أسهمها  -بيعا وشراء -
أو نحو ذلك ،وىذا القوؿ قاؿ بو أكثر العلماء المعاصرين ،وإنما قلت أكثر العلماء المعاصرين ألف أحد إخواننا

المشايخ قد عمل استبانة لمعرفة آراء العلماء المعاصرين في ىذه المسألة فوجد أف أكثر العلماء على ىذا

القوؿ ،وعلى ىذا القوؿ أيضا مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي ،وسوؼ أنقل لكم نص القرار
بعد قليل إف شاء اهلل ،مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن

باز  -رحمو اهلل  -يعني صدر ىذا ا لقرار لما كاف الشيخ عبد العزيز بن باز ىو الرئيس لهذا المجمع ،وأيضا
فإذا اتفق المجمعاف على ىذا
ذىب لهذا القوؿ مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلميً ،

القوؿ ،وأيضا ذىب لهذا القوؿ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز

رحمو اهلل.

إذًا ىذاف قوالف مشهوراف في ىذه المسألة الشائكة في الحقيقة وبعض العلماء المعاصرين توقف في ىذه
المسألة نظرا لقوة الخبلؼ فيها.
فنعرض اآلف ألدلة كل قوؿ ثم نبين إف شاء اهلل تعالى القوؿ الراجح فيها.

ينبني يا إخواف يعني على ىذه المسألة حكم الصناديق االستثمارية ،إذا قلنا بالجواز جازت الصناديق

االستثمارية الشرعية -التي تسمى الشرعية اآلف ،وإذا قلنا بالتحريم قلنا بتحريم جميع الصناديق االستثمارية يعنى
ىي مسألة مؤثرة في مسائل أخرى ،لها أثر في مسائل أخرى فنريد اآلف أف نذكر أدلة كل قوؿ ومناقشتها ثم نبين

القوؿ الراجح في المسألة.

أدلة القوؿ األوؿ :القائلوف بالجواز أدلتهم ترجع إلى دليلين في الحقيقة:

الدليل األوؿ :ىو االستدالؿ ببعض القواعد التي ذكرىا الفقهاء ،والتي تدؿ على أنو يغتفر في القليل ويثبت

تبعا ما ال يثبت استقبلال ،وأنو إذا اختلط الحبلؿ والحراـ ،وكاف الحراـ محرما لكسبو لم يحرـ الجميع ،فاستدلوا

بهذه القواعد يعني منها :يثبت تبعا ماال يثبت استقبلال ،فقالوا ىذه القروض الربوية تدخل تبعا والحكم لؤلكثر،

وىو يعني تعامبلت الشركة في األصل أنها مباحة :زراعية ،صناعية ،تجارية وقالوا أنو عند الفقهاء قاعدة وىي :أنو

إذا اختلط الماؿ الحبلؿ بالماؿ الحراـ وكاف الحراـ محرما لكسبو لم يحرـ الجميع ،وقالوا أيضا ىنا قاعدة أخرى
عند الفقهاء وىي :لؤلكثر حكم الكل .ونحو ذلك من القواعد ،فقالوا :ىذه القواعد تدؿ على أف المعوؿ عليو
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ىو األكثر والمعوؿ عليو ىو األغلب ،قالوا :ومما يدؿ على ذلك أف النبي  كاف يتعامل مع اليهود وىم أكالوف
للسحت ،وقد اختلط مالهم الحبلؿ بمالهم الحراـ ومع ذلك كاف يقبل الهدية منهم بل قبل دعوتهم للوليمة،

وذلك ألنو قد اختلط الماؿ الحبلؿ بالماؿ الحراـ ،فيكوف الحكم إذًا لؤلكثر.

طيب لنسرد األدلة ثم تأتي المناقشة ،والدليل الثاني لهم :ىو التبرير بالواقع ،فقالوا :إف ىذه الشركات

المساىمة تقوـ بأعماؿ عظيمة في المجتمعات فمثبل الكهرباء تعتمد على ىذه الشركات شركات مساىمة،

اإلسمنت كذلك تقوـ بو شركات مساىمة ،كثير من الصناعات التي يحتاج لها الناس تقوـ بها شركات مساىمة،

كثير من أمور التجارة التي يحتاج لها الناس تقوـ بها شركات مساىمة ،قالوا :فلو منعنا الناس من الدخوؿ في

ىذه الشركات وقلنا :إنو يحرـ الدخوؿ فيها لتعطلت مصالح الناس ،فالناس يحتاجوف للكهرباء مثبل إذا قلنا أنو

يحرـ الدخوؿ فيها انهارت ىذه الشركات ،ولحق الضرر بهؤالء الناس ،وىكذا اإلسمنت مثبل يقوـ على شركات

مساىمة ،فإذا قلنا بتحريم الدخوؿ فيها انهارت ىذه الشركات ولحق الناس الضرر ،فإذًا المجتمع بحاجة لمثل
ىذه الشركات والواقع أف ىذه الشركات تتعامل في جملتها بالربا ،والذي ال يتعامل بالربا منها قليل جدا ،إف لم

يكن نا درا بالنسبة لمجموع الشركات ،فنظروا ىذه النظرة فقالوا :إف عموـ البلوى يقتضي ىو أف نقوؿ بجواز

إذا ىي عمدة ما استدؿ بو
الدخوؿ فيها مع وجوب التخلص من نسبة الربا ،بعد الحصوؿ على األرباح ،ىذه ً
أصحاب ىذا القوؿ.
دليلهم األوؿ االستدالؿ ببعض القواعد الفقهية :لؤلكثر حكم الكل ،يثبت تبعا ماال يثبت استقبلال ،إلى

آخره .دليلهم الثاني :التبرير بالواقع وحاجة األمة إلى ىذه الشركات.

وأما أصحاب القوؿ الثاني :القائلوف بأنو ال يجوز الدخوؿ في مثل ىذه الشركات مطلقا فقالوا :إف المساىم

يعتبر أحد مبلؾ ىذه الشركة ودخولو في ىذه الشركة يتضمن في الحقيقة ماال وعمبل ،فجميع أعماؿ الشركة
تنسب إليو ،ألف السهم في الحقيقة يمثل جزءا مشاعا من الشركة فالمساىم أحد مبلؾ ىذه الشركة ،فتنسب إليو

جميع أعماؿ الشركة ومنها اإلقراض أو االقتراض بالربا ،فيكوف ىذا المساىم قد تعامل بالربا بالوكالة ،ىو صحيح

أنو لم يتعامل بالربا مباشرة لكنو تعامل بالربا بالوكالة ،بأف وكل من يقوـ عنو بجميع أعماؿ الشركة وىو مجلس
اإلدارة ومن ذلك اإلقراض واالقتراض بالربا.

ىذا ىو ما استند إليو أصحاب ىذا القوؿ ،فقالوا :إف جميع أعماؿ الشركة تنسب للمساىمين ومنها

التعامبلت الربوية ،فتنسب إليك أنت أيها المساىم ىذه التعامبلت الربوية شئت أـ أبيت ،قالوا :ونجد أف

الشريعة قد شددت في شأف الربا  فلعن النبي 

آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو  قالوا فإذا كاف

كاتب الربا وشاىد الربا ملعوف فكيف بمن يتعامل بالربا بطريق الوكالة.
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إذا ىذه وجهة أصحاب ىذا القوؿ ،وعند الموازنة بين ىذه األدلة نجد أف أدلة القوؿ األوؿ الحقيقة يمكن
ً

أف تناقش ،فاستداللهم بالقواعد التي ذكرىا الفقهاء من أف لؤلكثر حكم الكل ،وأنو إذا اختلط الماؿ الحبلؿ

بالحراـ وكاف الحراـ حراما لكسبو لم يحرـ الجميع ،وأنو يثبت تبعا ماال يثبت استقبلال .إلى غير ذلك مما ذكره
الفقهاء من قواعد ،ىذه القواعد ال تنطبق على ىذه المسألة في الحقيقة ،لماذا؟ ألف ىذه القواعد إنما تنطبق

على ما إذا اختلط الماؿ الحبلؿ بالماؿ الحراـ ،بينما الشركات المساىمة تتضمن ماال وعمبل ليس فقط ماال،

ماال وعمبل ،ولئن اغتفرنا في مسألة الماؿ فتبقي مسألة العمل ،فأنت عندما تساىم في شركة من الشركات ىناؾ
ماؿ وعمل منسوباف لك ،الماؿ قد بذلتو والعمل منسوب لك أيضا ،لكن بالوكالة وىو يقوـ بو مجلس اإلدارة،

فأنت ينسب لك ماؿ وعمل ،فلئن أخذنا بهذه القواعد وقلنا إنو يغتفر في القليل بالنسبة للماؿ فتبقي عندنا

فإذا ىذه القواعد إنما تنطبق على اختبلط ماؿ حبلؿ بماؿ حراـ فقط ،أما الشركات
اإلشكالية بالنسبة للعملً ،
المساىمة ال تنطبق عليها ىذه القواعد ؛ ألنها تتضمن ماال وعمبل ،تنطبق ىذه الشركات على إنساف اختلطت
أموالو فيها حبلؿ وحراـ ،فيجوز أف تبيع وتشتري منو وأف تقبل دعوتو وتقبل ىديتو ،كما فعل النبي  مع اليهود

لكن الشركات المساىمة ىي ليست اختبلط ماؿ بماؿ فقط ،ولكنها تتضمن ماال وعمبل ،فيكوف االستدالؿ بهذه
إذا غير صحيح.
القواعد ً

وأما التبرير بحاجة األمة إلى مثل ىذه الشركات فهو غير صحيح ،أرأيت لو تجرأ الناس على التعامل بالربا

ىل نقوؿ بأنو يجوز التعامل بالربا لكوف الناس قد احتاجوا لو وتجرءوا عليو ونحو ذلك؟ ثم أيضا إف ىذه

الشركات المساىمة لم تتعين في الحقيقة طريقا للكسب ،ىناؾ طرؽ أخرى للكسب ،وىناؾ طرؽ أخرى

لبلستثمار وطرؽ أخرى للنهوض باالقتصاد ،ثم أيضا إنو ال يقطع بارتفاع الحاجة من جراء ارتكاب ىذا المحظور،
فقد يساىم اإلنساف بشركة مشبوىة فيخسر ،ومن شروط استباحة المحظور عند الفقهاء أف يقطع بارتفاع الظبلـ،

ثم أيضا أف معظم أسهم الشركات المساىمة إنما يملكها كبار المستثمرين وىم المتحكموف فيها ،فتبقى نسبة من

يزعم حاجتهم قليلة بالنسبة ألولئك ،ثم قبل ىذا كلو إف الربا محرـ قليلو وكثيره ،وال يمكن بأي حاؿ من األحواؿ
أف يبرر للناس التعامبلت الربوية باسم الحاجة أو الضرورة ،فالتبرير بالحاجة أو بالواقع غير مناسب واستدالؿ في

غير محلو ،بل إف ىذه الفتاوى في الحقيقة أو ىذا الرأي في الحقيقة ىو من أسباب استمرار تلك الشركات على
ىذه التعامبلت ،فيجدوف من يفتيهم من يفتي المساىمين بجواز الدخوؿ مع التخلص من الربا ،فتستمر تلك

الشركات في ىذه التعامبلت المحرمة.

فإذا عرفنا وجهة أصحاب ىذا القوؿ وىو أنها ترجع إلى أمرين إلى قواعد وناقشناىا وقلنا إف ىذه القواعد ال
ً

تنطبق على الشركات المساىمة ،الثاني :التبرير بالواقع وحاجة األمة قلنا أيضا :إف ىذا استدالؿ غير صحيح ألف
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الربا محرـ قليلو وكثيره ،وحاجة األمة أوال أنها غير مقطوع بها .ثانيا :حتى لو افترضنا أف ىناؾ حاجة فإف الربا

أمره عند اهلل تعالى عظيم جدا ،وال يمكن أف تكوف الحاجة مبررة للدخوؿ في ىذه التعامبلت الربوية.

وأما أصحاب القوؿ الثاني الذين قالوا :بأنو ال يجوز الدخوؿ في ىذه الشركات ،فدليلهم في الحقيقة قوي

جدا وكما سمعتم ىم قالوا :إف الشريك يملك جزءا من ىذه الشركة شاء أـ أبى وتنسب إليو جميع أعماؿ ىذه

الشركة ومنها التعامبلت الربوية.

والذي يظهر واهلل تعالى أعلم أف الرأي الراجح في ىذه المسألة ىو القوؿ الثاني ،وىو أنو يحرـ الدخوؿ في

الشركات المساىمة إذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمائة ،وذلك لقوة ما استدلوا بو ولعدـ وجود دليل

صحيح يبرر أو يبيح الدخوؿ في ىذه الشركات التي تتعامل صراحة بالربا ،وتعلن ىذا صراحة في قوائمها المالية
وتتجرأ على الربا الذي ىو حرب هلل ورسولو ،وأنقل فيما يأتي قرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالم

اإلسبلمي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -رحمو اهلل  -أنقل نص ىذا القرار ،وىو في الحقيقة قرار
مهم ؛ ألف ىذا المجمع يمثل كبار علماء العالم اإلسبلمي ،وىو أقوي من مجمع منظمة المؤتمر ،فهو يمثل في

الحقيقة كبار علماء العالم اإلسبلمي ليس خاصا بعلماء المملكة ،وىذا القرار موجود في مجلة المجمع ،ولكنو

لم يبرز في الحقيقة بل إف القوؿ الثاني لم يبرز ،ولذلك فالقوؿ اآلف المعروؼ عند الناس ىو أنو يجوز الدخوؿ
مع التخلص من الربا مع أف القوؿ الثاني ىو األقرب للنصوص والقواعد الشرعية.
ولكنو كما ذكرت لم يبرز ىذا القوؿ.

قرار المجمع الفقهي القرار الرابع بشأف حكم شراء أسهم الشركات والمصارؼ إذا كاف في بعض معامبلتها

ربا ،نص القرار:

الحمد هلل وحده والصبلة والسبلـ على من ال نبي بعده نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ،وبعد:

فإف مجلس المجمع الفقو اإلسبلمي لرابطة العالم اإلسبلمي في دورتو الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة

والتي بدأت يوـ السبت العشرين من شهر شعباف ٘ٔٗٔللهجرة قد نظر في ىذا الموضوع وقرر ما يلي:

ٔ -بما أف األصل في المعامبلت الحل واإلباحة ،فإف تأسيس شركة مساىمة ذات أغراض وأنشطة مباحة

أمر جائز شرعا .وىذا أشرنا إليو.

ثانيا :ال خبلؼ في حرمة اإلسهاـ في شركات غرضها األساسي محرـ كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو

المتاجرة فيها .وىذا أيضا أشرنا إليو.

ثالثا- :ىذا ىو القسم الثالث للشركات الذي ىو موضع اإلشكاؿ -يقوؿ :ال يجوز لمسلم شراء أسهم

الشركات والمصارؼ إذا كاف في بعض معامبلتها ربا وكاف المشتري عالما بذلك.
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رابعا :إذا اشترى شخص وىو ال يعلم أف الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليو الخروج منها ،والتحريم

في ذلك واضح.

ىكذا نص قرار المجمع .يقوؿ :والتحريم في ذلك واضح؛ لعموـ األدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛

وألف شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراؾ المشتري نفسو في التعامل

بالربا؛ ألف السهم يمثل جزءا شائعا من رأس ماؿ الشركة ،والمساىم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة.

فكل ماؿ تقرضو الشركة بفائدة أو تقترضو بفائدة فللمساىم نصيب منو ،ألف الذين يباشروف اإلقراض

واالقتراض بالفائدة يقوموف بهذا العمل نيابة عنو وبتوكيل منو ،والتوكيل بعمل محرـ ال يجوز ،وصلى اهلل وسلم

على نبينا محمد.

ىذا ىو نص قرار المجمع أيها اإلخوة ،وىو كما تروف قرار قوي ومختصر وعبارتو مركزة.

وىذا ىو الذي ندين هلل تعالى بو ،وىو الذي تقتضيو األدلة والنصوص الشرعية ؛ ألف الربا كما ذكرنا في

درس األمس أمره عند اهلل  عظيم جدا ،وقد توعد اهلل تعالى وآذف بالحرب من تعامل بالربا ،حتى إنو أعظم
من الزنا وأعظم من شرب الخمر وىو من أكبر الكبائر ومحرـ في جميع األدياف السماوية قليلو وكثيره ،وقد جاء

في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجو وأحمد بسند حسن أو صحيح عن سعد بن أبي وقاص
 أف النبي   سئل عن بيع الرطب بالتمر وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا:
إذا  بيع الرطب بالتمر يعني مع التقابض ومع التماثل بالكيل أو الوزف مع ذلك ال يجوز ،يعني
نعم .قاؿ :فبل ً

لو أردت أف تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابض ال يجوز ،مع أنو تحقق الشرطاف التقابض والتماثل ىذا كيلو
وىذا كيلو ومع ذلك ال يجوز ،لماذا؟ ألف ىذا الرطب سوؼ ينقص إذا يبس ،فهو تفاوت يسير بل يسير جدا،

ومع ذلك منع منو النبي  فما الذي يبيح الدخوؿ في الشركات تصل نسبة القروض الربوية فيها إلى ثبلثين في

المائة ،إذا كاف النبي 

منع من بيع الرطب بالتمر مع أف التفاوت يسير جدا فما الذي يبيح الدخوؿ في

شركات تتعامل بالربا إلى نسبة ثبلثين بالمائة ،بل تصل القروض إلى مبليين أحيانا ،بل وصل في إحدى الشركات

الكبيرة إلى مليارات ،وصلت القروض الربوية إلى مليارات.

ثم إننا إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أف من مقاصد الشريعة تضييق المسالك الفضية للربا وسد جميع

الذرائع المفضية للربا ،ولذلك يحرـ بيع العينة حتى لو حصل من غير مواطأة ،العينة معناىا أف يبيع شخص سلعة

بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منو نقدا ،لو حصل ىذا من غير مواطأة ،نقوؿ :حراـ .لماذا؟ سدا للذريعة.

وأيضا يحرـ بيعتاف في بيعة ،والصحيح أنو ىو بيع العينة ،وسلف وبيع والقرض الذي جر نفعا ،كل ىذا سدا

لذريعة الربا.
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وإذا كاف الفقهاء يمنعوف من اإلسهاـ في المعصية بطريق غير مباشر فيمنعوف من بيع السبلح وقت الفتنة،

ويمنعوف من بيع العنب لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك؛ فؤلف يقاؿ بمنع اإلسهاـ في المعصية بطريق مباشر من باب

أولى.

فيمنع من اإلسهاـ في الشركات المساىمة المشهورة بالربا ؛ ألنها في الحقيقة قد تجرأت على ىذا األمر

العظيم وىو الربا ،وقد استخفت بأوامر اهلل ورسولو ومستمرة على ىذا العمل ،ولذلك فإذا أشيع مثل ىذا القوؿ

بأنو ال يجوز الدخوؿ في ىذه الشركات فإف ىذا سيكوف أكبر رادع ىذه الشركات لكي ال تتعامل بالربا.

ولهذا نقوؿ :إف القوؿ الصحيح في ىذه المسألة ىو أنو يحرـ الدخوؿ في جميع الشركات التي تتعامل بالربا

ولو بنسبة واحد بالمائة.

وكما ذكرت في بداية ىذا الدرس قد كاف في السابق ال يكاد يوجد وال شركة واحدة ال تتعامل بالربا ،وىذا

الذي دفع أصحاب القوؿ األوؿ ألف يقولوا بالجواز ؛ ألنهم قالوا :إف ىذا الواقع المرير لؤلمة اإلسبلمية يجعلنا

نعيد النظر ونجتهد ونقوؿ بجواز الدخوؿ في ىذه الشركات مع وجوب التخلص من نسبة الربا.

وبعض أصحاب ىذا القوؿ قاؿ :إنني أقوؿ بهذا القوؿ لفترة مؤقتة لحين أف توجد شركات ال تتعامل بالربا،

وقد وجد وهلل الحمد اآلف مجموعة من ىذه الشركات ،وجد اآلف ما يسمى بالشركات النقية وىي قرابة الثنتين

وعشرين شركة.

وىذه الشركات يعيني صنفها بعض اإلخوة بناء على دراسة القوائم المالية للشركات ،فوجدوا أف القوائم

المالية لهذه الشركات قد خلت من التعامل بالربا فسموا ىذه الشركات بالشركات النقية ،ولكن أيضا أشير ىنا
إلى أف ىذه الشركات النقية التي تبلغ قرابة إحدى أو ثنتين وعشرين شركة نقاوتها نسبية ،يعني ما في شركة نقية

مائة بالمائة ما تجد شركة نقية اآلف مائة بالمائة ،إنما ىذه الشركات نقاوتها نسبية؛ ومعنى ذلك يعني أف ىذه
الشركات ليست نقية نقاء كامبل ،وذلك ألف أوال :الحكم عليها بأنها نقية إنما ذلك من خبلؿ دراسة قوائمها

المالية لسنة واحدة فقط أو سنتين وليس لجميع نشاطات الشركة من بدايتها ،بل كانت كما ذكرت جميع

الشركات تقريبا تتعامل بالقروض الربوية ،فالحكم عليها بأنها نقية إنما كاف بدراسة قوائمها المالية في سنة أو

سنتين فقط.

األمر الثاني :أف الحكم بأنها نقية إنما ىو صادر من قراءة ىذه القوائم المعلنة ،وال يعلن عن تعامبلتها في

الباطن ،ومعلوـ كثرة الحيل عند الناس خاصة فيما يتعلق باألمور المالية.

فإذا يعني ال نستطيع أف
األمر الثالث :أف ىذه الشركات النقية تملك الحقيقة أسهما لشركات غير نقيةً ،
نقطع بأنها نقية مائة بالمائة.
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األمر الرابع :أف ىذه الشركات التي قيل إنها نقية ال نستطيع أف نضمن أنها لن تتعامل بالربا مستقببل ؛ ألنها

تجرأت على الربا في الماضي فبل يبعد أف تتجرأ على الربا في المستقبل أو بطريق غير معلن ،ولذلك يعني نقاوتها
نسبية ،ولكن بكل حاؿ ال شك أنها أخف من الشركات التي تعلن صراحة أنها تتعامل بالربا ،ولكن ينبغي أيضا

كما ذكرت أف ي علم بأف ىذه الشركات النقية نقاوتها في الحقيقة نسبية ،ولهذا ال تكاد تجد شركة نقية مائة
بالمائة ،ولهذا إذا استنصحني أحد الناس وقاؿ :أنا أريد تعامبل بعيد عن الشبهة أقوؿ لو :دع جميع الشركات

المساىمة ،ال يكاد اآلف يوجد شركة مساىمة نقية مائة بالمائة ،وقد يوجد ذلك في المستقبل ونرجو أف يتحقق
ذلك لكن نتكلم عن الوضع في الوقت الحاضر ،ولهذا من أراد البعد عن الشبهة يبتعد عن ىذه الشركة ،لكن من

قاؿ :أنا آخذ بالظاىر وأتعامل مع ىذه الشركات التي ظهر منها اآلف من خبلؿ دراسة قوائمها المالية أنها نقية،

فنرجو أال يكوف عليو حرج ،ولكن إذا أراد أف يبتعد عن الشبهة مطلقا فعليو أف يبتعد عن جميع ىذه الشركات ؛

ألنها في األصل الحقيقة ىذه الشركات المساىمة كما ذكرت انتقلت لنا في األصل من الغرب ،وىي في أصلها
وفي نظرتها وفي جذورىا تنظر نظرة رأسمالية وىو أنو ال بد من تحريك رأس الماؿ وال بد من اإلقراض أو

االقتراض بالربا.

وبعدما عرضنا لهذه المسألة أقوؿ أيها اإلخوة :إف القوؿ الثاني رغم أنو ىو القوؿ األقرب للنصوص والقواعد

إال أنو لم يبرز للناس بشكل واضح ،ولذلك ألبرز ىذا القوؿ وأشيع ،فإف ىذا في الحقيقة سيكوف أكبر رادع
لمجالس إدارة الشركات التي تتعا مل بالربا ،والواقع أف القائمين على تلك الشركات يفعلوف ذلك إما جهبل أو

تساىبل ،وعلى كبل التقديرين فهم مخطئوف بهذا خطأ عظيما ،ومرتكبوف لجرـ كبير ،ولهذا فإف الذي ينبغي أف

تقاطع ىذه الشركات التي تتعامل بالربا حتى تصحح الوضع القائم ،وفي ظني أف المجتمع يستطيع أف يضغط
على ىذه الشركات ،فإذا رأت تلك الشركات أف المجتمع قد قاطع ىذه الشركات لكونها تتعامل بالربا واتجو

للشركات النقية ،فإنها سوؼ تبدأ في مراجعة حساباتها ،وتتخلص من الربا حتى تكسب الناس وتكسب
المساىمين.

كما أف المجتمع لما ضغط على البنوؾ فانكب الناس على البنوؾ اإلسبلمية وقل إقبالهم على البنوؾ

التقليدية أو الربوية كاف ذلك حافزا ودافعا لهذه البنوؾ ألف تبدأ في مراجعة حساباتها ،فأنشأت ىيئات شرعية
وبدأت في استبعاد الكثير من التعامبلت المحرمة بل إف بعض ىذه البنوؾ اآلف في طريقها للتحوؿ ألف تكوف

بنوكا إسبلمية ،بل قاؿ بعض العلماء :إنو ربما بعد بضع سنوات تتحوؿ جميع البنوؾ الموجودة إلى بنوؾ إسبلمية.

والسبب في ىذا ىو ضغط المجتمع على تلك البنوؾ فالمجتمع إذا قاطع تلك الشركات التي تتعامل بالربا فإف
ىذا في الحقيقة ىو أكبر رادع يردع ىذه الشركات عن التعامل بالربا ،أما أف نقوؿ ندخل في ىذه الشركات مع
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التخلص من الربا فهذا في الحقيقة يجعل ىذه الشركات تستمر في ىذا الطريق وتتجرأ على الربا ،ىذا ما يتعلق

بالشركات المساىمة.
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الصناديق االستثمارية
وننتقل بعد ذلك للصناديق االستثمارية والتي حقيقة مرتبطة ،..الكبلـ فيها مرتبط بهذه المسألة ويكثر
السؤاؿ عنو ،قد وردنا في درس األمس سؤاؿ عن ىذه الصناديق وأرجأنا اإلجابة عنو إلى ىذا الدرس.
فنبدأ أوال بتعريف الصناديق االستثمارية وإعطاء نبذة عنها ،قبل أف نبين حكمها.

فعرؼ الصندوؽ االستثماري بأنو :وعاء مالي لتجميع مدخرات األفراد واستثمارىا ،من خبلؿ جهة ذات

خبرة ،وقيل في التعريف :إنو وعاء الستثمار لو ذمة مالية مستقلة يهدؼ إلى تجميع األمواؿ واستثمارىا .وعرفو
النظاـ السعودي عرؼ صناديق االستثمار بأنو :برنامج استثمار مشترؾ ينشئو البنك المحلي بموافقة مسبقة من

مؤسسة النقد العربي السعودي بهدؼ إتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة جماعيا في نتائج أعماؿ البرنامج ،وتتم

إدارتو من قبل البنك مقابل أتعاب محددة.

ىو في الحقيقة بمثابة وعاء استثماري يتم من خبللو يعني يضع العميل مالو في ىذا الوعاء ويقوـ البنك

بتشغيلو ويأخذ مقابل أتعابو ويعطي األرباح لهذا العميل.

مثاؿ ذلك تذىب مثبل للبنك تقوؿ لهم :ىذه عشرة آالؼ لاير ضعوىا في الصندوؽ االستثماري الذي يعمل

في كذا ،وىم يأخذوف مقابل أتعابهم في إدارة ىذا الصندوؽ ويعطونك أرباحا إذا ربح.

وقد انتشرت الصناديق االستثمارية في جميع أنحاء العالم ،وأوؿ ما نشأت في إنجلترا في بريطانيا عاـ

ٓ ٔٛٚللميبلد وال أدري كم ،مفترض أف يكوف تاريخ بالهجري لكن المراجع التي بين يدي يعني ما وجدت إال
بالتاريخ الميبلدي فنشأت عاـ ٓ ٔٛٚميبلديا ،ثم انتشرت في جميع دوؿ العالم ،وأما في المملكة فبدأت

الصناديق االستثمارية عاـ  ٜٜٔٚميبلديا في البنك األىلي بصندوؽ الدوالر قصير األجل وزاد اىتماـ البنوؾ في
الفترة األخيرة بتأسيس تلك الصناديق ،واتجو لها كثير من الناس اآلف ،ووجد في البنوؾ صناديق استثمارية

قسموىا إلى قسمين صندوؽ مش عارؼ صندوؽ شرعي وىذا صندوؽ يعني تقليدي أو غير شرعي.

ويعنوف بالشرعي أنو يتعامل من خبلؿ إشراؼ ىي ئة شرعية واآلخر ال يتعامل بإشراؼ ىيئة شرعية ،وىذه

الصناديق في الحقيقة لها أنواع ليست خاصة يعني باألسهم فهناؾ صناديق االستثمار التي تتعامل باألسهم ،وىناؾ
صناديق االستثمار التي تتعامل بالعموالت ،وصناديق استثمار تتعامل في أنشطة أخرى ،ليست خاصة باألسهم

ولكن ال مشهور اآلف من ىذه الصناديق والذي نعنيو بالحديث اآلف ىو الصناديق االستثمارية الخاصة باألسهم.

فكرة الصناديق االستثمارية في الحقيقة ىي فكرة جيدة لو أنها سلمت من التعامبلت الربوية فهي تهدؼ في

الحقيقة إلى تجميع األمواؿ بهدؼ االستثمار الجماعي في برنامج استثماري مشترؾ ،يمتلك ىذا المستثمر حصة
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مشاعة في أصوؿ ىذا الصندوؽ ،وىي كما ذكرت لو أنها خلت من التعامبلت المحرمة تساىم في تنمية

االقتصاد والسوؽ المحلية ،وتعتبر أداة لتحريك االستثمارات واألمواؿ الجامدة ،وتؤدي إلى استفادة المستثمرين

خاصة صغار المستثمرين من أموالهم في ضع أموالو في ىذه الصناديق وتدر عليو أرباحا من حين آلخر ،وربما
تكوف ىذه األرباح كبيرة كما ىو عليو الحاؿ اآلف في بعض الصناديق االستثمارية.

أما التكييف الفقهي لها فهي قيل فيها :إنها مضاربة .وقيل :وكالة بأجر .العلماء المعاصروف كيفوىا على أنها

إما مضاربة ،فأنت منك الماؿ والبنك منو العمل ،فتكوف شركة مضاربة ،أو أنها وكالة بأجر وكلت البنك على أف

يدير ىذه األمواؿ بأجرة.

وعلى كبل التقديرين فإف المضاربة والوكالة بأجر جائزاف شرعا فيكوف األصل في ىذه الصناديق االستثمارية

الجواز.

ولكن إذا نظرنا إلى واقع ىذه الصناديق االستثمارية وأعني بها الخاصة باألسهم نجد أف ىذه الصناديق

واقعها في الحقيقة واقع مؤسف فكما ذكرت ىي تنقسم إلى قسمين:

القسم األوؿ :صناديق ال تشرؼ عليها ىيئات شرعية وىذه الصناديق محرمة ؛ لكونها تتعامل بأسهم شركات

محرمة ،وأيضا ربما تتعامل بسندات وتتعامل بتعامبلت محرمة ،ليس الوقت يعني المجاؿ مجاؿ تفصيلها.

أما الصناديق األخرى التي تشرؼ عليها بعض الهيئات الشرعية مثل صندوؽ مثبل الرائد ،األمانة ،وىذه

الصناديق الحقيقة أنها تتعامل مع جميع الشركات المساىمة ،أو ما يسمى بالمجموعة السعودية ،فمعنى ذلك

أنها تتعامل مع الشركات النقية والشركات غير النقية ،والهيئات الشرعية التي تشرؼ على ىذه الصناديق تتبنى
القوؿ األوؿ في حكم الشركات المختلطة التي أصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا ،والهيئات الشرعية التي

تشرؼ على ىذه الصناديق تجيز الدخوؿ في الشركات التي تتعامل بالربا إلى ثبلثين في المائة من القيمة السوقية،

ومعنى ذلك أف معظم الشركات المساىمة تدخل في ىذا ،وبناء على القوؿ الذي ترجح رجحناه قبل قليل قلنا:
أنو ىو الذي عليو المجامع الفقهية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية اإلفتاء قلنا :إنو ال يجوز الدخوؿ في

الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمائة ،بناء على ذلك نقوؿ :إف الصناديق االستثمارية محرمة بناء

على ىذا ؛ ألنها تتعامل مع شركات تتعامل بالربا ،تتعامل مع شركات مساىمة تتعامل بالربا ،فهي بناء على

التأصيل السابق تكوف محرمة لهذا السبب.

ومن أجازىا من العلماء فكما ذكرت تبنوا القوؿ األوؿ ،وىو جواز الدخوؿ في الشركات المساىمة إذا كانت

تعامبلتها الربوية ال تزيد على ثبلثين بالمائة ،وسبق أف بينا أف ىذا قوؿ مرجوح ،وأف القوؿ الراجح الذي عليو
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أكثر أىل العلم وىو الذي يقتضيو الدليل والقواعد الشرعية أنو ال يجوز الدخوؿ في الشركات التي تتعامل بالربا

ولو بنسبة قليلة.

وحينئذ أقوؿ إف الصناديق االستثمارية الموجودة اآلف بواقعها الحالي ال يجوز الدخوؿ فيها ،وذلك ألنها

تتعامل مع شركات تتعامل بالربا ،تدخل في أسهم شركات تتعامل بالربا ،لكن نرجو في المستقبل أف توجد

صناديق استثمارية تختص بالشركات النقية ،وال تدخل في الشركات التي تتعامل بالربا نرجو أف يحصل ذلك في

المستقبل ،ولكن ىذا الحكم ىو بناء على واقع الصناديق االستثمارية اآلف.

فنقوؿ الصناديق االستثمارية اآلف الواقع الموجود نقوؿ :إنو يحرـ الدخوؿ في ىذه الصناديق بناء على القوؿ

الراجح ،وىو أنو ال يجوز الدخوؿ ف ي الشركات المساىمة إذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة قليلة ،ونكتفي بهذا
القدر في ىذا الموضوع ونسأؿ اهلل  للجميع العلم النافع والفقو في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى.

س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،فضيلة الشيخ األسئلة الحقيقة كثيرة جدا فلعل الشيخ جزاه اهلل الخير يعني

سيأخذ كثيرا من ىذه األسئلة ،ولعلو يتكرـ بالنظر في أىمها واإلجابة عليها إجماال ؛ ألف عرضها جميعا أظنو من

األمر المحاؿ ،يعني ربما تنتهي الدورة وال نستطيع عرض األسئلة كلها.
ىذا سائل يقوؿ :ما معنى الكمبياالت بالتحديد؟

ج :الكمبياالت ىي نوع من أنواع األوراؽ التجارية ،وسوؼ نشرح إف شاء اهلل في درس قادـ ،سوؼ نشرحو

في درس قادـ إف شاء اهلل تعالى ونبين إف شاء اهلل تعالى بالتفصيل ،ويعني كانت رسالة الدكتوراه في األوراؽ

التجارية ،ومنها الكمبياالت بحثتها بشكل مفصل وسوؼ آتي بخبلصة الكبلـ فيها حقيقتها والتكييف الفقهي

لها ،وحكمها الشرعي ،سوؼ نأتي بها إف شاء اهلل تعالى في درس قادـ.
س :أسئلة كثيرة حوؿ شركة المراعي وجواز المساىمة فيها؟

ج :شركة المراعي عندىا قروض ربوية بنسبة كبيرة تصل إلى عشرين في المائة أو تزيد ،ولذلك فإنو ال يجوز

الدخوؿ فيها ؛ ألنها تتعامل بالربا ،تتعامل بقروض ربوية والنسبة فيها كبيرة في الحقيقة.

درس بعض اإلخوة درسوا القوائم المالية ونشرة اإلصدار الصادرة عنها وجدوا أنها عندىا قروض ربوية تزيد

على عشرين في المائة ،ولذلك نقوؿ إنو ال تجوز المساىمة فيها.

س :أيضا أسئلة كثيرة حوؿ بنك الراجحي ،وىل ىو إسبلمي ،وىل يجوز المساىمة فيو؟
ج :نعم ،بنك الراجحي ىو يعتبر بنك إسبلمي وعليو ىيئة شرعية من نخبة من العلماء المتخصصين في

األمور الشرعية ،وىو أفضل البنوؾ الموجودة اآلف في الحقيقة.
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قد يكوف ىناؾ بعض اإلشكاالت موجودة في البنك ومنها مثبل أف الهيئة الشرعية ترى القوؿ األوؿ وىو

جواز الدخوؿ في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت النسبة ال تزيد على ثبلثين في المائة ،و يعني ىذا قوؿ -

على كل حاؿ  -قوؿ بعض أىل العلم ،وذكرنا أنو أيضا قاؿ بو من العلماء الكبار الشيخ محمد بن العثيمين رحمو

اهلل ،فعندىم يعني ىذه اإلشكاالت ،وقد يكوف عندىم إشكاالت في التعامل في الخارج لكن وضعوا حسابا
يتخلصوف فيو من الربا ،لكن بكل حاؿ يعتبر ىو أفضل البنوؾ الموجودة اآلف ،وىناؾ أيضا بنك الببلد يعتبر أيضا

بنكا إسبلميا وقد حضرت لقاءا تعريفيا بهذا البنك ،والقائموف عليو حريصوف جدا على عدـ الدخوؿ في أي

تعامل محرمة ،ولكن كما ذكرت في درس سابق تبقى اإلشكالية بالنسبة ألسهم بنك الببلد في أنو ال يجوز تداوؿ

أسهم بنك الببلد حتى تكوف موجوداتو أكثر من النقود ،ال بد أف تكوف موجودات البنك أكثر من النقود ،أما إذا

كانت النقود أكثر من الموجودات أكثر من أعياف البنك فتصبح المسألة مسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل ،وىذا

ىو الربا الصريح ،ولذلك نقوؿ :إنو ال بد من التأكد من أف موجودات البنك أكثر من النقود ،وقد سرنا القرار

الذي صدر عن البنك األىلي ،القاضي بتحويل البنك األىلي إلى بنك إسبلمي مع نهاية ىذا العاـ ،جميع فروع

البنك تتحوؿ إلى فروع إسبلمية ،ويتحوؿ البنك بكاملو إلى بنك إسبلمي ،والبنوؾ األخرى في طريقها للتحوؿ إف
شاء اهلل تعالى.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بكم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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مسائل متعلقة بشركات المساىمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن
اىتدى بهديو واتبع سنتو إلى يوـ الدين.

أما بعد قبل أف نبدأ درسنا أخذت األسئلة معي الواردة باألمس ،واستعرضتها وجدت أف بعض اإلخوة

يقولوف :إننا ال نستطيع أف نكتب ،والحقيقة أف ىذه اإلشكالية تنجر لجميع الدروس ،وال شك أف الكتابة مهمة

وتقييد العلم مهم ،ولكن أيضا كوف النقل مع كل كلمة حتى تكتب ىذا صعب ،ولذلك ال بد من أف يتعود كل
واحد على سرعة الكتابة ،ثم إذا لم يستطع فالمادة محفوظة في موقع البث اإلسبلمي بإمكانو أف يتدارؾ وأف

يستكمل.

األمر الثاني :وردت أسئل ة حوؿ وقت صبلة الفجر ،ولعل اإلخوة الذين سألوا سألوا باعتبار أنني عضو في

اللجنة المشكلة ،وقد انتهت اللجنة من دراسة ىذا الموضوع ورفعت النتائج ،وقد وجدنا أنو متقدـ أف أـ القرى
متقدـ عن الوقت الشرعي الذي ىو طلوع الفجر الصادؽ ،وأشد ما يكوف تقدما ىذه األياـ فترة الصيف التي

يعني يؤذف فيها الفجر الساعة الثالثة والنصف ،ىذه أشد ما يكوف تقدما ؛ ألف الفرؽ يصل إلى إحدى وعشرين أو
ثنتين وعشرين دقيقة ،ويتقلص ىذا الفرؽ في فترة الربيع والخريف إلى ست عشرة دقيقة ،وىو ما بين ست عشرة

إلى ثنتين وعشرين دقيقة ولذلك فالذي نوصي بو االحتياط بهذه مسألة ،وال يتعجل بإقامة صبلة الفجر ؛ ألف
العلماء متفقوف على أف من صلى الصبلة وىو يشك في دخوؿ الوقت فإف صبلتو ال تصح ،وىذا بإجماع العلماء

فينبغي التنبؤ لهذه المسألة ،بل إنني أقوؿ حتى السنة الراتبة للفجر ينبغي تأخيرىا إلى ما بعد ىذا القدر ،فلو

أخرت يعني -وىناؾ تعليمات من الوزارة بأال تقاـ صبلة الفجر قبل خمس وعشرين دقيقة  -ينبغي على األقل
التقيد بهذا ،وإف جعلت بعد نصف ساعة فهو آكد وأكثر تيقنا لدخوؿ الوقت.

كنا تكلمنا باألمس عن األوراؽ المالية التي ىي األسهم والسندات عن حقيقتها وعن تكييفها الفقهي،

وانتقلنا منها للكبلـ عن الشركات المساىمة ،وذكرنا أنواعها وفصلنا الكبلـ في الشركات المختلطة التي أصل
تعاملها مباح ،لكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا ثم انتقلنا للكبلـ عن الصناديق االستثمارية الخاصة باألسهم،

وبقي جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع نستكملها ثم ننتقل إلى موضوع آخر نقوؿ  -فيما يتعلق

بالشركات المساىمة  -نقوؿ :إف األنظمة في جميع دوؿ العالم تفرض على الشركات المساىمة تخصيص جزء
من أرباحها ليكوف احتياطيا لها ،وىو ما يعرؼ باالحتياطي النظامي ،وعندنا ىنا في المملكة نص نظاـ الشركات

السعودي مادة رقم مائة وخمسة وعشرين على أنو يجب على مجلس اإلدارة تجنيب عشرة في المائة من األرباح
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الصافية كل سنة ؛ لتكوين احتياطي ويجوز للجمعية العمومية أف توقف ىذا التجنيب متى ما بلغ ىذا االحتياطي

نصف رأس الماؿ ،إذا مفروض على الشركات أف تجعل احتياطيا من األرباح كل سنة ،من األرباح الصافية كل سنة

بمقدار عشرة في المائة على األقل ،وىذه النسبة قد تكوف كبيرة في بعض الشركات ،وىل الشركات تضع ىذا
المبلغ في حسابات جارية وال تأخذ عليها فوائد ،أـ أنها تضع ىذا المبلغ في الودائع اآلجلة وتأخذ عليها فوائد

ربوية.

الواقع أف الشركات إال ما ندر تضعها في حساب الودائع اآلجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية ىذا حاؿ الشركات

إال ما ندر ؛ ألنهم يروف أنهم لو وضعوىا في حسابات جارية بدوف أخذ فوائد ضيعوا عليهم ىذه األرباح أو

يسمونها الفوائد ،الفوائد الربوية التي يسمونها أرباحا ،فهذه الشركات تضعها في حسابات الودائع اآلجلة وتأخذ
عليها فوائد ،وىذا ىو حاؿ معظم الشركات ،ولهذا نقوؿ :إنو يجب على المساىم أف يتحرى وأف يسأؿ عن

أعماؿ الشركة التي يريد المساىمة فيها ؛ ألف أعماؿ الشركات  -وإف كانت من حيث األصل محمولة على

الصحة والسبلمة  -إال أف ىذا األصل قد نازعو ظاىر قوي وىو غلبة اإليدع واالقتراض بفوائد ،ولهذا نستطيع أف
نقوؿ :إف األصل ىو جواز الدخوؿ في المساىمات التي تتعامل بأمر مباح ،لكن مع ذلك نقوؿ اآلف مع الواقع

الذي تعيشو الشركات المساىمة اآلف أف األصل في ىذه الشركات اآلف ىو التعامل بالربا ،اإلقراض أو االقتراض

بالربا؛ ولهذ ا ينبغي الحذر ،ال يدخل اإلنساف في شركة بناء على أف األصل ىو جواز اإلسهاـ في الشركات ؛ ألف
اآلف أصبح األصل في الشركات المساىمة ىو التعامل بالربا اإلقراض أو االقتراض بالربا ،ىذا ىو األصل وىذا

ىو حاؿ معظم الشركات ،ولهذا يتعين على المساىم أف يتأكد قبل دخولو في أية مساىمة من أف ىذه الشركة ال
تتعامل بالربا ؛ ألف المسلم مسئوؿ عن مالو يوـ القيامة من أين اكتسبو وفيما أنفقو ،وبعض الناس يقوؿ :أنا ال

أدري عن واقع الشركة أدخل فيها وال أدري ،وىم فقط يقولوف يعني :ضع أموالك عندنا في البنك ونعطيك أرباحا

إف ربحت الشركة ،لكن نقوؿ :إف ىذا ال يعفيو من المسئولية وال يبرئ ذمتو ،ألف األصل اآلف في الشركات ىو
التعامل بالربا ،ولذلك ال يدخل في أية مساىمة حتى يتأكد من خلو ىذه الشركة من التعامل بالربا ؛ ألف الربا أمره

عظيم جدا عند اهلل  وقد أذف اهلل تعالى آكل الربا بالحرب  ولعن النبي 

آكل الربا وموكلو وكاتبو

وشاىديو  وىو أشد من الخمر وأشد من الزنا ،ولهذا فعلى المسلم أف يكوف حذرا من أف يقع في الربا من
حيث ال يشعر.

وبعض الناس يقوؿ بأف الجهة الفبلنية أو بأف شخصا يقوؿ :أعطني مالك ولك في نهاية كل شهر أرباح ،ثم

يأتي ويستفتي العلماء ،ومثل ى ذا االستفتاء ال يمكن أف يجاب عنو جواب صحيح ألنو يطرح عليو السؤاؿ فيم
تشغل أموالك؟ أما كوف اإلنساف يقوؿ :أعطي فبلف أموالي وال أدري عنها كيف تشغل ىذه األمواؿ وكيف
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فإذا ال يعفي اإلنساف أف يعطي
تستثمر ،خاصة في ىذا الزمن الذي قد كثر فيو الربا وعظمت فيو الجرأة عل الرباً ،
جهة أو مؤسسة أو شركة أو فردا مالو وال يدري كيف يستثمر ،ال بد من أف يعرؼ كيف يستثمر.

وقوؿ بعض الناس بعض المستثمرين لمن سألهم عن ذلك يقوؿ :ىذا سر المهنة ال تسأؿ ما لك إال أرباح

في نهاية الشهر ىذا ليس بصحيح ،ىذا غير مقبوؿ ؛ ألف في الوقت الحاضر انتشر الربا وكثر ،وعظمت الجرأة
عليو ،فمن حق ىذا الشخص أف يعرؼ كيف تستثمر أموالو ،وقد رأيتم ورأينا شركات توزع األرباح قبل تشغيلها

وقبل إنشاءىا وقبل قيامها ،كيف يمكن ىذا أف توزع األرباح على المساىمين قبل أف تبدأ الشركة ،قبل أف -

يعني  -تنهض ىذا معناه أف أمواؿ ال مساىمين وضعت في بنوؾ وأخذت عليها فوائد ثم وزعت الفوائد على
المساىمين.

نحن ذكرنا باألمس رأي العلماء في حكم الدخوؿ في الشركات المساىمة التي أصل تعاملها مباح لكنها

تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا ،وذكرنا أبرز من قاؿ بكل قوؿ ،ورجحنا القوؿ بعدـ جواز الدخوؿ في الشركات

التي تتعامل بالربا ولو بنسبة يسيرة ،وذكرنا أف ىذا ىو رأي المجامع الفقهية ،ولكن لو أخذ أحد الناس بالرأي

األوؿ وخاصة أف من أبرز من قاؿ بو الشيخ محمد بن العثيمين رحمو اهلل ،ثم سأؿ كيف أتخلص من الربا؟ ال

شك أننا أيضا أف مع ترجيح القوؿ الثاني نحترـ أصحاب القوؿ األوؿ ،وىم علماء أفاضل ومجتهدوف إف أصابوا

فلهم أجراف وإف أخطئوا فلهم أجر واحد.

لو أف أحدا أخذ بالرأي األوؿ ودخل في تلك الشركات التي أصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا ،فكيف

يعرؼ المقدار المحرـ بتلك الشركات؟

الواقع أف تحديد مقدار الكسب المحرـ قد يكوف متعذرا ،تحديد مقدار الكسب المحرـ على وجو دقيق قد

يكوف متعذرا وذلك ألمور:

األمر األوؿ :أف تلك الشركات ليست فقط تودع وتأخذ فوائد ،وإنما بعضها وربما كثير منها تقترض من

البنوؾ لتمويل أعمالها ،تقترض لتمويل أعمالها وإلجراء توسعات في الشركة ،فتدخل تلك القروض في أعماؿ

الشركة نفسها فيصعب تحديدىا على وجو دقيق ،ثم إف من المستثمرين من يشتري األسهم بقصد المضاربة
ويصعب تحديد مقدار الكسب المحرـ ،ثم أيضا إذا خسرت الشركة فما ىو نصيب الكسب الحراـ من ىذه

الخسارة وخاصة إذا علمنا أف إيرادات الودائع والسندات ثابتة ىذا يعني أف الخسارة على من يريد التخلص من
الربا ستكوف مضاعفة ،ثم إف من المعتاد أف الشركة تستثمر جزءا من أموالها إما في الشركات التابعة أو في

شركات زميلة أو في صناديق استثمارية أو سندات ،وقد تكوف تلك األسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات
أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد  ،وحينئذ يصبح تحديد الكسب الحراـ على وجو دقيق متعذرا أو شبو متعذر ،ولكن
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نقوؿ :إنو يتحرى ويحتاط ،ويسأؿ قسم المحاسبة في تلك الشركات عن مقدار الربا ،مقدار اإليراد المحرـ

والربا ،وىم يعطونو نسبة ولو تقريبية ،ويزيد عليها احتياطا ،ألف لمعرفتها على وجو دقيق قد يكوف كما ذكرنا صعبا

أو متعذرا ،ولكن كما ذكرت يتحرى في ىذا ويخرج ما يظن أنو مبرئ ذمتو أماـ اهلل تعالى.

إذا اخرج الكسب المحرـ أو اإليراد المحرـ على كل سهم أين يضع ىذا الكسب المحرـ ،يعني مثبل دخل

في شركة مساىمة عرؼ بأنها تقرض أو تقترض بالربا ،واستطاع أف يعرؼ مقدار الربا على وجو التقريب ،وأراد
اآلف أف يتخلص من ىذا الربا فأين يضع ىذا الربا؟ نقوؿ :إف ىذا لو عدة احتماالت :االحتماؿ األوؿ :أف ىذا
الشخص يأخذ ىذا الربا وينتفع بو ويصبح ملكا لو ،وىذا االحتماؿ احتماؿ مرفوض غير مقبوؿ ؛ ألنو يقتضي

تملك الربا الناشئ عن كسب محرـ ،ىذا االحتماؿ إذًا غير وارد الحقيقة ،أف اإلنساف يأخذ ىذا الربا ويتملكو ؛
إذا مرفوض.
ألنو يقتضي أف يدخل ملك المسلم ماؿ نشأ عن سبب حراـ فهذا االحتماؿ ً

االحتماؿ الثاني :أنو يترؾ الفوائد الربوية والكسب الربوي وال يأخذه ،إنما يأخذ فقط الكسب الحبلؿ أما

الكس ب الحراـ يتركو مثبل في البنك وىذا أيضا غير مقبوؿ ،وإذا رجعنا إلى كبلـ الفقهاء في الكسب الناشئ عن
الفعل المحرـ كالزنا فإنهم نصوا على أف الماؿ المدفوع في مقابل الزنا ال تستحقو البغي ،ال تستحقو الزانية،

لقوؿ النبي 

أو الحديث الذي رواه بن مسعود  أف النبي  نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلواف

الكاىن  أخرجو البخاري ومسلم.

فإذا ،والزاني ال يرد عليو الماؿ الذي بذلو في الزنا ،وليس ملكا للبغي ،ثم إف ترؾ ذلك الماؿ المحرـ للبنك
ً

مثبل أو للشركة يترتب عليو أمور منها :اإلعانة على االستمرار في الربا والتجرأ عليو ؛ ألنو في الحقيقة يكوف كأنو

قد كافأىم على ىذا العمل وترؾ لهم ىذا الماؿ ،تصور أف مجموعة من الناس فعلوا ذلك ،ثم إف المسلم مسئوؿ

أماـ اهلل 

عما تسبب فيو من إيجاد الحراـ ،مسئوؿ أماـ اهلل تعالى عما تسبب فيو من إيجاد الحراـ ،وتركو

لهذا الماؿ ىو في الحقيقة تهرب ،ىو اآل ف ارتكب خطأ وحصل لو ماؿ محرـ ،وارتكب خطأ وكونو يتركو في

البنك وال يستلمو ىو في الحقيقة تهرب ال يعفيو من المسئولية ؛ ألنو ىو الذي تسبب في إيجاد ىذا الماؿ

المحرـ ،ثم إف المصرؼ أو البنك ال يعد مالكا لهذه الفوائد ال على حسب قوانينو وال بمقتضى األحكاـ الشرعية
ف بأي حق تترؾ ىذه األمواؿ ،إذا عرفنا االحتماؿ األوؿ أنو يأخذىا ويتملكها وينتفع بها مرفوض ،االحتماؿ الثاني
أنو يتركها للبنك أيضا مرفوض ،االحتماؿ الثالث :أنو يأخذىا وال ينتفع بها بل يتلفها أو يحرقها أو يرميها في

البحر كما يقاؿ ،وىذا أيضا مرفوض ؛ ألف ىذا فيو إضاعة للماؿ ،والمسلم منهي عن إضاعة مالو ،فكونو يأخذىا

إذا لم يبق إال
ويتلفها أيضا ىذا غير مقبوؿ ومرفوض خاصة أف المبلغ ربما يكوف كبيرا ربما يكوف مبليينً ،
االحتماؿ الرابع :وىو أنو يأخذىا ويتصدؽ بها في وجوه البر ،وىذا ىو االحتماؿ الذي يتعين المصير إليو ،لكن
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ىنا ال بد من أف نقيد ىذا التصدؽ بأف يكوف بنية التخلص ال بنية التقرب ؛ ألف اهلل تعالى طيب ال يقبل إال طيبا،

فإذا يتصدؽ بها بنية التخلص في وجوه البر.
ً

إذا عندنا أربع احتماالت ،االحتماؿ األوؿ :أنو يأخذىا ويتملكها وينتفع بها وقلنا ىذا مرفوض.
ً

االحتماؿ الثاني :أنو يتركها للبنك وىذا أيضا مرفوض ،وعرفنا األسباب.

االحتماؿ الثالث :أنو يأخذىا ويتلفها إما بحرقها أو بإتبلفها بأي صورة من صور اإلتبلؼ وىذا أيضا مرفوض

؛ ألنو إضاعة للماؿ.

االحتماؿ الرابع :أنو يأخذىا ويصرفها في وجوه البر بنية التخلص ،وىذا ىو الذي يتعين المصير إليو.

وىل يجوز أف يتصدؽ بها على الفقراء والمساكين؟ نقوؿ :نعم ،يتصدؽ بها على الفقراء والمساكين ،وال

يقاؿ :إف ىذا ماؿ خبيث كيف يتصدؽ بو على فقير أو مسكين؟ نقوؿ :ألف تبدؿ الملك سبب لتبدؿ الذات،

وىذه قاعدة ،قاعدة فقهية :أف تبدؿ الملك سبب لتبدؿ الذات ،ويدؿ لهذه القاعدة قوؿ النبي   ىو لها

صدقة ولنا ىدية  لما تصدؽ على بريرة فأىدت للنبي 
 ال يأكل الصدقة فقاؿ  :ىو لها صدقة ولنا ىدية  فإذا أىدى الفقير ىدية بصدقة تصدؽ بها عليو
فقيل :يا رسوؿ اهلل إنها صدقة ،ومعلوـ أف النبي

فإنها تصبح ىدية وال تصبح صدقة؛ ألنو بمجرد تملك الفقير الصدقة أصبحت ملكا لو ولم تعد صدقة ،فلو أف

يتصرؼ فيها إما بإىداء أو بيع أو نحو ذلك.

فتبدؿ الملك سبب لتبدؿ الذات ،وىكذا أيضا نقوؿ :ىذا الشخص عنده ىذا الماؿ حراـ إذا أعطاه لفقير

ىنا تبدؿ الملك ،فيعتبر للفقير حبلال بينما لهذا الشخص كاف في حقو حراما ،ومما يدؿ لهذا أف اإلنساف يتعامل

مع غيره وربما يكوف ىذا المتعامل معو ربما يكوف ىذا الماؿ الذي يتعامل بو معو محرما ،ربما يكوف ىذا الماؿ

مثبل مسروقا.

لو ذىبت واشتريت سلعة من شخص ،نعم بعت سلعة على شخص وأخذت منو دراىم ولم تعلم بأف ىذه

الدراىم التي أعطاؾ إياىا أنها مغصوبة مثبل أو مسروقة فإنو ال شيء عليك ،أو حتى لو

أخذىا من طريق ربوي ولم تعلم أنت بهذا ،وإال لو قلنا بأف كل شخص عليو بأف يتتبع مصدر ىذا الماؿ

للحق الناس حرج عظيم ،فتبدؿ الملك إذا سبب لتبدؿ الذات ،إذا ال بأس بأف تعطى الفقراء والمساكين .

ومما يدؿ لهذا أنو لو أف شخصا عنده ماؿ وىذا الماؿ محرـ لكسبو ثم توفي ،فإنو يصبح لورثتو مباحا

يصبح لورثتو حبلال ؛ ألف تبدؿ الملك سبب لتبدؿ الذات ،فلو كاف شخص يتعامل بالربا ثم توفي ،فإنو تكوف

أموالو كلها مباحة للورثة ،وىذا في قوؿ عامة أىل العلم .
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فإذا ال بأس بأف يعطي ىذا الماؿ الفقراء والمساكين ،أو يتصدؽ بها في أي وجو من وجوه البر واإلحساف

وما ينفع المسلمين .

وقوؿ بعض من العلماء  :إنو ال يتصدؽ بها إال في دورات المياه ،المساجد ،ونحو ذلك ،ىذا محل نظر ؛

ألنو ال دليل على ىذا القوؿ ،وألف ىذا الماؿ كما ذكرنا تغير وتبد ؿ ملكو  ،يعني تغير حقيقتو وتكييفو ،يعني
القوؿ بأنو ال يتصدؽ بو إال في مثل ىذه األمور ليس عليو دليل ،والصواب أنو يتصدؽ بو في أي وجو من وجوه

البر ،وال بأس بأف يعطيو الفقراء والمساكين ىذا ما يتعلق بهذه المسألة .

حتى ننهي بحث ىذه المسألة وىي األسهم والشركات المساىمة بقي معنا مسألة زكاة األسهم كيف تزكى ؟

وىذه المسألة عن زكاة األسهم قد بحثها مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،وأصدر فيها
قرارا ،وذلك خبلصة القرار  :أنو تجب زكاة األسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم ،إذا نص

نظامها األس اسي على ذلك ،أو صدر بو قرار من الجمعية العمومية ،أو كاف قانوف الدولة يلزـ الشركات بإخراج

الزكاة .

األصل أف ىذه الشركات ىي التي تخرج الزكاة وإذا أخرجت الزكاة لم يلزـ المساىمين أف يخرجوىا مرة ثانية

؛ ألف الماؿ ال يزكى مرتين ،وعندنا في المملكة الدولة  -وفقها اهلل  -تلزـ الشركات بإخراج الزكاة ،فإذا علمت

بأف ىذه الشركة التي ساىمت فيها أنها قد أخرجت الزكاة لم يجب عليك أنت أيها المساىم أف تزكي ىذه

األسهم ؛ ألف ىذا الماؿ قد زكي ،وال يزكي الماؿ مرتين .

ثانيا  :تخرج إدارة الشركة زكاة األسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أموالو ،بمعنى أف تعتبر جميع أمواؿ

المساىمين بمثابة أمواؿ شخص واحد ،وتفرض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع الماؿ ،ومن حيث
النصاب ،ومن حيث المقدار ،يعني تعتبر أمواؿ ىؤالء المساىمين كأنها ماؿ شخص واحد ،وتخرج بناء على ىذا

االعتبار.

أما إذا لم تخرج ال شركة الزكاة ألي سبب من األسباب ،ساىمت في شركة وتعلم بأف الشركة لم تخرج

الزكاة ،فالواجب حينئذ على المساىمين إخراج الزكاة ،وتكوف زكاة األسهم فيها تفصيل ،إذا أراد المساىم يعني

أف يزكي ىذه األسهم ففي ذلك تفصيل
:

فإف كاف المساىم قد اقتنى ىذه األسهم بقصد التجارة ،يعني يبيع ويشتري فيها فإنو يزكي رأس الماؿ مع

األرباح ،رأس الماؿ األسهم مع األرباح ،يعني حكمها حكم عروض التجارة .
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وطريقة ذلك أف يعتبر نفسو كأنو يريد أف يبيع ىذه األسهم كم قيمتها ؟ فإذا قيل  :قيمة ىذه األسهم أربعوف

ألفا ،أخرج ربع العشر وىو ألف ،والمعتبر ىنا قيمتها السوقية وليس قيمتها الرسمية ،والمراد بقيمتها السوقية

يعني كما مثلت قبل قليل ،يعني قيمتها في السوؽ ،ألف القيمة السوقية قد تكوف أضعاؼ أضعاؼ القيمة
الرسمية ،فيعتبر نفسو كأنو يريد أف يبيع ىذه األسهم كم قيمتها ؟ ىذا المقصود بالقيمة السوقية ،ثم يخرج ربع

العشر يزكيها زكاة عروض التجارة .

أما إذا كاف المساىم ال يريد بيع األسهم ،وإنما يريد االستفادة من أرباحها فقط ،ىذا يحصل من بعض

الناس ،بعض الناس يقوؿ  :أنا ما أريد أف أبيع أسهمي في الشركة ،لكن فقط أريد أف أستفيد من األرباح فقط،

أريد أف ىذه األسهم تدر عل ي أرباحا كل سنة مثبل ،فهنا يزكي األرباح فقط ،وأما رأس ماؿ األسهم ال تجب فيو
الزكاة ،ولهذا جاء في نص القرار  :فإف كاف قد ساىم في الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي ،وليس

يقصد التجارة ،فإنو يزكيها زكاة المستغبلت ،فصاحب السهم في ىذه الحاؿ ال زكاة عليو في أصل السهم ،وإنما

تجب عليو الزكاة في الريع ،وىو ربع العشر بعد دوراف الحوؿ إلى آخره .

فإذا إذا كاف ال يقصد التجارة ،وال يقصد بيع ىذه األسهم إنما يريد فقط أف ينتفع بأرباحها فإنو يزكي األرباح

فقط عند تماـ الحوؿ ،أما أصل األسهم فإنو ال تجب فيو الزكاة ،وىذه المسألة محل خبلؼ ،لكن ىذا ىو

أحسن ما قيل في ىذه المسألة .

ألخص الكبلـ فيها مرة أخرى أقوؿ  :بالنسبة لزكاة األسهم  :إف كانت الشركة تزكي األسهم فيكفي ذلك وال

حاجة ألف يزكيها المساىم مرة أخرى ،أما إف كانت الشركة ال تزكي األسهم ،فإنو يلزـ المساىم أف يزكيها .

وىنا ننظر إف كاف المساىم ،يعني النية ىنا لها أثر ،إف كاف المساىم قصد باقتناء ىذه األسهم التجارة ،ويبيع

فيها ويشتري فهو يزكي رأس الماؿ ،الذي ىو أصل األسهم مع األرباح ،أصل األسهم مع األرباح بقيمتها

السوقية ،إما إف كاف المساىم ال ينوي بها التجارة وال البيع ،وإنما يريد االنتفاع بريعها وبربحها فقط فهنا تجب
الزكاة على األرباح فقط ،وال تجب على أصل السهم ،ىذا ىو أرجح ما قيل في ىذه المسألة ،وىو الذي كما

أشرت قرره مجمع الفقو اإلسبلمي .

ىذا ما يتعلق باألسهم  .نعم س . ............:

ج  :أينعم األرباح يزكيها عند تماـ الحوؿ ألف األرباح ال يشترط فيها تماـ الحوؿ عند الفقهاء أف نتاج

السائمة وربح التجارة حولهما حولي أصليهما ،فهذه األسهم التي تملكها ننظر إلى ىذه األرباح متى ما حاؿ

عليها الحوؿ فإنو يزكيها ،لكن ال تكوف ىذه تابعة لؤلصل  .ىذا ما يتعلق باألسهم والسندات التي تسمى باألوراؽ
المالية والشركات المساىمة ،وما أيضا فرعنا عليهم الكبلـ عن صناديق األسهم االستثمارية .
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أيضا ما داـ الحديث في الشركات نستكمل الحديث حوؿ شركات المضاربة  .وسبق أف ذكرنا في الدرس

السابق أف الفقهاء يقسموف الشركات إلى أقساـ  :شركات العناف ،وشركات المضاربة ،وشركات الوجوب ،وشركة

األبداف .

وذكرنا باألمس تعريف شركة المضاربة  :وىي أف يدفع شخص ماال لمن يتجر بو ،ويكوف الربح بينهما

بحسب ما اتفقا عليو ،ىذا ىو معنى شركة المضاربة ،وىذا إما أف يكوف مثبل في البنوؾ ،ومن ذلك الصناديق

االستثمارية ،فلو قدر وجود صناديق استثمارية ،ال تتعامل مع شركات تتعامل بالربا ،وإنما تتعامل مثبل في بضائع
أو في أشياء ،وال تدخلها الربا بأي وجو من الوجوه حينئذ يكوف التكييف الفقهي لها أنها مضاربة ،وال بأس بها .

كذلك أيضا بعض الناس يجمع أمواؿ اآلخرين ويستثمرىا لهم إما مثبل في بناء عقار ،أو في شراء وتوريد

السلع وبيعها ،أو في غير ذلك ،فهذا يعتبر مضاربة ؛ ألف ىذا الشخص منو العمل ،ومن ىؤالء الماؿ فيكوف ىذا

أيضا مضاربة ،وىذا كثير اليوـ.

ىذه المضاربة نقوؿ  :إنو ال يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من الماؿ ،بل يجب أف يكوف الربح فيها

مشاعا ،أما تحديده بمقدار معين فهذا في الواقع يتنافى مع حقيقة المضاربة ،ويجعلها قرضا بفائدة .

ففي مثالنا السابق لو أف شخصا قاؿ  :أعطني خمسين ألفا ولك كل شهر خمسة آالؼ أرباحا ،فإف ىذا ال

يجوز؛ ألف حقيقة ىذا ىو أنو يقوؿ  :أقرضني خمسين ألفا بفائدة ،وىذه الفائدة كل شهر خمسة آالؼ ،فتصبح
المسألة ،تنقلب من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بفائدة  .إذا ما المخرج؟

نقوؿ  :اجعل الربح مشاعا فتقوؿ  :لك مثبل الربع ،النصف ،الثلث ،لك عشروف في المائة ،عشرة في

المائة ،خمسوف في المائة من الربح حسب ما اتفق عليو .

وسبق أف ذكرنا باألمس قاعدة في باب الشركات ،وىي أف الملك أو الربح بحسب ما اتفقا أو اتفقوا عليو .

فإذا ال بد أف يكوف الربح مشاعا ،يعني معنى قولنا  :مشاعا ،يعني بالنسبة ،إما الربع ،الثلث إلى آخره ،أو عشرين
في المائة ،ثبلثين في المائة  .أما أف يحدد مبلغا معينا فإف ىذا محرـ  .وىذا ما تفعلو بعض البنوؾ يحددوف

أرباحا معينة ،وىذا يخرج المسألة من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بالفائدة .

ثم أيضا يجب أف تكوف المضاربة ىنا قابلة للربح والخسارة ،فبل يُضمن الربح وال يُضمن عدـ الخسارة ،فإف

ضمن الربح أو ضمن عدـ الخسارة أيضا أصبحت المسألة قرضا بفائدة ؛ألف التجارة المشروعة ىي ما تضمنت

المخاطرة ،ومعنى قولنا  :المخاطرة يعني أنها تقبل الربح والخسارة  .ىذه التجارة المشروعة ،أما تجارة يضمن

فيها الربح أو يضمن فيها عدـ الخسارة فهذه في الحقيقة قرض بفائدة .
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وىذا ىو الذي تمارسو بعض البنوؾ حيث تضمن الربح أو تضمن عدـ الخسارة ىذا محرـ .وإف كاف خاصة

وفي السنوات األخيرة بدأت وهلل الحمد تصحح كثيرا من التعامبلت .

أما توقع الربح فبل بأس بو ،إذا كاف مثبل ىذا الشخص المضارب يقوؿ  :أتوقع أف تكوف مثبل ،أف يحصل

لك في الشهر ألف أو ألفين مجرد توقع فقط ،وقد يصدؽ ىذا التوقع وقد ال يصدؽ ،ىذا ال يضر ألنو مجرد
إخبار قد ال يصح وقد ال يصح ،لكن كبلمنا في االلتزاـ  .يلتزـ لك بعدـ الخسارة أو يلتزـ لك بضماف بربح معين

ىذا ىو الممنوع شرعا ،وأيضا صدر في ىذا قرار من مجمع الفقو اإلسبلمي التابع للرابطة ،إحنا قلنا يا إخواف من

أوؿ درس منهجنا أية مسألة فيها قرارات من مجامع فقهية أو من ىيئات علمية ننقل تلك القرارات ؛ ألننا سبق
أف قلنا  :إف االجتهاد الجماعي أقرب إلى التوفيق من االجتهاد الفردي .

المجمع الفقهي التابع للرابطة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل أصدر في ىذه المسألة قرارا

في الدورة الرابعة عشرة ،قرر المجمع أنو ال يجوز في المضاربة أف يحدد المضارب لرب الماؿ مقدارا معينا من
الماؿ ؛ ألف ىذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ،وألنو يجعلها قرضا بفائدة ،وألف الربح قد ال يزيد عما جعل لرب

الماؿ فيستأثر بو كلو ،يعني مثبل لو قاؿ لك  :أربعة آالؼ قد تكوف األرباح ىي كلها أربعة آالؼ ،وحينئذ يستأثر

بالربح كلو ،وقد تخسر المضاربة أو يكوف الربح أقل مما جعل لرب الماؿ فيغرـ المضارب .

قالوا  :والفرؽ الجوىري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسو البنوؾ الربوية  :ىو أف

الماؿ في يد المضارب أمانة ال يضمنو إال إذا تعدى أو قصر ،يعني فبل تضمن الخسارة ،والربح يقسم بنسبة
شائعة متفق عليها بين المضارب ورب الماؿ ،وقد أجمع األئمة األعبلـ على أف من شروط صحة المضاربة أف

يكوف الربح مشاعا بين رب الماؿ والمضارب دوف تحديد قدر معين ألحدىما ،ىذا ما يتعلق بهذه المسالة .

فإذ ا يجب أال يحدد مقدار ربح ،ويجب أف تكوف تجارة مبنية على الربح والخسارة ،تكوف قابلة للربح

والخسارة ،فبل تضمن عدـ الخسارة ،وال يضمن الربح ،وأف يكوف الربح مشاعا .

الخسارة من الذي يتحملها ؟ الخسارة يتحملها رب الماؿ ،وأما المضارب الذي ىو العامل ال يتحمل

الخسارة  .ففي مثالنا السابق ىذا الشخص أعطيتو خمسين ألفا وقلت لو  :تاجر بها ضارب بها والربح بيننا
أنصاؼ لك خمسوف في المائة ولي خمسوف في المائة  .لنفترض أف ىذا المضارب خسر ،فهل يتحمل شيئا من

الخسارة ؟ نقوؿ  :ال يتحمل ؛ ىو في الحقيقة خسر جهده ،فبل يتحمل شيئا من الخسارة ،الخسارة كلها عليك

أنت رب الماؿ .

قد نص على ىذا الفقهاء رحمهم اهلل ،بل ذكروا أنهم حتى لو شرط عليو ،لو شرط رب الماؿ على المضارب

عدـ الخسارة ،فإف ىذا الشرط غير صحيح ،لو قاؿ  :أنا أعطيك خمسين ألفا لكن أشترط أف الخسارة عليك،
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وليست علي ،ىذا شرط غير صحيح ،حتى لو قبل المضارب ،واختلف العلماء ،ىل ىذا الشرط يبطل العقد أو

ال يبطلو ؟ الجمهور على أنو ال يبطلو ،والشافعية ذىبوا إلى أنو يبطلو ،واألظهر ىو قوؿ الجمهور في ىذه المسألة

.

فإذا الخسارة يتحملها رب الماؿ وال يتحملها المضارب حتى لو شرط ذلك عليو ،وبهذا أيضا صدر قرار

مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي أنو قد قرر  :بأف الخسارة في ماؿ المضاربة على رب الماؿ

في مالو ،وال يسأؿ عنها المضارب إال إذا تعدى على الماؿ أو قصر في حفظو ،نعم ،إذا تعدى أو فرط فهنا

يتحمل المضارب الخسارة بسبب تعديو أو تفريطو لكن إذا لم يتعد ولم يفرط ،فالخسارة إنما يتحملها رب الماؿ

؛ ألف ماؿ المضاربة مملوؾ لصاحبو ،والمضارب أمين عليو ما داـ في يده وىو وكيل في التصرؼ فيو ،والوكيل

واألمين ال يضمناف إال في حالة التعدي والتقصير .

والمسئوؿ عما يحدث في البنوؾ والمؤسسات المالية ذات الشخصية االعتبارية ىو مجلس اإلدارة ؛ ألنو

الوكيل عن المساىمين في إدارة الشركة ،والحاالت التي يسأؿ عنها مجلس اإلدارة ىي الحاالت التي يسأؿ عنها

مضارب الشخص الطبيعي ،فيكوف مجلس اإلدارة أيضا مسئوال أماـ أرباب الماؿ عن كل ما يحدث في ماؿ

المضاربة من خسارة بتعد أو تفريط ،أما إذا لم يكن ىناؾ تعد وال تفريط ،فإف الشركة أو البنك ال يتحمل شيئا
من الخسارة ،وعلى المساىمين محاسبة مجلس اإلدارة على التعدي أو التقصير.

فإذا عرفنا ما يتعلق بمسألة الربح والخسارة في الشركات المضاربة  .ىذه ىي أبرز األحكاـ المتعلقة بهذا

الموضوع  -يعني الشركات  -وإف كاف األمر أو الكبلـ أوسع من ىذا ،وبعض اإلخوة اقترح في األوراؽ التي
أخذتها باألمس أف نتوسع في الكبلـ عن الشركات الموجودة في النظاـ السعودي وشرحها وتكييفها ،وفي الواقع
أف ىذا سيأخذ منا وقتا كثيرا وربما يكوف على حساب موضوعات أخرى أىم ،واحنا ذكرنا أف منهجنا في ىذا

الدرس ىو أف نركز على المسائل الواقعية التي يحتاج إليها الناس ،ولذلك نقتصر في كل موضوع على األىم فيو ؛
حتى نغطي معظم الموضوعات الموجودة والواقعية ،والتي يكثر التساؤؿ عنها .إذا ىذا ما يتعلق باألوراؽ المالية

وكذلك أيضا موضوع الشركات.
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األوراؽ النقدية
ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر ،وىو األوراؽ النقدية .
األوراؽ النقدية ىي موجودة من قديم الزماف ،وكانت في عهد النبي  تسمى بالدراىم والدنانير ،الدراىم

تمثل الفضة والدنانير تمثل الذىب ،وأوؿ من ضرب النقود في اإلسبلـ ىو عبد الملك بن مرواف سنة ٗ ،ٚوقد

أشار إلى ذلك الطبري وغيره ،وذكروا أف سبب ذلك ىو لما ساءت العبلقات بينو وبين الروـ وقاـ عبد الملك بن
مرواف  -في قصة طويلة  -وأمر بأف تضرب النقود في الدولة اإلسبلمية ،ويكتب عليها       
(ٔ)

بدؿ ما كاف يكتب من عبارات خاصة بالروـ ،ويقاؿ أيضا  :إنو وضع صورتو بدال من صورة القيصر.

المقصود أنو أوؿ من أمر بضرب النقود ،فسكت النقود في عهده ،وأصبحت تسك النقود وتضرب إلى وقتنا

ىذا .

ىذه األوراؽ النقدية ،التي تسمى اآلف عندنا بالرياالت ،ما تكييفها الفقهي وما األحكاـ المترتبة على ذلك

التكييف ؟ اختلف في ىذه المسألة اختبلفا كثيرا على أقواؿ :

فذىب بعض العلماء إلى أف األوراؽ النقدية ىي سندات بدين على جهة مصدرىا ،فمثبل ىنا الرياالت تعتبر

سندات على الجهة المصدرة التي ىي مؤسسة النقد العربية السعودية ،فهي تعتبر إذا سندات بدين ،ولكن

اعترض على ىذا بأف ال تعهد بسداد ما تمثلو ىذه األوراؽ النقدية أصبح اآلف تعهدا صوريا وليس حقيقيا ،وإف كاف
حقيقيا في بداية استعمالها لكن اآلف أصبح صوريا.

في السابق يمكن ربما بعضكم يذكر كاف يكتب على األوراؽ النقدية تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي

بأف تتدفع لحامل ىذه الورقة قيمته ا ،كاف ىذا يكتب في السابق ،اآلف لم يعد يكتب فأصبح ىذا التعهد تعهدا
في الحقيقة صوريا وليس تعهدا حقيقيا ،ولذلك لو أف شخصا ذىب اآلف إلى مؤسسة النقد وقاؿ  :أعطوني بدؿ

ىذا الرياؿ أو بدؿ المائة لاير أعطوني بدال عنو ما يمثلو من ذىب أو فضة ما أعطوه شيئا ،ربما سخر منو ،فأصبح

اآلف ىذا تعهدا صوريا ليس تعهدا حقيقيا ،ىذا ىو القوؿ األوؿ في المسألة .

القوؿ الثاني  :أف ىذه األوراؽ النقدية تعتبر عرضا من العروض ،ونسب ىذا القوؿ للشيخ عبد الرحمن

السعدي -رحمو اهلل -أنو يرى أف األوراؽ النقدية بمنزلة العروض والفلوس المعدنية إال أنو ال يباع منها حاضر

 - 1سورة اإلخالص آية .1 :
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بمؤجل  ...ىذا من كبلـ الشيخ في الفتاوى السعدية صفحة ٖٓ ،ٖ٘ ،أنها بمنزلة العروض والفلوس المعدنية

إال أنو ال يباع منها حاضر بمؤجل .

والحقيقة أف ىذا القوؿ لو قيل بو النفتح باب الربا في البنوؾ على مصراعيو ،يصبح خبلص ما في ربا

وتصبح ىذه ب مثابة العروض كأنك تبيع عرض بعرض أو عرض بنقد مثبل ،فهذا يفتح باب الربا على مصراعيو،
وتفرح البنوؾ بمثل ىذا القوؿ ؛لذلك ىذا القوؿ فيو خطورة في الحقيقة ،وفيو إشكبلت كثيرة ،ولذلك ىو يعتبر

من أضعف األقواؿ .

القوؿ الثالث  :أف األوراؽ النقدية كالفلوس التي ذكرىا الفقهاء ،فما ثبت للفلوس من أحكاـ ثبت لؤلوراؽ

النقدية ،والفلوس قد اختلف فيها الفقهاء ،فمنهم من قاؿ  :إنها تعتبر كعروض التجارة ،ومنهم من قاؿ  :إنها

يثبت لها ما يثبت للنقدين ،ومنهم من قاؿ  :إنها تلحق بالنقدين في وجوب الزكاة وجرياف ربا النسيئة ،وال تلحق

بالنقدين في ربا الفرض .

ولكن أيضا إلحاؽ األوراؽ النقدية بالفلوس محل نظر؛ ألف ىذه األوراؽ النقدية ىي عملة رائجة ليست

كالفلوس التي ذكرىا الفقهاء ،فإف الفلوس الحديدية ال يتعامل بها غالبا إال في المحقرات واألشياء اليسيرة،

بخبلؼ األوراؽ النقدية فإنها قد حلت محل الذىب والفضة ،بل إنها ربما تفوؽ الذىب والفضة .

والقوؿ الرابع  :أف األوراؽ النقدية بدؿ لما استعيرت عنو ،وىما النقداف الذىب والفضة فيكوف حكمها

حكم الذىب والفضة ،ولكن ىذا القوؿ مبني على افتراض أف األوراؽ النقدية مغطاة غطاء كامبل بذىب أوفضة،

وىذا غير صحيح  .فليست األوراؽ النقدية اآلف المتداولة مغطاة جميعها بالذىب والفضة .

ولما بحثت ىذه المسأبة في ىيئة كبار العلماء أوؿ ما بحثت قبل أكثر من ربع قرف أحضر بعض الخبراء

وبعض االقتصاديين ،وكاف بعض العلماء يتجو إلى ىذا القوؿ ،وىو أف األوراؽ النقدية بدؿ عن الذىب والفضة

باعتب ار أف لها غطاء في مؤسسة النقد ،فبين الخبراء أف ىذا ليس بصحيح ،وأف ليس جميع األوراؽ النقدية مغطاة
بذىب أو فضة ،قد يكوف جزء منها مغطى لكن جزء آخر ليس مغطى بالذىب أو الفضة ،فيكوف إذا ىذا القوؿ

محل نظر .

القوؿ الخامس  :أف األوراؽ النقدية نقد مستقل بذاتو ،فيعتبر نقدا قائما بذاتو كقياـ النقدية في الذىب

والفضة وغيرىا من األثماف .وىذا ىو القوؿ الصحيح في المسألة أف األوراؽ النقدية ،نقد قائم بذاتو كقياـ النقدية
في الذىب والفضة ،وىو الذي استقرت عليو اآلف الفتيا في العالم اإلسبلمي ،واستقر عليو آراء المجامع الفقهية

والهيئات العلمية ،بل أصبح اآلف ىو قوؿ عامة العلماء .
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أما األقواؿ األخرى فكاف قد قيل بها فيما سبق ولكن الذي استقر عليو األمر اآلف ىو ىذا القوؿ األخير،

وىو أف األوراؽ النقدية نقد قائم بذاتو كقياـ النقدية في الذىب والفضة .

وىذا كما ذكرت ىو الذي أقرتو المجامع الفقهية أقرتو أوال ىيئة كبار العلماء بالمملكة وأقره أيضا مجمع

الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالم اإلسبلمى وجاء في قرار المجمع بناء على أف األصل في النقد ىو الذىب

والفضة ،وأف علة جرياف الربا فيها ىي مطلق الثمنية في أصح األقواؿ ،قالوا  :يعتبر الورؽ النقدي نقدا قائما بذاتو
كقياـ النقدية في الذىب والفضة وغيرىما من األثماف ،كما يعتبر الورؽ النقدي أجناسا مختلفة ،ال حظ ىنا كما

يعتبر الورؽ النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات اإلصدار ،بمعنى أف الورؽ النقدي السعودي جنس،

والورؽ النقدي األمريكي جنس ،والليرة جنس ،والجنيو جنس ،واليورو جنس إلى آخره .

وبذلك يجري فيها الربا بنوعيو فضبل ونسيئة ،كما يجري الربا بنوعيو في النقدين الذىب والفضة  .وىذا كلو

يقتضي ما يأتي  .المسائل المترتبة على ىذا القوؿ ما يأتي :

أوال  :ال يجوز بيع الورؽ النقدي بعضو ببعض إذا كانا من جنس واحد ،فمثبل الرياالت السعودية بالرياالت

السعودية ال بد من التقابض والتماثل ،وعلى ىذا ترد مسألة في صرؼ العمبلت ،فحينما تريد أف تصرؼ مبلغا،

ولنفترض أنو خمسمائة لاير ذىبت للمصرؼ لك ...ىذه خمسمائة ،قاؿ لو  :اآلف ما عندي إال أربعمائة أعطيك

اآلف األربعمائة ،وباقي الرياالت أعطيك إياىا فيما بعد ،فإف ىذا ال يجوز ؛ ألنو يشترط التقابض والتماثل .

وىذه المسألة يحصل فيها الخطأ من بعض العامة عند الصرؼ تجد من يصرؼ الفئة النقدية من جنس واحد

وال يحصل التقابض والتماثل ،فيصرؼ خمسمائة مثبل بأربعمائة ،والباقي يقوؿ  :أعطيك إياه فيما بعد ،يكوف ىنا

قد وقع في الربا ،فبل يجوز مثل ىذا التعامل وينبغي التنبو والتنبيو على ىذه المسألة .

لكن لو أنو اشترى  -انتبو للفرؽ بين ىذه المسألة والمسألة السابقة  -لو أنو اشترى من محل  -من بقالة

مثبل  -اشترى سلعا وأعطاؾ خمسمائة ،وكاف قيمة ما اشتراه أربعمائة لاير ،وقاؿ  :الباقي فيما بعد ىذا ال بأس بو،
ألف ىذا ليس صرفا ،ليس ىنا مصارفة ،إنما فقط أعطاه قيمة ىذه السلع التي اشتراىا ،وما تبقى بقي دينا في ذمة

البائع  .ىذا ليس صرفا .

المسألة الممنوعة ىي مسألة الصرؼ ،يصرؼ خمسمائة بأربعمائة ،والباقي يعطيك إياه فيما بعد ،ىذا ىو

الممنوع ،أما عند بيع الورؽ النقدي مع اختبلؼ الجنس ،فيشترط التقابض ؛ ألف القاعدة إذا اختلفت األجناس،

فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد .
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فإذا نقوؿ  :الورؽ النقدي ال يخلو إما أف يكوف جنسا واحدا أو مختلفا ،فإف كاف واحدا يشترط التقابض

والتماثل ،وإف كاف مختلفا اشترط التماثل فقط ،مثاؿ ذلك أردت أف تصرؼ رياالت بدوالرات فهنا يشترط
التقابض فقط ،وال يشترط التماثل.

ثالثا  :ما يترتب على ىذا  .قالوا  :يجوز بيع بعضو ببعض من غير جنسو مطلقا إذا كاف يدا بيد ،فيجوز بيع

الليرة السورية واللبنانية بالرياؿ السعودي مثبل ،وىذا أشرنا إليو ألف ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسو ،وال أثر

لمجرد االشتراؾ في االسم .

لكن ترد علينا مسألة في صرؼ العمبلت ،إذا أراد أف يصرؼ رياالت سعودية ورقية برياالت معدنية مثبل،

يقوؿ  :اصرؼ لي ىذه العشرة رياالت بأحد عشر من المعدف ،أو العكس مثبل ،فهل ىذه المسألة تجوز أو ال
تجوز ؟

اختلف العلماء في ىذه المسألة ،فمنهم من أجازىا ،وقاؿ  :ألف الجنس ىنا مختلف ،فهنا ورؽ وىنا معدف،

والقاعدة  :إذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد ،فيصرؼ عشرة رياالت ورقية بأحد عشر

معدنية أو العكس ،ومنهم من منع ىذه المسألة ،وقاؿ  :إف الجنس في الحقيقة ىو واحد ،والجهة المصدرة ىي
واحدة ،فالرياالت مثبل الجهة المصدرة ىي مؤسسة النقد ،ثم إف القيمة الشرائية واحدة أيضا ،فقيمة ىذا الرياؿ

الورقي ىي قيمة ىذا الرياؿ المعدني ،فكيف نعتبرىما جنسين ؟ وىذا القوؿ ىو األظهر ،واهلل تعالى أعلم ،وحينئذ
بناء على ىذا القوؿ  :ال يجوز في صرؼ العمبلت أف تصرؼ رياالت ورقية بأخرى معدنية مع التفاضل  .ىذا ىو

األ ظهر في ىذه المسألة ،وإف كانت محل خبلؼ بين أىل العلم .

أيضا من األحكاـ المترتبة على ىذا  :وجوب زكاة األوراؽ النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذىب

أو فضة أو كانت تكمل نصابا مع غيرىا من األثماف والعروض المعدة للتجارة ،وجوب زكاة األوراؽ النقدية

فيجب أف تزكى األوراؽ النقدية .

وتجب الزكاة في األوراؽ النقدية إذا حاؿ عليها الحوؿ بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها ألجلو،

ادخرت أوراقا نقدية مثبل ألجل بناء مسكن أو لزواج أو لنفقة أو ألي غرض فمتى حاؿ عليها الحوؿ وجب فيها

الزكاة .

وبعض العامة يخطئ في فهم المسالة يظن أنو ال تجب الزكاة إال إذا قصد بها التجارة ،وىذا ليس بصحيح،

إذا كاف عندؾ أوراؽ نقدية بلغت نصابا وحاؿ عليها الحوؿ وجبت فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي

جمعتها ألجلو ؛ ألنها أصبحت نقدا لذاتو ،والعلة فيها الثمنية ،فتجب فيها الزكاة متى حاؿ عليها الحوؿ.
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وىذا يقودنا إلى مسألة نصاب األوراؽ النقدية ،معلوـ أف نصاب الزكاة في الذىب عشروف مثقاال وىي تعادؿ

خمسة وثمانين جراما ،ونصاب الفضة مئتا درىم وىي وتعادؿ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما ،لكن نصاب
األوراؽ النقدية ؛ ألنا نحن اعتبرناىا نقدا قائما بذاتو ،مثبل من عنده خمسمائة لاير ،ىل بلغت النصاب خمسمائة

لاير ؟ ىل تجب فيها الزكاة ؟ بل ربما لو عنده مائة لاير وحاؿ عليها الحوؿ ،عنده ألف لاير حاؿ عليها الحوؿ  .إذا

كيف نعرؼ نصاب األوراؽ النقدية ؟

نصاب األوراؽ النقدية كما ذكرت قبل قليل أقره المجمع وىو أيضا قرار ىيئة كبار العلماء إذا بلغت قيمتها

أدنى النصابين من الذىب أو الفضة ،يعني أف نصاب األوراؽ النقدية ىو أدنى النصابين من الذىب أو الفضة .

وفي الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذىب ،بل إف الجراـ من الفضة ال تصل قيمتو إلى لاير ،بينما

جراـ من الذىب تصل إلى عشرات الرياالت ،فالفضة إذف أرخص بكثير من الذىب في وقتنا الحاضر ،وحينئذ

نستطيع أف نقوؿ  :إف نصاب األوراؽ النقدية في الوقت الحاضر ىو نصاب الفضة .

كم نصاب الفضة ؟ نصاب الفضة ىو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما ،فننظر كم تعادؿ خمسمائة وخمسة

وتسعين جراما من الرياالت ،فيكوف ىذا ىو نصاب األوراؽ النقدية  .طيب كم تحديدا ؟

ىذا يتختلف يعني ال نستطيع أف نضع رقما معينا  .وأنا حسبتها باألمس من واقع سعر الفضة المنشور في

الصحف ،فطلع نصاب ا ألوراؽ النقدية بتاريخ أمس الموافق للتاسع عشر من جمادى األولى ألف وأربعمائة وستة
وعشرين للهجرة النصاب خمسمائة واثنين وعشرين رياال بتاريخ أمس خمسمائة واثنين وعشرين رياال ،وكنا قد

حسبناىا قبل سنتين ،وكانت الفضة رخيصة أرخص من اآلف كانت ثبلثمائة وستة عشر رياال قبل سنتين ثبلثمائة

وستة عشر رياال ،واآلف خمسمائة واثنين وعشرين رياال.

فهي إذا تتراوح ما بين ثبلثمائة إلى خمسمائة ،ولكن ينبغي أف أنبو على مسألة  :السعر الموجود المكتوب

في الصحف والذي ينشر عبر وسائل اإلعبلـ ليس ىو سعر الفضة بالجراـ ،وإنما ىو سعرىا باألنصة تحتاج إلى
تحويلها إلى جرامات ،ثم أيضا ىو ليس سعر الفضة بالرياالت ىو سعرىا بالدوالرات تحتاج إلى تحويلها
بالرياالت ،ىي تحتاج إلى عملية حسابية تستطيع من خبللها تحويلها إلى جرامات ثم تحويلها ثم إلى رياالت،

فإف أردتم أف نشرح ىذه العملية أو ما ىي محتاجة على كل حاؿ ىي تحتاج ،لعلها في درس قادـ ،تحتاج إلى
سبورة إف أردتم أف نشرح ىذه العملية ،كيف تستطيع من خبلؿ إلقاء نظرة على سعر الفضة في الصحف وعبر

وسائل اإلعبلـ معرفة نصاب األوراؽ النقدية .

وىذه الطريقة استفدتها من أىل الخبرة وىم حقيقة قلة ،اآلف لو ذىبت إلى كثير من أصحاب محبلت

الذىب ما يعرؼ ،تقوؿ كم سعر الفضة بالجراـ يعني أكثر المحبلت ما تبيع فضة تبيع ذىبا ،ثم أيضا قد ال
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يفيدؾ ،ثم المقصود ىنا الفضة الخالصة ،لكن ىناؾ مجموعة من المحبلت أو من يملكوف الخبرة أفادوني بهذه

الطريقة ،ىذه الطريقة ال تجدىا في كتاب لكن عند أىل الخبرة فقط ،فعلى كل حاؿ لعلنا إف شاء اهلل تعالى
نشرح ىذه المعادلة التي تستطيع من خبللها تحويل األنصة إلى جرامات ،وأيضا تحويل الدوالرات إلى رياالت،
ويمكن من خبللها إذا ضبط ىذه المعادلة الحسابية تستطيع أف تعرؼ نصاب األوراؽ النقدية يوميا ؛ ألف سعر

الذىب والفضة ينشر يوميا في الصحف ،يوميا ينشر في الصحف سعر الذىب والفضة ،لكن كما ذكرت ىو
باألنصة و أيضا بالدوالرات ،تحتاج إلى عمليات التحويل.

المقصود أف النصاب يوـ أمس خمسمائة واثناف وعشروف رياال لاير فمن كاف عنده مثبل خمسمائة لاير حاؿ

عليها الحوؿ بناء على ىذا ليس فيها زكاة ،من كاف عنده أربعمائة لاير ليس فيها زكاة ،من كاف عنده ثبلثمائة لاير
ليس فيها زكاة ،لكن قد ترخص الفضة ،قد يقل سعرىا لذلك نقوؿ إف النصاب يتراوح ما بين ثبلثمائة إلى

خمسمائة ،وفي الغالب أنو ال يقل عن ثبلثمائة ،ألنو قبل سنتين حسبنا النصاب فكاف ثبلثمائة وستة عشر،

وكانت الفضة رخيصة في ذلك الوقت ،وال أظنها يعني تقل عن ىذا .

لكن قد توجد بعض األسباب التي تجعل الفضة يهبط سعرىا ،ولذلك ال بد من متابعة ىذا السعر وبالتالي

تحديد نصاب األوراؽ النقدية .

بعض اإلخوة تلتبس عليهم ىذه المسألة يجدوف أنو يكتب في بعض الكتب في بعض الفتاوى من بعض

مشايخنا  :إف نصاب األوراؽ النقدية ٓ٘ ٙبالرياؿ العربي الفضي السعودي ،وال يقصد بو ىذه الرياالت
الموجودة اآلف ،إنما يقصد بو الرياالت الفضية ،وىي اآلف غير شائعة وغير منتشرة ،ولذلك فهذا الحساب ما داـ

غير معروؼ للناس وغير شائع وغير منتشر فبل يذكر اآلف ،الناس اآلف ال يعرفوف إال الجراـ في الذىب والفضة،
ال يعرفوف إال التعامل بالجراـ ،ولذلك البد أف يذكر لهم سعر الفضة بالجراـ فيضربوا في نصاب الفضة وىو

٘ ٜ٘جراـ فيخرج نصاب األوراؽ النقدية .

وكما ذكرت ىذا النصاب وىو يعني مختلف ،يختلف من يوـ آلخر ،لكن الغالب أف التفاوت بين يوـ ويوـ

يسير ،وأحيانا يثبت أسبوع أو أسبوعين أو وربما أكثر من ىذا ،فالتفاوت يكوف كلما طالت المدة يعني يكوف بين

شهر وشهر يكوف التفاوت أكثر ،بين كل ستة أشهر يكوف التفاوت أكثر أيضا وىكذا يتغير نصاب األوراؽ النقدية

بناء على ىذا .

إذا من ملك ٓٓٓٔ لاير ىذا تجب عليو الزكاة بكل حاؿ ،من ملك ٓٓ ٜلاير ٓٓ ٛلاير ٓٓ ٚلاير إلى

ٓٓ ٙلاير تجب عليو الزكاة بكل حاؿ ،من ملك ما بين ثبلثمائة إلى أربعمائة ىذا محل نظر ربما نقوؿ تجب عليو
الزكاة ،وربما نقوؿ ال تجب تبعا لحساب نصاب األوراؽ النقدية .
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قاؿ  :أو كانت تكمل نصابا مع غيرىا من األثماف والعروض المعدة للتجارة يعني ىذه أيضا المسألة مهمة

يعني لو كاف عند الشخص عروض تجارة كأف يكوف عنده محل مثبل وعنده نقود ،فإف ىذه النقود  -األوراؽ

النقدية تضم إلى عروض التجارة فيزكي الجميع .

مثاؿ أخر  :باع شخص محبل لو أو قاـ بتصفيتو ،وكاف يحوؿ عليو الحوؿ في واحد رمضاف ،وقاـ بتصفيتو

في واحد شعباف وىذا المبلغ الذي حصل عليو من تصفية ىذا المحل أو من بيع مثبل ىذا المحل ،بقي عنده،

فنقوؿ  :تجب عليو الزكاة  .يزكي ىذا المبلغ ،وال يقوؿ  :أستأنف بهذا المبلغ حوال جديدا ؛ ألف األوراؽ النقدية

يكمل بها نصاب عروض التجارة ،فنقوؿ  :حتى لو ما مضى عليك إال شهر واحد ،وىذا المبلغ عندؾ تزكيو ،وال

تقوؿ  :أنتظر إلى شعباف العاـ المقبل ؛ ألف في الحقيقة عروض التجارة ىي يعني بمثابة النقد ،المقصود منها

النقود ،وىذه المسألة يضا يحصل فيها لبس عند بعض الناس ،تجده مثبل يبيع عروض التجارة يعني تكوف عنده
أثماف وعروض تجارة ويبقى المبلغ الذي باع بو عروض التجارة عنده ويستأنف بو حوال جديدا ،وىذا خطأ،
يفترض ىنا أف يكمل حوؿ عروض التجارة بهذا المبلغ ،صحيح أنو لو تصرؼ في ىذا المبلغ انقطع الحوؿ ،لو

أنو لما باع ىذا المحل مثبل تصرؼ في ىذا المبلغ تصرؼ فيو بنى بو مثبل عقارا أو نحو ذلك ىنا ينقطع الحوؿ،
أما أف ىذا المبلغ باؽ عنده فهنا يكمل بو نصاب عروض التجارة .

رابعا  :جواز جعل األوراؽ النقدية رأس ماؿ في بيع السلم والشركات ؛ ألف رأس الماؿ في السلم ال بد أف

يكوف من النقدين أو ما في معنى النقدين وىو األوراؽ النقدية ،وىكذا أيضا في الشركات ،على قوؿ بعض
الفقهاء أيضا ،الشركات فيها تفصيل ،على قوؿ بعض الفقهاء ،يشترطوف أف يكوف رأس الماؿ من النقدين

المضروبين على أف المسألة فيها خبلؼ ،لكن بكل حاؿ األوراؽ النقدية تقوـ مقاـ الذىب والفضة في كونها رأس

ماؿ في السلم وفي الشركات كذلك ،ونكتفي بهذا القدر ونسأؿ اهلل  للجميع الفقو في الدين والعلم النافع
والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى .

س :أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ سؤاؿ ...يقوؿ  :بعد أف يقوـ بنك الببلد بالعمل ويتم اكتشاؼ أف

موجودات البنك أقل من األمواؿ ما ىو المخرج؟

ج :نعم  .ال يجوز تداوؿ أسهم شركة أو بنك إال بعد التحقق من كوف الموجودات أكثر من النقود ،وإال

أصبحت المسألة من قبيل بيع نقد بنقد مع التفاضل ،وبيع نقد بنقد مع التفاضل ربا صريح وىذا يقودنا للحديث
عن أسهم بنك الببلد .

بنك الببلد أسس على أنو بنك إسبلمي أموره يعني طيبة ،وقد
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وقفت على أمور ىذا البنك ،ولكن اإلشكالية ىنا ىو أنو اشترط أف تكوف موجودات البنك أكثر من النقود

وإال لم يجز تداوؿ أسهمو ،فهل اآلف موجدات البنك أكثر من النقود ؟

يعني ىذه المسألة تحتاج إلى تحقيق المناط في الحقيقة ،يعني الحكم الشرعي فيها واضح أنو ال بد أف

تكوف الموجودات أكثر من النقود ،لكن تحتاج إلى أف نحقق مناط ىذه المسألة ،ىل بالفعل اآلف الموجودات

أكثر من النقود ؟ تحتاج إلى تحقيق ،وإف كاف اإلخوة في الهيئة الشرعية بالبنك يذكروا بأف الموجودات أكثر،

ويقولوف  :إف تصريح البن ك في حد ذاتو لو قيمة كبيرة ،وأيضا فروع البنك والعقود التي يعني قاـ بها البنك وىي

عقود كبيرة بمبالغ كبيرة إلى غير ذلك مما ذكروه ،ولكن مع ذلك تبقى المسألة محل نظر؛ ألف األمواؿ التي

حصلوىا من المساىمين أمواؿ بالمليارات ليست بالمبلين فقط بالمليارات .

وأما بال نسبة لفروع البنك التي كانت فروعا للمصارؼ الثمانية الموجودة من قبل فهي في الحقيقة كانت

محبلت صرافة ،والموجود فيها نقود أو أكثره نقود ،وتبقى المسألة فيها إشكالية ؛ ولذلك نقوؿ  :إذا أراد من

يتملك أسهما في ىذ البنك أف يحتاط ال يتعجل في البيع حتى ينهض البنك ويقوـ ويكوف لو مشاريع ويغلب على

ظنو أف موجدات البنك أكثر من النقود.

ولكن لو احتاج للبيع ،وكما ورد في السؤاؿ ما المخرج؟ المخرج ىو أف يبيع األسهم بعملة أخرى أو َبعرض

من العروض ،يعني ال يبيعو بنقد حتى ال تصبح المسألة بيع نقد بنقد ،وإنما يبعو بعرض من العروض أو بعملة
أخرى ،فيقوؿ يا فبلف  :أف أملك مثبل كذا سهم في البنك الفبلني أبيعك إياىا بهذه السلعة ،بهذه السيارة مثبل،

بعملة أخرى  :كالجنيو مثبل أو الليرة أو الدوالر أو اليورو ؛ ألف عند اختبلؼ العملة ،كما قاؿ عليو الصبلة

والسبلـ   :فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد . 

س :أحسن اهلل لكم وىذا يقوؿ  :سبق وأف ساىمت في شركة االتحاد لبلتصاالت وبعت األسهم وأخذت

أموالها ولكن في نفسي منها شيء فما توجيهكم؟

ج :نعم  .إذا شك المسلم في أية معاملة فإف النبي  وضع لنا قاعدة عظيمة قاؿ   :إف الحبلؿ بين

وإف الحراـ بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينو وعرضو

ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحراـ  و  دع ما يريبك إلى ما ال يريبك   اإلثم ما حاؾ
في النفس وتردد في الصدر وإف أفتاؾ الناس وأفتوؾ . 

فإذا كاف اإلنساف يشك في مع املة من المعامبلت فيترؾ ىذه المعاملة ،يتركها ،وىذا ىو المطلوب من

المسلم أف يكوف ورعا وأف يدع المشتبهات ؛ ألف من تجرأ على الوقوع في المشتبهات فإنو يوشك أف يتجرأ على

الوقوع في الحراـ ،كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ   :ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحراـ . 
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األخ سأؿ عن ىذه الشركة وظاىر حاؿ ىذه الشركة السبلمة ،ىذا ىو الظاىر ؛ ألنو لم يظهر في القوائم

المالية حتى اآلف أي شيء فيو إشكاالت أو قروض ربوية حتى اآلف ،وقد يكوف ىناؾ أشياء أخرى ال نعلم بها في

الباطن أو أشياء ستظهر في المستقبل اهلل تعالى أعلم .

لكن المقصود أف األخ ما داـ عنده شيء يعني لم تطب نفسو بهذا ،فنقوؿ لو تصدؽ بما تطيب بو نفسك

من األرباح ،تصدؽ بما طابت بو نفسك أو ما جادت بو نفسك ،وىذا يكوف إف شاء اهلل مبرئا للذمة.

س :أحسن اهلل لك يقوؿ  :لو أف شخصا تعمد الدخوؿ في بنك ربوي ليخرج النصيب الربوي لينتفع منو

المسلموف  .فهل لو ذلك؟

ج :ال يجوز لئلنساف أف يدخل في بنك ربوي بنية التخلص من الربا ؛ ألف دخولو في الحقيقة في البنك

.



لعن

النبي  آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو 

الربوي يوجب غضب اهلل 
فهو سبب للعنة اهلل  وغضبو ،وال يبرئ الذمة أف ينوي التخلص من الربا .
نعم لو وقع من غير علم ،لو وقع جاىبل مثبل اهلل تعالى يقوؿ  :
    

(ٔ)

     

ىذا في الماؿ الربوي الذي لم يقبض والذي تاب اإلنساف منو ،أما ما قد

قبضو وانتهى ،فقد قاؿ اهلل تعالى                :

(ٕ)

ال

شيء عليو  .لكن الماؿ الربوي الذي لم يقبض ىذا ىو الذي يضع اإلنساف الربا ويكتفي برأس الماؿ.

فحينئذ نقوؿ  :ال يجوز الدخوؿ في الربا أصبل  .إذا علمت بأف ىذا البنك ربوي ،ال يجوز لك أف تدخل

وتساىم فيو ؛ ألف اإلشكالية ىنا والمساىمة في البنوؾ الربوية يعني إشكالية كبيرة جدا جميع أعماؿ البنك ومنها
التعامبلت الربوية تنسب إليك أنت إيها المساىم شئت أـ أبيت ؛ ألف ىذا البنك من الذي يمثلو ىؤالء

المساىموف ،من الذي يملك ىذا البنك ؟ ىؤالء المساىموف ،فأنت أحد مبلؾ ىذا البنك وتنسب لك جميع

أعماؿ ىذا البنك من التعامبلت الربوية شئت أـ أبيت ،وإذا كاف النبي 
يمارس الربا بالوكالة  .فالربا أمره عند اهلل  عظيم جدا ؛ لذلك ال يجوز الدخوؿ في مثل ىذه البنوؾ الربوية .

لعن شاىد الربا وكاتبو ،فكيف بمن

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

 - 1سورة البقرة آية .179 :
 - 1سورة البقرة آية .179 :
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أحكاـ بيوع التقسيط
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو ،ومن اىتدى بهديو ،واتبع سنتو إلى يوـ الدين.

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك

اللهم علما نافعا ينفعنا .

قبل أف أبدأ ىذا الدرس أشير إلى أف بعض اإلخوة من خبلؿ األسئلة التي وردت يسألوف عن المراجع لمادة

ىذا الدرس وا لحقيقة أنو ليس ىناؾ مرجع أو مراجع محددة يمكن أف يحاؿ عليها ،بل مادة كل درس لها مراجع
تختلف عن الدرس اآلخر ،ولكن أفضل مراجع ىذا الدرس ىي الرسائل العلمية رسائل الماجستير والدكتوراة

بحثت جزئيات ىذه الموضوعات .

يعني مثبل البيع بالتقسيط فيو رسالة ،التأجير المنتهي بالتمليك فيو رسالة ،الشركات المساىمة فيها رسالة إلى

آخره.

تعرفوف أف الرسائل العلمية تبذؿ فيها جهود كبيرة ،إف كاف مثبل رسالة الدكتوراة يبقى الباحث فيها أربع

سنوات على األقل .أربع سنوات من عمره يمضيها في الرسالة تحت اإلشراؼ العلمي أيضا ،ثم يتم تقييمها علميا
أيضا من قبل آخرين ،ثم مناقشتها وذلك يعطيها قوة  .فهذه الرسائل العلمية ىي أفضل الكتابات في مادة ىذا

الموضوع .

وكذلك أيضا بحوث المجامع الفقهية فإف المجمع الفقهي حينما يبحث مسالة يستكتب بعض الباحثين

ويستعين ويستأنس بآراء بعض الخبراء ،ثم تتم مناقشة ذلك الموضوع ،ثم يصدر القرار فيو .

أمر آخر اقترحو بعض اإلخوة وىو قاؿ  :لو وزع مادة ىذا الدرس ،ولكن يصعب ىذا لما ذكرت من تشتت

وتفرؽ مادة ىذا الدرس ،لكن ىذه المادة محفوظة على موقع البث اإلسبلمي ،وأقوؿ وأطرحها كفكرة لو أمكن

بعض اإلخوة خاصة من كاف عنده ىمة ونشاط تف ريغ ىذه المادة ،ثم بعد ذلك تعرض علينا بعد ىذا ثم ينشر
على شكل كتاب ،يكوف ىذا نافعا ،ويكوف من ثمرات ىذه الدورة المباركة إف شاء اهلل تعالى .

اليوـ سيكوف درسنا عن أحكاـ بيوع التقسيط ،ونتناوؿ كذلك بيع المرابحة لؤلمر بالشراء ،وىي من صور بيع

التقسيط ،والتورؽ ،أيضا نتكلم عن التورؽ عند الفقهاء والتورؽ الموجود في المصارؼ وحكمو الشرعي ،وىذه

المسائل من المسائل التي يكثر السؤاؿ عنها ،وترد فيها أسئلة كثيرة ،بل ال أبالغ إف قلت  :إنو في بعض األياـ
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ترد عشرات األسئلة حوؿ ىذا الموضوع ،ولذلك نريد في ىذا الدرس تجلية ىذه المسائل بوضوح وبياف آراء

العلماء المعاصرين فيها .

نقوؿ  :بيع التقسيط لو صور ،أبرز صوره التقسيط المباشر ،وصورة التقسيط المباشر أف يبيع رجل بضاعة أو

سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة ،ويزيد في قيمة البضاعة مقابل األجل .

مثاؿ ذلك  :سيارة قيمتها نقدا خمسوف ألف لاير ،أراد رجل أف يشتريها بالتقسيط لمدة سنة بستين ألفا ،يعني

قيمتها نقدا معروضة في معرض السيارات بخمسين ألفا ،فقاؿ  :واهلل أنا ما عندي خمسين ألفا اآلف ،أنا أشتريها

منكم بالتقسيط بستين ألفا إلى سنة فما حكم ىذا البيع ؟ فهاىنا زيد في قيمة السيارة مقابل األجل .

وىكذا سائر السلع قيمة السلعة شيء معين ،ثم يزاد في قيمة السلعة مقابل زيادة األجل  .فما الحكم في

ىذا البيع ،وما حكم ىذه الزيادة مقابل زيادة األجل ؟

أقوؿ  :أكثر العلماء على أف ىذا البيع ال بأس بو ،وأنو بيع صحيح ،بل قد حكي اإلجماع على جوازه ،وممن

حكى اإلجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمو اهلل في الفتح فقد حكى اإلجماع على جوازه  .وروي عن قلة
من العلماء أنهم منعوه ،قالوا  :إنو ال يجوز ،ومنهم بعض الظاىرية ،ومن المعاصرين اشتهر ىذا الرأي عن الشيخ

محمد ناصر الدين األلباني رحمو اهلل ،وأصبح يفتي بو عامة تبلمذتو .

وقد قيل إف القوؿ الثاني  :إنو قوؿ شاذ ؛ ألنو مخالف لئلجماع ،ولكن على كل حاؿ يبقى قوال يطرح ويفتى

بو خاصة بعد تبني الشيخ األلباني رحمو اهلل لو ،والصحيح في ىذه المسألة ما عليو جماىير العلماء قديما وحديثا

من جواز ىذا البيع من غير كراىة.

واألدلة على جوازه كثيرة ،منها قوؿ اهلل تعالى  :
  

(ٔ)

        

ولم يشترط اهلل تعالى أف تكوف المداينة بسعر الوقت الحاضر ،ومعلوـ أف الدين يصحبو الزيادة

في الثمن .
ويدؿ لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ   :قدـ النبي  المدينة
والناس يسلفوف في الثمر السنة والسنتين  وجاء في رواية " والثبلث " فقاؿ النبي   من أسلف في

شيء فليسلف في كيل معلوـ ووزف معلوـ إلى أجل معلوـ . 

ولم يشترط النبي  أف يكوف ذلك بسعر الوقت الحاضر .
 - 1سورة البقرة آية .181 :
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ويدؿ لهذا أيضا حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  أف النبي 

أمره أف يجهز

جيشا ،فنفدت اإلبل ،فأمره أف يشتري البعير بالبعيرين ،والبعيرين بالثبلثة إلى إبل الصدقة . 
.

فهنا زيد في قيمة السلعة مقابل األجل ،البعير بالبعيرين والبعيرين بالثبلثة ،لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة

ويدؿ لهذا أيضا ما جاء في الصحيحين من قصة بريرة رضي اهلل عنها  حيث اشترت نفسها من أسيادىا

بتسع أواؽ في كل عاـ أوقية  وىذا نوع من بيع التقسيط  .ولم ينكر النبي  ىذا على بريرة بل أقره .
وأيضا يدؿ لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها أف النبي   اشترى طعاما من

يهودي إلى أجل فرىنو درعو  ومع لوـ أف اليهودي ال يمكن أف يبيع الطعاـ إلى أجل بثمنو في وقتو الحاضر ؛

ألف اليهود أىل شح وطمع ،فبل يمكن لهذا اليهودي أف يبيع الشعير إلى أجل بثمنو الحاضر ؛ وألف أمور التجارة

ال تستقيم إال على ىذا ،فإف سعر السلعة إذا بيعت نقدا يختلف عن سعرىا إذا بيعت مؤجبل عند عامة العقبلء .

وفي إباحة زيادة قيمة السلع مقابل األجل فيو مصلحة للطرفين للبائع وللمشتري ،فيو مصلحة للبائع

وللمشتري ،أما البائع فإنو ينتفع بالربح ،وأما المشتري فإنو ينتفع باإلمهاؿ والتيسير ،ثم إنو ليس كل أحد يستطيع

أف يشتري حوائجو نقدا ،فلو منعت ىذه الزيادة ،لو منعت الزيادة في المداينة لكاف في ذلك حرج عظيم على
كثير من الناس ،خاصة أف األصل في ىذا الباب ىو الحل واإلباحة ،والشريعة اإلسبلمية قد أتت بتحصيل

المصالح وتكميلها ودفع المضار وتعطيلها ،فكما تروف األدلة كثيرة .

وأما من منع فليس عندىم حجة في الحقيقة ليس لهم دليل ،إال قياس ىذه المسألة على زيادة الدين مقابل

زيادة األجل ،وىذ قياس مع الفارؽ ؛ ألف زيادة الدين مقابل األجل ىي زيادة في الدين ،أما ىنا الزيادة زيادة في

قيمة ال سلعة مقابل زيادة األجل ،فهنا زيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة األجل ،أما الدين فإنو زيادة في دين

مقابل األجل ،الذي ىو أساس الربا في الحقيقة ،أساس الربا ىو زيادة الدين مقابل زيادة األجل ،أما ىنا فليس فيو

دين ،وإنما فيو ترتيب ثمن يقوؿ لو  :ال أبيعك ىذه السلعة إال بكذا .

نعم لو أنو قاؿ  :ال أبيعك ىذه السلعة إال بكذا  .ثم لما حل موعد السداد زاد في الثمن مقابل زيادة

األجل ،زاد في القيمة المقابلة مقابل زيادة األجل ،نعم تكوف ىذه من الربا  .لكن إذا ُوضع الثمن واتفق عليو من
البداية فبل بأس بو ،وإف كاف أكثر من ثمنو في الوقت الحاضر ىذا القياس إذف قياس مع الفارؽ .

ولهذا كما قلت يعتبر بعض العلماء ىذا القوؿ قوؿ بالمنع أنو قوؿ شاذ ،والصواب إذف ىو الذي يفتي بو

عامة مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ محمد بن عثيمين ،وعامة العلماء ىو القوؿ بالجواز في ىذه
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الحاؿ ،وأنو ال بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل األجل ،لكن ىذا كما ذكرت عند إنشاء العقديعني في البداية ،فإذا
ىذه صورة التقسيط المباشر ،نقوؿ  :إنها جائزة وال بأس بها والحمد هلل .

نحن وعدنا بأف نذكر معادلة حساب نصاب األوراؽ النقدية لكن بعد ما ننتهي إف شاء اهلل من الدرس في ...

األخير .

نقوؿ بعد ىذا  :من يبيع بالتقسيط ينبغي أال يستغل حاجات إخوانو المسلمين فيزيد عليهم في الربح زيادة

فاحشة ،فإف ىذا مكروه ،فقد جاء في سنن أبي داود عن علي  قاؿ  :نهى النبي  عن بيع المضطر
.

وىذا الحديث في سنده ضعف ،ولكن األصوؿ والقواعد الشرعية تؤيده ؛ ألف استغبلؿ اإلنساف لحاجات

إخوانو المسلمين ومبالغتو في أخذ الربح مبالغة فاحشة فوؽ المعتاد فيو إضرار بإخوانو المسلمين ،وفيو شيء من

الطمع والهلع ،وربما تمحق بركة ذلك البيع بسبب ىذه الزيادة المبالغ فيها والذي يحصل بها االستغبلؿ إلخوانو

المسلمين ،وقد قاؿ النبي   إف ىذا الماؿ خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورؾ لو فيو ،ومن أخذه

بإشراؼ نفس  -يعني بتعلق وطمع  -لم يبارؾ لو فيو وكاف كالذي يأكل وال يشبع  يعني انظر كيف أف
اإلنساف إذا أخذ الماؿ بسخاوة نفس من غير تعلق من غير طمع من غير شح يبارؾ لو فيو ،أما إذا أخذه بإشراؼ

نفس وتعلق وطمع فإنو تنزع البركة من ىذا الماؿ ويصبح كالذي يأكل وال يشبع .

ثم أيضا ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أف يجعل الربح مقطوعا ،فيقوؿ مثبل  :أبيعك ىذه السيارة بخمسين ألفا

وربح خمسة اآلؼ أو ربح عشرة اآلؼ ىذا ىو األحسن واألفضل ،وال يقوؿ  :أبيعك ىذه السيارة على أف أربح
في كل عشرة أآلؼ ألفا ،أو يقوؿ  :أبيعك ىذه السيارة بنسبة ربح ثمانية في المائة مثبل ،فإف ىذا قد ورد عن

بعض السلف كراىتة ،وإف كاف ليس محرما لكنو مكروه .

ولهذا قاؿ الموفق ابن قدامة رحمو اهلل  " :والمرابحة أف يبيعو بربح فيقوؿ  :رأس مالي فيو مائة وربحي عشرة

" فهذا جائز وال خبلؼ في صحتو ،وال نعلم أحدا كرىو  .قاؿ  :وإف قاؿ  :على أف أربح في كل عشرة فيو درىما

فقد كرىو أحمد  .ورويت فيو الكراىة عن ابن عمر وابن عباس رضي اهلل عنهما ،وال يعلم لهما في الصحابة

مخالف ،كذلك كرىو الحسن ومسروؽ وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وابن يسار.

ووجو الكراىة في ىذه الحاؿ ىو شبهو ببيع دراىم بدراىم يعني شبهو بمسألة الربا  .قاؿ اإلماـ أحمد  :كأنو

دراىم بدراىم .

فيعني بعض السلف كرىوا على أف تكوف الزيادة بهذا الوصف ،فيقوؿ  :أبيعك على أف أربح في كل عشرة

ألفا  .أو يقوؿ  :أبيعك  -كما ىو عليو اآلف  -والربح نسبة ،%ٛ ،نسبة ٓٔ ،%نسبة ٘ %كره ىذا بعض
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السلف ؛ ألف ىذا الوصف شبيو بالربا ،واألحسن أف يجعل الربح مقطوعا وإف كاف مؤدى األمرين واحد في

الحقيقة  .لو قاؿ  :أبيعك على أف أربح عشرة آالؼ مثبل في سيارة قيمتها مائة ألف ،قاؿ على أف يكوف الربح

عشرة آالؼ أو قاؿ  :عشرة في المائة ،المؤدى واحد ،ولكن بعض السلف كره عبارة أف أربح في كل عشرة ألفا
 .أو أف يكوف بالنسبة ،وقالوا  :األفضل أف يجعل الربح مقطوعا ،ولكن لو فعل ىذا فإنو ال يأثم المسألة ال تعدوا

أف تكوف مجرد كراىة فقط ،وال يعلم أف أحدا قاؿ بالتحريم وإنما المسألة فقط مجرد كراىة .

ولهذا قاؿ الوزير ابن ىبيرة رحمو اهلل  :اتفقوا على أف ربح المرابحة صحيح ،وىو أف يقوؿ  :أبيعك وربحي

في كل عشرة درىم ،وكرىو أحمد لشبهو ببيع العشرة بأحد عشر ال أنو منو حقيقة وإال حرـ " .
ىذه إذا ىي صورة التقسيط المباشر ،وظاىر من ىذا أنها بين طرفين فقط .

ولكن ما الحكم في ما إذا طلب شخص من آخر أو من مصرؼ أو من مؤسسة أو شركة أف يشتروا لو سلعة

معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط ،وىذه المسألة يسميها بعض المعاصرين بالمرابحة لآلمر بالشراء .

وصورة ىذه المسألة  :ىذا رجل يريد سيارة م عينة ،وليس عنده نقد يشتري بو ىذه السيارة ،فذىب إلى

مؤسسة أو إلى بنك مثبل وطلب من ىذه المؤسسة أو المصرؼ أف تشتري لو تلك السيارة ثم يشتريها منهم

بالتقسيط  .يقوؿ  :اشتروا لي ىذه السيارة وأنا أشتريها منكم بالتقسيط  .فما حكم ىذا العمل؟
ىذا ال يخلو من حالين :

الحالة األولى  :أف يتعاقد ذلك الرجل مع تلك المؤسسة أو المصرؼ يتعاقد معهم مباشرة بشراء تلك

السلعة المعينة ،فهذا العقد محرـ وال يصح ،لماذا ؟

ألف تلك المؤسسة أو البنك قد باع ما ال يملك ،يذىب للبنك مباشرة أو المؤسسة ويتعاقد معهم على شراء

سيارة بمواصفات معينة ،ويبرـ معهم العقد أو يعطيهم عربونا أو نحو ذلك .ىذا ال يجوز ىذا البيع ؛ ألف ىذه
المؤسسة أو البنك لم يملك بعد السيارة فكيف يبيع شيئا ال يملكو ،والنبي  قد قاؿ   :ال تبع ما ليس
عندؾ . 

ثم مع ىذا المحظور وىو أف المؤسسة أو البنك باع ما ال يملك وىو الحقيقة يشبو أف يكوف حيلة على

الربا ،حيلة على قرض بفائدة ،فكأف ىذا الرجل قاؿ لتلك المؤسسة أو لذلك المصرؼ  :أقرضني قيمة ىذه
السلعة مع فائدة معينة ،أقرضني قيمة ىذه السلعة بفائدة ،لكن بدؿ ما يسلك ىذا المسلك يقوؿ  :أقرضني

بفائدة أتى بهذا البيع الصوري حيلة على القرض المحرـ .

فإذا ىذه الصوره نقوؿ  :إنها محرمة ،وىي يعني مع األسف موجودة في بعض المؤسسات والبنوؾ .
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الحالة الثانية  :أال يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين المؤسسة أو المصرؼ على إتماـ عملية الشراء،

ولكن يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة أو المصرؼ بأف يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدىم ىذا الرجل
بأنو سوؼ يشتريها منهم ،فتكوف المسألة مبنية على وعد غير ملزـ  .يأتي لهم ويقوؿ  :أنا أريد أف تشتروا لي

سيارة موديلها كذا نوعها كذا لونها كذا ،وأعدكم أنكم إذا اشتريتموىا أشتريها منكم .

ما الفرؽ بين ىذه الصورة والصورة األولى ؟ األولى في عقد أبرـ معهم عقدا ،ىنا ما في عقد وعد فقط .

والحظ أنو وعد غير ملزـ  .يقوؿ  :اشتروا لي ىذه السلعة وأعدكم بأنني سوؼ أشتريها منكم  .وىذه الصورة

تجوز بشرطين:

الشرط األوؿ  :أف يكوف االتفاؽ المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء  .وىذا الوعد وعد غير

ملزـ فلكل منهما يعني من المؤسسة أو المصرؼ وذلك الرجل الخيار لكل منهما الخيار في إتماـ ذلك البيع أو

عدـ إتمامو.

ويترتب على ىذا أف السلعة لو تلفت بعد شراء المصرؼ أو المؤسسة لتلك السلعة ،وقبل أف يبرـ معهم

ذلك الرجل عقدا فهي من ضماف المؤسسة أو المصرؼ ؛ ألنو حتى اآلف ليس عندنا عقد إنما ىو مجرد وعد

ومعلوـ أنو ىناؾ فرؽ بين الوعد وبين العقد .

فالوعد مجرد إبداء الرغبة في الشيء أنا أرغب في ىذا الشيء ،وأما العقد فإنو ارتباط منجز ملزـ ،ولكن

ينبغي أف يعلم بأف الوعد الملزـ بمعنى العقد  .لكن إذا كاف الوعد ملزما فهو بمعنى العقد ،لكن إذا كاف وعدا
غير ملزما فهو مجرد إبداء الرغبة في الشيء ،فيقوؿ  :أنا أعدكم بأنكم إذا اشتريتم لي ىذه السلعة أشتريها
منكم ،فيذىبوف ويشتروا لو ىذه السلعة ،فإذا اشتروىا لو فهو بالخيار أيضا ال يستطيعوف إلزامو بأف يشتريها منهم

 .فهو بالخيار إف شاء أبرـ العقد وإف شاء صرؼ النظر عنو .

ىذا ىو الشرط األوؿ أف يكوف االتفاؽ بينهما مجرد وعد غير ملزـ.
الشرط الثاني  :أال يقع العقد بينهما إال بعد قبض تلك المؤسسة أو المصرؼ للسلعة أو البضاعة واستقرارىا

في ملكو.

يعني تقوـ تلك المؤسسة بشراء تلك السلعة أو ذلك البنك أو المصرؼ بشراء تلك السلعة وقبضها ،ثم بعد

ذلك يُبرـ العقد ويقوموف ببيعها عليو .

ففي مثالنا السابق أتى شخص إلى مصرؼ ،وقاؿ لهم  :أنا أريد منكم أف تشتروا لي سيارة نوعها كذا موديلها

كذا لونها كذا ،وأعدكم بأنكم إذا اشتريتموىا على ىذه المواصفات سوؼ أشتريها منكم ،الحظ ىنا ما في عقد
اآلف ،فقاـ المصرؼ مثبل أوالمؤسسة أو الشركة أو حتى فرد واشترى لو ىذه السيارة بهذه المواصفات ،وقاؿ لو :
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يا فبلف أنت أبديت رغبتك في شراء سيارة بهذه المواصفات نحن اشتريناىا وتملكنا ىذه السيارة ،وقبضناىا وىي

اآلف موجودة  .بعد ذلك أجري العق د بينهما ،أبرـ العقد ،فاشتراىا منهم بالتقسيط  .اشتراىا مثبل بخمسين ألفا
وأبرـ العقد بينهما على أف يشتري ىذا الرجل أو المؤسسة أو المصرؼ أو البنك بسبعين ألف مثبل إلى سنة أو

سنتين أو أكثر أو أقل ىذا ال بأس بو إذا كاف بهذا الوصف بهذه الشروط ال بأس بو .

الشرط األوؿ  :أف يكوف االتفاؽ المبدئي بينهما مجرد وعدا غير ملزـ مجرد إبداء رغبة .
الشرط الثاني  :أف الموعود بالشراء منو يتملك البضاعة ويقبضها قبضا تاما .

والحقيقة أنو يحصل اإلخبلؿ بأحد ىذين الشرطين خاصة في البيع الذي يتم عن طريق البنوؾ ،فإما أف يبرـ

العقد قبل تملك البنك السلعة ،وإما أال يبرـ العقد لكن البنك ال يتملك السلعة ،وإنما يتفاىم فقط مع معرض
من المعارض ،وال بد أف يكوف التملك للسلعة بعينها وليس بوصفها .

ومعنى ىذا أف البنك مثبل يذىب ويشتري ىذه السلعة المعينة ،يذىب ويشتري ىذه السيارة بعينها ،والواقع

أف بعض البنوؾ ال تفعل ىذا ،وإنما فقط تتفاىم مع معرض السيارات بأننا نحوؿ عليك الزبائن ،وىذا غير كاؼ

في الحقيقة ىذا ال يكفي  .ال بد أف يشتروا شراء حقيقيا ،ويتملكوا تلك السيارة بعينها ،ويتم القبض ثم بعد ذلك

يبيعها .

أما مجرد تفاىم مع صاحب المعرض بأف يحولوا عليو الزبائن فهذا غير كاؼ ،وحينئذ يكوف لم يتحقق

الشرط الثاني .

وبعض الناس يقوؿ  :إنو حصل أف اتفق مع البنك بوعد غير ملزـ ،وقاؿ البنك  :السيارة التي تريدىا موجودة

في المعرض الفبلني ،فلما ذىب للمعرض قاؿ  :أين السيارة اللي البنك الفبلني أعطاؾ مواصفاتها  .فقاؿ كل

ىذه سيارات اختر منها واحدة ،كل ىذه السيارات من النوع الفبلني الموديل الفبلني ،ىذا ما يصح ،ال بد أف
يتملك الموعود بالشراء منو السلعة بعينها على سبيل التعيين وليس على سبيل الوصف  .فإذا تحقق ىذاف

الشرطاف فهذا البيع ال بأس بو .

وقد أقر ىذا مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بدورة المؤتمر الخامس ،أجاز

ىذا البيع بهذين الشرطين  :بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدىما ،وقالوا  :وال تجوز المواعدة الملزمة

ألنها في معنى العقد ،ويشترط أف يكوف البائع مالكا للمبيع  .يعني بهذين الشرطين أقره مجمع الفقو اإلسبلمي،

وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمو اهلل أيضا أجاز ىذا البيع بهذين الشرطين ،وعامة المشايخ والعلماء

يفتوف بالجواز بهذين الشرطين .
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ولكن ىناؾ من العلماء من منع من ىذا البيع ،وقاؿ  :إنو حيلة على الربا  .وإف كانوا قلة  .يعني األكثر على

الجواز لكن بالضوابط والشروط التي ذكرناىا.

من العلماء من قاؿ  :إف ىذا حيلة على الربا وأنو ال يجوز ،ومن أبرز من قاؿ بهذا القوؿ الشيخ محمد بن

عثيمين رحمو اهلل ،بل إنو يشدد في ىذه المسألة ويعتبرىا حيلة على الربا .

ولكن عند التأمل في ىذا العقد نجد أنو في الحقيقة ليس فيو حيلة على الربا ؛ ألف ىذا الوعد ىو وعد غير

ملزـ مجرد إبداء رغبة في ىذه السلعة ،وىذا الموعود بالشراء منو قد تملك السلعة وقبضها ،فأين الحيلة حينئذ،

ولكن ربما أف أصحاب ىذا القوؿ رأوا توسع البنوؾ ،أو اإلخبلؿ الكبير الذي يحصل من البنوؾ في مثل ىذه

البيوعات ،وىذا حقيقة خلل في التطبيق ال يجعلنا نمنع ىذا التعامل ،يعني يكوف مثبل بعض البنوؾ يكوف لديو
خلل في التطبيق ال يجعلنا نمنع المسألة كلها ،فالقوؿ بأف ىذا حيلة ىذا غير ظاىر .

لو قلت لي  :أنا أريد سيارة بهذه المواصفات اذىب واشترىا لي من السوؽ وأنا أشتريها منك ،فذىبت

واشتريتها لك بالمواصفات التي تريدىا ،ثم أبرمنا عقدا فيما بعد ،واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة ،فأين الحيلة

في ىذا  .ليس في حيلة في الحقيقة .

ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في قصة تمر البرني لما أتي النبي  بتمر برني من النوع الجيد ،فقاؿ :
 أكل تمر خيبر ىكذا ؟ قالوا  :ال يا رسوؿ اهلل إنا نبيع الصاع من ىذا بالصاعين والصاعين بالثبلثة  .فقاؿ:

أوه ىذا عين الربا  ثم أرشدىم إلى المخرج ،فقاؿ  :ولكن بع الجمع -يعني أخبلؽ التمر الرديء-
بالدراىم واشتر بالدراىم الجديد   .مع أنو قد يقوؿ قائل  :ىذا حيلة على الربا ألف النتيجة واحدة ؛ فإذا
بعت صاعين بصاع ىي نفسها إذا بعت بعت صاعين بالدراىم ،ثم اشتريت بالدراىم صاعا .النتيجة واحدة.

ومع ذلك ىذا المخرج أرشد إليو النبي 

ولم يعتبر حيلة على الربا ،ثم إف األصل في ىذا الباب الحل

واإلباحة ،وال نمنع شيئا إال بدليل واضح ،وفي ىذا التعامل توسعة على الناس وإرفاؽ بهم ؛ ألنو ليس كل إنساف
يجد من يقرضو ،وليس كل إنساف يستطيع أف يشتري ما يريده من الحوائج ،فاألصل في ىذا الحل واإلباحة،

ولهذا األظهر واهلل تعالى أعلم أف بيع المرابحة لآلمر بالشراء أنو جائز بهذين الشرطين ،وكما ذكرت ىو رأي أكثر
العلماء ،وىو الذي قرره مجمع الفقو اإلسبلمي ،ولم يخالف في ىذا إال قلة من أىل العلم .

ىذا ما يتعلق ببيع المرابحة لآلمر بالشراء  .وىذا ليس خاصا بالسيارات يعني ينضم على جميع البضائع

والسلع والدور والعقار وكل شيء إذا تحقق فيو ىذاف الشرطاف فبل بأس ،خاصة الشرط الثاني في الحقيقة ىو

الذي يحصل اإلخبلؿ بو ،يعني ال يحصل التملك والقبض ،ولهذا ينبغي لمن يريد أف يتعامل بهذا التعامل أف

يتأكد من تملك الموعود بالشراء منو للسلعة وقبضها ،فمثبل يرسل مندوب للبنك فيشتري السيارة ويقبضها ،ثم
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يبيعها على ىذا الشخص الذي وعده بالشراء م نو ،في اإلمكاف أف يضع البنك مندوبا لو في المعرض مثبل،
ويشتري السيارة ويبيعها ،أما مجرد أف يعطوا ىذا الشخص الذي وعدىم بالشراء تحويبل على المعرض ىذا غير

كاؼ في الحقيقة.

حقيقة بيع العينة والتورؽ
ننتقل بعد ذلك للتورؽ ،والبد أوال أف نعرؼ حقيقة بيع العينة والتورؽ الذي ذكره الفقهاء ،ثم ننتقل للتورؽ
الموجود في المصارؼ .

فالعينة ،بيع العينة العينة  :مشتقة من العين ،والعين  :ىو النقد الحاضر .كما قاؿ األزىري وغيره من أىل

اللغة ،وسميت بذلك ألف أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين ،أي النقد ال السلعة  .وصورة بيع العينة أف يبيع

السلعة بثمن مؤجل ،ثم يشتريها بأقل منو نقدا ،كأف يبيع سيارة بخمسين ألفا مؤجلة ثم يشتريها بأربعين ألفا حالة

أو نقدا ،ويبقى في ذمتو عشرة آالؼ .

ىذا في الحقيقة حيلة على الربا ؛ ألنو كأنو بيع دراىم بدراىم ،كأنو باع خمسين ألفا مؤجلة بأربعين ألفا نقدا،

لكن أدخل بينهما ىذه السيارة حيلة على الربا  .ولهذا فإف بيع العينة بيع محرـ .

وقد رجح اإلماـ ابن القيم رحمو اهلل في تهذيبو لسنن أبي داود رجح أف المراد ببيعتين في بيعة أف المقصود

بو بيع العينة ،وأف المقصود بالنهي عن شرطين في بيع ،بيع العينة ،نهى عن بيعتين في بيع المقصود بو بيع العينة،

نهى عن شرطين في بيع المقصود بو بيع العينة.

فبيع العينة من البيوع المحرمة ،ويدؿ لتحريمو قوؿ النبي  في حديث ابن عمر الحديث المشهور  :
إذا تبايعتم بالعينة ،وأخذتم أذناب البقر ،ورضيتم بالزرع ،وتركتم الجهاد سلط اهلل عليكم ذال ال ينزعو منكم حتى

ترجعوا إلى دينكم  أخرجو أبو داود وغيره بسند جيد.

ويدؿ أيضا لهذا الحديث قوؿ عائشة رضي اهلل عنها لما قالت أـ زيد بن أرقم  " :يا أـ المؤمنين إني بعت

غبلما من زيد بن أرقم بثمانمائة درىم إلى العطا ثم اشتريتو بستمائة  .قالت عائشة  :بئسما بعت وبئسما اشتريت
 .أبلغي زيد بن أرقم أنو قد أبطل جهاده مع رسوؿ اهلل  . إال أف يتوب " رواه أحمد .

قاؿ الموفق ابن قدامة  :والظاىر أف عائشة ال تقوؿ مثل الغليط وال تقدـ عليو إال بتوقيف من النبي 
قدر ذلك نظرا لروايتها لو
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وألف بيع العينة ذريعة للربا ،الحقيقة ،ى و ذريعة ألف يدخل السلعة ويستبيح بيع المؤجل بالنقد الحاضر؛

ولهذا قاؿ ابن عباس " :أرى مائة بخمسين بينهما حريرة " .يعني خرقة حرير ،فإذا بيع العينة من البيوع المحرمة،

وىو بمعنى البيعتين في بيعة ،وبمعنى الصفقتين في صفقة ،وبمعنى الشرطين في بيع ،كل ىذا بمعنى بيع العينة.

نقدا ،الحظ ىنا أف
أما مسألة التورؽ فصورتها :أف يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرؼ ثالث ً

نقدا ،مثاؿ ذلك  :احتجت لنقد
التورؽ أنو بين ثبلثة أطراؼ ،يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرؼ ثالث ً

لسيولة ،ألي غرض من األغراض لزواج ،أو ألي غرض فذىبت إلى مؤسسة تبيع بالتقسيط ،أو معرض يبيع
بالتقسيط أو شخص يبيع سيارات بالتقسيط ،واشتريت منو سيارة بالتقسيط بمائة ألف لاير ،ثم أخذت ىذه

نقدا مثبلً .ىذه مسألة التورؽ.
السيارة وعرضتها في معرض السيارات ،فشريت منك بثمانين ألف ً

الحظ ىنا أنها بين ثبلثة أطراؼ بين البائع األوؿ ،الذي باعها بالتقسيط ،ثم المشتري الذي اشتراىا

نقدا ،فهي بين ثبلثة أطراؼ .
بالتقسيط ،ثم المشتري الثاني الذي اشتراىا ً

نقدا .التورؽ بين ثبلثة أطراؼ يبيعها بثمن مؤجل
بينما العينة بين طرفين يبيع بثمن مؤجل ثم يشتري بأقل منو ً

ثم إف المشتري يبيعها على طرؼ آخر غير البائع األوؿ نقدا ،وغرضهم ىذا الحصوؿ على النقد .

وقد اختلف العلماء في حكم مسألة التورؽ ،والصحيح أنها جائزة وال بأس بها ،وىذا ىو المشهور من

مذىب الحنابلة ،والذي يفتي بو عامة مشايخنا ،وعامة علماء ىذه الببلد أنها ال بأس بها؛ ألف العقدين منفصبلف،
نقدا عقد آخر مستقل ،ىذا عقد
فأنت عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل ىذا عقد ،عندما تبيعها على طرؼ ثالث ً
مستقل ،وذاؾ عقد مستقل وال ترابط بينهما أو تبلزـ بينهما ،واألصل في المعامبلت الحل واإلباحة .

إذا مسألة التورؽ نقوؿ  :إنها جائزة وال بأس بها وفيها توسعة على الناس وإرفاؽ بهم ،ولكن البنوؾ في

الوقت الحاضر لما أخذت بالتورؽ ،لو أنها أخذت بالتورؽ الذي ذكره الفقهاء لم يكن في ذلك بأس ،ىذا ال

إشكاؿ فيو ،ولكن البنوؾ توسعت في التورؽ ،وبالغت في ىذا التوسع حتى أصبح يأتيهم العميل مجرد أنو يوقع
توقيعا آخر أف يوكلهم في بيعها على طرؼ ثالث،
على أوراؽ ،يوقع على شراء سلعة منهم بالتقسيط ،ثم يوقع ً
يثبت في ذمتو مبلغ وبعد ساعة أو سويعات ينزؿ في رصيده ما أراد ،يقولوف فقط  :ىذه أوراؽ وقع عليها كم

تريد؟ قاؿ  :أريد مائة ألف  .وقع على ىذه األوراؽ تجدىا بعد ساعة ينزؿ في رصيدؾ ،مائة ألف ،ويثبت في

ذمتك مائة وثبلثوف ىذا ىو التورؽ المصرفي.

صورة التورؽ في األساس جائزة كما ذكرنا ،لكن ىذا التوسع يعني فيو إشكاؿ ،يقوـ البنك بجميع العمليات

ىو البائع ،ىو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط ،ثم يتوكل في بيعها على طرؼ ثالث ،ىو الذي يقوـ ببيعها على
طرؼ ثالث ،ويسلم ل ك النقد ،يقوـ بجميع العمليات ،فأنت فقط تأتي وتوقع على األوراؽ ،وتجد ينزؿ في

71

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
رصيدؾ ما أردت ،كم تريد مائة ألف مئتي ألف ينزؿ في رصيدؾ بعد ساعة أو سويعات ،ويثبت في ذمتك أكثر

من ىذا المبلغ .

وىذا التوسع في الحقيقة فيو إشكاؿ ؛ ىم أخذوا كبلـ العلماء ،لكن توسعوا فيو؛ ولهذا بحث مجمع الفقو

اإلسبلمي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي ىذه المسألة ،وىذا التوسع الحاصل من البنوؾ ،بحثوا ىذا العاـ الماضي
في شهر شواؿ في مكة المكرمة ،واستكتب باحثوف ،ودار النقاش ،حوؿ ىذا التوسع الحاصل من البنوؾ ،ثم

صدر قرار بعدـ جواز التورؽ المصرف ي ،الموجود في البنوؾ بهذا الوصف ؛ وذلك ألف ىذا التوسع جعلو في
الحقيقة شبيها بالعينة ،وإف لم تنطبق عليو صورة العينة ،إال أنو شبيو بالعينة .

وىذا التوسع في التورؽ أكثر ما يكوف في السلع الدولية ،كالمعادف مثبل ،فيأتي العميل للبنك ويقوؿ :أنا

واهلل أريد أف أحصل على مبلغ على سيولة يقوؿ :عندنا معادف دولية ،ونحن نبيعها عليك بالتقسيط وتوكلنا في

بيعها على طرؼ ثالث  ،ومجرد أف يوقع على األوراؽ ينزؿ في رصيده ما أراد ،وىذه المعادف قد تباع ألكثر من

شخص كما قيل ،يعني ال ينضبط بيعها على الحقيقة  ،فيها إشكاالت كثيرة ،وربما ال يتحقق القبض المطلوب،

وقد تباع على أكثر من شخص .

حديدا ،لكن بشرط إذا
وأحد اإلخوة يقوؿ لي :ذىبت إلى أحد البنوؾ وقلت لهم  :إني أريد أف أشتري منكم ً

اشتريت منكم الحديد تسلمونو لي ،يقوؿ  :رفضوا ،قالوا :ال ،طيب أنا أشتري منكم حديدا ،إف كنتم
صادقين ......بعتم ع لي الحديد أنا ال أريد أف أوكلكم ،أنا أريد أف تسلموه لي  .يقوؿ  :أنا أريد أف أختبرىم
يعني ،يقوؿ  :رفضوا ،قالوا :أنت مجبر على التوكيل شئت أـ أبيت ،أنت مجبر ،قاؿ :كيف تجبروني على التوكيل

؟ قالوا :ىذا نظاـ البنك.

وبعض الناس يقولوف ذىبوا للبنك ،وأحيانًا يكوف الموظف يعني عنده شيء من الذكاء ،يقوؿ :أبدا إذا أردت

معادف نحن نسلمها لك ،إذا رأى أنك غير جاد ،لكن لو رأى أنك جاد في طلب المعادف سوؼ يكوف لو موقف
آخر ؛ ألنو يعرؼ أنك لن تطلب المعادف ،وال تكوف جادا في ىذا الطلب ،فالمسألة أصبحت كأنها صورية في

شخصا اشترى منهم معادف ،وأحضرت لو ىذه المعادف ،إلى يومي ىذا لم أجد رجبل
الحقيقة ،لم أعرؼ يعني أف
ً
اشترى منهم معادف وأحضرت لو ،جميع من يشتري منهم يوكلهم على بيعها على طرؼ ثالث ،ولهذا كما ذكرت

ىذا فيو إشكاؿ.

وصدر قرار من المجمع الفقهي ىو مجمع الرابطة لكن ىذا القرار الحقيقة لم يبرز إعبلميا ،لذلك ربما أف

كثيرا من الناس لم يسمعوا بهذا القرار ،لم يبرز ولم ينشر في الصحف ،ونشر في مجلة المجمع ،وفي بعض

72

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
المواقع على اإلنترنت ،لكنو الحقيقة لم يبرز مع أىميتو ،وأنقل لكم فيما يأتي نص ىذا القرار :بعد الحمد هلل

وحده والصبلة ،والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ،أما بعد :

فإف مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسبلمي في دورتو السابعة عشرة المنعقدة في مكة ،من التاسع

عشر إلى الثالث والعشرين من شهر شواؿ ،نظر في موضوع التورؽ كما تجريو المصارؼ ،وبعد االستماع إلى

األبحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حولو ،تبين للمجلس أف التورؽ الذي تجريو بعض المصارؼ في
الوقت الحاضر  :ىو قياـ المصرؼ بعمل نمطي ،يتم فيو ترتيب بيع سلع ،ليست من الذىب أو الفضة ،من

أسواؽ السلع العالمية أو غيرىا ،الغالب أنها حديد أو معادف على المستورؽ بثمن آجل على أف يلتزـ المصرؼ

إما بشرط في العقد أو بحكم العرؼ والعادة بأف ينوب عنو في بيعها على بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورؽ،
وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:

أوالً :عدـ جواز التورؽ الذي سبق توصيفو في التمهيد لؤلمور اآلتية:

ٔ -أف التزاـ البائع في عقد التورؽ بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر ،أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة

شرعا .شبيهة بالعينة ،وإف كانت صورة العينة ال تنطبق عليها لكنها شبيهة بالعينة ،سواء كاف
بالعينة الممنوعة ً
االلتزاـ مشروطا صراحة ،أو بحكم العرؼ والعادة المتبعة ،يعني حتى لو لم يكن منصوصا عليها صراحة أنك

توكل البنك ،لو كاف ىذا متعارفا عليو فالمعروؼ عرفا كالمشروط شرطا .

ٕ -أف ىذه المعاملة تؤدي في كثير من الحاالت إلى اإلخبلؿ بشروط القبض الشرعي البلزـ لصحة ىذه

المعاملة .أيضا ال يتحقق معها القبض .

ٖ -أف واقع ىذه المعاملة يقوـ على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمى المستورؽ فيها من المصرؼ في

معاملة البيع والشراء التي تجري منو ،والتي ىي صورية في معظم أحوالها ،يعني كل ىذا التعامل صوري في

الحقيقة ،مجرد أنك تأتى وتوقع على األوراؽ ،وينزؿ لك في رصيدؾ ما أردت ،وىذه العملية البيع والشراء
والتوكيل في الحقيقة ىي صورية .

ٗ -ولذلك كما قلت لكم  :ال أعرؼ أف رجبل حتى اآلف اشترى منهم معادف وسلمت لو تلك المعادف،

ىدؼ البنك من إجرائها أف تعود عليو زيادة على ما قدـ من تمويل ،وىذه المعاملة غير التورؽ الحقيقي المعروؼ

عند الفقهاء ،والذي سبق للمجمع أف قاؿ بجوازه ،وذلك لما بينهما من فروؽ عديدة فُصلت القوؿ فيها في

البحوث المقدمة ،فالتورؽ الحقيقي  :يقوـ على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل ،يدخل في ملك المشتري،

قبضا حقيقيا ،وتقع في ضمانو ،ثم يقوـ ببيعها ىو بثمن حاؿ لحاجتو إليو ،قد يتمكن من الحصوؿ عليو
ويقبضها ً
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وقد ال يتمكن ،والفرؽ بين الثمنين اآلجل والحاؿ ال يدخل في ملك المصرؼ ،الذي طرأ على المعاملة لغرض

تسويغ الحصوؿ على زيادة إلى آخره.

وثاني  :يوصي المجمع جميع المصارؼ تجنب المعامبلت المحرمة امتثاال ألمر اهلل تعالى.
كما ذكرت ىذا القرار يا إخواف قرار مهم في ىذا الباب ،وقد تراجعت بعض الهيئات الشرعية بعد صدور

القرار ،تراجعوا عن التعامبلت السابقة ،وال زالت بعض البنوؾ تبرز للعمبلء فتاواىم القديمة السابقة ،فينبغي التنبو

لهذا ،أحد المشايخ البارزين الذي كاف يفتي بهذا التورؽ بعد صدور القرار تراجع ،وبعض البنوؾ حولت وغيرت

من صيغتها للتورؽ وقصرتو على السلع المحلية ،فكاف في شيء من المراجعات من بعض البنوؾ للعمليات التي
كانت يعني موجودة عندىا ؛ لكن التورؽ بالتوصيف الذي ذكر ال شك أنو ال يجوز ،وأنو في الحقيقة ىذا التعامل

صوري فقط ،والغرض منو الحصوؿ على السيولة ،فكأنو بيع نقد بنقد مع التفاضل .

كأنو بدؿ من أف يقوؿ بع لي مائة ألف بمائة وثبلثين ألف مؤجلة ،أتى بهذا التعامل الصوري ،ولهذا ينبغي

التنبو والتنبيو على ىذا  ،ينبغي التنبو والتنبيو على مثل ىذه المسائل.

وكما ذكرت لكم ،يعني قرارات المجمع ىي في الحقيقة مهمة في ىذا ؛ ألف ىذه المجامع تمثل علماء

العالم اإلسبلمي ،ليس فقط علماء المملكة ،وإنما علماء العالم اإلسبلمي.

ونكتفي بهذا القدر ،ونشرح ما كنا قد وعدنا بو ،نحن ذكرنا باألمس نصاب األوراؽ النقدية ،وقلنا  :إف

نصاب األوراؽ النقدية ىو أقل نصابين الذىب أو الفضة .

في الوقت الحاضر ،الفضة أرخص بكثير من الذىب ،فيكوف نصاب األوراؽ النقدية في الوقت الحاضر ىو

نصاب الفضة ،ونصاب الفضة ىو خمسمائة وخمس وتسعين جراـ ،معنى ذلك نسأؿ كم سعر الجراـ ؟ ثم

نضرب في خمسمائة وخمس وتسعين يخرج لنا نصاب األوراؽ النقدية.

شائعا ،وإنما تتعامل بها محبلت معينة  ،ولهذا ربما لو سألت كثيرا من محبلت
ولكن الفضة التعامل بها ليس ً

الذىب ما يعرؼ سعر الفضة ،وال يعطيك سعر الفضة بالجراـ ،كم سعر جراـ الفضة ما يعطيك ،ويعطيك سعر

الفضة باألنصة فقط .

تنشر أسعار الذىب والفضة يوميا في الصحف ،ولكن كيف نستطيع أف نعرؼ من خبلؿ معرفة سعر الفضة

باألنصة أف نعرؼ مقدار سعر الجراـ من الفضة ،ىذا يحتاج إلى معادلة حسابية ،يحتاج أف نعرؼ مقدار األنصة

بالجرامات أوالً ،ثم نقسمها على سعر األنصة ونضربها في سعر قيمة الرياؿ بالدوالر ،فتكوف المعادلة على ىذا
النحو  :نكتبها على السبورة ،واحد وثبلثوف فاصل عشرة ( دوالر ) ...فتكوف المعادلة على ىذا النحو :األونصة

تساوي ٓٔ ، ٖٔ.فتكوف المعادلة على ىذا النحو  :سعر األونصة الموجود في الصحف ،الرقم الموجود في
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الصحف ،الرقم المدوف ،على واحد وثبلثين ،فاصل عشرة ،ىذا ثابت ،ىذا الرقم ثابت ،في ٘ ٖ.ٚوىذا الرقم

ثابت ؛ ألف سعر الدوالر بالرياؿ ٘ ،ٖ.ٚالناتج نضربو في ٘ ،ٜ٘الذي ىو نصاب الفضة ،والنتيجة ىي نصاب

األوراؽ النقدية.

طيب ،نريد أف نطبق ىذا ،سعر األنصة كاف قبل أمس  ،ٚ.ٕٜفي األياـ ىذه الفضة مرتفعة ،بينما كاف قبل

سنة أو سنتين كانت منخفضة ،فلذلك سوؼ يرتفع نصاب األوراؽ النقدية ،سعر األنصة المدوف الموجود اآلف

أيضا رقم
في الصحف وغيرىا ،المعلن عنو ،ىو  ٖٔ.ٔٓ ، ٖٔ.ٔٓ / ٚ.ٕٜىذا رقم ثابت ،في ٘ ، ٖ.ٚىذا ً
ثابت ،طيب نطلع النتيجة اآلف ،مين معاه آلة حاسبة ،يضرب لنا اآلف  ٚ.ٕٜفي ٘ ٖ.ٚويقسم النتيجة على

 ٖٔ.ٛٛبعد التقريب ،طيب  ،ٛٛىذا ىو سعر الجراـ من الفضة ،يعني سعر الجراـ من الفضة ما وصل حتى لاير
واحد  ...،نضرب ىذا  ،ٛٛفي ٘ ٜ٘يساوي  ٕٖ٘.ٙطيب على كل حاؿ نقوؿ ٕٖ٘ :تقريبًا ،يكوف ىذا اآلف
ٖٕ٘ لاير ،ىذا ىو نصاب األوراؽ النقدية ىذه األياـ ،معنى ذلك من ملك خمسمائة لاير حاؿ عليها سنة ،حاؿ

عليها الحوؿ يجب فيها الزكاة ،فيكوف نصاب األوراؽ النقدية اآلف ىو خمسمائة وثبلثة وعشرين لاير ،لكن قبل

سنتين كاف سعر األنصة من الفضة كاف ٗٗ ، ٗ.وحسبنا نصاب األوراؽ النقدية فكاف  ،ٖٔٙفنستطيع أف نقوؿ

باختصار أف نصاب األوراؽ النقدية يتراوح ما بين ثبلثمائة إلى خمسمائة تقريبًا ،لكن األياـ ىذه سعر الفضة
مرتفع ،فيكوف نصاب األوراؽ النقدية ىنا ٖٕ٘ رياالً.

إذا أردت أف تعرؼ نصاب األوراؽ النقدية على مدار العاـ ،ىذا الرقم ثابت ،وىذا الرقم ثابت وىذا ثابت،

فقط الرقم المتغير ىو ىذا اللي ىو  ٚ.ٕٜىذا ىو الرقم المتغير ،ىذا تأخذه موجود في الصحف ،يوميا ينشر

 ٚ.ٕٜىذا ىو المتغير ،اكتب المعادلة عندؾ ،وىذا ىو المتغير ،والنتيجة طبعا سوؼ تتغير ،وأيضا ٘ ٜ٘ثابت،
فاضبط عندؾ ىذا المعادلة ،وخذ ىذا الرقم ىو المتغير ،وبذلك تستطيع معرفة نصاب األوراؽ النقدية يوميا.

نعم ٘ ٜ٘ىذا ىو نصاب الفضة ،مائتا درىم تعادؿ ٘ ٜ٘جراـ ،فهذه األرقاـ كلها ثابتةٓٔ،ٖ.ٚ٘ ،ٖٔ.
٘ ٜ٘ىذه كلها ثابتة الذي يتغير ىو فقط سعر األنصة من الفضة ىذا يتغير يعني من حين آلخر غالبا التغير

ال يكوف يوميا يكوف مثبل كل أسبوع إال إف كاف ىناؾ أسباب للتغير .

المقصود أنك تستطيع معرفة نصاب األوراؽ النقدية على مدار العاـ من خبلؿ ىذه المعادلة ،ومجرد إلقاء

نظرة يعني على الصحف أو حتى البنوؾ أيضا ،تخبرؾ بسعر األنصة من الفضة ،وبتطبيق ىذه المعادلة تستطيع أف

تعرؼ نصاب األوراؽ النقدية .
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وبهذا نعرؼ أيها اإلخوة أف ٖٓ٘ فيها زكاة اآلف ،وربما أيضا إذا قل النصاب تكوف ٓٓ٘ نفسها فيها زكاة

كما ذكرت لكم من قبل سنتين كاف النصاب  ، ٖٔٙبعض الناس يكوف عنده شيء من ىذا المبلغ ،وال يزكيو

يعني يكوف عنده ألف لاير يحوؿ عليو الحوؿ وال يزكي ظنا منو أنو دوف النصاب وىذا ليس بصحيح .

فعرفنا إذا مقدار نصاب األوراؽ النقدية ،ومن ىذا نعرؼ أنو ليس ثابتا بل متغيرا ،لكن إذا ضبطت ىذه

المعادلة تستطيع معرفة نصاب األوراؽ النقدية على مدار العاـ.

أحسن اهلل إليكم ،وقبل عرض األسئلة ذكر الشيخ حفظو اهلل عن تفريغ ىذه الدروس  .فأقوؿ قد كفيتم ذلك

ففي موقع جامع بعد ثبلثة أشهر إف شاء اهلل من نهاية الدورة ستفرغ ليس فقط دروس الشيخ سعد وإنما جميع

الدروس تكوف مفرغة نصيا وصوتيا على موقع جامع ،وىو موقع جامع عندكم على الكتب التي أمامكم ،فبعد
ثبلثة أشهر إف شاء اهلل ستجدوف جميع المتوف ،سواء الدورة ىذه أو التي قبلها أو حتى ما قبلها من الدورات،

يعني لو دخلت الموقع اآلف ،ستجد دروس الدورة الحادية عشرة ،مفرغة نصيا وصوتيا على موقع الجامع مخرجة

األحاديث ،معزوة اآليات ،فدرس الشيخ وغيره من الدروس ،ستكوف إف شاء اهلل منزلة نصيا وصوتيا .

أما بالنسبة لصوتيا فإنو بعد نهاية الدرس بعشر دقائق يعني من اآلف إلى أف تذىب للبيت تجد درس الشيخ

نزؿ على موقع الجامع صوتيا ،أما بالنسبة لتفريغ ها نصيا فإف شاء اهلل بعد نهاية الدورة بثبلثة أشهر ،وذلك نظرا
لتحويلها من األشرطة ثم إلى الكتابة ثم تنزؿ إلى موقع الجامع ،وتربط بشجرة الموضوعات حتى تسهل لك في
البحث ،يعني لو دخلت الموقع وأدخلت مثبل تورؽ ،سيخرج لك موقع الجامع كلمة تورؽ سواء ذكرىا الشيخ

سعد أو غيره من المشايخ مربوطة بشجرة الموضوعات فيكوف لك أسهل في البحث إف شاء اهلل تعالى .

نعم جزاكم اهلل خيرا الحقيقة أف يعني ىذا خدمة عظيمة جدا كبيرة لطبلب العلم ،وىذا من نعم اهلل تعالى،

يعني تجد المادة مفرغة صوتيا وأيضا كتابيا ،قامت الحجة الحقيقة على طبلب العلم ،يعني تيسرت وهلل الحمد

اآلف سبل تحصيل العلم ،لكن المطلوب ىو الهمة والعزيمة ،فسبل العلم اآلف تيسرت وهلل الحمد ،يعني
ستجدوف جميع ىذه الدروس كلها والدورات السابقة كلها قد فرغت صوتيا وكتابيا ،ال شك أف ىذا يعني نعمة

عظيمة من اهلل تعالى ،ولكن المطلوب ىو ضبط ىذه العلوـ وإتقانها ،والهمة العالية في طلب العلم ،وقبل ىذا

كلو العمل الذي ىو ثمرة العلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل من ليبيا يقوؿ  :جزاكم اهلل خيرا ،سؤالي أعمل في محل تصوير مستندات

وطباعة أوراؽ ،في ىذه الفترة يقوؿ أعلنت المصارؼ عن فتح منح القروض ،وبدأ الناس يتهافتوف عليها ،ىداىم
اهلل  ،ويأتوف لتصوير مستندات معظمهم من أجل القروض ،وأنا ال أستطيع سؤاؿ أحدىم لماذا تريد تصوير
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المستند ،وأنا عامل بأجر عند صاحب المحل ،ما حكم تصويري لشخص أعرؼ أنو يريد قرض ،أفتونا مأجورين؟

األخ عبد الرحمن السنوسي من ليبيا.

ج :نعم ،إذا كنت تعرؼ بأف ىذا الشخص سوؼ يأخذ ىذه األوراؽ المصورة ،ويقدـ بها على قرض ربوي،

فإنو ليس لك أف تعينو على ىذه المعصية ؛ ألف ىذه ىي القاعدة فيمن يتعامل معو ،وىو يريد أف يرتكب

خمرا ،وىكذا
المعصية ،ولهذا قاؿ العلماء :إنو ال يجوز بيع السبلح حاؿ الفتنة ،وال يجوز بيع العنب لمن يتخذه ً
سائر األمور المباحة ،إذا علمت بأف ىذا الشخص المشتري منك سوؼ يستخدـ ىذا الشيء في أمور محرمة،

فإنو ال يجوز لك أف تبيع عليو.

 ،ومثلنا لهذا مثبل  :الجواؿ بكاميرا ،إذا عرفت بأف ىذا المشتري سوؼ يستخدمو في أمور محرمة ال يجوز

أيضا نقوؿ لؤلخ السائل :إذا كنت تعرؼ بأف ىذا الشخص يستخدـ ىذا المصور في أمور
أف تبيعو عليو ،كذلك ً
محرمة ،فليس لك أف تصور لو ،لكن إذا كنت ال تعلم ،فيجوز ألف األصل في ىذا اإلباحة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا أيضا سائل يقوؿ :ما حكم صناديق االستثمار خاصة الرائد واألسهم المحلية

لدى لشركة الراجحي وصناديق البنك األىلي؟ وجزاكم اهلل خيرا.

ج :نعم ،أوالً :ال أريد الحقيقة أف أسمي بنوًكا أو شركات أو مؤسسات ،أرى أف الحكمة تقتضي عدـ
أيضا
التسمية ؛ ألف التسمية إما أف يكوف فيها تشهير أو دعاية ،والتشهير أيضا يعني غير وارد ،والدعاية ً

لل شركات والمؤسسات والبنوؾ أيضا غير واردة ،ولهذا أرى أف نضع قواعد عامة ،ومن أراد أف يسأؿ عن شركات

معينة فيستفتي بصفة خاصة؛ ألف الحقيقة أف فتاوى المشايخ ىي أقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوؾ،

وأيضا فتاوى المشايخ بالمنع أقوى ما يكوف من التشهير ببعض الشركات ،وقد يكوف رأي ذلك العالم ىو يرى أنو
ً

مرجوحا ،المسألة نسبية.
راجح لكنو عند آخرين يكوف
ً

لكن أتكلم عن صناديق االستثمار بصفة عامة ،تكلمنا عنها باألمس ،أو قبل أمس ،تكلمنا عنها بالتفصيل،

وذكرنا أف الصناديق االستثمارية الموجودة اآلف في جميع البنوؾ اآلف ،بدوف استثناء ،أنها تتعامل مع جميع

الشركات المساىمة ،وأف ما تسمى بالصناديق الشرعية تتعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا إلى نسبة ثبلثين في
المائة وعندىم فتاوى من بعض المشايخ بهذا ،والعلماء الذين أفتوىم بهذا إنما أخذوا بأحد الرأيين في المسألة،

والتي سبق أف تلكمنا عنها بالتفصيل .

فهم بنوا فتواىم بناء على الرأي القائل بجواز الدخوؿ في الشركات المساىمة إذا كانت نسبة الربا ال تزيد

على ثبلثين في المائة ،والصناديق االستثمارية الموجودة اآلف ىي من ىذا القبيل ،ىي تتعامل مع الشركات
المساىمة التي ال تزيد نسبة الربا فيها على ثبلثين بالمائة .
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ونحن عرضنا لهذا المسألة ،وقلنا أف القوؿ الراجح والذي عليو المجامع الفقهية  :أنو ال يجوز الدخوؿ في

الشركات المساىمة إذا كانت تتعامل بالربا ،ولو بنسبة واحد في المائة  ،وذكرنا أدلة ىذا القوؿ.

طبعا مقصودنا بالصناديق
وبناء على ىذا ،نقوؿ  :إف جميع الصناديق االستثمارية ال يجوز الدخوؿ فيهاً ،
االستثمارية الخاصة باألسهم إنو ال يجوز الدخوؿ فيها ،بواقعها الحالي اآلف ،بواقعها الحالي ،لكن قد يوجد في
المستقبل صناديق استثمارية خاصة باألسهم النقية ،بأسهم الشركات النقية ،لو وجد فحينئذ نقوؿ :ال بأس ،لكن

الواقع ا لحالي اآلف للصناديق االستثمارية نقوؿ إنها تتعامل مع جميع الشركات المساىمة والتي ال تزيد نسبة الربا
فيها على ثبلثين في المائة ،وىي بهذا تكوف قد تعاملت مع شركات تتعامل بالربا.

وبناء على ىذا نقوؿ :إنو ال يجوز الدخوؿ في جميع الصناديق االستثمارية الموجودة اآلف.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :أرجو عرض سؤالي ألنني سأذىب اليوـ لشراء سيارة ،السؤاؿ

خيرا؟
يقوؿ :ما حكم اإليجار بنية التمليك وما ىي الشروط في ذلك وجزاكم اهلل ً
موضوعا ألحد الدروس ،اإليجار المنتهي بالتمليك ،وقد ذكرت الموضوعات التي سوؼ
ج :ىذا ىو سيكوف
ً
ندرسها ،ونتكلم عنها في ىذه الدورة ،وذكرت أف من ضمنها التأجير المنتهي بالتمليك ،فسنتكلم عنو إف شاء

اهلل بالتفصيل في درس قادـ ،وىناؾ صور ممنوعة ،وصور مباحة ،وسنعرض لهذه الصورة الممنوعة والمباحة،

وسيكوف ذلك إف شاء اهلل تعالى مفصبلً ،فنرجئ جواب السائل إلى حين عرض ىذا الموضوع في حينو.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما حكم التعامل مع الفروع اإلسبلمية في البنوؾ الربوية؟

ج :يجوز التعامل بالبيع والشراء حتى مع البنوؾ الربوية ،وذلك ألف النبي  تعامل مع اليهود ،وىم أكالوف
للسحت ،واهلل تعالى ذكر عنهم أنهم يأخذوف الربا ،
  

(ٔ)

ومع ذلك تعامل معهم النبي 

       

وتوفي ودرعو مرىوف عند يهودي بشعير اشتراه ألىلو ،وقبل

فإذا تعامل معهم النبي 
دعوتهم لما دعوه لوليمةً ،

فكونك تعامل مع بنك ربوي بشراء ونحوه ال بأس بو وال

حرج في ذلك ؛ ألف المسلم المرابي ال يكوف أسوأ من اليهودي ،واليهود ىم أكلة السحت وأكلة الربا ،ومع

ذلك تعامل معهم النبي . 
فإذا يجوز التعامل مع البنوؾ الربوية في شراء السلع ونحوىا ،إذا أردت أف تشتري عن طريقهم سيارة مثبلً أو

عقارا أو أي شيء ،فهذا ال بأس بو ،وال حرج في ذلك ،ولكن اإلشكاؿ ىو في فتح الحسابات الجارية في
ً
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البنوؾ الربوية ىذا ىو اإلشكاؿ ؛ ألف ىذا أقوى داعم للبنوؾ ،بل عمدة البنوؾ على ىذه الحسابات الجارية التي

ىي في حقيقتها قروض ،وليست ودائع ويسميها الناس ودائع ،ىذا ىو الذي يعني العلماء يعني تكلموا فيو.

وأما سؤاؿ األخ السائل عن الفروع اإلسبلمية نقوؿ سواء كانت فروع إسبلمية أو حتى البنك الربوي

التقليدي ،يجوز أف تشتري عن طريقو وال حرج في ذلك ،لكن اإلشكاؿ إنما ىو في فتح الحساب الجاري لدى

البنك الربوي.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :أوردتم مسألة السلم دليبلً على جواز بيع التقسيط فما وجو ذلك؟

ج :السلم :ىو عقد على موصوؼ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ،صورة السلم أعطيك

عشرة آالؼ لاير اآلف على أف تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا ،ويستفيد كل من
المسلم والمسلم إلي و ،فأحدىما يستفيد باالنتفاع برأس الماؿ بهذه العشرة آالؼ ،واآلخر يستفيد بالرخص ؛ ألف

قيمة مثبل مائة كيلو تمر تكوف أكثر من عشرة آالؼ ،لكن باعتبار أنو قدـ لو رأس الماؿ كاف ىناؾ شيء من

تخفيض الثمن ،فكل منهما ينتفع بهذا ،فهنا السلم فيو دين ،وىذا الدين فيو زيادة.

فمثبلً في مثالنا السابق ،نحن قلنا إف السلم يتبعو في الغالب تخفيض للمسلم ،فعندما تكوف مثبلً مائة كيلو

ألفا ،لكن لو بيعت عن طريق السلم تكوف بعشرة آالؼ ،فهذا المسلم
تمر سعرىا لو بيعت في وقتها اثنا عشر ً
الذي قدـ عشرة آالؼ استفاد زيادة في التمر ؛ ألنو لو اشترى مائة كيلو تمر في حينها لكاف قيمتها اثنا عشر

ألفا ،فهو انتفع يعني بهذه الزيادة ،وىنا وجدت زيادة مقابل زيادة األجل ،فهذا ىو وجو االستدالؿ بالسلم على
ً
جواز زيادة قيمة السلعة مقابل تأجيل الثمن.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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التأجير المنتهي بالتمليك
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو
ومن اىتدى بهديو واتبع سنتو إلى يوـ الدين.

أما بعد  :فحديثنا في ىذا الدرس عن التأجير المنتهي بالتمليك ،وىذا الموضوع موضوع مهم ،وقد جرى فيو

حيزا كبيرا من النقاش عند كبار العلماء ،وال أدؿ على ذلك من أنو عرض في
بحوث ومناقشات طويلة ،وأخذ ً

مجلس ىيئة كبار العلماء ثبلث مرات ،المرة األولى حصل شيء من الخبلؼ ولم ينتو العلماء على شيء ،ثم في

أيضا كاف ىناؾ نقاش كثير وطويل ،ولم ينتو العلماء على شيء ،ثم في الدورة الثالثة التي
الدورة التي بعدىا كذلك ً
أيضا حصل نقاش كثير ،ثم قرر العلماء قر ًارا باألغلبية.
بعدىا ً

فكوف ىذا الموضوع يطرح على مجلس ىيئة كبار العلماء في ثبلث دورات ،وحظي بهذا النقاش الطويل،

واختبلؼ اآلراء ،ال شك أنو موضوع في غاية األىمية ،والسبب في االختبلؼ في ىذا الموضوع ىو أنو موضوع

مستوردا ،وىنا وقعت
لم يكن معروفًا في البيئات اإلسبلمية من قبل ،وإنما نشأ عند الغرب ،ثم انتقل إلينا
ً
اإلشكالية في فهم طبيعة ىذا العقد ،وفي تكييفو الفقهي وحكمو الشرعي.
وبيعا ،ومعلوـ أف لكل منهما خصائص ،ولكن ىذا العقد ىو عقد مهجن يجمع بين
تأجيرا ً
ىذا العقد يجمع ً

خصائص البيع وخصائص اإلجارة ،ومن ىنا وقع اإلشكاؿ في فهمة وفي تكييفو الفقهي ،وفي حكمو الشرعي،

وقبل أف نشير إلى أراء العلماء في ىذا العقد ،ونبين بعد ذلك القوؿ الراجح فيو ،أشير أوالً إلى بعض األمور التي
يختص بها البيع ،واألمور التي تختص بها اإلجارة ،والتي ىي سبب وقوع اإلشكاؿ في فهم ىذا العقد .

أقوؿ البيع ىو عقد الزـ ،واإلجارة عقد الزـ ،ولكن اإلجارة بيع منافع ،بينما البيع تنقل العين مع المنفعة،

بينما في اإلجارة إنما تملك المنفعة فقط ،فيصح أف نقوؿ :إف اإلجارة نوع من البيع ،لكنو نوع خاص ،فهي بيع
منافع ،فمثبلً عندما تستأجر بيتا لمدة سنة ،أنت تملك منفعة ىذا البيت لمدة سنة ،ولذلك لو لم يتيسر لك

ضررا ،كما نص
االنتفاع بهذا البيت لك أف تؤجره غيرؾ ،بشرط أف يكوف مثلك أو أقل منك في الضرر ،ال أكثر ً
ضررا ،وذلك ألنك تملك المنفعة .
على ذلك الفقهاء ،بشرط أف يكوف مثلك أو أقل منك ،ال أكثر ً

وبهذا نعرؼ أنو بالبيع تنتقل العين مع المنفعة ،بينما في اإلجارة إنما الذي ينتقل ىو المنفعة فقط ،وكاف

الناس في السابق ال يعرفوف إال البيع بالتقسيط ،وقد سبق أف تكلمنا باألمس عن أبرز صوره ،ىذا البيع ينتقل معو

المبيع إلى المشتري ،وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري ،ويبقى الدين في ذمتو ،فمثبلً من اشترى سيارة بمائة
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ألف لاير مقسطة ،من حين الشراء تنتقل الملكية إلى المشتري ،وتبقى المائة ألف لاير ىذه دينًا في ذمتو ،يسددىا

في مدة معينة قد تكوف سنة أو سنتين أو أكثر.

ملكا للمؤجر ،فمن استأجر بيتا يبقى
بينما في اإلجارة ،ال تنتقل ملكية العين إلى المستأجر ،وإنما تبقى ً
البيت ملكا للمؤجر ،إنما فقط ىذا المستأجر إنما ملك المنفعة ،فهذا العقد يهدؼ إلى إظهار عقد البيع في

مالكا للمبيع ،وبالتالي يتفادى عدـ تصرؼ  -ىذا الذي
صورة إيجار ،فيتفادى البائع بذلك عدـ اعتبار المشتري ً

انتقلت إليو العين  -عدـ تصرفو في المبيع ،وتبقى الملكية لهذا المؤجر.

فإذًا الغرض والهدؼ من ىذا العقد ىو ضماف بقاء ملكية ىذا الشيء الذي يراد انتقالو بالتأجير المنتهي
بالتمليك ،وضم اف بقاؤه للمؤجر ،وعدـ تصرؼ ىذا المستأجر فيو ببيع أو غيره ،ىذا ىو الغرض والهدؼ من ىذا
العقد.

ويرجع تاريخ ىذا العقد ،التأجير المنتهي بالتمليك ،على ما قيل إلى عاـ ٔٛٗٙـ ،حين ظهر ىذا العقد

ألوؿ مرة في إنجلترا تحت اسم " الهاي بير شاس" بهذا المسمى ،ثم بعد ذلك تطور ىذا العقد ،وأصبح يتطور

شيئًا فشيئًا ،وظهر بعد ذلك في دوؿ أخرى في الواليات المتحدة وفرنسا ،ثم ال يزاؿ ىذا العقد يتطور حتى
انتقل إلى الببلد اإلسبلمية.
فنشأتو إنما كانت في ببلد الغرب ،والعقود التي تنشأ في ببلد الغرب تنشأ بإشكاالتها ألنها بيئات كافرة،

مستوردا من الغرب،
ويقوـ اقتصادىا ويرتبط بالربا وبأمور تختلف نظرة اإلسبلـ عنها ،فإذًا ىذا العقد إنما أتى إلينا
ً
مخرجا لها ؛ ألنها في البيع بالتقسيط تنتقل الملكية مباشرة
وقد وجدت الشركات والبنوؾ في تطبيق ىذا العقد
ً
إلى المشتري ،وربما يتعذر تسديد المشتري لؤلقساط  ،بينما في ىذا العقد تبقى الملكية للمؤجر ،وبذلك تتفادى

الشركات والمؤسسات انتقاؿ ملكية المبيع ،ولهذا انتشر ىذا العقد عند كثير من الشركات والمؤسسات ،ولما

ظهر ىذا العقد اختلف العلماء المعاصروف في نظرتهم لو ،وفي التكييف الفقهي لو ،وبحث في ىيئة كبار العلماء
في المملكة العربية السعودية ،ثم بحث في مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي.

أما الهيئة فكما ذكرت في بداية الدرس بحث ىذا الموضوع في ثبلث دورات ،وبحث في الدورة التاسعة

واألربعين ،والدورة الخمسين والحادية والخمسين ،أما الدورة األربعين و الخمسين فحصل نقاش واختبلؼ بين

العلماء ولم يخرجوا من ذلك بشيء ،أما في الدورة الحادية والخمسين فقد صدر قرار باألغلبية ،وكاف من أبرز
العلماء في ذلك الوقت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمو اهلل ،ويبلحظ أف ىذا القرار لم يفصل في

وصورا للمنع  ،وذكر
صورا للجواز
ً
الصور ،وإنما اعتبر صورة واحدة ،بينما أتى بعده قرار المجمع الفقهي ،وذكر ً
ضابط الجواز ،وضابط المنع ،ولهذا تميز قرار المجمع الفقهي بشمولو وبدقتو.
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ولهذا فإف قرار المجمع الفقهي يعد أفضل من قرار ىيئة كبار العلماء ،أو بعبارة أدؽ ،قرار المجمع الفقهي

أشمل من قرار ىيئة كبار العلماء ،ويعتبر قرار ىيئة كبار العلماء من ضمن ما تضمنو قرار المجمع الفقهي،

معا ،وستبلحظوف ىذا ،لكن قرار ىيئة كبار العلماء إنما حصر في الصورة الممنوعة فقط ،وجاء
وسنذكر القرارين ً
في قرار ىيئة كبار العلماء وأبدأ بو باعتبار أنو ىو السابق من حيث الترتيب الزمني جاء فيو:

وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس باألكثرية  -وإنما كاف باألكثرية ألف من العلماء من خالف ،فرأى

شرعا لما يأتي :ثم ذكرت ثبلثة أمور :
الجواز بضوابط  -أف ىذا العقد غير جائز ً

األمر األوؿ :أنو جامع بين عقدين على عين واحدة  ،وىذا ىو أبرز المبلحظ على ىذا العقد ،أنو جامع بين

عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدىما ،وىما مختلفاف في الحكم متنافياف فيو ،فالبيع يوجب انتقاؿ
العين بمنافعها إلى المشتري ،وحينئذ ال يصح عقد اإلجارة على المبيع ؛ ألنو ملك المشتري .

واإلجارة توجب انتقاؿ منافع العين إلى المستأجر ،توجب انتقاؿ العين إلى المستأجر ،والمبيع مضموف على

المشتري بعينو ومنافعو ،فالتلف عليو ،يعني التلف على المشتري ،عينا ومنفعة ،فبل يرجع بشيء منهما على

البائع ،والعين مستأجرة بضماف مؤجرىا فتلفها عليو عينًا ومنفعة ،إال أف يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.

يعني أف أحكاـ البيع وخصائص البيع ،تختلف عن أحكاـ وخصائص اإلجارة ،البيع يوجب انتقاؿ العين

بمنافعها للمشتري ،بينما في اإلجارة الذي ينتقل ىو منافع العين فقط ،منافع العين فقط ،ثم إنو في البيع ينتقل
المبيع بعينو ومنافعو ،فلو حصل تلف ،فالذي يتحمل ىو المشتري ،بينما في اإلجارة المستأجر أمين ،ومعنى

قولنا :أمين أنو ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط ،بينهما فرؽ كبير.

ثانيًا  :أف األجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط ،أف األجرة تقدر في ىذا العقد سنويا أو شهريا بمقدار

مقسط ،يستوفى بو قيمة المعقود عليو ،يعده البائع أجرة من أجل أف يتوثق بحقو ،حيث ال يمكن للمشتري بيعو،

ألفا ،وأجرتها الشهرية ألف لاير ،حسب المعتاد،
مثاؿ ذلك إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ً
جعلت األجرة في ىذا العقد ألفين ،وىي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة.

فتبلحظوف في التأجير المنتهي ب التمليك أف األجرة ترفع ،يعني لو كانت ىذه السيارة تؤجر عادة ألف لاير في

الشهر ،فإنها تجعل ألفا لاير ،فيرفع ىذا القسط ،فبل ندري ىل ىو قسط المبيع أو أنو قسط اإلجارة ،فإذا أعسر

بالقسط األخير ،ىذا المستأجر ،إذا أعسر بالقسط األخير مثبل على سبيل المثاؿ أو في أي قسط ،سحبت منو

العين باعتبار أنها مؤجرة ،وال يرد عليو ما أخذ منو بناء على أنو استوفى المنفعة ،وال يخفى ما في ىذا من الظلم

واإللجاء لبلستدانة ؛ إليفاء القسط األخير.
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ففي ىذا العقد يبلحظ أوالً ارتفاع القسط ،إذا كانت السيارة في العادة تؤجر بألف تؤجر بألفين ،ثم إذا
تأخرت في سداد أي قسط من األقساط ،ولو القسط األخير ،فإنها تسحب منك السيارة ،ويضيع عليك كل ما
دفعتو ،فيبلحظ أف ىذا العقد يحمي طرفا دوف طرؼ ،وكلو في صالح المؤجر ،بينما المستأجر يقع عليو الظلم،

ظلما في الحقيقة لهذا
فهذا ابتكره بعض التجار وكلو في صالح المؤجر على حساب المستأجر ،بل إف فيو ً
المستأجر.
ففي مثالنا السابق ،ىذا شخص استأجر ىذه السيارة ،ويدفع كل شهر ألفي لاير ،وقيمتها خمسوف ألفا ،لما

بقي القسط األخير حصل عنده ظرؼ ،ما تمكن من دفعو ،يأتي ىذا المؤجر ويسحب ىذه السيارة ويضيع عليو

كل ما دفعو ،وال شك أف ىذا فيو ظلم ،وفيو تعد وعدـ إنصاؼ ،وىذا ملحظ من المبلحظ التي ألجلها منع ىذا
العقد.

ثالثًا :أف ىذا العقد وأمثالو أدى إلى تساىل الفقراء في الديوف ،حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة
منهكة ،وربما يؤدي إلى إفبلس بعض الدائنين وضياع حقوقهم في ذمة الفقراء.
ال شك أف مثل ىذه العقود أدت إلى تساىل كثير من المحتاجين ومن الفقراء ،وىذه العقود في الحقيقية

ابتكرت ألجل ابتزاز ىؤالء الضعفاء وىؤالء الفقراء.

وكما يقوؿ بعض الناس يقولوف  :مشلكة الفقير أنو ليس أف ما عنده قليل ،ولكن المشكلة أف الغني يطمع

فيما في يده ،ىؤالء األغنياء يطمعوف فيما في أيدي الفقراء ،فيبتكروف مثل ىذه العقود ألخذ ما في أيديهم.

فبلحظ ىنا أف ىذا العقد إنما ىو في صالح المؤجر ،ويعطي ضمانات وحماية لهذا المؤجر على حساب ىذا

المستأجر الضعيف ،فهو في صالح طرؼ دوف طرؼ.

وىذا المستأجر ربما تقوده الحاجة إلى ىذا العقد ؛ ألن و يرى أنو بالنسبة لو مريح ،وأنو ميسر ،فيلجأ لمثل

ىذا العقد ،فتنشغل ذمتو بالديوف من حيث ال يشعر وتتراكم ،والدين أمره عظيم في دين اإلسبلـ ،حتى إف النبي
 أخبر بأف الشهيد الذي باع نفسو هلل يغفر لو كل شيء إال الدين ،كل شيء يغفر لو إال الدين.
نكاحا أمره بأف يستعفف ،ولم يأمره باالقتراض أو باالستدانة 
وحتى إف اهلل  أمر الفقير الذي ال يجد ً
           

(ٔ)

وما ذاؾ إال لعظم شأف الدين ،وقاؿ عليو

خاتما من حديد  ولم يطلب منو أف يستدين من
مهرا   :التمس ولو ً
الصبلة والسبلـ لمن لم يجد ً
 - 1سورة النور آية .33 :
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الصحابة ،فلما لم يجد قاؿ  :ىل تحفظ شيئًا من القرآف ؟ قاؿ :نعم سورة كذا وكذا ،قاؿ :زوجتكها بما
معك من القرآف  فالدين أمره عظيم وىذا النوع من العقود يؤدي إلى إشغاؿ ذمم الفقراء بهذه الديوف.
إذا ىذا ىو قرار ىيئة كبار العلماء في ىذا العقد وكما سمعتم أنو خاص بالصورة الممنوعة.

ثم بعد ذلك مجلس مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،درس ىذا

أيضا في مجلة
الموضوع في دورتو الثانية عشرة ،التي عقدت بالرياض ،وكتب في ذلك عدة أبحاث ونشرت ً
جائزة للتأجير المنتهي
صورا ً
صورا ً
جائزة وصورا ممنوعةً ،
المجمع ،وذكر المجمع ىنا في قراره أف ىناؾ ً
بالتمليك ،وصورا ممنوعة ،وىذا ىو األقرب ،واهلل أعلم ،في ىذا العقد.

وأف الصور الممنوعة التي تتضمنها قرار ىيئة كبار العلماء ىي يعني داخلة في قرار المجمع ،فيكوف قرار

ىيئة كبار العلماء إنما تضمن فقط الصور الممنوعة ،ولم يذكر الصور الجائزة ،بينما قرار المجمع تضمن الصور

الجائزة والصور الممنوعة .

والمهم في ىذا المعرفة بضابط الجواز وضابط المنع.

ضابط المنع في الصور الممنوعة أنقلها من قرار المجمع :أف يرد عقداف مختلفاف في وقت واحد على عين

واحدة في زمن واحد ،إذا ىذا ىو الضابط "أف يرد عقداف مختلفاف في وقت واحد على عين واحدة في زمن

جميعا عقد بيع وعقد تأجير في نفس الوقت ،على عين واحدة ،وسيأتي لهذا أمثلة .لكن
واحد" فيكوف العقداف ً
ىذا ىو الضابط" .أف يرد عقداف مختلفاف في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد".

أما ضابط الجواز  :فهو وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر زمانًا ،بحيث يكوف إبراـ عقد

البيع بعد عقد اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة ،والخيار يوازي الوعد في األحكاـ.

إذا ضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر زمانا ،بحيث يكوف إبراـ عقد البيع بعد

عقد اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة ،وىذا سوؼ نبينو إف شاء اهلل بالمثاؿ.
أيضا من ضوابط الجواز:
ً

ثانيًا :أف تكوف اإلجارة فعلية ،وليست ساترة للبيع ،يعني تكوف اإلجارة حقيقية ،وال تكوف مجرد صورية أو

غطاء لهذا البيع.

ثالثًا :أف يكوف ضماف العين المؤجرة على المالك ال على المستأجر ،وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين

من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطو ،وال يلزـ المستأجر بشي إذا فاتت المنفعة.
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العين المستأجرة إذا حصل فيها تلف من الذي يض منها؟ الذي يضمن ىو المؤجر إال إذا كاف ىناؾ تعد

وتفريط من المستأجر ،الذي يضمن العين المؤجرة ىو المؤجر ؛ ألف المستأجر أمين ،وإذا قاؿ الفقهاء أمين

فيقصدوف بذلك أنو ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط.

فعندما مثبلً تستأجر سيارة ،ثم تتلف السيارة أو تحترؽ أو يكوف فيها خراب ،فأنت أيها المستأجر ليس

عليك شيء ،إال إذا كاف منك تعد أو تفريط ،بينما لو اشتريت سيارة ،ثم تلفت أو احترقت فضمانها عليك أنت

مطلقا ،المشتري ىو الذي يكوف عليو الضماف مطلقا ،بينما المستأجر ال ضماف عليو إال إذا تعدى
أيها المشتري ً
أو فرط ،ونحن نريد أف نجعل العقد في الصور الجائزة ،نجعلها عقد إجارة ،فإذا أردنا أف نجعلو عقد إجارة
حقيقية ،فبل بد أف يكوف الضماف على المؤجر الذي ىو المالك.

ابعا :من ضوابط الجواز ،إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة ،فيجب أف يكوف التأمين تعاونيا
رً
إسبلميا ،ال تجاريا ،ويتحمل و المؤجر وليس المستأجر؛ إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أف يكوف التأمين
تعاونيا ال تجاريا ؛ ألف التأمين التجاري محرـ والتأمين التعاوني جائز ،ولكن من الذي يتحمل ىذا التأمين؟ ال بد

ملكا للمؤجر ،وألننا قلنا :نحن نريد أف نعتبره عقد
أف يتحملو المؤجر وليس المستأجر؛ ألف العين ال زالت ً
إجارة ،وليس عقد بيع ،عقد إجارة حقيقية ،فالذي يتحمل ىذا التأمين المؤجر.

صحيحا نجعل تحمل تبعة
عقدا
بينما في الصور الممنوعة الذي يتحملو المستأجر ،حتى نضبط العقد ليكوف ً
ً

التأمين على المؤجر ،وليس على المستأجر.

خامسا :يجب أف تطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكاـ اإلجارة ،طواؿ مدة اإلجارة ،وأحكاـ
ً
البيع عند تملك العين .إذا تطبق أحكاـ اإلجارة طواؿ مدة اإلجارة ،وأحكاـ البيع عند تملك العين.
سادسا :تكوف نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر ال على المستأجر طواؿ مدة اإلجارة .إذا نفقات
ً

الصيانة وما تحتاج إليو ىذه العين على المؤجر ؛ ألنو ىو المالك في الحقيقة لهذه العين ،إال ما يتعلق بتشغيل
ىذه العين واستهبلكها فعلى المستأجر.

نحن نريد عندما نصيغ ىذا العقد صياغة ال إشكاؿ فيها من الناحية الشرعية ،نجعل ىذا العقد عقد إجارة،

عقد إجارة حقيقي ة ،يترتب عليو كل ما يترتب على اإلجارة من أحكاـ ،مع وعد غير ملزـ بالتمليك ،إما عن طريق
الهبة أو عن طريق عرضها للبيع ،بقيمتها السوقية كما يأتي.

ولهذا نقوؿ :من صور العقد الممنوعة بعد ما عرفنا الضابط ،ضابط المنع وضابط الجواز ،من صور العقد

الممنوعة:
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أوال :عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة ،مقابل ما دفعو المستأجر من أجرة خبلؿ المدة المحددة

المتفق عليها ،فإذا وضع عقد أجرة وخبلؿ مدة معينة ،إذا سدد جميع األقساط تملك السلعة ،فهذه من الصور

الممنوعة؛ ألنو اجتمع اآلف عقداف في وقت واحد على عين واحدة ،فانطبق عليها ضابط المنع.

ثانيًا :أيضا من الصور الممنوعة :إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة ،مع عقد بيع لو ،معلق على

سداد جميع األجرة المتفق عليها ،خبلؿ المدة المعلومة ،فإذا كانت اإلجارة متضمنة عقد بيع معلق على سداد

أيضا من الصور الممنوعة.
جميع األجرة ،فهذه ً

الفرؽ بين الصورة األولى والثانية؟ الصورة األولى العقد ينتهي بتملك العين مؤجرة تلقائي ََا دوف إبراـ عقد

جديد ،انتهى العقد ،عقد التأجير ،تملك ىذا المستأجر العين بدوف إبراـ أي عقد آخر ،فتنقلب اإلجارة في نهاية
بيعا تلقائيا.
المدة ً

بينما في الصورة الثانية :يكوف ىناؾ إجارة مع عقد بيع ،لكنو معلق على سداد جميع األجرة.

اتضح الفرؽ بين الصورتين ،الصورة األولى  :عقد إجارة ينتهي بتملك المستأجر للعين دوف إبراـ عقد آخر

يعني دوف إبراـ عقد بيع آخر.

الصورة الثانية :إجارة مع عقد بيع معلق على سداد جميع أقساط األجرة.

أيضا :عقد إجارة حقيقي واقترف بو بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ،الحظ ىنا لصالح
ومن الصور الممنوعة ً

المؤجر ،وليس المستأجر ،ويكوف مؤجبلً إلى أجل طويل ،قالوا :وىذا ما تضمنتو الفتاوى والقرارات الصادرة من
الهيئات العلمية ومنها ىيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

فهذه الصور الثبلث في الحقيقة ترجع إلى ما ذكرناه من ضابط المنع ،وىو ورود عقد بيع وعقد إجارة في

أيضا غيرىا.
الوقت نفسو على عين واحدة ،وىذا يتضمن ىذه الصور الثبلث ،وربما ً

الصورة األولى :إذا كاف تأجير ينتهي بالتمليك تلقائيا ،من غير إبراـ عقد بيع ،وىذه أبرز الصور ،يكتب تأجير

ينتهي بالتمليك ،وإذا التزمت بسداد ىذه األقساط ،ينتهي األمر إلى تملك ىذه السلعة ،إذا ىذه الصورة ممنوعة

غير جائزة.

الصورة الثانية  :تأجير مقترف ببيع معلق على سداد جميع األقساط ،فأيضا ىذه ينطبق عليها ضابط المنع،

وورود عقد اإلجارة والبيع في الوقت نفسو على عين واحدة.

أيضا من الصور الممنوعة  :تأجير مقترف ببيع ،بشرط الخيار للمؤجر مع أجل طويل  .ىذه أيضا من الصور

الممنوعة .
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فبلحظوا أف ىذه الصور كلها يجمعها ،أنو حصل عقد بيع وعقد إجارة في الوقت نفسو على عين واحدة،

فهي في الحقيقة ترجع إلى ضابط المنع الذي ذكرناه ،ولذلك إذا ضبطت الضابط يكفي في فهم الصور الممنوعة

.

أما الصور الجائزة  - :نحن ذكرنا الصور الجائزة  -الضابط فيها أال يكوف العقداف في وقت واحد ،وإنما

يكوف عقد البيع بعد عقد اإلجارة زمنًا ،ويترتب على ذلك ما يترتب على اإلجارة من أحكاـ .

فيكوف ال عقد عقد إجارة حقيقي ،مع وعد بالهبة مثبل ،وعد بالتمليك عن طريق الهبة أو عن طريق البيع،

فيكوف من صور العقد الجائزة عقد إجارة ،يمكن المستأجر من خبللو من االنتفاع بالعين المؤجرة ،مقابل أجرة

معلقا على سداد كامل األجرة ،وذلك بعقد مستقل أو
معلومة ،في مدة معلومة ،واقترف بو عقد ىبة للمستأجرً ،

وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة.

فيكتب عقد إيجار حقيقي ،ويذكر ىذا المؤجر يقوؿ :أنت أيها المستأجر إف التزمت بالسداد ولم تتأخر

فإنني أعدؾ بأف أىب لك ىذه العين ،على سبيل الوعد ،أو على سبيل العقد ،يعقد معو عقد ىبة ال مانع من

ىذا ،اإلنساف حر في مالو يهبو لمن يشاء ،فلو مثبل قلت لزميلك  :يا فبلف  -يعني حتى أبسط المسألة ،يعني

أضرب مثاال  -لو قلت لزميلك  :يا فبلف أنا عندي سيارة سوؼ أؤجرىا عليك لمدة ثبلث سنين ،عقد إيجار
وعدا غير ملزـ ،أعدؾ بأنك إذا التزمت لي في سداد جميع األقساط في وقتها المحدد أىبها
حقيقي ،وأعدؾ ً
لك ،فهذا ال مانع منو ،ال مانع من ىذا.
فيكوف إذا ىذا من صور ىذا العقد الجائزة.

وأيضا من الصور الجائزة :عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من سداد جميع
ً
األقساط المستحقة ،خبلؿ المدة ،في شراء العين المأجورة بسعر السوؽ عند انتهاء مدة اإلجارة ،عقد إجارة مع
إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من سداد جميع األقساط في شراء العين المأجورة بسعر السوؽ عند

انتهاء مدة اإلجارة.

فيجعل العقد عقد إجارة حقيقي ،ويتضمن ىذا العقد ،يقوؿ بعد انتهاء سداد جميع األقساط لهذا المستأجر

الخيار في شراء ىذه العين بقيمتها في السوؽ ،فكأنو يقوؿ :إذا التزمت لي بسداد جميع ىذه األقساط أنا أبيعك

أيضا ال بأس بو ،وال مانع منو .
إياىا بقيمتها في السوؽ ،فهذا ً

فيكوف أعطاه الخيار في شراء ىذه العين من بعد االنتهاء من سداد جميع أقساط األجرة.
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أيض ا من الصور الجائزة :عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة
ً

معلومة ،واقترف بو وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر ،بعد سداد كامل األجرة ،بثمن يتفق عليو الطرفاف .فهنا

عقد إجارة مع وعد بالبيع.

الفرؽ بين ىذه الصورة والصورة السابقة :الصورة األولى كاف عقد إجارة مع إعطاء الخيار للمستأجر في شراء

العين بسعرىا في السوؽ ،بينما الصورة الثالثة  :ىو عقد إجارة مع وعد ببيعها بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفقاف

عليو ،يقوؿ مثبلً  :أنا أؤجرؾ ىذه السيارة ،تسدد لي في كل شهر ألفي لاير ،لمدة مثبل سنتين أو ثبلث سنوات،

وأعدؾ بأنك إذا التزمت لي في سداد ىذه األقساط ،أنا أبيعك إياىا بعشرة آالؼ ،واتفقا على ىذا ،فهنا ال مانع

ألنو يكوف تأجير مع وعد بالبيع.

نوضح بمثاؿ بسيط ،قلت لزميلك  :أنا عندي سيارة أؤجرىا عليك خبلؿ سنتين تدفع لي كل شهر ألفي لاير،

وإذا الت زمت لي بالسداد في الوقت المحدد ،أنا أعدؾ بأف أبيعك ىذه السيارة بعشرة آالؼ مثبل ،أبيعك إياىا
بيعا ،ىذا ال مانع منو  .ال مانع من ىذا .

أيضا من الصور الجائزة :عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة ،معلومة في
ً

مدة معلومة ،ويعطي المؤجر المستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ،على أف يتم البيع
في وقتو بعقد جديد بسعر السوؽ أو حسب االتفاؽ في وقتو ،مرة أخرى عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع

بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ،ويعطي المؤجر ىذا المستأجر حق الخيار في تملك العين

المؤجرة في أي وقت يشاء ،على أف يتم البيع في وقتو بعقد جديد بسعر السوؽ أو حسب االتفاؽ في وقتو.

فيقوؿ :أنا أعقد معك عقد إجارة حقيقي ،ولكن متى ما أردت شراء ىذه العين ،فأخبرني أبيعك إياىا ،إما

بسعرىا في السوؽ أو بثمن يتفقاف عليو في حينو ،فمثبلً أتي شخص يريد من آخر سيارة بالتقسيط ،قاؿ المؤجر :

تأجيرا،
أنا واهلل ما أريد أف أبيعك ؛ ألنو ربما ال يثق في صاحبو ،أو قاؿ :أنا أريد أنا أؤجر عليك ىذه السيارة ً
ولكن أخبرني متى ما أردت شراءىا خبلؿ ىذه المدة ،فأخبرني أنا أبرـ معك عقد البيع ،إما بسعرىا في السوؽ،
أو بثمن يتفقاف عليو في حينو ،ىذا ال بأس بو ؛ ألف ىذا في الحقيقة ينطبق عليو ضابط الجواز.

فلم يكن ىنا عقد إجارة وعقد بيع في وقت واحد على عين واحدة ،وإنما كاف عقد إجارة ،مع وعد لو

بتمليك ىذه العين بعقد بيع مستقل آخر ،في وقت الحق ،وىذا ال مانع منو.

فإذا ىذه بعض الصور الجائزة ،والمهم ىنا ضابط الجواز ،وضابط المنع ،إذا ضبطت ضابط الجواز وضابط

المنع ،استطعت أف تعرؼ الصور الجائزة من الصور الممنوعة ،ولهذا نقوؿ :إنو يمكن أف تصاغ عقود التأجير
المنتهي بالتمليك صياغة بحيث يتبلفى فيها المحاذير الشرعية .
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وأنا رأيت عقود بعض الشركات التي تبيع سيارات بالتقسيط ،ولجأت إلى ىذا العقد ،وقد صيغ لهم ىذا

العقد صياغة شرعية صحيحة ،فكتب في العقد عقد تأجير ،ولم يشر إلى البيع إطبلقًا ،عقد تأجير حقيقي ،ويلتزـ

المؤجر بالضماف وىو الذي يلتزـ بالصيانة ويترتب عليو ما يترتب على اإلجارة من أحكاـ ،ويكوف التأمين تعاوني
على المؤجر وليس على المستأجر ،يعني يترتب عليو جميع ما يترتب على اإلجارة من أحكاـ ،مع وعد بهبة ىذه

السيارة لهذا المستأجر إف ىو التزـ بسداد جميع األقساط ،وىذا ال بأس بو ،وىذا في الحقيقية مخرج ،وفيو

شيء من العدؿ واإلنصاؼ.

بينما الصور الممنوعة ،فيها ظلم لهذا المستأجر ،ومبالغة في إعطاء الحماية لهذا المؤجر ،على حساب ىذا

المستأجر ،بينما الصور الجائزة فيها مصلحة للطرفين ،وال يكوف فيها أي محظور شرعي ،ولهذا وردت أسئلة في
الدروس السابقة عن التأجير المنتهي بالتمليك.

فبعض اإلخوة :ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ نقوؿ ال نستطيع أف نجيب بالمنع وال بالجواز ،حتى

جائزا ،وإف انطبق عليو ضابط الصور
نعرؼ طبيعة ىذا العقد ،فإف انطبق عليو ضابط الصور الجائزة ،أصبح ً
ممنوعا .
الممنوعة ،أصبح
ً
والمهم ىو أف نضبط الضابط ،فإذا ورد التأجير والبيع على عين واحدة ،في وقت واحد ،فيكوف ىذا من

الصور الممنوعة ،وإذا كاف العقد عقد تأجير حقيقي ،مع وعد بتملك العين عن طريق الهبة ،أو عن طريق البيع،
فنعرؼ أنو من الصور الجائزة.

فإذا ال نستطيع أف نحكم على التأجير المنتهي بالتمليك ،بأنو من الصور الجائزة أو الممنوعة حتى نعرؼ

طبيعة ذل ك العقد ،ولهذا ينبغي للمؤسسات والشركات والبنوؾ التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك ،أف تطلب
موافقا للشريعة.
صياغة ىذا العقد من قبل فقهاء ،بحيث يتم صياغتو ليكوف ً

ويمكن في الحقيقة أف تحقق ىذه الشركة أو ىذه المؤسسة غرضها وىدفها مع عدـ الوقوع في المحظور،

مع عدـ وقوع في المحظور ،وىذا من ثمرة التفقو في ىذه المعامبلت  .فمثبلً  :شركة عندىا ىذا العقد تأجير

المنتهي بالتمليك ،إف أخذتو بالصورة الواردة إلينا من الغرب ،بصورتو المستوردة ،وقعت في المحظور الشرعي،

وينطبق عليو ما ذكر في حيثيات قرار ىيئة كبار العلماء.

ولكن إ ف تمت صياغة ىذا العقد صياغة شرعية صحيحة ،بحيث يتبلفى المحاذير الشرعية ،فإف ىذه الشركة

وأيضا يحقق ىذا المستأجر غرضو من غير وقوع في المحظور ،يكوف في ىذا
أو المؤسسة تحقق غرضهاً ،
أيضا ضمانًا لحق الشركة من غير وقوع في المحظور ،انظر إلى ثمرة التفقو
تسهيبلً على ىذا المستأجر ،ويكوف ً
في الدين.
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ولهذا فإنني أرى أف الشركات ،والمؤسسات التي تمارس التجارة في الوقت الحاضر ،ينبغي أف يكوف عند

كل منها ىيئة شرعية ،أناس فقهاء متخصصوف ؛ ألنهم يستطيعوف أف يصيغوا العقود بطريقة شرعية صحيحة،

يحصل معها الغرض ،من غير وقوع في المحظور.

وسبق أف ذكرنا في الدروس السابقة قصة التمر الذي أتي للنبي 

فسأؿ عنو قاؿ  :أكل تمر خيبر

ىكذا ؟ قالوا :ال إنا نبيع الصاع من ىذا بالصاعين ،والصاعين بالثبلثة ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ... :أوه ىذا

جديدا  فأرشد إلى ىذا المخرج الذي يتحقق بو الغرض
عين الربا ولكن بع الجمع بالدراىم واشتري بالدراىم ً

من غير وقوع في المحظور.

مع أف النتيجة واحدة بيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد ىي نفسها بيع الصاعين بتمر رديء

بدراىم ،ثم يشتري بهذه الدراىم صاع من تمر جيد النتيجة واحدة ،ولكن ىذه األولى صورة ممنوعة ،بل سماىا
النبي  عين الربا ،والصورة الثانية صورة جائزة .
إذا يمكن أف تصاغ بعض العقود بطريقة شرعية صحيحة مع عدـ وقوع في المحظور ،وىذا إنما يكوف من

التفقو في ىذه المسائل ،وىذه األحكاـ ،وىذا من ثمرة الفقو في الدين ،ومن ثمرة الفقو في ىذا النوع من

المعامبلت.

بقي أف نشير إلى أف ىناؾ بعض الشروط التي تتضمنها بعض عقود التأجير المنتهي بالتمليك وىي شروط

غير صحيحة:

من ىذه الشروط :مطالبة المؤجر المستأجر بدفعة مقدمة ،يعتبرىا ىذا المؤجر حقا لو ،على ىذا المستأجر

عند العقد ،وىذه الدفعة ليست أجرة مقدمة ،وال ضمانًا لسداد األجرة ،وقت استحقاقها في حاؿ تعسر السداد،
وإنما ىي دفعة مقدمة لهذا المؤجر ،يأخذىا على اعتبار أنها جزء من حقو ،وال حق لو في الحقيقة في ىذه

الدفعة ،يعني نحن اآلف قلنا  :إذا أردنا أف نصيغ ىذا العقد صياغة صحيحة ،فيصاغ على أنو عقد تأجير حقيقي،

إذا لماذا تشترط ىذه الدفعة ،بأي وجو حق تشترط ىذه الدفعة ؟.
ً

فإذا كنت تريد أف تصيغ ىذا العقد صياغة صحيحة ،فينبغي أف يصاغ على أنو عقد إجارة حقيقي ،فكونك

جزءا من األجرة ،وال ضماف لسداد األجرة في حالة
تشترط دفعة مقدمة في بداية العقد ،وليست ىذه الدفعة ً
التعسر ،ىذا يعني من اإلشكاالت الواردة في ىذا العقد ،ويعتبر ىذا شرطًا غير صحيح.
وأيضا من الشروط غير الصحيحة :إلزاـ المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة ،إلزاـ المستأجر بالتأمين أو
ً

بدفع تكاليف التأمين على العين المؤجرة ،وما داـ أف العقد عقد تأجير فيكوف التأمين ،أو تكلفة ىذا التأمين على
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المؤجر ا لحقيقي ،الذي يملك ىذه العين ،وليس على المستأجر ،ولكن ىذا المؤجر يريد أف يستغل حالة ىذا
المستأجر المسكين ،فيلزمو بدفع تكاليف التأمين ،وىذا شرط غير صحيح.

فإذا إذا كاف في ىذه العين التي تباع بالتأجير إذا كاف فيها تأمين ،فتكلفة التأمين على المؤجر ،وليست على
ً

أيضا غير صحيح.
المستأجر ،فإذا ىذا الشرط شرط ً

مطلقا ،سواء كاف بتعد أو تفريط،
أيضا من الشروط غير الصحيحة :أف يكوف ضماف التلف على المستأجر ً
ً

أو بدوف تعد وال تفريط ،وىذا الشرط غير صحيح ،إذ إف المستأجر أمين ،فبل يضمن إال إذا حصل منو تعد أو

مطلقا ،سواء تلفت العين المؤجرة بتعد أو بدوف تعد ،فهذا شرط غير صحيح .
تفريط ،أما إلزامو بالضماف ً

أيضا من الشروط غير الصحيحة :إلزاـ المستأجر بدفعة أخيرة ،ىي ثمن السلعة ،بعد استيفاء مدة
رابعاً :
أيضا شرط غير صحيح ؛ ألف ثمن السلعة بعد انتهاء اإلجارة ال يستحقو ىذا المؤجر إال بإبراـ
اإلجارة ،وىذا ً
عقد بيع ،إال بعد حصوؿ عقد بيع ،أما مطالبة ىذا الشخص المؤجر لهذا المستأجر بدفعة أخيرة ،ونحن قلنا :إنو

صحيحا ،ال بد أف يكوف عقد إيجار ،فبل معنى لو في الحقيقة مطالبتو بدفعة أخيرة ،ال
عقدا
حتى يكوف العقد ً
ً
معنى لو ،فهذا الشرط يكوف غير صحيح .

فهذه شروط توجد في بعض العقود ،وىي شروط غير صحيحة ،إذا وجدت فإنها غير صحيحة ،والعقد

صحيح ،العقد صحيح ،وىذه الشروط غير صحيحة.

فإذا نسطيع أف نصيغ عقد التأجير المنتهي بالتمليك صياغة صحيحة ،بعيدة عن ىذه المحاذير ،فنجعلو عقد

إجارة حقيقي ،مع وعد بالتملك ،عن طريق الهبة ،أو عن طريق البيع ،ويكوف خاليًا من ىذه الشروط غير
الصحيحة ،ال يكوف في دفعة أولى ،وال يكوف في دفعة أخيرة ،ويكوف الضماف والصيانة على المؤجر ،وال تكوف
على المستأجر ،وتكوف تكاليف التأمين  -إف كاف في تأمين  -على المؤجر ،وليس على المستأجر ،بهذا

نستطيع أف نصيغ ىذا العقد صياغة صحيحة سالمة من المحاذير الشرعية.

وىذا كما ذكرت ،استطاعت بعض الشركات والمؤسسات أف تحقق ىذا العقد بالصياغة الشرعية الصحيحة،

ولذلك استطاعوا أف يحصلوا على غرضهم من غير وقوع في المحظور .

ولكن كما ذكرت قبل قليل اإلشكاؿ ،أف بعض الشركات تأخذ ىذا العقد بجميع ما فيو من إشكاالت ،تأخذ

ىذا العقد المستورد بجميع ما فيو من إشكاالت ،وتطبقو بحذافيره ،وحينئذ يقع اإلشكاؿ.

ولكن لو أنو عرض على فقهاء متخصصين ،وصيغ بصياغة شرعية صحيحة ،سالمة من المحاذير ،فإنو يكوف

صحيحا ،ال حرج فيو ،وال إشكاؿ فيو ،ويحقق مصلحة الطرفين ،مصلحة الشركة أو المؤسسة ،ومصلحة
عقدا
ً
ً
ىذا المستأجر .
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بقي أف نقوؿ :إنو يغني عن ىذا العقد في الحقيقة عقد شرعي ،أو أمر شرعي ،ذكره اهلل  في كتابو ،وىو
يحقق الضماف للبائع باألجل أو بالتقسيط مع عدـ حصوؿ الضرر على المشتري ،وىو الرىن ،الرىن ذكره اهلل
تعالى في القرآف             :

(ٔ)

والنبي  رىن درعو عند

يهودي ،في شعير اشتراه ألىلو.

فالرىن يستطيع اإلنساف الذي يبيع باألجل أف يوثق حقو عن طريقو ،من غير حاجة للجوء إلى ىذه العقود،

وي ستطيع من يبيع باألجل أف يرىن المبيع بثمنو ،مثاؿ ذلك :بعت عليك سيارة بخمسين ألف لاير مؤجلة على
سنتين أو ثبلث ،وقلت  :ىذه السيارة ىي رىن بثمنها عليك ،يعني ما تستطيع أنت أف تتصرؼ فيها أنت أيها

المشتري حتى تسدد جميع المبلغ ،ىذا عقد يعني ىذا الرىن صحيح وال إشكاؿ فيو باإلجماع ،بإجماع العلماء ؛

ألنو منصوص عليو في كتاب اهلل 



 



(ٕ)

وبذلك يستطيع البائع أف يحقق غرضو،

ويستغني عن التأجير المنتهي بالتمليك ،لماذا لجأ التجار إلى ىذا العقد؟ حتى يضمن التاجر حقو فبل يتصرؼ

المشتري في المبيع قبل سداد ما عليو من استحقاؽ .

ألفا وقلت  :السيارة رىن بثمنها ،فحينئذ ال
فنقوؿ  :يحقق ىذا الغرض الرىن ،فإذا بعت سيارة بخمسين ً

يستطيع ىذا المشتري أف يبيع السيارة تبقى حتى يسدد كامل األقساط ،وبذلك يحقق ىذا البائع غرضو بضماف

ألفا مع رىنها عليو ،نفترض أنو لم يسدد،
حقو ،ونفترض أف ىذا المشتري الذي بيعت عليو السيارة بخمسين ً

سدد مثبلً خمسة أقساط ،ثم توقف ،يستطيع ىذا البائع أف يسحب السيارة ويبيعها ،ويأخذ حقو ويرجع الباقي

إلى المشتري ،ىذه ىي ثمرة الرىن خاصة على القوؿ الراجح ،وىو أنو ال يشترط للزوـ الرىن قبض العين

المرىونة ،ف إف العلماء قد اختلفوا في الرىن ،ىل يشترط للزومو أف يقبض المرتهن العين المرىونة ،أو أنو ال
يشترط القبض ،وإنما يلزـ الرىن بمجرد العقد؟

فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط القبض ،والمالكية ذىبوا إلى أنو ال يشترط

القبض ،وإنما يلزـ الرىن ب مجرد العقد ،وىذا ىو القوؿ الصحيح ،وىو الذي عليو المحققوف من أىل العلم ،وىو

الذي عليو العمل ،فبل يشترط إذا القبض ،يعني مثبلً عندما تبيع على آخر بيتًا بثمن مؤجل ،ثم إنك قلت لهذا

المشتري  :أريد منك رىن ،قاؿ  :خبلص أرىنك ىذا السيارات ،يقوؿ المشتري  :أرىنك ىذه السيارات  .ىل

 - 1سورة البقرة آية .183 :
 - 1سورة البقرة آية .183 :
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يشترط للزوـ ىذا الرىن أف تقبض ىذه السيارات عندؾ أنت أيها المرتهن ،أـ أنو ال يشترط ؟ تبقى السيارات عند

ىذا المشتري ينتفع بها مع لزوـ الرىن .

ىذه المسألة محل خبلؼ بين العلماء ،والصحيح أنو ال يشترط للزوـ الرىن القبض ،وىذا فيو توسعة على

الناس ،وىو الذي عليو العمل ،وحينئذ نقوؿ  :من أراد أف يبيع سلعة بالتقسيط ،يستطيع أف يرىن ىذه السلعة
ألفا مقسطة إلى سنة أو
بثمنها ،فينص في العقد على أف ىذه السلعة  -ىذه السيارة مثبلً  -أني بعتها بخمسين ً
سنتين أو أكثر ،وىي رىن على المشتري بجميع بثمنها ،وأشهد على ىذا شاىدين.

فإذا عجز المشتري عن السداد تباع ىذه السيارة ،ويستوفي البائع حقو .فعندنا في شريعة اإلسبلـ ما يحقق

مستوردا من الغرب ،أما إذا كاف يعني غير مستورد
ىذا الغرض ،ولكن بعض الناس ال يعجبهم الشيء إال إذا أتى
ً
من الغرب ،فإنو ال يعجبهم ىذا الشيء ،وصدؽ النبي   لتتبعن سنن من كاف قبلكم  وعلى الفقهاء

أيضا وطبلب العلم عليهم مسئولية في تنبيو التجار.
ً

يعني على الفقهاء أيضا وطبلب العلم عليهم مسئولية في تنبيو التجار وأصحاب المؤسسات والشركات على

مثل ىذه الضمانات التي أتت بها شريعة اإلسبلـ ،قبل أف يأتي بها الغرب ،فما الداعي للتأجير المنتهي بالتمليك
مع وجود ما يحقق ىذا الغرض في شريعتنا وىو الرىن ،فبالرىن -الحقيقة -يكوف ضماف للحقوؽ مع عدـ الوقوع
في المحظور ،ولكن لو أرادت شركة أو مؤسسة أو حتى فرد اللجوء إلى التأجير المنتهي بالتمليك ،فينبغي أف

عقدا
يصاغ ىذا العقد صياغة شرعية صحيحة خالية من المحاذير الشرعية ،فإذا صيغ بهذه الطريقة فإنو يكوف ً

صحيحا ال إشكاؿ فيو.
ً

أما أنو يتلقف بجميع ما فيو من إشكاالت فإنو يوقع في المحظور ،ونكتفي بهذا القدر ،واهلل تعالى أعلم،

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

س :أحسن اهلل إليكم ،أسئلة كثيرة حوؿ الفرؽ بين اإليجار المنتهي بالتمليك وبين بيع التقسيط؟

ج :نعم .الفرؽ بينهما :البيع بالتقسيط تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري مباشرة ،عندما أبيع عليك ىذه

ملكا لك ،وتستطيع أف تبيعها؛ يعني مثبل لو بعت عليك سيارة بخمسين ألفا إلى أجل،
السيارة بالتقسيط تصبح ً

واست لمتها مني ،ومثبل افترض أنها مقسطة عليك على خمس سنوات ،إذا استلمت ىذه السيارة تستطيع في اليوـ
الثاني أف تبيعها أنت وتتصرؼ فيها ،بينما في "التأجير المنتهي بالتمليك" -أو إذا أردنا أف نصيغ بالصياغة

ملكا للمؤجر.
الصحيحة نقوؿ" :التأجير مع الوعد بالتمليك" -ال تنتقل ملكية المبيع إلى المستأجر بل تبقى ً

93

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
مثبل ألف لاير أو ألفي لاير ،وأعدؾ بأنك إذا التزمت
ففي مثالنا السابق سيارة أؤجرىا عليك ،على الشهر ً
ملكا لي ،وال
ملكا لي أنا أيها المؤجر ،ال تزاؿ السيارة ً
بسداد جميع األقساط أىبها لك ،فبل تزاؿ السيارة ً
تستطيع أنت أيها ا لمستأجر أف تتصرؼ فيها بالبيع؛ لو أنك لما استلمت السيارة ذىبت وأردت أف تبيعها ،ال
تملك ىذا ال زالت السيارة ملكا لي.

فهذا ىو الفرؽ بين البيع بالتقسيط وبين التأجير مع الوعد بالتمليك ،ىذا ىو الفرؽ :أف المشتري بالتقسيط

يستطيع أف يتصرؼ في العين المباعة بينما المستأجر ال يستطيع؛ ألنو عقد إجارة ،لو استأجرت سيارة اآلف من
ِ
للمؤجر ،بينما لو اشتريت سيارة
ملكا
محل تأجير السيارات ىل تستطيع أف تبيعها؟ ما تستطيع؛ ألنها ما زالت ً
بالتقسيط تستطيع أف تبيعها ،وىذا ىو المعنى الذي ألجلو أوجد التأجير المنتهي بالتمليك؛ حتى يمنعوا

المستأجر من التصرؼ في العين المؤجرة ،يقولوف :حتى نمنعو وحتى نضمن حقنا نجعلو على شكل تأجير ،وال

نجعلو على شكل بيع .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من عماف يقوؿ :كثير من الناس يتعامل مع البنوؾ اإلسبلمية دوف النظر في

صحة تعامبلتها؛ وذلك إلحسانو الظن بهذه البنوؾ بحجة وجود لجنة شرعية فيها ،فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أوال :قوة الهيئات الشرعية فيها ،وتَ َمكنهم ،وورعهم.
ج :البنوؾ اإلسبلمية تختلف حقيقة من جهات ً

وأيضا من جهة :الرقابة على تطبيق قرارات الهيئات الشرعية ،وىذا ملحظ مهم؛ ألنو وجد -يعني -في بعض
ً

البنوؾ ا إلسبلمية ىيئات شرعية من علماء كبار ولكن اإلشكالية تأتي في التطبيق؛ ىذا الموظف ما يطبق
التعليمات ،ما يطبق قرارات الهيئة الشرعية.

ولذلك ال بد من أف يتبع وجود ىيئات شرعية رقابة مستقلة لتطبيق قرارات الهيئات الشرعية؛ ولهذا ال بد من

مبلحظة ذلك لمن يتعامل مع الب نوؾ اإلسبلمية ،ال بد من مبلحظة ذلك ،وأف ينظر إلى ىذا الهيئات الشرعية،

وأيضا ينظر لمسألة تطبيق قرارات ىذه الهيئة الشرعية.
ومدى تمكن أصحابها في العلم والورع والثقةً ،

والذي أرى أنو ينبغي لمن أراد أف يتعامل بالتجارة بالبيع والشراء أف يتفقو في ىذه المسائل ،أف يتفقو في

مثل ىذه المسائل خاصة أنو -وهلل الحمد  -يعني المجامع الفقهية والهيئات العلمية خدمت ىذه المسائل ،وكما
تروف في كل درس ننقل لكم قرارات من مجامع فقهية وىيئات علمية في كل درس ،فهذه الموضوعات قد

خدمت وهلل الحمد ،واألمة ال تزاؿ بخير؛ ولذلك ينبغي التفقو في مثل ىذه المسائل واألحكاـ.

وألحظ أف بعض طبلب العلم بعيدين عن مثل ىذه القرارات وىذه األحكاـ ،بل قاؿ لي بعض اإلخوة ممن

يحضروف ىذا الدرس يقوؿ :إف بعض المصطحات وبعض العبارات صعبة؛ ألننا أوؿ مرة نسمع مثل ىذا الكبلـ،
وىذا -يعني -أعتبره حقيقة تقصيرا؛ ينبغي لطالب العلم أف يكوف مستوعبًا لما يجري في المجتمع ،وأف يكوف
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على األقل يعرؼ رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية ،يعني إذا لم يكن عنده مثبل القدرة أو لم يكن الوقت

الكافي لمعرفة اآلراء واألدلة والمناقشات على األقل يعرؼ رأي الهيئات العلمية والمجامع الفقهية ،ىذا أعتبره

جزءا
الحد األدنى الذي ينبغي أف يعرفو طالب العلم ،وىذا -وهلل الحمد -متيسر ،وأحسب أف ىذه الدورة تؤدي ً

يعني من ىذا المعنى.

ولذلك من أراد أف يتعامل بالتجارة أو أراد أف يتعامل بالبيع وبالشراء ولو عن طريق البنوؾ اإلسبلمية فينبغي

لو أف يتفقو في مثل ىذه المسائل واألحكاـ.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا السائل يقوؿ :في إحدى الصور الجائزة :إذا وقع عقد إيجارة واقترف بو عقد ىبة

معلقا على سداد كماؿ األجرة ،لكن في حاؿ عدـ سداد كماؿ األجرة ،فهل تسحب السيارة من
للمستأجر ً
المستأجر؟ ثم إذا سحبت منو أليس يكوف ىذا تأجيرا منتهيًا بالتمليك لكن وضع عقد الهبة حيلة على ىذا العقد،
فهل يجوز ذلك؟

صحيحا ال بد أف يكوف عقد إيجارة حقيقيا وليس صوريًا؛ ال تُجعل
ج :نعم .نحن قلنا :حتى يكوف العقد
ً
ستارا على البيع؛ ولهذا ذكرنا أف ىذا من ضمن ضوابط الجواز ،ذكرنا من ضمن ضوابط الجواز:
اإلجارة غطاء أو ً

ساترا للبيع ،فبل بد من ىذا أف يكوف عقد إيجارة حقيقيا ،وحين إذًا إذا كاف
أف تكوف اإلجارة فعلية وأال تكوف ً
عقد إيجار حقيقيا فلم يستطع ىذا المستأجر أف يسدد قسطا من األقساط أو بقية األقساط فمن حق المؤجر أف

يسحب منو السيارة.

مثبل لمدة شهر ،فأعطيتهم -مثبل-
أرأيت لو استأجرت سيارة من محل من محبلت التأجير تأجير السيارات ً

جزءا من األجرة وشرطوا عليك قالوا :يا فبلف ال بد أف تعطينا -مثبل -كل أسبوع أجرة وإال سحبنا منك السيارة،
ً
من حقهم من حق المؤجر أف يفعل ىذا؛ ألف السيارة ملك لو ،وال نقوؿ :إنو ملزـ بأف يمكن ىذا المستأجر من

االنتفاع بهذه السيارة والمستأجر لم يسدد ما عليو من أقساط ،فهذا ليس فيو ظلم الحقيقة ،ىذا عقد إجارة

كسائر -يعني -ما يستأجر وليس فيو ظلم.

منتظما في
وأما بالنسبة للوعد بالهبة فبل مانع من الوعد بالهبة ،تقوؿ :يا فبلف أنا أعدؾ بأنك إذا كنت
ً
السداد ولم تتأخر علي فأنا سوؼ أىب لك ىذه السلعة .ما المانع من ىذا ،ىل في ىذا ربا؟ ىل فيو جهالة؟ ىل
أبدا ،واألصل في العقود واألصل في باب المعامبلت الحل واإلباحة؛ إذًا ال مانع من
فيو غرر؟ ىل فيو ميسر؟ ً

ىذا.

وأما القوؿ بأف ىذه الهبة أنها حيلة .ىذا ليس بصحيح ،نحن اشترطنا أف يكوف عقد إيجارة حقيقيا ،نعم لو

ستارا على البيع ،فهذا صحيح نمنعو ،لكن إذا كاف عقد إيجارة حقيقيا مع وعد بالهبة،
كاف عقد إيجارة صوريا أو ً
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فبل مانع من ىذا؛ ألنو -كما ذكرنا -ال يرجع إلى أي محظور ليس فيو ربا وال جهالة وال غرر وال ميسر وال ظلم،
ٍ
وحينئذ األصل في المعامبلت الحل واإلباحة ،واألصل في العقود الصحة.
س :أحسن اهلل إليكم .سؤاؿ ورد كثيرا باألمس واليوـ يقوؿ :ما حكم المعاملة الحديثة التي تسمى بالبيزنس؟

ج :ما أدري بهذا الشيء ،يمكن السؤاؿ يسألو بعض اإلخوة في دوؿ الخليج ،وىي عندىم لها طريقة معينة

لكنها يعني غير واضحة تماما ،فلعلها يجاب عليها -إف شاء اهلل تعالى -في درس آخر بعدما يوضح اإلخوة
مقصودىم بهذا المصطلح؛ ألنو قد يقصد السائل شيء غير الذي في ذىني .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :أريد شراء سيارة من رجل ىو اشتراىا بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك ،وىو

إلى اآلف لم يملكها ،فهل يجوز ذلك؟

ج :ال يجوز .ال يجوز أف يبيع المستأجر السيارة ألنو لم يمكلها بعد ،المستأجر إنما يملك المنفعة فقط،

ملكا للمؤجر وال زالت باسمو ،فهو
فحينئذ ليس لو حق التصرؼ ،بل حتى ال يمكن لو أراد ال زالت اآلف السيارة ً

شرعا وال نظاما حتى ،وحينئذ
في الحقيقة  -ىذا المستأجر -ال يستطيع أف يبيع ىذه السيارة ،ال يحق لو ذلك ً
نقوؿ :انتظر حتى يسدد -يعني -يقوـ ىذا المستأجر بسداد ما عليو من األجرة في المدة المتفق عليها ،وينفذ

ىذا المؤجر وعده بالتمليك إما عن طريق الهبة أو عن طريق البيع ،وحينئذ إذا تملكها ىذا المستأجر عن طريق

مستأجرا ىذا ال يصح.
الهبة أو عن طريق البيع فتقوـ بشرائها منو .أما أنك تقوـ بشرائها وىو ال يزاؿ
ً

وصبل إلثبات
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :في بلدنا يتقدـ الشخص بطلب قطعة أرض من الحكومة ،فيعطى ً

أحقيتة في الحصوؿ على ذلك عندما تقوـ الجهة المختص ة بتوزيع األراضي بعد سنة أو سنتين أو أكثر ،وقبل
حصوؿ التوزيع ومعرفة مكاف األرض يقوـ الشخص ببيع الوصل المذكور على آخرين ،فما حكم بيع وصبلت

األراضي المذكورة؟

ج :نعم .ىذا فيو جهالة وغرر؛ ولذلك فإف ىذا ال يجوز؛ ألف ىذا الشخص قد ال يستطيع الحصوؿ على

ىذه األرض ،ىو إنما لو الحق يعني ممكن بموجب ىذه األوراؽ وىذه األرقاـ في أف يكوف ىو األحق بهذه

األرض ،وقد ال يحصل عليها؛ ولذلك ىذا عقد يشوبو شيء من الجهالة والغرر ،ويختل شرط من شروط صحة

البيع وىو القدرة على التسليم؛ ولهذا فإنو ال يصح.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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بطاقات االئتماف
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبة ومن
اىتدى بهديو إلى يوـ الدين.

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

بطاقات االئتماف ىي موضوع حديثنا في ىذا الدرس ،بطاقات االئتماف ،وقبل أف نبدأ في درسنا أود اإلشارة

إلى أنو في نهاية كل محاضرة ترد أسئلة كثيرة في الحقيقة وال يجاب إال على نسبة قليلة ،قد ال تزيد عن عشرة

في المائة ،وب عض ىذا األسئلة التي يسلمها لي الشيخ فهد في نهاية كل محاضرة قد اطلعت عليها ،أسئلة مهمة
وفيها استشكاالت حوؿ بعض الموضوعات المطروقة؛ ولذلك سوؼ تجمع ىذه األسئلة وتفرز وسيخصص لها

وقت -إف شاء اهلل -في آخر الدورة لئلجابة عنها ،فما تطرحونو من أسئلة سوؼ يتم تصنيفو وفرزه ثم اإلجابة
عنو في آخر الدورة -إف شاء اهلل تعالى -قدر المستطاع.

بعض اإلخوة يطلب ذكر أرقاـ القرارات التي تنقل وتاريخها والمراجع ،والحقيقة أننا ال نذكرىا طلبًا

لبلختصار؛ ألنو كما تروف شرح ىذه الموضوعات وتوضيحها يستغرؽ معظم الوقت حتى أنو ال يبقى إال وقت

يسير لئلجابة على األسئلة ،فنحن نترؾ ىذا كلو طلبًا لبلختصار ،لكنني في آخر الدورة -إف شاء اهلل -سوؼ
أزود اإلخوة ،سوؼ أعطي الشيخ فهد القرارات كلها لكي تنقل في الموقع بنصها مع األرقاـ والتاريخ والمرجع،

يعني عندما تنزؿ -إف شاء اهلل تعالى -مادة ىذه الدروس سوؼ تنزؿ بذكر المصادر وأرقاـ القرارات وتواريخها إف
شاء اهلل تعالى ،لكننا ال نذكرىا اآلف طلبا لبلختصار.

أوال تعريفها اللغوي ثم
بطاقات االئتماف ،نريد أوال أف نعرؼ بطاقات االئتماف ونبين المقصود بها ،فنذكر ً
االصطبلحي.
بطاقات :جمع بطاقة وىي بمعنى الورقة ،والبطاقة كلمة عربية فصيحة ،وقد جاء في الحديث المشهور الذي

يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرىما بإسناد جيد وفيو  :فتخرج لو بطاقة فيها :أشهد
محمدا عبده ورسولو  فهي إذا قد وردت من كبلـ النبي  وىذا يدؿ على أنها كلمة
أف ال إلو إال اهلل وأف
ً
عربية فصيحة.

أما االئتماف "بطاقات االئتماف" االئتماف فلم يرد ىذا اللفظ في اصطبلحات الفقهاء المتقدمين لم يرد بهذا

اللفظ ،وإنما ورد في االصطبلح المعاصر وصف لهذه البطاقات ،وترجمة للمصطلح اإلنجليزي
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ىذه البطاقات تسمى باللغة اإلنجليزية

بطاقات.أما

معناىا،

فالمقصود بها االئتماف.

بطاقة،

واعترض بعض الباحثين على ىذا المصطلح ،وذكروا أنو يراد بذكر ىذا المصطلح والعدوؿ عن مصطلح

اإلقراض صرؼ أنظار األمة عن أحكاـ اإلقراض وآثاره الشرعية ،وما يترتب عليو من عموالت وزيادات ربوية

محرمة؛ ن قوؿ :إف بعض الباحثين اعترض على ىذا االصطبلح "بطاقات االئتماف" وقاؿ :إف الصحيح أف يقاؿ:
بطاقات اإلقراض ،وقاؿ :إف تسمية ىذه البطاقات " بطاقات االئتماف" والعدوؿ عن تسميتها ببطاقات اإلقراض

إنما يراد بو صرؼ أنظار األمة عن أحكاـ اإلقراض وآثاره الشرعية وما يترتب عليو من عموالت وزيادات ربوية.
ىكذا قاؿ بعض من كتب في ىذا الموضوع ،وقاؿ :إف بطاقات اإلقراض ىو الوصف المناسب لها الداؿ على
حقيقتها؛ ألف كلمة ائتماف مأخوذ من األمانة والثقة التي يمنحها المصرؼ لعميلو ،بإعطائو أو بمنحو ىذه

البطاقات ،والوصف المناسب لهذه البطاقات ىو اإلقراض ،فيقوؿ :األصح أف نسميها بطاقات اإلقراض وليس

بطاقات االئتماف.

ولكن ىذا محل نظر؛ نقوؿ ىذا ألنو توجد بعض اإلخوة ينادي فيقوؿ :ال تسمونها بطاقات ائتماف ىي

بطاقات إقراض ،وأنو يراد بهذا االصطبلح بطاقات االئتماف صرؼ أنظار األمة عن أف ىذه البطاقات إنما تمثل

قرضا في الحقيقة .ولكن ىذا محل نظر؛ إذ أف حقيقة االئتماف عند االقتصاديين -كما جاء في موسوعة
ٍ
لمدين مهلة من الوقت يلتزـ المدين بانتهائها
المصطلحات االقتصادية -حقيقة االئتماف عندىم :ىو منح دائن
ٍ
لمدين مهلة من الوقت يلتزـ المدين بانتهائها دفع قيمة
دفع قيمة الدين ،ىذا ىو حقيقة االئتماف " منح دائن

نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه ،وحينئذ فاالئتماف أقرب للدين
الدين" فهو التزاـ من المصرؼ بمنح عميلو دينًا؛ ً
منو للقرض.

قرضا،
ومعلوـ أف ىناؾ فرؽ بين الدين والقرض ،فالدين أوسع من القرض؛ كل قرض دين ،وليس كل دين ً

القرض  :دفع ماؿ لمن ينتفع بو ويرد بدلو .أما الدين :كل ما ثبت في الذمة .كل ما ثبت في الذمة من حقوؽ اهلل
وحقوؽ اآلدميين يسمى دينا ،فكل قرض يعتبر دينا وليس كل دين قرضا .فاالئتماف أقرب للدين منو للقرض،

ومما يؤيد ىذا وجود فوارؽ بين القرض واالئتماف منها :أف المقترض يعطى الماؿ مباشرة ،لو اقترضت من شخص

يسلم لك الماؿ مباشرة ،بينما في االئتماف يعطى القدرة على قضاء حوائجو دوف دفع الثمن؛ ثقة فيو أنو سيسدد

في وقت الحق.
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كامبل ،من حين قبضو .أما في االئتماف فإنو ال يثبت في ذمة
ومنها :أف مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض ً

فعبل .إذا في القرض مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كامبل من حين
من منح لو االئتماف إال ما تم صرفو ً
فعبل.
قبضو ،بينما في االئتماف ال يثبت في ذمة من منح لو االئتماف إال ما تم صرفو ً
ثم إذا أتينا لترجمة القرض باللغة اإلنجليزية لعل بعضكم ربما يتقن اللغة اإلنجليزية أو يكوف عنده اىتماـ

بها ،ما ترجمة القرض باللغة اإلنجليزية؟ ىل ترجمتو ىو

للقرض ،القرض في اللغة اإلنجليزية
عليها باللغة اإلنجليزية

يقولوف :ليست ىذه الترجمة الدقيقة

ىذه الترجمة الدقيقة للقرض ،بينما ىذه البطاقات كما ذكرنا يطلق
كما ذكرنا بطاقات ،و

الكارت يعني بالتاء وىي مأخوذة من اللغة اإلنجليزية ىذه ليست فصيحة كارت ىي
أما

بطاقة والعامة تسميو

فجمعها

فقد جاء في المعجم اإلنجليزي أف لها عدة معاف ومنها :قدرتو على الحصوؿ على حاجاتو

بناء على الثقة بوفائو بالدفع ،وىذا في الحقيقة ىو معنى االئتماف ،بينما لم يرد ىذا المصطلح
قبل دفع الثمن؛ ً
بمعنى القرض؛ فإذا نحن أتى إلينا ىذا المصطلح بطاقات االئتماف ترجمة لػ "

وعندما

نأتي للترجمة الدقيقة لها فهي تعني بطاقات االئتماف وليس بطاقات اإلقتراض ،وبهذا نعرؼ أف قوؿ من قاؿ من

دقيقا.
الباحثين أف الصحيح أف نسميها بطاقات اإلقراض وليست بطاقات االئتماف أنو ليس ً

وبكل حاؿ ال مشاحة في االصطبلح ،لكنني أحببت يعني فصلت فيها؛ ألف بعض اإلخوة يثيرىا ،بل وربما

تهما يقوؿ :إف من يقولوف بطاقات االئتماف ربما -يعني -أخذوىا من أناس يريدوف صرؼ األمة عن أحكاـ
يلقي ً
قروضا ،وىذا ليس بصحيح ىذا كلو ليس بصحيح.
القرض ،وأف ىذه البطاقات تمثل ً

أما التعريف المركب لبطاقات االئتماف فعرفت بعدة تعريفات من أحسنها :أنها أداة دفع وسحب نقدي

يصدرىا بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باألجل على ذمة مصدرىا ،ومن الحصوؿ على
اضا من م ِ
صدرىا أو من غيره بضمانو وتمكنو من الحصوؿ على خدمات خاصة.
النقد اقتر ً
ُ
التعريف مرة أخرى :أداة دفع وسحب نقدي يصدرىا بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء
اضا من م ِ
صدرىا أو من غيره بضمانو وتمكنو من
باألجل على ذمة مصدرىا ،ومن الحصوؿ على النقد اقتر ً
ُ
الحصوؿ على خدمات خاصة.
تقسم بطاقات االئتماف إلى قسمين:
ٔ -بطاقات االئتماف المغطاة.

ٕ -بطاقات االئتماف غير المغطاة.
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والمراد بالغطاء ىنا الرصيد ،فالمغطاة معناىا يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات،

فالمغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها أف يودع لديو في حساب مصرفي مبلغًا من النقود ،وال
يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ ،من أبرزىا :بطاقات الصرؼ اآللي وىي نوعاف :بطاقات الصرؼ
اآللي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة ،وبطاقات الصرؼ اآللي الدولية وىي التي يستطيع حاملها
أف يستخدمها في جميع دوؿ العالم ،ومن أمثلتها بطاقة فيزا ألكتروف التابعة لفيزا ،وبطاقة ماسيترو التابعة لماستر

كارد.

ىذه البطاقات معروفة لدى الجميع يستخدمها أكثر الناس اليوـ يعني بطاقات الصرؼ اآللي ،وتتميز بإمكانية

استخدامها في جميع أجهزة الصرؼ اآللي وكذلك في نقاط البيع؛ المحبلت التجارية ،وترتبط ىذه البطاقات
بالحساب الجاري سحبًا وشراء؛ ولهذا ال يصدرىا إال البنوؾ ،وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من البطاقات،
المسألة األولى :حكمها .المسألة الثانية :ىل تقوـ مصارفة يدا بيد يعني ،ىل تقوـ ىذه البطاقات مقاـ المصارفة

يدا بيد في شراء الذىب ونحوه؟ المسألة الثالثة :ىل يجوز لحاملها أف يسحب بها من جهاز غير مصدر البطاقة؟
ً

أما المسألة األولى وىي حكمها :ال إشكاؿ في جوازىا ،وحكمها ظاىر وىو أنو يجوز استخدامها؛ ألنك في

الحقيقة إنما تسحب من رصيدؾ ،فبل حرج وال إشكاؿ في جوازىا باتفاؽ العلماء المعاصرين.

يدا بيد ،وعلى ىذا يجوز شراء الذىب والفضة عن
المسألة الثانية :ىل تقوـ ىذه البطاقات مقاـ المصارفة ً

طريقها أـ ال؟

يدا بيد؛ ألف العلة واحدة والقاعدة :
تعرفوف الذىب والفضة عند بيعهما بأوراؽ نقدية ال بد من التقابض ً

يدا بيد  والعلة واحدة وىي الثمنية ،فبل بد من المصارفة يدا
فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كاف ً
غدا أو
يدا بيد ،لو ذىبت واشتريت ذىبًا وقلت لصاحب محل الذىب :أعطيك المبلغ ً
بيد ال بد من التقابض ً
حتى قلت :أعطيك المبلغ بعد ساعة؛ وقعت في الربا ،وىكذا بالنسبة للفضة.

لكن لو ذىبت لصاحب محل الذىب واشتريت منو ذىبًا وأعطيتو بطاقة الصرؼ اآللي وخصم المبلغ الذي

يستحقو عن طريق ىذه البطاقة ،فهل ىذا يجوز أـ ال؟ نرجع ألصل المسألة وىي :ىل تقوـ ىذه البطاقات مقاـ

يدا بيد ،وينصرؼ كل من البائع والمشتري
يدا بيد؟ الجواب :نعم .تقوـ ىذه البطاقات مقاـ المصارفة ً
المصارفة ً
بائعا باع عن طريق ىذه البطاقات ولو بنسبة واحد من
وليس بينهما شيء ،وتقع مبرئة لذمة الطرفين ،ولم نجد أف ً

المليوف وأعطي نتيجة صحيحة -الحظ ىذا القيد -وأعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقو ،ىل وجدتم
من باع عن طريق ىذا البطاقة وأعطي نتيجة صحيحة ولم يحصل على حقو ولو بنسبة واحد في المليوف؟ الواقع
ال نجد ،وبعض اإلخواف يقوؿ :إنو يوجد ،لكن السبب في ىذا أف يكوف عنده إشكالية فنية؛ بأف يكوف لم يدخل
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صحيحا ،أو يكوف الرقم السري فيو خطأ ،أو يكوف ىناؾ إشكالية في اآللة التي عنده ،لكن إذا أعطي
الرقم
ً
بائعا باع عن طريق ىذه
نتيجة صحيحة
وإشعارا بقبوؿ العملية ،فإننا لم نجد ولو بنسبة واحد من المليوف أف ً
ً

البطاقات ولم يحصل على حقو.

وإذا كاف ذلك كذلك فبل شك أف ىذه البطاقات تقوـ مقاـ المصارفة يدا بيد ،وبهذا أفتت اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل فتوى مدونة في مجموع فتاوى

يدا بيد ،وعلى ىذا يجوز شراء الذىب والفضة عن
اللجنة ،أفتت :بأف ىذه البطاقات تقوـ مقاـ المصارؼ ً
طريقها ،فبل مانع من أف تذىب لصاحب محل ذىب وتشتري منو ذىبا وتعطيو بطاقة الصرؼ اآللي من ىذا ،واهلل

تعالى أعلم.

المسألة الثالثة والحقيقة ىي مسألة مهمة يكثر السؤاؿ عنها وىي :ىل يجوز لحامل ىذه البطاقة أف يسحب
مثبل ،لك حساب في
ص ِد ِرَىا؟ صورة المسألة :تكوف بطاقة الصراؼ بالنسبة لك من الراجحي ً
بها من غير جهاز ُم ْ

الراجحي وأعطاؾ بطاقة صرؼ آلي ،ومررت بصراؼ أي بنك آخر األمريكي مثبل أو البريطاني أو أي بنك آخر،
صراؼ الراجحي أو أنو ال يجوز؟
صراؼ غير ّ
ىل يجوز لك أف تسحب من ّ
اختلف العلماء المعاصروف في ىذه المسألة على قولين:

القوؿ األوؿ :أنو ال يجوز لحامل البطاقة أف يسحب بها من غير جهاز مصدرىا .إذًا القوؿ األوؿ عدـ
الجواز ،وقاؿ بو بعض أىل العلم ،وقد نسب ىذا القوؿ إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمو اهلل ،حدثني

نفعا .ولكن نقل
من أثق بو أنو سأؿ الشيخ عن ىذه المسألة فقاؿ :إنو ال يجوز؛ ألنو من قبيل القرض الذي جر ً
عن الشيخ بعض طبلبو الكبار أنو أفتى بالجواز وقاؿ :إف ىذا إنما يسحب من مالو .وحين إذا اختلف النقل عن
سماحة الشيخ ،قوؿ نقل ينقل عنو القوؿ بالمنع ،ونقل آخر ينقل عنو القوؿ بالجواز .بعض اإلخوة خرجها على
أف للشيخ في المسألة قولين .وعلى كل حاؿ ماداـ أنو قد اختلف النقل وقد نقل ىذه اآلراء عنو ثقات؛ فبل

نستطيع أف نجزـ بأف رأي الشيخ ىو الجواز أو عدـ الجواز.

أقوؿ ىذا ألف بعض اإلخوة يطرح ىذه المسألة وينسب القوؿ بعدـ الجواز للشيخ مع أنو نقل عنو عن طريق

بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقاؿ بالجواز ،وماداـ أنو قد اختلف النقل عنو فأرى أنو ال نجزـ بنسبة القوؿ

إليو بالجواز أو بعدـ الجواز.

والقوؿ الثاني في المسألة :ىو القوؿ بالجواز ،أي أنو يجوز لحامل البطاقة أف يسحب بها من غير جهاز

مصدرىا ،وذىب لهذا القوؿ أكثر العلماء ،ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة اهلل تعالى على الجميع.
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نأتي لبياف أدلة كل قوؿ ثم بياف القوؿ الراجح في المسألة.

أصحاب القوؿ األوؿ الذين قالوا :إنو ال يجوز أف تسحب من جهاز صراؼ آخر غير مصدر البطاقة لهم

ثبلثة أدلة:

نفعا ،ووجو ذلك أف البنك مصدر
األوؿ :قالوا :إف ىذا يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا ،والقرض الذي جر ً

مثبل يؤخذ منو على كل عملية سحب أربعة رياالت وستوف ىللة .ستوف
البطاقة وىو في مثالنا السابق الراجحي ً
ىللة تذىب لمؤسسة النقد وأربعة رياالت للبنك صاحب الصرؼ اآللي ،فإذا كاف لئلنساف بطاقة صرؼ من

مثبل ،قالوا :حقيقة ىذا السحب
مثبل -في مثالنا السابق -وصرؼ بها خمسمائة لاير من البنك البريطاني ً
الراجحي ً

أنو يجم ع بين عقدين :القرض والحوالة .أما القرض فؤلف الساحب قد أخذ الماؿ من صندوؽ البنك البريطاني
على ىذا المثاؿ ،ويتحوؿ البنك البريطاني إلى غريم مصدر البطاقة وىو الراجحي في ىذا المثاؿ ،وحينئذ عندما

يستوفي البريطاني من الراجحي يستوفي منو خمسمائة لاير وأربعة رياالت ،في مثالنا السابق يقولوف :البنك
البريطاني يستوفي من الراجحي خمسمائة لاير وأربعة رياالت .قالوا :وىذا يعتبر من النفع في القرض ،وكل قرض

نفعا فهو ربا .
جر ً

دليلهم الثاني الذي استدلوا بو أيضا من النظر قالوا :إف ىذا فيو إعانة على اإلثم إذا كنت تسحب بهذه

البطاقة من صراؼ بنك ربوي فهذا فيو إعانة على اإلثم.

أيضا ،قالوا :إف العقد بين أطراؼ الشبكة مشتمل على الغرر؛ ألف المؤثر في العقد
ودليلهم الثالث من النظر ً

بين البنكين ىو طرؼ ثالث وىو حامل البطاقة فهو المؤثر في غرـ البنك أو غنمو .أما طرفا العقد فيجهبلف

العاقبة .ىذه ىي أدلتهم وال أعرؼ لهم أدلة غير ىذه.

أما أصحاب القوؿ الثاني القائلوف بالجواز قالوا :إف صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن

حسابو وال يسحب من حساب البنك اآلخر ،ففي المثاؿ السابق إذا كاف مصدر بطاقة الصراؼ ىو الراجحي
مثبل ،فهل أنت تسحب من
وحسابك عند الراجحي ،وذىبت وسحبت عن طريق صراؼ بنك آخر كالبريطاني ً

خزينة البنك البريطاني؟ في الواقع ليس كذلك إنما تسحب من حسابك من رصيدؾ لدى الراجحي لكن عن

طريق جهاز البنك اآلخر الذي ىو في ىذا المثاؿ البنك البريطاني .قالوا :وبهذا ال إشكاؿ في المسألة؛ ألف كل

واحد إنما يسحب من رصيده ،فالقوؿ أنك تسحب من رصيد بن آخر ثم أف ىذا البنك يتقاضى من البنك الذي
تتبعو .ىذا ليس بصحيح.

ومما يدؿ على ىذا لو كاف رصيدؾ خمسة آالؼ لاير وقد أصدر بطاقتك الراجحي لك حساب جار عند

الراجحي ورصيدؾ خمسة اآلؼ لاير ،ثم إنك مررت بصراؼ بنك آخر وىو في مثالنا البريطاني مثبل ،وسحبت منو
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بهذه البطاقة خمسة اآلؼ لاير ،وذىبت مباشرة للراجحي طلبت منو خمسة اآلؼ لاير ،فماذا سيقوؿ لك؟ يقوؿ:
ليس عندؾ رصيد أنت سحبت رصيدؾ ،وىذا يدؿ على أنك إنما تسحب من رصيدؾ -في الواقع -مباشرة،

ولست تسحب من خزينة البنك البريطاني ثم البنك البريطاني يأخذ من الراجحي ،وىذا كما تروف استدالؿ ظاىر.

قالوا :وأما األربعة رياالت والستوف ىللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛ ألف ىذه األجهزة لها كلفة من جهة

أيضا صيانتها،
اسئجار المكاف التي توضع فيو ،فإنها ً
مثبل توضع في بعض محطات الوقود بمبالغ كبيرة ،ومن جهة ً

ومن جهة ما تحتاج إليو من كهرباء وىاتف ونحو ذلك ،فهي تحتاج إلى كلفة ،فهذا الرسم الذي يؤخذ ىو رسم

خدمة ،والدليل على أنو رسم خدمة أنو ال يزيد بزيادة المبلغ ،فسواء سحبت مائة لاير أو خمسة آالؼ لاير فالرسم

ثابت أربعة رياالت وستوف ىللة ،وىذا دليل على أنو رسم خدمة ،وما كاف مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية ،فإنو ال
بأس بو؛ ألنو ال يلزـ الناس بأف يخدموا غيرىم مجانًا ،ما كاف مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنو ال بأس بو،
وىذا ىو القوؿ الصحيح في المسألة :أنو يجوز الصرؼ من جهاز صرؼ آخر غير مصدر البطاقة ال حرج في
ذلك وال إشكاؿ فيو.

نفعا ،فغير صحيح ألف ىذا
وأما ما استدؿ بو القائلوف بالمنع ،أوال قولهم :أف المسألة تشتمل على قرض جر ً

بني على تصور للمسألة غير صحيح ،وىذا التصور أف أصحاب القوؿ األوؿ يتصوروف أنك عندما تسحب من

صراؼ بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك ،ثم إف ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعو ويعمل معو
مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة أربعة رياالت ،وىذا التصور غير صحيح؛ إذ أنك إنما تسحب من رصيدؾ مباشرة
من البنك مصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك آخر ،وبناء على ذلك يمتنع ىذا اإليراد ،والقوؿ أنو قرض

نفعا ليس بصحيح؛ ألنو بني على تصور للمسألة غير صحيح.
جر ً

أيضا؛ ألنو ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكوف إعانة ،وإال
وأما القوؿ بأف فيو إعانة على اإلثم ،فغير مسلم ً

فإف النبي 

تعامل مع اليهود وىم أكالوف للسحت ،وتوفي عليو الصبلة والسبلـ ودرعو مرىونة عند يهودي،

فلماذا لم يقل النبي  أشترى طعا ـ الشعير من مسلم حتى ال أعين ىذا اليهودي على اإلثم؟ فتبين أنو ليس كل

تعامل مع بنك ربوي يكوف إعانة على اإلثم ،إنما الذي يكوف فيو إعانة ىو الذي تكوف تلك اإلعانة ظاىرة؛

بحيث لو لم تقدـ لما قاـ لذلك البنك قائمة مثل الحسابات الجارية ،الحسابات الجارية اإلعانة فيها ظاىرة؛ ألف

اعتمادا كبيرا على ىذه الحسابات ،ومقاطعة الناس للبنوؾ الربوية بعدـ فتح حسابات فيها ال شك
البنوؾ تعتمد
ً
أنو أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا ،لكن مثل ىذه العملية ال يظهر أف فيها إعانة.

وأما القوؿ بأف فيو غرر ،فكما ذكرنا أيضا ىذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة ،مبني على تصور أنك

تسحب من خزينة البنك اآلخر ثم إف ىذا البنك يرجع إلى البنك الذي تتبعو ،وىذا التصور غير صحيح ،والواقع
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أنك إنما تسحب من رصيدؾ مباشرة عند البنك الذي تتبعو ،ولكن عن طريق جهاز البنك اآلخر ،وذلك عن

طريق الشبكة السعودية.

وبهذا ن عرؼ أنو ال حرج في ىذه المسألة ،وال إشكاؿ من أف تسحب من أي جهاز صرؼ آلي وليس في

ذلك أي محظور ،واهلل تعالى أعلم.

ال ما يسحب ،أنت تسحب من رصيدؾ ،فقط يحصل بينهم احتساب رسوـ الخدمة ىذه مقاصة بالنسبة

لرسوـ الخدمة .أنت تسحب من رصيدؾ مباشرة عند الراجحي .أل ،رسوـ خدمة فعلية حقيقية؛ ولذلك حتى لو

تعاملت حتى مع غير مسلمين فتعطيهم أجرتهم فأنت خدمت بهذا الجهاز مع أنو ال يؤخذ من العميل شيء وإنما

يؤخذ من البنك الذي يتبعو العميل بتنظيم وضعو ولي األمر في ىذا؛ ولهذا ال حرج في ىذا السحب وال إشكاؿ
فيو.

ىذا ما يتعلق بهذه المسألة .إذا ىذه بطاقات االئتماف المغطاة.

القسم الثاني من البطاقات :بطاقات االئتماف غير المغطاة ،وعرفها المجمع الفقهي طبعا درسها مجمع

قرارا في
الفقهي اإلسبلمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسبلمي في الدورة الثانية عشرة بالرياض ،وأصدر ً

البطاقات غير المغطاة ،لم يتعرض للبطاقات المغطاة لوضوح الحكم فيها ،البطاقات المغطاة األمر فيها واضح
كما تروف ،لكن جعل البحث كلو منصبا على بطاقات االئتماف غير المغطاة.

عرفها المجمع :بأنها مستند يعطيو ُمصدره -أي البنك المصدر -لشخص طبيعي أو اعتباري -وىو حامل

البطاقة -بناء على عقد بينهما يمكنو من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستَػنَد -وىو التاجر -دوف دفع
الثمن حاال لتضمنو التزاـ المصدر بالدفع ،ويكوف الدفع من حساب المصدر ،ثم يعود على حاملها في مواعيد
دورية ،وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ،وبعضها

ال يفرض فوائد ،ومن أمثلتها :بطاقات الفيزا بأنواعها ،بطاقات الفيزا بأنواعها تعتبر من ىذا القسم.
والبطاقة االئتمانية غير المغطاة تجمع عدة أطراؼ ال تزيد على خمسة:

أوال :الطرؼ األوؿ :المنظمة العالمية ،وىي التي تملك العبلمة التجارية للبطاقة وتشرؼ عليها وتشرؼ على

إصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوؾ المصدرة ،ومن أشهر ىذه المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة

ماستر كارد ومنظمة أمريكاف إكسبرس.
الطرؼ الثاني :م ِ
صدر البطاقة وىو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من
ُ
المنظ مة العالمية بصفتو عضو فيها ،ويقوـ بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر التي تمثل البنوؾ مثبل اآلف،
ىذا ىو مصدر البطاقة.
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الطرؼ الثالث :حامل البطاقة وىو العميل عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمو.

الطرؼ الرابع :قابل البطاقة ،وىو التاجر أو صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم

السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة.

الطرؼ الخامس :البنوؾ األخرى قد تدخل طرؼ وقد ال تدخل ،وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات

البيع من التاجر ويقوـ بتسديد وبمتابعة؛ تسديد البنوؾ األعضاء للديوف المترتبة على استخداـ البطاقة مقابل

رسوـ يأخذىا من التاجر.

وىذه األطراؼ -كما أشرت -قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر.
إذا ىذا القسم ىو البطاقات االئتمانية غير المغطاة وعرفنا تعريفها وأطرافها.

ىل يجوز إصدار ىذه بطاقات ،ىل يجوز إصدار بطاقات الفيزا بأنواعها أو أنو ال يجوز؟

عموما قد تتضمن شرطًا
قبل أف أذكر الحكم أشير إلى أف بطاقات الفيزا وبطاقات االئتماف غير المغطاة ً
ربويًا؛ ألف ىذه البطاقات تمنح حاملها أو تمكنو من أف يأخذ عن طريقها ،يسحب عن طريقها مبلغًا ماليًا ولو لم

يكن في رصيده شيء؛ يعني لو كاف رصيدؾ صفر ومعك بطاقة الفيزا تستطيع أف تسحب بها مبلغًا ماليًا وفق
سقف معين ،ىذا المبلغ المالي بعض البنوؾ تعطي فترة سماح مجانية للعميل لكي يسدد ىذا المبلغ ،فإف سدد

لم يحتسب عليو فوائد ربوية.

وىذه الفترة تترواح ما بين أربعين إلى خمسة وخمسين يوما بحسب اختبلؼ البنوؾ على اختبلؼ البنوـ فيما

بينها ،فإذا مضت فترة السماح المجانية -من أربعين إلى خمسة وخمسين يوما تقريبا -بدءوا في احتساب الفوائد
الربوية عن كل يوـ تأخير .أما إذا سددت خبلؿ فترة السماح المجانية لم يحسب عليك شيء ،وبعض البنوؾ ال

تفعل ىذا؛ بعض البنوؾ كالبنوؾ اإلسبلمية تصدر بطاقات الفيزا من غير ىذا الشرط ،الحظوا أف اإلشكاؿ في

ىذه البطاقات ىو ىذا الشرط ىو شرط ربوي ال شك بل ىو ربا الجاىلية "إما أف تقضي وإما أف تربي" كأنهم

قرضا ،وعند حلوؿ موعد سداد ىذا القرض إما أف تقضي وإما أف تربي ،وىذا بعينو ىو ربا
يقولوف :نقرضك ً
الجاىلية.
وىذا يقودونا إلى معرفة حكم إصدار ىذه البطاقات ،قرر المجمع الفقهي :أنو ال يجوز إصدار بطاقات

عازما
االئتماف غير المغطاة ،وال التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ،حتى ولو كاف طالب البطاقة ً
على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

إذا :ال يجوز إصدار بطاق ات االئتماف غير المغطاة ،وال التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية ،حتى ولو

عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
كاف طالب البطاقة ً
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لماذا ال يجوز؟ ألف من يصدرىا قد يقع في الربا؛ عندما تمضي فترة السماح المجانية وال يسدد ما عليو ،ثم

أيضا عند توقيعو على قبوؿ ىذه البطاقة يوقع على قبوؿ الربا ،ىذا التوقيع في حد ذاتو فيو إشكاؿ؛ ولذلك فإنو
ً
ال يجوز إصدار ىذه البطاقات إذا كانت مشروطة بهذا الشرط ،والبنوؾ الربوية تشترط ىذا الشرط.

وبعض الناس يقوؿ :أنا سوؼ أصدر ىذه البطاقة بطاقة الفيزا من بنك تقليدي وأعرؼ من نفسي أني أستطيع

السداد خبلؿ فترة السماح المجانية ،فهل يجوز لي ىذا؟ نقوؿ :ال يجوز حتى ولو كنت تعرؼ من نفسك ىذا،

لماذا؟

أوال :ألف مجرد توقيعك على العقد وقبوؿ ىذه البطاقة إقرار منك بالربا ،فأنت اآلف عندما تطلب إصدار

ىذه البطاقة توقع على الشروط ومن ضمنها أنو يحتسب عليك فوائد ربوية عند تأخرؾ في سداد ما عليك ،فأنت

عازما على السداد في فترة السماح المجانية ثم
اآلف توقع على قبوؿ الربا واإلقرار بو ،ثم ً
أيضا قد يكوف اإلنساف ً
تعرض لو عوارض في المستقبل وال يستطيع معها أف يسدد؛ فقد اتصل بي أحد الناس وقاؿ :إنو أصدر بطاقة من

عازما على السداد خبلؿ فترة السماح المجانية ،يقوؿ :ولكن حصل لي
إحدى ىذه البنوؾ التقليدية يقوؿ وكنت ً
ظروؼ لم أستطع معها السداد ،فألزموني بدفع الربا ،خاصة أنو يوجد البديل وهلل الحمد وىو البنوؾ اإلسبلمية

التي ال تشترط ىذا الشرط ،على سبيل المثاؿ بنك الراجحي م ًثبل يصدر بطاقات الفيزا بأنواعها من غير أف
يشترط ىذا الشرط ،وحينئذ إذا لم يوجد ىذا الشرط الربوي فإنو ال بأس بها ال بأس بإصدار ىذه البطاقات؛ ألف
اإلشكاؿ فيها فقط ىو ىذا الشرط ،يشترط عليك أف تدفع الربا عند التأخر عن فترة السماح المجانية.

فما داـ أنو يوجد ال بديل نقوؿ :ال يجوز إصدار ىذه البطاقات من بنوؾ تشترط ىذا الشرط ،ولكن قد يوجد

في بعض الدوؿ -وأنا قد وقفت على ىذا -أنو ال يوجد بنك يصدر ىذه البطاقات من غير اشتراط ىذا الشرط،
كبيرا ،ويلحقهم حرج لو قيل بأنو ال يجوز استخداـ ىذه
ويعتمدوف في تلك الدوؿ على ىذه البطاقات
ً
اعتمادا ً

البطاقات -ولعلو يتابعنا عبر اإلنترنت بعض اإلخوة ،وأنا وقد وقفت على واقعهم في ىذا -فمثل ىذه المسألة
قد أفتى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمو اهلل بأنو يجوز لمن كانوا في تلك

الدوؿ استخداـ تلك البطاقات بشرط أف يكونوا عازمين على السداد خبلؿ فترة السماح المجانية؛ وذلك
للضرورة ألنهم مضطرين إلى حمل ىذه البطاقات .وما قد يورد عليها من إشكاؿ وىو أنهم قد يقعوا في الربا أمر
محتمل ،فتدفع الضرورة وال ينظر لهذا األمر المحتمل ،وعند توقيعهم على العقد ينوف بأنهم غير مقرين بالربا،

وأ نهم عازموف على السداد خبلؿ فترة السماح المجانية ،ولكن ىذا لئلخوة في تلك الدوؿ الذين ىم مضطروف

إلى إصدار ىذه البطاقات وفي الوقت نفسو عازموف على السداد خبلؿ فترة السماح المجانية ،ومعلوـ أف

الضرورة تقدر بقدرىا.
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مطلقا ،لكن من كاف موجودا
أما من كاف مثبل موجودا ىنا في المملكة فنقوؿ :ال يجوز إصدار ىذه البطاقات ً

في تلك الدوؿ خاصة في الغرب ،وأنا قد وقفت على شيء من ىذا أنهم يكونوف مضطرين إلى حمل ىذه

البطاقات واستخدامها ،ويلحقهم حرج كبير لو قيل بعدـ الجواز ،وفي الوقت نفسو المحظور الذي يخشى منو -
وىو الوقوع في الربا -ي ستطيعوف تبلفيو ،وذلك بأف يكونوا عازمين على السداد خبلؿ فترة السماح المجانية
واتخاذ الوسائل التي تعينهم على ذلك ،فنرجوا حينئذ أف يكوف ذلك جائزا للضرورة ،ولكن الضرورة تقدر بقدرىا؛

فبل يتوسع في ذلك .إذا ىذا ما يتعلق بحكم إصدار ىذا النوع من البطاقات.

جاء في قرار المجمع :ثانيًا :يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل

الدين ،وىذا أشرنا إليو وقلنا :إف البنوؾ اإلسبلمية تفعل ىذا ،تصدر ىذا النوع من البطاقات مع عدـ تضمن ىذا
الشرط.

أوال :جواز أخذ مصدرىا من العميل رسوما مقطوعة عند
أيضا أحكاـ ىذه البطاقات ،ويتفرع على ذلك ً
ً
أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منو ،وىذه الرسوـ ىي رسوـ خدمة ،فمعلوـ
اإلصدار أو التجديد بصفتها ً
أنو عند إصدار بطاقات الفيزا يؤخذ من العميل رسوـ :رسوـ إصدار ،أو رسوـ تجديد ،وىذه الرسوـ ال بأس بها؛

ألنها رسوـ خدمة فعلي ة حقيقية؛ ألف البنك يتكبد خسائر بإصدار ىذه البطاقات ولها كلفة ،فبل مانع من أف يأخذ
مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية التي قدمها كرسوـ اإلصدار أو رسوـ التجديد.

أيضا يتفرع على ذلك :جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منو شريطة أف

يكوف بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع بو بالنقد .في بطاقات الفيزا يؤخذ من التاجر عمولة فإذا اشترى

مثبل بمائة لاير عندما يريد التاجر أف يتقاضى من البنك يتقاضى منو أقل من ىذا المبلغ ،على خبلؼ بينهم
العميل ً
في حساب النسبة ،يعني ستة وتسعين رياال أو سبعة وتسعين رياال وبعضهم أكثر وبعضهم أقل ،المقصود :أنو

يتقاضى التاجر من البنك مبلغًا أقل ،فما حكم ىذه العمولة؟

نقوؿ :إنو يجوز أف يأخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل ،لكن بشرط أف يكوف بيع

التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع بو بالنقد ،فبل يرفع التاجر من سعر المشتريات على العميل بسبب

استخدامو لهذه البطاقة ،ال يجوز ذلك؛ ألنو إذا فعل ذلك يكوف دفع العمولة في الحقيقة من العميل ،من
صاحب البطاقة ،ومعلوـ أف العبلقة بين العميل صاحب البطاقة وبين البنك ىي عبلقة قرض ،فيكوف ىذا من

نفعا ،لكن إذا أخذ ىذا من التاجر فإنو ال بأس بو؛ ألنو يكوف ىذا من قبيل السمسرة ،فكأنو
القرض الذي جر ً
قيل لهذا التاجر :نحن نحضر لك زبائن وتعطينا مقابل ىذا اإلحضار ومقابل تلك السمسرة ىذه العمولة ،وىذا ال

حرج فيو لكن الحظ ىذا الشرط :بشرط أف يكوف بيع التاجر بنفس السعر الذي يبيع بو بالنقد؛ أف يكوف بيع
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التاجر عن طريق ىذه البطاقة بالسعر نفسو الذي يبيع بو بالنقد ،فبل يزيد التاجر على المشتري بهذه البطاقة

بسبب استخدامو لهذه البطاقة ،وإال لم يجز ذلك.

ثالثا :السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرىا ،ىذا ىو التكييف الفقهي لو " اقتراض من

قليبل  ،ما عندؾ مثبل إال ألف لاير وسحبت عن طريق بطاقة الفيزا خمسة
مصدرىا "؛ يعني عندما يكوف رصيدؾ ً
شرعا
آالؼ ،فيكوف ىذا التكييف الفقهي لو أنو قرض كأنك اقترضت من البنك أربعة آالؼ ،وال حرج في ىذا ً
إذا لم يترتب عليو زيادة ربوية ،وىذا يقودنا إلى معرفة حكم الرسوـ التي تؤخذ على ىذا السحب ،عندما تسحب
عن طريق بطاقة الفيزا ويؤخذ عليك رسم ،وىذا الرسم كاف في السابق تسعة رياالت عن كل عملية سحب ثم

ياال ،فعلى كل عملية سحب يؤخذ عليك أنت
ياال ثم تضاعف اآلف إلى ستة وثبلثين ر ً
تضاعف إلى ثمانية عشرة ر ً
ياال ،فما الحكم في ىذه؟ وما التكييف الفقهي لو؟
صاحب البطاقة ستة وثبلثوف ر ً

اختلف العلماء المعاصروف في ىذه المسألة على أقواؿ ،وقبل أف أشير لهذه األقواؿ أشير ىنا إلى أف

السحب النقدي بهذه البطاقة البطاقة االئتمانية لو حالتاف :سحب يدوي وسحب آلي.

أما السحب اليدوي :فإنو ال يجوز أخذ رسوـ عليو  .الحظ ىنا السحب اليدوي تذىب إلى البنك مباشرة

وتعطيهم بطاقة الفيزا يعطونك خمسة آالؼ ،ىذا ال يجوز أخذ رسوـ عليو ،لماذا؟ ألف ىذا ربا صريح؛ ألف ىذه

الرسوـ التي تؤخذ على صاحب البطاقة ال يقابلها تكاليف ،فأنت عندما تبرز لموظف البنك بطاقة الفيزا وتقوؿ:

أعطوني خمس ة آالؼ لاير ما ىي الكلفة التي بذلها البنك حتى يأخذ ستة وثبلثين رياال على ىذه العملية؟ في
الواقع أنو ليس فيو كلفة؛ ولهذا فتكاد تتفق الهيئات الشرعية في البنوؾ اإلسبلمية على حرمة استخداـ البطاقة

االئتمانية في السحب اليدوي من البنوؾ الربوية.

إذا السحب اليدوي ىذا ال إشكاؿ في عدـ جوازه في عدـ جواز السحب اليدوي الذي يحتسب عليو ىذه

الرسوـ؛ ألف ىذه الرسوـ ال تقابل خدمة فعلية حقيقية وال تكاليف أنت مجرد أبرزت بطاقة الفيزا لموظف البنك

وقلت لو :أعطني خمسة آالؼ لاير ،لماذا يحسب عليك ستة و ثبلثوف رياال؛ ولهذا نقوؿ ىذه المسألة األمر فيها
واضح أنها ال تجوز؛ ولهذا نجد أف بعض البنوؾ اإلسبلمية تمنع من السحب اليدوي ببطاقة الفيزا ومنها بنك

الراجحي بل أنهم يأخذوف تعهدا على من يصدر بطاقة الفيزا بأال يسحب بها سحبًا يديًا.
أما السحب اآللي فهو محل البحث ،وىو الذي اختلف فيو العلماء المعاصروف .السحب اآللي بطاقة الفيزا

عن طريق الصراؼ اآللي ،معلوـ أف الصراؼ اآللي ىذا لو كلفة من جهة استئجار المحل الذي ىو فيو ،ومن جهة
صيانتو ومن جهة ما يحتاج إليو من كهرباء وىاتف ونحو ذلك ،وىذا ىو وجو الفرؽ بينو وبين السحب اليدوي،

فما حكم ىذا الرسم الذي يأخذه البنك مقابل السحب ببطاقات الفيزا؟
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في المسألة أربعة أقواؿ:

مطلقا ،وقالوا :إف ىذه الرسوـ ىي من الربا المحرـ؛ ألف العبلقة
القوؿ األوؿ :أنو ال يجوز أخذ ىذه الرسوـ ً

بين حامل البطاقة ومصدرىا الذي ىو البنك ىي عبلقة قرض ،فأَ ْخذ ىذه الرسوـ يعتبر من قبيل النفع المحرـ في

نفعا فهو ربا .
القرض  ،وكل قرض جر ً

مطلقا ،واعتبروا أف ىذه الرسوـ مقابل
أخذ ىذه الرسوـ ً
تماما :وىو جواز ْ
القوؿ الثاني يقابل ىذا القوؿ ً
خدمات فعلية حقيقية ،وقالوا :إف مكائن الصرؼ ىذه لها كلفة -كما أشرنا إلى ىذا -من جهة استئجار المحل

التي ىي فيو ،ومن جهة أيضا الصيانة ومن جهة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك.
فإذا عندنا قوالف :قوؿ بعدـ الجواز مطلقا ،وقوؿ بالجواز مطلقا.
ً

مثبل يؤخذ ستة
القوؿ الثالث :أنو يجوز أخذ الرسوـ بشرط أف تكوف مبلغًا
مقطوعا ال نسبة مئوية؛ يعني ً
ً
وثبلثوف رياال مقطوع على كل عملية سواء سح بت مائة لاير أو خمسمائة لاير أو ألف أو خمسة آالؼ ،وال يؤخذ

مثبل رسم قدره كذا ،إذا سحبت ألف لاير يزيد الرسم .ىذا
نسبة مئوية ،ال يقاؿ :إذا سحبت مائة لاير عليك ً
محصل ىذا القوؿ.
فيقولوف :يجوز أخذ الرسوـ بشرط أف تكوف مبلغا مقطوعا ال نسبة مئوية ،وإلى ىذا الرأي ذىبت الهيئة

الشرعية بشركة الراجحي ،ولكن ىذا الرأي باألغلبية عندىم ليس محل اتفاؽ ،ذىبت الهيئة الشرعية بشركة
وأيضا ىيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
الراجحي إلى ىذا الرأي ،وىو الذي عليو العمل عندىمً ،
مقطوعا.
اإلسبلمية .قالوا :ألف تغير الرسم بتغير المبلغ فيو شبهة ربا ،وىذا المعنى منتف إذا كاف الرسم مبلغا
ً
مقطوعا في مقابل النفقات الفعلية
القوؿ الرابع في المسألة :أنو يجوز أخذ ىذه الرسوـ بشرط أف تكوف مبلغًا
ً

الحقيقية لعملية القرض ،وال يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية.
ما الفرؽ بين ىذا القوؿ والقوؿ الثالث؟

القوؿ الثالث قالوا :مبلغ مقطوع فقط ولم يشترطوا شرطًا آخر .القوؿ الرابع :اشترطوا شرطين :قالوا :أف
يكوف مبلغا مقطوعا ،وأف يكوف أيضا ىذا الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقية.

فكأننا نقوؿ :إف األقواؿ أربعة :قوؿ بالجواز مطلقا ،قوؿ بالمنع مطلقا ،قوؿ بالجواز بشرط واحد وىو أف

يكوف مبلغا مقطوعا ،قوؿ بالجواز بشرطين وىو أف يكوف المبلغ مقطوعا ،وأف يكوف الرسم مقابل الخدمات

الفعلية الحقيقية.
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والقوؿ األخير وىو القوؿ الرابع "الجواز بهذين الشرطين" ىو رأي مجمع الفقهي اإلسبلمي ،قد نصوا في

القرار قالوا :وال يعد من قبيلو الرسوـ المقطوعة التي ال ترتبط بمبلغ القرض أو مدتو مقابل ىذه الخدمة ،وكل

شرعا.
زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ ألنها من الربا المحرـ ً

والقوؿ الرابع ىو القوؿ الراجح في المسألة واهلل أعلم :أنو يجوز أخذ ىذه الرسوـ بشرطين:

مقطوعا؛ ألف ىذا ىو الشأف في رسوـ الخدمة أف يكوف مبلغها مقطوعا؛ ألنو
الشرط األوؿ :أف يكوف المبلغ
ً

ال فرؽ بين كلفة سحب مائة لاير وكلفة سحب خمسة آالؼ لاير ،الكلفة واحدة ،وجعلها بنسبة مئوية تتزايد بزيادة

المبلغ ال شك أف فيو شبهة الربا.

الشرط الثاني :أف يكوف مقابل خدمة فعلية حقيقية؛ ألننا إنما أجزناىا ألجل ىذا ألجل أنها مقابل خدمة

فعلية حقيقية؛ فبل يجوز زيادة المبلغ فوؽ ىذا ،وىذا يقودنا إلى الرجوع اآلف إلى بطاقات الفيزا ،عندما يسحب

بها مائة لاير يؤخذ عليها ستة وثبلثوف رياال ،ىل الستة وثبلثوف رياال رسوـ ىي مبلغ مقطوع ال شك ،يؤخذ ستة

وثبلثوف رياال سواء سح بت مائة لاير أو سحبت خمسة آالؼ ،لكن ىل الستة وثبلثين رياال ىل ىي رسوـ خدمة

فعلية حقيقية على سحب مائة لاير؟ في الواقع أف ىذا غير مقبوؿ ،لو كاف خمس رياالت أو أربعة رياالت كما في

مقبوال أو حتى ربما نقوؿ :عشرة رياالت قد نتجاوز ونقوؿ :نعتبرىا
بطاقات الصراؼ اآللي ،يعني األمر قد يكوف ً
ياال ثم نعتبرىا رسم خدمة فهذا غير مقبوؿ.
رسوـ خدمة ،لكن أف يبلغ ستة وثبلثين ر ً

ولهذا السحب ببطاقات الفيزا فيو إشكاؿ ،وبناء على ىذا التقعيد الذي ذكرناه ال يجوز؛ ألف -كما ذكرنا-

أخذ ستة وثبلثين رياال على مائة لاير ىذا فيو إشكاؿ ،والقوؿ بأنو رسم خدمة ال يقبلو عاقل ،كيف يكوف رسم
ْ
ياال أكثر من ثلث المبلغ ،وال يقوؿ عاقل بأف
ياال يعني ستة وثبلثين ر ً
خدمة على سحب مائة لاير؟! ستة وثبلثين ر ً
ىذا رسم خدمة حقيقية؛ ولهذا الذي نرى أنو ال يجوز استخداـ ىذه البطاقات بهذه الرسوـ الكبيرة ،لكن لو أنو

في ال مستقبل وجدت بطاقات يلتزـ فيها بهذين الشرطين"أف تكوف رسوـ مقطوعة ،وأف تكوف مقابل خدمة فعلية
حقيقية" فبل بأس بها ،لكن بالوضع الموجود اآلف والقائم اآلف نرى أف ىذا ال يجوز.

وأما شركة الراجحي وغيرىا من بعض البنوؾ اإلسبلمية اعتمدت على فتوى الهيئة عندىم ،وىم أخذوا بالرأي

الثالث؛ ولهذا بعض اإلخوة يطرح ىذا اإلشكاؿ ويقوؿ :لماذا بعض البنوؾ اإلسبلمية تفعل ىذا؟ نقوؿ :ألنهم

اعتمدوا بناء على فتوى الهيئات الموجودة عندىم ،وبعض الهيئات الشرعية تأخذ بالقوؿ الثالث ،يشترطوف فقط

شرطا واحدا وىو أف يكوف الرسم مقطوعا فقط يعني مبلغا مقطوعا.

ومن حيث التحقيق العلمي نقوؿ :أنو ال بد من شرطين :أف يكوف مقطوعا ،وأف يكوف مقابل خدمة فعلية

حقيقية.
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أيضا من أحكاـ بطاقات االئتماف غير المغطاة وقد ورد ىذا في إقرار المجمع :ال يجوز شراء الذىب
ً
والفضة وكذلك العمبلت النقدية بالبطاقة غير المغطاة؛ وذلك ألف ىذه البطاقات غير المغطاة مثل بطاقات الفيزا

بأنواعها فيها تأجيل ،فعندما تشتري ذىبًا ببطاقات الفيزا فإف صاحب الذىب ال يحصل على حقو مباشرة وإنما

يدا بيد ،وىذا بخبلؼ بطاقات الصرؼ اآللي،
يأخذ وقتًا حتى يحصل على حقو ،وحينئذ ال يتحقق التقابض ً
بطاقات الصرؼ ا آللي يحصل على حقو مباشرة لكن بطاقات الفيزا ال يحصل على حقو مباشرة ،ومعلوـ أنو عند
يدا بيد؛ ولهذا فإنو ال يجوز شراء الذىب والفضة و العمبلت النقدية عن
بيع الذىب والفضة ال بد من التقابض ً

جائزا عن طريق بطاقات الصرؼ اآللي والفرؽ بينهما ظاىر ،على أف
طريق بطاقات الفيزا ونحوىا ،وإف كاف ذلك ً

يدا بيد ،ولكن
من العلماء المعاصرين من أجاز شراء الذىب والفضة ببطاقات الفيزا وقاؿ :إنها في قوة المصارفة ً

ىذا محل نظر؛ إذ أف التأجيل فيها واقع ،ما داـ أنو يوجد فيها تأجيل ولو لساعة واحدة ،فهذا فيو إشكاؿ ،أرأيت

لو بعت ذىبًا بأوراؽ نقدية ولم تسلم األوراؽ النقدية إال بعد ساعة أليس تقع في الربا؟ كذلك أيضا ىذا من ىذا
القبيل.

ولهذا نقوؿ في شراء الذىب والفضة :إنو يجوز ببطاقات الصرؼ اآللي ،وال يجوز ببطاقات الفيزا ونحوىا،

ىذا ىو حاصل كبلـ العلماء المعاصرين في ىذه المسائل ،ونكتفي بهذا القدر ،واهلل تعالى أعلم.

س :أحسن إليكم .ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ساىمت في أحد البنوؾ ولدي مبلغ فهل أقوـ بتطهيره؟

وكيف يكوف ذلك؟

ج :لعل السائل يقصد أنو ساىم عن طريق أحد البنوؾ ،وإال المساىمة في البنك نفسو إذا كاف بنكا ربويا

فإنو ال تجوز المساىمة فيو؛ ألف الم ساىمة في البنوؾ الربوية حقيقة فيها خطورة كبيرة ،لماذا؟ ألنك إذا ساىمت
في ىذا البنك تصبح أحد مبلؾ ىذا البنك؛ ألف المساىمين يملكوف البنك المساىم فيو ولو واحد من عشرة

آالؼ ولو واحد من مليوف ،المهم أنك أحد مبلؾ ىذا البنك شئت أـ أبيت ،وجميع أعماؿ البنك تنسب إليك
أيها المساىم شئت أـ أبيت.

معنى ذلك أف جميع ما يفعلو البنك من عمليات محرمة من إقراض بالربا من جميع التعامبلت المحرمة

تنسب إليك أنت أيها المساىم ،الحظ ىنا ،ومن ىنا تأتي خطورة المسألة ،والشريعة قد شددت في شأف الربا،

ولعن النبي  آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو ،فإذا كاف شاىد الربا وكاتبو ملعونا فكيف بمن يتعامل بالربا لكن
بطريق الوكالة؟!

إما إذا كاف البنك غير ربوي ،إذا كانت المساىمة في بنك غير ربوي يشترط لتداوؿ أسهم البنك أف تكوف

موجودات البنك أكثر من النقود ،وىذا ال بد من التأكد منو؛ ألف البنوؾ يغلب عليها أف النقود أكثر ،فإذا كاف

112

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
النقد أكثر من الموجودات فعند تداوؿ األسهم يصبح ىذا من قبيل بيع النقد بالنقد مع التفاضل فيقع في الربا،

وىذا إشكاؿ كبير في ىذه المسألة ،إال إذا كاف تداوؿ أسهم البنك بعملة أخرى ،فهنا يزوؿ اإلشكاؿ لعموـ

يدا بيد . 
الحديث  :فإذا اختلفت األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف ً

أما إذا كاف قصد السائل أنو مساىم عن طريق أحد البنوؾ في شركات مختلطة تتعامل بالربا؛ فإنو ال بد من

تطهير ذلك المبلغ بعد الحصوؿ عليو ،وإف كاف القوؿ الراجح :أنو ال يجوز المساىمة في الشركات التي تتعامل

بالربا ولو واحد بالمئة كما شرحنا ىذا في درس سابق ،وبيّنا وجو ىذا ،وذكرنا أف ىذا ىو رأي المجامع الفقهية،

أحدا دخل أو أخذ برأي أصحاب القوؿ الثاني الذين يجوزوف الدخوؿ فيها مع التطهير
لكن على كل حاؿ لو أف ً
فبل بد من تطهير ذلك المبلغ.

أما قوؿ "السائل كيف أطهر؟"

متعذرا ولكن على وجو
سبق أف تلكمنا عن ىذا في درس سابق ،وقلنا :إف التطهير على وجو دقيق قد يكوف
ً

التقرير مع االحتياط فيمكن عن طريق سؤاؿ تلك الشركات خاصة أقساـ المحاسبة في تلك الشركات ،يتصل
بهم ويسألهم كم نسبة الربا عندكم؟ وىم يعرفونها على وجو دقيق ،وكل شركة مساىمة يخرج لها قائمة مالية

فتجد من ضمن القوائم المالية القروض ،وىذه القروض ال شك أنها قروض ربوية؛ ألف الشركات والبنوؾ ال

تقرض القرض الحسن ،ال يكوف عندىم قرض حسن وليسوا بخلق لها ،فهذه قروض ربوية ،فيستطيع أف يسأؿ
تلك الشركات ويعرؼ اإليراد المحرـ ويطهره :يتصدؽ بو بنية التخلص ال بنية التقرب.

فإف لم يستطع معرفة الماؿ المحرـ ،فاختلف العلماء في ىذه المسألة ،وأكثر ما قيل :أنو يتصدؽ بنصف

الربح وىو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمو اهلل ،أنو يتصدؽ بنصف الربح ىذا ىو أكثر ما قيل في ىذه

المسألة ،واهلل تعالى أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم .ىذا يقوؿ :الهدايا والتخفيضات التي تُعطى ألصحاب الحسابات من قبل البنوؾ ىل

تجوز؟ وىل يجوز أف أفتح حسابًا في بنك يعطي ىدايا؟

ج :نعم .ىذا سؤاؿ جيد في حقيقة ،التكييف الفقهي للحسابات الجارية في البنوؾ ىو أنها قرض وليست

ماال تفتح حساب جاري عنده ىذا في الحقيقة قرض؛ ألف
وديعة وإف سماىا الناس وديعة ،عندما تعطي البنك ً
حقيقة القرض عند الفقهاء :ىي دفع ماؿ لمن ينتفع بو ويرد بدلو ،ىكذا عرؼ الفقهاء القرض وىذا ىو الذي

تماما على الحسابات الجارية ولو كانت ودائع حقيقية لكاف البنك عندما يأخذ منك المبلغ يحتفظ بو
ينطبق ً
عنده ،والواقع أف البنك من حين أف يأخذ منك المبلغ يتصرؼ فيو بل ربما يتصرؼ فيو وأنت تنظر يعطيو
ويتصرؼ مع عميل آخر ،وىذا ىو القرض ،فحقيقة القرض التي ذكرىا الفقهاء" :دفع ماؿ لمن ينتفع بو ويرد
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بدلو" منطبقة تماما على الحساب الجاري ،وحينئذ تكوف العبلقة بين صاحب الحساب الجاري وبين البنك ىي
عبلقة مقرض بمقترض ،وال يجوز أف يدفع المقترض للمقرض أية ىدية قبل الوفاء باتفاؽ العلماء .أما بعد الوفاء

يجوز إذا لم يكن ذلك عن شرط أو عرؼ ،ويكوف من باب اإلحساف في وفاء القرض.

شخصا عشرة آالؼ لاير ،فأىدى إليك المقترض ىدية قبل سداد
أما قبل الوفاء فبل يجوز ،لو أقرضت
ً
القرض ولم يكن بينكم عادة جارية؛ فإف ىذا ال يجوز .أما لو كانت الهدية بعد وفاء القرض ولم يكن ىناؾ شرط

أو عرؼ جاز.

وعلى ىذا تخرج ىدايا البنوؾ ،فالعبلقة بين البنك وبين العميل -صاحب الحساب الجاري -عبلقة مقرض

بمقترض ،فإذا أىدى البنك للعميل يكوف قد أىدى المقترض الذي ىو البنك للمقرض الذي ىو العميل ىدية
قبل الوفاء ،وىذا محرـ وال يجوز؛ ولهذا نقوؿ :جميع ىدايا البنوؾ إلى العمبلء ال تجوز ىي محرمة؛ ألنها في

الحقيقة ىدية من مقترض إلى مقرض ،وىذا مع األسف واقع وموجود ،تقوـ البنوؾ بإىداء أصحاب الحساب

الجاري خاصة ما يسمونهم بالعمبلء المتميزين يعني أصحاب األرصدة الكبيرة يهدونهم ىدايا ،وىذه الهدايا

محرمة ويجب ردىا ويجب تنبيو القائمين على البنوؾ بأف ىذه الهدايا محرمة وال تجوز ،اللهم إال إذا كانت ىدايا

ال ترتبط بالقرض وإنما تهدى لعموـ الناس مثل مثبل التقاويم تهدى ألي أحد مثبل يزور البنك أو أي أحد يأتي إلى
البنك ،ىذا ال بأس بو؛ ألنها ليست ألجل القرض .أما ىدايا تهدى ألجل أف ىذا قد فتح حساب عندىم وألجل

أف ىذا من عمبلء البنك فإف ىذه الهدايا محرمة وال تجوز.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما ىي الشيكات السياحية وما حكمها؟

ج :الشيكات السياحية ىي شيكات تصدرىا مكاتب لبعض من يرغب في ىذا ،ويأخذ ىذه الشيكات

ويستطيع إذا سافر إلى بلد آخر أف يحصل على ما يقابلها من النقد ،ويحتسب عليها رسوـ .وىذه الشيكات ال

بأس بها ،والرسوـ التي تؤخذ عليها ىي رسوـ خدمة وسوؼ نفصل -إف شاء اهلل تعالى -الكبلـ عنها في دروس
قادمة عندما نتكلم عن األوراؽ التجارية .لكن ىذا باختصار محصل الكبلـ فيها وسوؼ يأتي التفصيل عنها إف

شاء اهلل.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :أنا طالب وأريد فتح حساب وال يوجد بنك إسبلمي يفتح لي حسابا إال بنك

ربوي ،فهل يجوز لي فتح حساب عند ىذا البنك الربوي؟

ج :على كل حاؿ إذا كاف السائل يعيش في دولة ليس فيها بنك إسبلمي إنو ال حرج عليو أف يفتح حسابًا
في بنك ربوي للضرورة؛ ألف فتح حساب في البنك أصبح من الضرورات في الوقت الحاضر ،فبل يستطيع

اإلنساف أف يحفظ أموالو في بيتو ،فأصبح ىذا من الضرورات ،ولكن عند فتحو لهذا الحساب يجب عليو أال
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يأخذ فوائد ربوية ،يعني يجعل الحساب جاريًا وال يجعلو في حساب الودائع اآلجلة وإنما يجعلو حسابا جاريا
بدوف أخذ فوائد ربوية ،وال حرج عليو في ىذه الحاؿ ألجل الضرورة ،وإف كانت العبلقة بينهما -كما ذكرت-
ىي قرض وليست وديعة لكن جاز ىنا ألجل الضرورة.

أما لو كاف في بلد يوجد فيو بنك إسبلمي فنرى أنو ال يجوز أف يفتح حسابًا في بنك ربوي؛ ألف ىذا فيو

كبيرا على الحسابات الجارية.
إعانة ظاىرة لهم على االستمرار في الربا؛ ألف البنوؾ تعتمد
ً
اعتمادا ً

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :يوجد في بعض محطات البنزين تعطي الزبوف ىدية عبارة عن علبة مناديل إذا

اشترى منها؛ رغبة في التنافس مع المحطات األخرى ،فهل يجوز ذلك؟

وقودا ال بأس بها ،وال تدخل في الميسر؛ ألنها ال
ج :نعم .ىدايا محطات البنزين ألجل من يعبي عندىم ً
تنطبق عليها قاعدة الميسر  ،فقاعدة الميسر :ىي الدخوؿ في مسابقة أو مغالبة يتردد فيها بين الربح والخسارة
بين الغرـ والغنم .وإذا طبقنا ىذه القاعدة على تلك الهدايا التي تضعها محطات البنزين نجد أنها ال تنطبق عليها؛

ألف محطات البنزين تبيع بنفس السعر ،السعر محدد وثابت وىو تسعوف ىللة ،ومن يعبي عندىم إما غانم وإما

س الم ،وقاعدة الميسر :إما غانم وإما غارـ ،وحينئذ نقوؿ :ال بأس بذلك ،والعملية في حقيقتها كأنها تخفيض لكن
بطريق غير مباشر؛ يعني بدؿ ما يقوؿ نخفض سعر التر من تسعين ىللة إلى مثبل خمسة وثمانين أو إلى ثمانين

يجعلوف ىذا بطريق غير مباشر بأف يمنحوؾ ىذه الهدية ،وال حرج في مثل ىذه الهدايا ،ومثل ذلك :الهدية التي
تمنح لئلنساف من محل تجاري كالهدايا التي تكوف مع العصائر ومع األلباف .ال بأس بها إذا كانت تباع بنفس

سعرىا في السوؽ ،فإذا كاف مثبل محل العصير أو األلباف قد وضع ىدايا وىي تباع بنفس السعر فبل حرج في

ذلك؛ ألنها ال تنطبق عليها قاعدة الميسر.

وأما قوؿ األخ السائل أف في ىذا إضر ًارا بالمحطات األخرى التي ال تقدـ مثل ىذه الهدايا فهذا ال نسلم

بو؛ ألف أمور التجارة من قديم قائمة على التنافس بين التجار ،من وقت النبي صلى اهلل عليو وسلم؛ ولهذا لما
غلت األسعار في عهده عليو الصبلة والسبلـ  قالوا :يا رسوؿ اهلل سعر .قاؿ :إف اهلل ىو المسعر القابض

الباسط  ألف ذلك االرتفاع كاف من كثرة الطلب وقلة العرض ،فاختبلؼ األسعار وتنافس التجار فيما بينهم

موجود من قديم الزماف ،فبل نمنع تاجرا من أف يخفض سعر بضاعتو ال نمنعو من ىذا بل نقوؿ :دعوا الناس يرزؽ

بعضهم من بعض ودعوا التجار يتنافسوف لمصلحة المشتري منهم أو ما يسمى بالمستهلك.

والهدايا التي تكوف في محطات البنزين غاية ما فيها أنها تخفيض لكن بطريق غير مباشر .نعم لو أنهم رفعوا

من سعر البنزين ألجل ىذا ىنا قد يكوف محل إشكاؿ لكن ما داـ أف سعر البنزين عندىم وعند غيرىم ىو نفس
السعر لكن فقط ىؤالء يمنحوف من يعبي عندىم ىدية؛ فإنو ال حرج في ذلك وال تدخل تحت قاعدة الميسر.
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وجها ،والصحيح ىو ما أفتى بو بعض مشائخنا
على إف من العلماء من منع من ىذا ،لكن ال أرى لهذا المنع ً

وىم الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من أف ىذه الهدايا ال بأس بها وال حرج فيها؛ ألنها ال تنطق عليها قاعدة

الميسر.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما ىي العلة في عدـ قبوؿ ىدايا البنوؾ؟

ج :نعم .العلة ىي سد الذريعة المفضية للربا سد ذريعة الربا؛ ألف صورة القرض -كما ذكرنا فيما سبق -في

األصل ىي صورة ربوية لكن الشريعة أجازتها من باب تشجيع اإلرفاؽ والتعاوف والتكافل بين المسلمين ،فإذا

أصبح القرض ال يراد بو اإلرفاؽ وإنما أصبح يراد بو المعاوضة؛ رجعت صورة القرض لما كانت عليو في األصل

وىو أنها صورة ربوية ،فوجود مثل ىذه الهدايا يفضي إلى أف يكوف القرض يراد بو الربحية والنفع وال يراد بو

اإلرفاؽ.

مقصودا ،قد تكوف الهدية من غير قصد ولكن من باب سد
وإف كاف ىذا قد ال يتحقق يعني قد ال يكوف
ً

الذريعة منع الفقهاء من ىذا وقالوا :ال يجوز للمقترض أف يهدي للمقرض أية ىدية قبل الوفاء .وورد في ىذا آثار

عن السلف ،لما قدـ أبو موسى على عبد اهلل بن سبلـ  -كما ىو في البخاري -قدـ من أرض العراؽ قاؿ :
إنك بأرض الربا فيها ٍ
فاش ،فإذا أىدى إليك أحد حمل تبن أو حمل قت فبل تأخذه فإنو ربا  قالوا :والظاىر
أيضا آثار عن بعض الصحابة كابن
أنو ال يقوؿ ىذا إال بتوقيف من النبي  وىذا في صحيح البخاري ،ورد ً
عباس أن و منع من ىذا ،والفقهاء قد نصوا على ىذا فقالوا :إنو ال يجوز للمقترض أف يهدي المقرض ىدية قبل
الوفاء ،لم تكن العادة جارية بينهما باإلىداء .أما لو كانت من عادتو أف يهدي لو؛ ال حرج ،لكن يهدي لو ألجل

سدا لذريعة الربا.
القرض فإف ىذا ال يجوز ً

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين نبينا
محمد ،وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهديو إلى يوـ الدين .أما بعد:

حديثنا في ىذا الدرس سيكوف -إف شاء اهلل -عن عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات ،وقبل أف

نبدأ بعقود التوريد التي يرد فيها إشكاالت كثيرة وتساؤالت خاصة عند من يتعامل بتوريد البضائع والسلع

حيث يقع العقد على ما ال يتم تملكو في كثير من األحياف ،وىنا ترد ىذه اإلشكالية ،فيكوف المورد ال يملك

البضاعة ،ويعقد مع صاحب المحل ،فيكوف قد باع ما ال يملك ،بل إف ىذا ال يختص بالتوريد ،بل حتى بعض
أصحاب المحبلت عندما يتعاملوف مع الزبائن ترد ىذه اإلشكالية ،وىو أنهم قد يبيعوف ما ال يملكوف ،ولهذا

سوؼ نبحث ىذه المسألة من الت كييف الفقهي لعقود التوريد  ،وسوؼ نذكر البدائل والمخارج الشرعية لهذه
اإلشكاليات الواردة في ىذه العقود ،ولكن قبل أف نبدأ في الحديث عن عقود التوريد ال بد من اإلشارة ولو

بشيء من االختصار إلى عقود سوؼ نحيل عليها عندما نتكلم عن التكييف الفقهي لعقود التوريد سوؼ نحيل
على عقدين مهمين ىما :عقد السلم ،وعقد االستصناع ،فبل بد أف نعرؼ حقيقة السلم ،وحقيقة االستصناع،

وشروطهما ،حتى إذا أحلنا عليهما تكوف اإلحالة إلى أمر واضح ومعروؼ مسبقا.

فنبدأ بالحديث عن السلم ،ثم االستصناع ،ثم بعد ذلك ننتقل للتكييف الفقهي لعقود التوريد ،فنأخذ نبذة

مختصرة عن السلم ،نقوؿ السلم :في اللغة :مأخوذ من التسليم واإلسهاـ ،ويقاؿ لو :السلف ،بالفاء ،واشتهر في

بعض كتب الفقو ىذه المقولة ،وىي أف السلم لغة أىل الحجاز ،والسلف  -بالفاء  -لغة أىل العراؽ تجدوف في

كثير من كتب الفقو ىذه العبارة :السلم لغة أىل الحجاز ،والسلف  -بالفاء  -لغة أىل العراؽ

ولكن عندما نتأمل حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ،أف النبي  قدـ المدينة فوجد أىلها وىم يسلفوف -
بالفاء  -ثمار السنة والسنين ،فقاؿ  :من أسلف  -بالفاء  -في شيء فليسلف في شيء معلوـ ووزف معلوـ

إلى أجل معلوـ  وىنا النبي 
بصحيح ،النبي  يتكلم بلغة أىل الحجاز ،ولهذا فهذا يشكل على ىذه المقولة .أف نقوؿ :السلم لغة أىل
وكذا ابن عباس تكلم بناء على ىذه المقولة بلغة أىل العراؽ ،وىذا ليس

الحجاز ،والسلف  -بالفاء  -لغة أىل العراؽ.

نقوؿ في ىذا الحديث ورد  :من أسلف  بالفاء ،وأنتم تق ولوف :السلف لغة أىل العراؽ ،ولهذا

فالذي عليو المحققوف من أىل اللغة أف السلم والسلف لغة أىل الحجاز جميعػا ،والمشهور أيضا من لغة أىل

العراؽ ىو السلف ،على كل حاؿ ىذه فائدة لغوية أوردتها ىنا لما وردت.
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ويعرؼ الفقهاء السلم بأنو" :عقد على موصوؼ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد" .ولنضرب

مثاال نشرح بو التعريف ،نشرح على ضوئو التعريف :أتى رجل إلى آخر وقاؿ لو :خذ ىذه عشرة آالؼ لاير،

أسلمت لك ىذه العشرة آالؼ لاير نقده عشرة آالؼ لاير ،على أف تعطيني بها مائة كيلو تمر من النوع السكري
سلمها لي في منتصف شهر رجب من ىذا العاـ أو من العاـ المقبل مثبل .أعطاه عشرة آالؼ لاير وقاؿ على أف

تعطيني مائة كيلو تمر من النوع السكري سلمها لي في وقت كذا في منتصف شهر رجب مثبل من ىذا العاـ أو
من العاـ المقبل ،ىذا يعتبر سلما ،إذا أردنا أف نطبق ىذا على التعريف ،عقد على موصوؼ في الذمة ،موصوؼ

في الذمة يعني تمر ،تقوؿ :تمر من النوع السكري ىنا ،ىذا موصوؼ في الذمة ،وال تقل :ىذا التمر ،أو تمر من

المزرعة الفبلنية ،أو من ىذه المزرعة ،ىذا ال يصلح موصوفا في الذمة ،الموصوؼ في الذمة تقوؿ :تمر من نوع
كذا ،وال تحدد من أي مكاف ،وإنما ىو في ذمتك تأتي بو من أي مكاف.

"عقد على موصوؼ في الذمة مؤجل"؛ ألنو ال بد أف يكوف السلم مؤجبل فبل يصح أف يكوف حاال ،ألنو إذا

كاف حاال أصبح بيعا.

"بثمن مقبوض في مجلس العقد" ،يعني ال بد أف يكوف رأس ماؿ في السلم ،وىو في ىذا المثاؿ عشرة

آالؼ لاير ،ال بد أف تسلم في مجلس العقد ،وىذا في الحقيقة سيأتي الكبلـ عنو ،وىو من أىم شروط السلم،
يعني ال بد أف أعطيك العشرة آالؼ اآلف على أف تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا ،أسلمها لك

العشرة آالؼ اآلف ،إذا لم أسلمها لك اآلف تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين فيقع في الربا.

طبعا السلم مشروع بإجماع  -قبل أف نتكلم عن الشروط  -نقوؿ :السلم مشروع بإجماع العلماء ،يسميو

بعضهم بيع المحاويج ،ألنو في الغالب يلجأ إليو الفقراء ،وىو مشروع بإجماع العلماء ،ورد بذلك الحديث الذي
ذكرناه في الصحيحين ،حديث ابن عباس قدـ النبي  المدينة فوجد أىلها يسلفوف في الثمار السنة والسنتين
والثبلث ،فقاؿ  :من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوـ ووزف معلوـ إلى أجل معلوـ . 

أما شروط صحة السلم فيشترط لو شروط البيع ،ويضاؼ لها سبعة شروط ،نذكرىا على سبيل االختصار:

الشرط األوؿ :أف يكوف فيما يمكن ضبط صفاتو ،كالمكيل والموزوف والمزروع ونحو ذلك ،وإذا قلنا:

المكيل والموزوف ،ىذه العبارة تتردد في كتب الفقو والحديث كثيرا مكيل وموزوف ،ما الفرؽ بين المكيل
والموزوف؟ ،......يعني المكيل ىو :تقدير الشيء بالحجم ،والموزوف تقدير الشيء بالثقل .فمثبل ىذا الصاع،

أقوؿ :إذا مؤلت ىذا الصاع بتمر أو قمح ،أقوؿ :ىذا صاع تمر ،ىذا صاع بر ،ىذا صاع يعني كذا من الحبوب،

وأما الموزوف تقدير الشيء بالثقل ،معنى ذلك أف المكيل قد أضع فيو تمرا من النوع الثقيل وقد أضع فيو تمرا من
النوع الخفيف ،وقد أضع فيو برا من النوع الثقيل وقد أضع فيو برا من النوع الخفيف ،فيكوف أيهما أدؽ ،الكيل
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أو الوزف؟ الوزف أدؽ بكثير ،ولهذا ترؾ الناس في ىذا الزماف الكيل ،ما في حدا اآلف يتعامل بالكيل ،ألف الوزف
أدؽ من الكيل ،حتى في األشياء المكيلة مثل التمور مثبل ،أو مثل الحبوب ،أصبح الناس اآلف يزنونها وزنا ،وإف

كانوا يسمونها كيبل لكن ىو في الحقيقة وزف ،ولذلك زكاة الفطر وردت في الشرع بالكيل "صاع" والناس
يتعاملوف بالوزف  ،ولهذا عند تحويل الكيل إلى وزف ال بد من االحتياط ،ال بد من احتياط التقدير ،لماذا؟ ألف
مثبل صاع من األرز مثبل في زكاة الفطر عندما تريد تحويلها إلى كيلو جرامات قد تضع مثبل في ىذا الصاع من

النوع الثقيل ،وقد تضع من النوع الخفيف ،وىكذا من البر ،وىكذا من التمر فيختلف الوزف ،قد يكوف مثبل وزف
ىذا الصاع كيلوين وأربعين جراـ ،قد يكوف كيلوين ونصف ،قد يكوف أكثر ،ولهذا ينبغي االحتياط في التحويل،

ولهذا مشايخنا قاؿ :إف الصاع يقدر بثبلثة كيلو جرامات تقريبا ،وال بد من ضابط لكلمة تقريبا ألنو ال يمكن أف
تحوؿ الكيل إلى وزف على وجو دقيق بل ال بد من شيء من االحتياط ،ألف ىذا الشيء الذي يوضع في ىذا

الصاع قد يكوف ثقيبل وقد يكوف خفيفا فهو يختلف.

ىذه فائدة وردت معنا أحببنا أف نشير لها ىنا ،وىي في الحقيقة فائدة مهمة خاصة فيما يتعلق بتحويل

المكيل إلى موزوف .فنقوؿ الشرط األوؿ :أف يكوف السلم فيما يمكن ضبط صفاتو ،إما بكيل وإما بوزف وإما بزرع

وإما بغير ذلك ،أما إذا كاف ال يمكن ضبط صفاتو فإنو ال يصح السلم فيو.

والواقع أنو في الوقت الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع ،بل إننا نجد في كتب الفقو بعض األمثلة

التي ذكرىا الفقهاء وقالوا إنو :ال يصح السلم فيها؛ لكونها ال تنضبط صفاتها ألنها في زمنهم ال يمكن ضبط

صفاتها ،أما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبط صفاتها بدقة متناىية ،وأضرب لهذا مثاال ،مثاؿ القدور ،لما قاؿ

الفقهاء :إنو ال يصح السل م في القدور؛ ألنها ال يمكن ضبط صفاتها ،ىذا قد يكوف قدرا كبيرا وىذا صغيرا وىذا
واسعا وىذا ضيقا ،لكن في الوقت الحاضر يمكن ضبط القدور بدقة ،بأف تذكر الشركة والبلد والرقم ،وبذلك

يمكن ضبط القدور بدقة متناىية حتى ،ولهذا فهذا المثاؿ نجده مثبل في كتب الفقو ،ولكن ال بد أف ينظر طالب
العلم إلى أف ىذا المثاؿ الذي ذكره الفقهاء بناء على ما ىو موجود في زمن الفقهاء قديما ،ألنو ال يمكن ضبط
مثبل ىذا المبيع في زمنهم ،لكن في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع بدقة كبيرة ،إذف ىذا ىو

الشرط األوؿ.

الشرط الثاني :أف يصفو بما يختلف بو الثمن ظاىرا ،يعني ال بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن

اختبلفا ظاىرا ،فيذكر جنسو ونوعو وقدره وبلده وحداثتو أو قدمو ،وغير ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن

ظاىرا ،يعني مثبل لو كاف يريد أف يسلم في السيارات ال بد أف يذكر نوع ىذا السيارة ،لونها ،الموديل ،الشركة

المصنعة ،إلى غير ذلك من األمور التي يختلف بها الثمن اختبلفا ظاىرا.
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الشرط الثالث :ذكر قدر المسلم فيو ،فبل يصح السلم بدوف ذكر قدره ،لقوؿ النبي   من أسلف في

شيء فليسلف في كيل معلوـ ووزف معلوـ  وىذا الشرط محل اتفاؽ بين العلماء ،ال بد إذف أف يذكر قدره.

الشرط الرابع :ذكر أجل معلوـ لو وقع في الثمن ،وبناء على ذلك ال يصح أف يكوف السلم حاال ،ففي مثالنا

السابق لو قلت لك :ىذه عشرة آالؼ لاير على أف تسلم لي اآلف مائة كيلو تمر من نوع كذا ،فيكوف ىذا يعتبر

بيعا ،ويكوف ىذا قد باع لي ما ال يملك ،وقد اختلف العلماء في ىذا الشرط ،فالجمهور على أنو ال بد من ذكر
أجل معلوـ ،جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا :ال بد من ذكر أجل معلوـ ،واستدلوا بظاىر

الحديث ،حديث ابن عباس  :من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوـ ووزف معلوـ إلى أجل معلوـ 

والقوؿ الثاني  :ىو مذىب الشافعية أنو ال يشترط ىذا الشرط ،بل يصح أف يكوف السلم حاال ،واختار شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل أنو يصح أف يكوف السلم حاال بشرط أف يكوف المسلم فيو موجودا في ملكو ،وىذا

ىو القوؿ الصحيح في المسألة ،ففي مثالنا السابق يعني لو قاؿ :عطى عشرة آالؼ لاير ،قاؿ :خذ ىذه عشرة
آالؼ لاير على أف تسلمني ىذه البضاعة أو ىذه السلعة اآلف ،وكاف ىذا الشخص لو مؤسسة كبيرة ولها فروع في

عدة مناطق ويملك ىذه البضاعة ،فعلى رأي شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يصح ىذا ،وإف كاف على الجمهور ال يصح،

لكن على القوؿ الثالث وىو الذي اختاره شيخ اإلسبلـ يصح وىو القوؿ الصحيح ،ألنو اإلشكاؿ في ما إذا كاف

السلم حاال ىو أنو قد يبيع ما ال يملك ،لكن إذا اشترطنا ىذا الشرط فقلنا :بشرط أف يكوف المبيع في ملكو زاؿ
ىذا المحظور ،واألصل في المعامبلت الحل واإلباحة ،فيكوف القوؿ الصحيح في ىذا الشرط أنو يصح أف يكوف

السلم حاال بشرط أف يكوف المبيع في ملكو.

الشرط الخامس :أف يوجد المسلَم فيو غالبا في وقت حلوؿ أجلو ،يمكن تسليمو في وقتو ،ومثل الفقهاء
لهذا قالوا :فإذا أسلم مثبل في رطب فبل بد أف يكوف في الصيف وال يكوف في الشتاء ،أما إذا أسلم في رطب في

الشتاء فإف ىذا ال يص ح؛ ألف الرطب ال يوجد في الشتاء ،أو أسلم في عنب فبل بد أف يكوف في الصيف وال
يكوف في الشتاء ،وقاؿ ابن قدامة :ال نعلم في ىذا الشرط خبلفا.

الشرط السادس  -وىو في الحقيقة أىم الشروط :أف يقبض رأس ماؿ السلم في مجلس العقد ،قبض رأس

ماؿ السلم في مجلس العقد ،ألنو إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد أصبح من قبيل بيع الدين بالدين ،وىو

محرـ باإلجماع ،وىذا الشرط ىو في الحقيقة من أىم الشروط ،وىو الذي يحصل بو اإلخبلؿ اآلف عند من

يريدوف تطبيق السلم ،فعندما أعطيك عشرة اآلؼ لاير على أف تسلم لي ىذه البضاعة من نوع كذا في وقت كذا،

ال بد أف أسلم لك اآلف عشرة آالؼ لاير كاملة أنقدىا لك اآلف ،فإف لم يحصل نقد رأس ماؿ السلم اآلف
أصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين ،كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني المسلم فيو أصبل دين سلمو
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لي فيما بعد ،ربما بعد سنة أو سنتين أو ثبلث ،فإذا أيضا أصبح رأس الماؿ دينا لم أسلمو لك اآلف أصبحت
المسألة كلها من قبيل بيع الدين بالدين ،وىذا ال يجوز ،فبل بد إذف من تسليم رأس ماؿ السلم كامبل ،وىذا
الشرط متفق عليو في المذاىب األربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ،إال أف المالكية أجازوا تأخير

تسليم رأس الماؿ ثبلثة أياـ ،ورأوا أف ثبلثة أياـ مما تتسامح فيها الشريعة ،كما في حديث  :ال يحل لمسلم
أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث 

ن هى أف تحد المرأة على غير زوجها أكثر من ثبلثة أياـ ٕٓ/

ال يحل

للمهاجر أف يبقى بعد طواؼ الصدر أكثر من ثبلثة أياـ  إلى غير ذلك من النصوص ،فكأف المالكية رأوا أف

ثبلثة أياـ مما يتسامح فيو الشرع ،فأجازوا تأخير تسليم رأس ماؿ السلم إلى ثبلثة أياـ فقط ،أما بعد ثبلثة أياـ
فباتفاؽ العلماء أنو ال يجوز تأخير تسليم رأس ماؿ السلم ،وقد أخذ بهذا المجمع الفقهي أخذوا برأي المالكية
في المسألة ،ورأوا أف ىذا فيو توسعة على الناس خاصة في السلع الكبيرة ،فقد يتعذر تسليم رأس الماؿ في نفس

الوقت ،فأخذ المجمع ا لفقهي برأي المالكية وقالوا :إف فيو توسعة على الناس وخاصة في الوقت الحاضر الذي
ربما يتطلب السلم تأخير رأس الماؿ قليبل.

الشرط السابع :أف يسلم في الذمة ،أي :أف يكوف المسلم فيو غير معين ،أما إذا كاف معينا فإنو ال يصح،

فمثبل في مثالنا السابق يقوؿ :خذ ىذه عشرة اآلؼ لاير على أف تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا ،تسلمها لي
في وقت كذا ،وال يقوؿ :مائة كيلو تمر من ىذه المزرعة أو من ىذا البستاف؛ ألنو إذا قاؿ ذلك فإنو ربما ال تثمر

 يعني  -النخيل في ذلك العاـ ،ربما لو أسلم في الثمار من ىذا البستاف أو ىذه المزرعة ربما ال تثمر ،ربماتتلف ،ولذلك ال بد أف يكوف في الذمة ،وال يصح أف يكوف معينا ،ال بد أف يكوف السلم في الذمة ،وال يصح أف

يكوف شيء معينا.

ىذه ىي شروط صحة السلم وسوؼ نرجع ونطبقها إف شاء اهلل على عقود التوريد ،لكن نريد أيضا أف نأخذ

نبذة مختصرة عن عقد االستصناع.

فنقوؿ :االستصناع معناه في لغة العرب :طلب صناعة الشيء ،واستصنع الشيء أي دعا إلى صنعو ،ومعناه

في اصطبلح الفقهاء" :أف يطلب إنساف من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع لو طبق المواصفات المحددة بمواد
من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك" ،التعريف مرة اخرى" :أف يطلب إنساف من آخر شيئا

لم يصنع بعد ليصنع لو طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك"،
ويبلحظ في ىذا التعريف أف العقد يقع على ما سيصنعو الصانع ،فالعين والعمل من الصانع جميعا ،أما إذا كانت

العين من المستصنع وليست من الصانع فإف العقد في الحقيقة يكوف إجارة ال استصناعا ،يوضح ىذا بمثاؿ :لو
ذىبت لخياط وطلبت منو أف يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط ىذا يعتبر استصناعا ،قلت لو ممكن تفصل لي
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ثوبا من قماش كذا تسلمو لي في وقت كذا ىذا يعتبر استصناعا ،لكن لو أنك أتيت بقماش وأعطيتو إياه وتريد

مثبل أف تخيط لي ثوبا من ىذا القماش ،فإف ىذا ال يعتبر استصناعا وإنما يعتبر إجارة ،فإذا كانت المواد والعمل
من عند الصانع فإنو يعتبر استصناعا ،أما إذا كانت المواد من عند المستصنع فإنو يعتبر إجارة ،وال يعتبر

استصناعا.

مثاؿ آخر :رجل طلب من مقاوؿ أف يبني لو بيتا ،والمواد من عند المقاوؿ فهذا يعتبر استصناعا ،لكن لو أنو

طلب من ىذا المقاوؿ أف يبني لو بيتا وتعهد لو بأف يحضر لو مواد البناء فإف ىذا ال يعتبر استصناعا وإنما يعتبر

إجارة.

إذا ىذا العقد بهذا المعنى الذي ذكرناه منع منو جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إال إذا

توفرت فيو شروط السلم ،جميع شروط السلم ومنها :تسليم رأس الماؿ كامبل في مجلس العقد ،وبناء على ذلك
على رأي الجمهور لو ذىبت تخيط ثوبا ال بد أف تنقد الخياط رأس الماؿ كامبل وإال ما صح ،وىكذا بالنسبة

للمقاوؿ في بناء البيت وسائر  -يعني  -ما يمكن أف يمثل بو بهذا العقد.

والقوؿ الثاني في المسألة وىو مذىب الحنفية :أف عقد االستصناع عقد مستقل متميز عن السلم وليس نوعا

من السلم حتى نشترط فيو جميع شروط السلم ،وإنما ىو عقد مستقل متميز عن السلم بمسائلو وأحكامو ،وال

يشترط فيو تسليم رأس الماؿ بل يجوز تأجيل رأس الماؿ كلو أو بعضو ،وقوؿ الحنفية في ىذه المسألة ىو

الراجح ،وىو الذي عليو عمل المسلمين من قديم الزماف ،بل قاؿ بعض العلماء :إنو يشبو أف يكوف ىذا إجماعا

عمليّا من المسلمين على االستصناع ،ولو أخذنا بقوؿ الجمهور في المسألة للحق الناس حرج كبير في الحقيقة،

وإذا أردت أف تخيط الثوب ال بد أف تنقد جميع الثمن للخياط ،لو أردت أف تبني عمارة ال بد أف تنقد جميع
الثمن للمقاوؿ ،أردت أف تستصنع مثبل بابا أو  -أي سلعة  -ال بد أف تنقد جميع رأس الماؿ ،يعني تسلم رأس
الماؿ مقدما كامبل ،وىذا فيو حرج كبير على الناس في الحقيقة ،بل ال يسع الناس في الوقت الحاضر إال قوؿ

الحنفية في المسألة ،وكما ذكرنا يشبو أف يكوف  -يعني  -اإلجماع العملي من المسلمين على رأي الحنفية في
ىذه المسألة ،وعلى ىذا قرر المجمع الفقهي اإلسبلمي األخذ بقوؿ الحنفية في ىذه المسألة ،ألف القوؿ أيضا

بأنو نوع من السلم وال بد أف تش ترط فيو شروط السلم ال دليل عليو في الحقيقة ،ليس عليو دليل ظاىر ويلحق
الناس بسببو حرج كبير ولو أراد شخص أف يذىب إلى خياط مثبل وكاف حنبليا مثبل أو شافعيا فبل بد أف ينقد

الثمن كامبل وإال ما صح ىذا العقد البد أف ينقد الثمن كامبل عندما يبني بيتا عندما يستصنع أية سلعة لكن قوؿ

الحنفية كما ذكرت يعني فيو شيء من التوسعة على المسلمين وعليو عمل المسلمين من قديم الزماف والحمد هلل،
فيكوف القوؿ الراجح في ىذه المسألة القوؿ بجواز االستصناع وأنو عقد مستقل عن السلم ،ومما استدؿ بو لهذا
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ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  :أف النبي  اصطنع خاتما من ذىب وجعل فصو
في بطن كفو إذا لبسو ،فاصطنع الناس خواتم من ذىب ،فرقى المنبر فحمد اهلل وأثنى عليو ،وقاؿ :إني كنت

اصطنعتو وإني ال ألبسو فنبذه ،فنبذه الناس  ثم أصبح عليو الصبلة والسبلـ يتخذ خاتما من فضة ،ولهذا

يجوز لبس الخات م من فضة ،أما الذىب فإنو محرـ على الرجاؿ ،وأما الفضة فإنو يجوز ،وىل يقاؿ :إنو مستحب

ألف النبي  كاف لبس خاتم الفضة؟ الصحيح في ىذه المسألة أنو إذا كاف اإلنساف يحتاج إلى خاتم من فضة
لختم ونحوه كأف يكوف قاضيا فإنو يكوف لبس الخاتم في حقو مستحبا ،أما إذا كاف ال يحتاج إليو فإنو يكوف

مباحا ،فإذا كاف مثبل قاض يحتاج إلى لبس الخاتم يكوف ىذا يكوف الخاتم مثبل عليو ختمو فإنو يكوف مستحبّا؛
ألف النبي  لما لبس الخاتم كاف منقوشا عليو محمد رسوؿ اهلل ،يحتاج أف يختم بهذا الخاتم الكتب والرسائل
التي يرسلها إلى رؤساء وملوؾ العال م ،فإذا كاف مثبل يحتاج إلى ىذا الخاتم كأف يكوف قاض فيكوف مستحبا ،أما
إذا كاف ال يحتاج إليو فإنو يكوف مباحا لكن بشرط أف يكوف من الفضة ال من الذىب ،ومحل الشاىد من ىذا

الحديث ىو أف النبي  اصطنع خاتما فدؿ ذلك على مشروعية االستصناع ،وأما ما فيو من الجهالة والغرر فإنو
مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة ،وىكذا فإف السلم أيضا فيو جهالة وغرر إال أف ىذا الغرر مغتفر بجانب

المصالح المترتبة عليو ،ونجد أف الشريعة تبيح بعض األشياء التي فيها غرر وجهالة إذا كانت المصالح المترتبة

عليو كبيرة ،فالسلم واالستصناع فيهما شيء من الغرر والجهالة فإنو يعتبر بيع معدوـ ولكن أبيح ذلك لما فيو مما
يترتب عليو من المصالح الكبيرة ،كما أف الشريعة مثبل أباحت بيع العرايا مع أنو بيع رطب بتمر ،واألصل فيو

المنع مع التفاضل إال أف الشريعة أباحتو لما في ذلك من المصالح الكبيرة.

فاالستصناع يكوف من ىذا الباب ،ويفترض في عقد االستصناع تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعتو

تحديدا دقيقا يمنع من التنازع ،وذلك يكوف بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن ،فيذكر جنس المستصنع

ونوعو وقدره وأوصافو المطلوبة ،وكذلك أيضا يشترط تحديد األجل قطعا للنزاع وال يشترط في عقد االستصناع

تعجيل الثمن ،ىذا الحظ أف ىذا الشرط في السلم لكن في االستصناع ليس بشرط ،ففي األمثلة السابقة التي
ذكرنا مثبل عندما تذىب إلى الخياط ال يشترط أف تسلم لو الثمن ،فإذا سلمت لو الثمن أو سلمت بعضو أو

أجلتو كلو جاز ذلك على القوؿ بجواز االستصناع وىو الصحيح ،وىل يجوز الشرط الجزائي في االستصناع،
الشرط الجزائي وىو :أخذ غرامة مقابل التأخير ،والصحيح في الشرط الجزائي أنو ال بأس بو ،وقد بحث الشرط

الجزائي مجلس ىيئة كبار العلماء قديما وأصدر فيو قرارا بالجواز في غير الديوف ،وىكذا مجمع الفقهي

اإلسبلمي أيضا أصدر فيو قرارا بجوازه لكن في غير الديوف ،أما الدين فإنو ال يجوز الشرط الجزائي فيو؛ ألنو

يجعلو كربا الجاىلية إما أف تقضي وإما أف تُربي ،نقوؿ مثبل :تطلب آخر دينا ثمن مثبل بضاعة فلما حل الدين
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قلت لو :إذا تأخرت عن السداد أحسب عليك شرط جزائي وىو مثبل مائة لاير عن كل يوـ تأخير فهذا محرـ بل
ىو ربا الجاىلية الصريح إما أف تقضي وإما أف تربي ،لكن الشرط الجزائي في غير الديوف كما لو كاف في عقد

االستصناع ال بأس بو ،فمثبل تقوؿ تتفق مع مقاوؿ يبني لك بيتا خبلؿ ستة أشهر ،وتتفق معو على أنو إف تأخر عن
الستة أشهر يدفع لك غرامة قدرىا مثبل مائة لاير عن كل ي وـ تأخير ،ىذا ال بأس بو فالشرط الجزائي في عقد

االستصناع ال بأس بو اتفق مع شخص أف يورد لك سلعة وىي مما يستصنع ووضعت عليو شرطا جزائيا قلت:
على أف تدفع غرامة قدرىا كذا عن كل يوـ تأخير ىذا ال بأس بو فالشرط الجزائي في غير الديوف ال بأس بو أما

في الدين فإنو محرـ.

ىذه نبذة مختصرة عن عقدي السلم واالستصناع.
بعد ذلك ننتقل لعقود التوريد وقد بحثها مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسبلمي

في دورتو الثانية عشرة التي عقدت بالرياض عاـ ٕٔٗٔىػ وقرر في عقد التوريد:
أوال :تعريف عقد التوريد:

عقد التوريد ىو :عقد يتعهد بمقتضاه طرؼ أوؿ بأف يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خبلؿ فترة معينة

لطرؼ آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كلو أو بعضو.

يكوف مثبل لك محل وتتفق مع شخص مورد يورد لك البضائع والسلع ،يكوف مثبل محل بيع أدوات كهربائية

أو أدوات سباكة أو أي محل من المحبلت وتتفق مع مورد يورد لك مثبل بضائعا أو سلعا ،فكيف تعقد معو العقد
وىذا المورد ال يملك البضاعة التي يراد توريدىا ،إف عقدت معو العقد مباشرة اآلف يكوف قد باع لك ما ال يملك

وىنا يرد اإلشكاؿ.

ونقوؿ بعد ذلك ثانيا :إذا كاف محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليو أحكامو،

وقد صدر بشأف االستصناع قرار المجمع  -يعني  -وىو القاضي بالجواز ،فإذا كاف محل عقد التوريد سلعة
تتطلب استصناعا فاألمر فيها سهل؛ ألنو نكيف ىذا العقد على أنو عقد استصناع ،وعقد االستصناع ال يشترط

فيو تسليم الثمن ،وقلنا :إف عقد االستصناع القوؿ الراجح  -وىو مذىب الحنفية  -أنو جائز وال يشترط فيو
تسليم الثمن ،وإف كاف على رأي الجمهور أنو ال بد فيو من تسليم رأس الماؿ وإال لم يصح ،لكن قلنا أف القوؿ

الصحيح أنو ال يسع الناس إال ىذا القوؿ ىو جواز عقد االستصناع ،وبناء على ذلك إذا كاف السلع التي يراد

توريدىا تتطلب صناعة فيكوف عقد استصناع وال يشترط تسليم جميع الثمن ،فمثبل إذا كاف صاحب المحل اتفق

مع المورد على أف يورد لو سلعا وىذه السلع سوؼ تستصنع في الداخل أو في الخارج فهنا يعتبر عقد استصناع،
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سواء سلم لو الثمن كلو أو بعضو أو لم يسلم لو الثمن ال إشكاؿ في ىذا ألنو عقد استصناع ال يشترط فيو تسليم

الثمن.

ثالثا :إذا كاف محل عقد التوريد سلعة ال تتطلب صناعة ،وىي موصوفة في الذمة يلتزـ بتسليمها عند األجل،

فهذا يتم بإحدى طريقتين  -إذا اتفق معو على أف يورد لو سلعة ىذه السلعة ال تتطلب صناعة حتى نكيفها أنها

عقد استصناع ال تتطلب صناعة ىذا إذف يكوف بإحدى طريقتين:

الطريقة األولى :أف يعجل المستورد الثمن بكاملو عند العقد ،فماذا يكوف ىذا؟ يكوف سلما ،فهذا عقد يأخذ

حكم السلم ،فيجوز بشروطو المعتبرة شرعا التي ذكرناىا .إذف إذا كاف قد عجل لو الثمن كامبل يعتبر سلما،

ولكن الواقع أف الناس اآلف يندر أف أحدا يعجل للمورد الثمن كامبل ،بل يقوؿ يعني يعطيو مثبل إما أف يؤجل لو
الثمن أو يعطيو بعضو لكن أف يعجل لو الثمن كامبل ىذا قليل في الناس لكن لو قدر ىذا فيكوف سلما ،إذا عجل

لو كامل الثمن قبل توريد البضاعة فيكوف ىذا سلما.

الطريقة الثانية  :إف لم يعجل المستورد الثمن بكاملو عند العقد ،فإف ىذا ال يجوز؛ ألنو مبني على المواعدة

الملزمة بين الطرفين ،وىي تشبو العقد نفسو ،فيكوف ذلك من بيع الكالئ بالكالئ يعني من بيع الدين بالدين،

وىذا مع األسف ىو الذي عليو عمل كثير من الناس اآلف ،وىو اإلشكاؿ الذي أشرت إليو في مقدمة ىذا

الدرس ،فتكوف السلعة التي يراد توريدىا ال تتطلب صناعة ،والمستورد ال يعجل الثمن وإنما يؤجل الثمن كلو أو
بعضو ،فهنا ترد ىذه اإلشكالية فتصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين ،كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني

إذا أجل الثمن ،أجل المستورد الثمن والبضاعة التي يراد توريدىا أيضا مؤجلة ،فهذا دين ،وىذا دين ،وأصبحت
المسألة من قبيل بيع الدين بالدين وىو محرـ ،وىذه إشكالية كبيرة في عقود التوريد ،ينبغي التنبو والتبية عليها،

أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة  -وىذا يعتبر مخرجا  -أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة ألحد الطرفين أو
لكليهما فتكوف جائزة على أف يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم ،إذا كاف على سبيل الوعد غير الملزـ ،فيقوؿ

صاحب المحل للمورد صاحب المحل المستورد للمورد يقوؿ :أرغب أف تورد لي السلعة الفبلنية -ويذكر

مواصفاتها  -وأعدؾ بأنك إذا وردتها سوؼ أشتريها منك .وعد غير ملزـ ،ىذا ال بأس بو ،وىذا كما قلنا في
درس سابق في بيع المرابح اللي ...بالشراء ،إذا كانت على سبيل الوعد غير الملزـ ال بأس بو  ،ويعتبر ىذا

مخرجا لمن أراد أف يتعامل بعقود التوريد ،ولكن الصورة الشائعة اآلف عند الناس ،أنو يتفق مع المورد على أف

يورد لو سلعة بمواصفات معينة ،ويعطيو بعض الثمن ،وأحيانا ال يعطيو شيء ،فتصبح المسألة من قبيل بيع الكالئ
بالكالئ ،بيع الدين بالدين ،وىي محرمة ،طيب ما ىو المخرج؟ نقوؿ :إذا كاف السلعة مما يستصنع فهذا ال

إشكاؿ فيو ،إذا كانت مما ال تستصنع فيجعلها عقد سلم ،يسلم لك كامل الثمن ،وتقوؿ مثبل قليل السلم ،ولكن
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أكثر الناس ال يرغب في تسليم رأس الماؿ مقدما ،طيب إذا كاف ال يرغب في تسليم رأس الماؿ مقدما ليس لو
إال مخرج واحد وىو أف يعد ىذا المورد وعدا غير ملزـ ،يقوؿ :إذا وردت لي بهذه السلعة بهذه المواصفات

سوؼ أشتريها منك .فإذا وردىا يعقد معو عقدا جديدا ،أو يقوـ بالسلم ،يعني ليس ىناؾ حل إال بإحدى ىاتين
الطريقتين ،من طريق السلم يشترط لهذا أف يسلم لو رأس الماؿ كامبل ،أو أنو يكوف عن طريق المواعدة غير

الملزمة ،أما أنو يعقد معو عقدا ،أو يكوف على سبيل المواعدة الملزمة فإف ىذا ال يجوز ،وىذا كما ذكرت يقع
فيو كثير من أصحاب المحبلت ،تجد أف كثيرا من أصحاب المحبلت يتفقوف مع موردين ،ويعقدوف معهم عقودا

وال يسلموف لهم الثمن ،فتكوف مثبل من قبيل بيع الدين بالدين ،وربما بعضم يقع عن جهل ،وبعضهم عن تساىل،

فينبغي التنبيو على ىذه المسألة ،ىذا ىو حاصل الكبلـ في عقود التوريد.

ونبلحظ من األسئلة في الدروس السابقة أف بعض اإلخوة يرغب في تلخيص الدرس في آخر كل درس،

نستطيع أف نلخص الكبلـ في عقود التوريد فنقوؿ :عقود التوريد ،إذا كاف محل عقد التوريد مما يتطلب صناعة،

يعني سوؼ يستصنع ،يقوـ المورد باستصناعو ،فإف ىذا يعتبر عقد استصناع ،وال يشترط فيو تسليم الثمن ،وىو
عقد جائز على القوؿ الراجح من قولي الفقهاء.

إذا كاف محل عقد التوريد ال يتطلب صناعة وإنما سوؼ يقوـ المورد بشرائو مثبل ،فهذا إف قاـ المستورد

بتسليم رأس الماؿ  -يعني الثمن  -كامبل مقدما ،فهذا يعتبر سلما ،لكن بهذا الشرط وىو أف يسلم لو رأس
الماؿ كامبل ،يسلم لو الثمن كامبل ،فيعتبر ىذا سلما ،وىو جائز باإلجماع لكن بهذا الشرط ،الحظ أنو أؤكد على
ىذا الشرط؛ ألف ىذا الشرط يفر منو الكثير من الناس من المستوردين ،ال يرغب في تسليم رأس الماؿ مقدما ،ال

يرغب في تقديم الثمن مق دما ،أما إذا كانت السلعة مما ال يستصنع ،ولم يتم تسليم رأس الماؿ في بداية العقد،

فإف ىذا ال يجوز ،يكوف ىذا محرما؛ ألنو من قبيل بيع الدين بالدين وىو محرـ ،من المخارج الشرعية في ىذا أف
يكوف ىذا العقد على سبيل الوعد غير الملزـ ،فيقوؿ المستورد للمورد :أرغب أف تورد لي ىذه السلعة بهذه
المواصفات ،وأعدؾ وعدا غير ملزـ أعدؾ بأنني سوؼ أشتريها منك ،فهذا يعتبر مخرجا ،ىذا يعتبر مخرجا

شرعيا.

فإذا المخارج الشرعية إما أف يكوف عن طريق السلم ،أو عن طريق المواعدة غير الملزمة ،أما أف يعقد معو

عقدا ليس بعقد سلم ،فإف ىذا محرـ وال يجوز ،وىذه الصورة الشائعة ،وىي كما ذكرت صورة ممنوعة شرعا؛

ألنها من قبيل بيع الدين بالدين.
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ننتقل بعد ذلك إلى عقدين مهمين وىما :عقد المزايدة وعقود المناقصات ،الكبلـ فيهما متقارف ،وأيضا تم

بحث ىذين العقدين في المجمع الفقهي ،عقد المناقصات ألحق بعقود التوريد ،وعقد المزايدة كاف فيو قرار

مستقل سابق لهذا القرار.

عقد المزايدة ىو من عقود الشارع في الوقت الحاضر ،وىو وأيضا من العقود التي بحثت في كتب الفقو،

عقد يعني معروؼ من قديم الزماف ،ومعناه :عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين في المشاركة في المزاد ،ويتم عند

رضا البائ ع ،فيقاؿ مثبل :إنو سوؼ تباع السلعة الفبلنية أو ىذه السلع وتعرض للمزايدة ،ىذا يزيد وىذا يزيد وىذا
يزيد حتى إذا قبل البائع بالثمن أبرـ العقد.

والمناقصة :ىي طلب الوصوؿ إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة ،تقوـ فيها الجهة الطالبة لها تقوـ

بدعوة الراغبين لتقديم ع طاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة ،فإذف في عقد المزايدة تجد أف البائع يرغب
في أعلى سعر يطرحو من يريد الشراء ،بينما في المناقصة نجد أف المشتري أو أف من يطرح ىذه المناقصة يرغب
في أقل سعر ،إذا كانت مثبل في شراء سلع يرغب في أقل سعر يشترى بو ،إذا كاف في خدمة يرغب في أقل سعر

للقياـ بهذه الخدمة ،والمناقصة والمزايدة جائزاف شرعا ،لكن فقط من األمور التي نشير إليها ىنا والتي ذكرت في

قرار المجمع ،يعني ال إشكاؿ في جواز المزايدة ،وكذلك جواز المناقصة ،ال إشكاؿ في جوازىما ،لكن ىناؾ

بعض المسائل التي ألجلها أوردنا ىذين العقدين وتحتاج إلى التنبيو عليهما ،وقد وردت ىذه األمور في إقرار
المجمع.

طلب رسم الدخوؿ :أحيانا يطلب رسم لمن يريد الدخوؿ في المزايدة أو المناقصة ،وىذا الرسم يعتبرونو

قيمة دفتر الشروط ،فيقوؿ :من أراد الدخوؿ في ىذه المزايدة والمناقصة البد أف يشتري ىذا الدفتر ،فما حكم

شراء ىذا الدفتر؟ جاء في إقرار المجمع :ال مانع شرعا من استيفاء رسم الدخوؿ قيمة دفتر الشروط بما ال يزيد

عن القيمة الفعلية لكونو ثمنا لو.

وقد حصل خبلؼ  -يعني  -في حكم استيفاء ىذا الرسم ولكن ىذا ىو القوؿ األظهر الذي صدر بو

القرار ،أنو يجوز إذا كاف في حدود القيمة الفعلية لهذا الدفتر ،ألف في المناقصات والمزايدات أحيانا المزايدات،
أما المناقصات غالبا ال بد أف يكوف فيو دفتر شروط يذكر فيو الموصفات والشروط المطلوبة ،ويباع على من يريد

الدخوؿ في المناقصة ،نقوؿ :إذا كاف بقيمتها الفعلية الحقيقية ال بأس بذلك.

وأما طل ب الضماف لمن يريد الدخوؿ في المناقصة أو المزايدة فهو جائز شرعا ،ولكن يجب أف يرد لكل

مشارؾ لم يرس عليو العطاء ،ويحتسب من الثمن لمن فاز بالصفقة ،أحيانا بعض الدوائر الحكومية تضع مناقصة؛
إما في شراء سلع أو في خدمة مثبل ،ويقولوف يشترطوف على من أراد الدخوؿ في المناقصة أف يدفع خمسة
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آالؼ لاير أو عشرة اآلؼ لاير أحيانا ،فيأتي مجموعة ممن يريد الدخوؿ في ىذه المناقصة ،ثم ترسو ىذه المناقصة

على أحدىم ،نقوؿ :ىذا ال بأس بو ،لكن بعد ذلك يحتسب ىذا الرسم يماثل عشرة آالؼ أو خمسة اآلؼ لاير

يحتسب من الثمن على من رست عليو ىذه الخد مة أو ىذا البيع  ،ومن لم يرس عليو العطاء يجب أف يرد عليو
ىذا المبلغ ،وإال كاف أخذ ماؿ بغير حق ،يكوف من قبيل أكل الماؿ بالباطل ،وىذه نقطة مهمة يا إخواف؛ ألف

كثيرا من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تفعل ىذه وىي المناقصات ،ال يحصل رد المبلغ ،وحكم الشرع

أنو ال بد من رد المبلغ على من لم يرس عليو العطاء ،وإال كاف ىذا أخذا للماؿ بغير حق ،فما الذي يبيح مثبل
لهذه الجهة أف تأخذ ىذه األمواؿ ممن أراد الدخوؿ في المناقصة؟ ربما يكوف الراغبوف في الدخوؿ في المناقصة

ربما يكوف عددا كثيرا ،...ومثبل ربما يكوف مائة شخص كل واحد منهم بذؿ خمسة آالؼ لاير ،فالمبلغ سيكوف

كبيرا ،وربما عشرة آالؼ لاير ،فما الذي يبيح لهذه الجهة أخذ ىذا المبلغ؟ ولهذا نقوؿ :ال بد من أف ترد ىذه

المبالغ على من لم يرس عليو العطاء ،وحتى من فاز بالصفقة يحتسب من الثمن ،ىذا ما يتعلق بعقود المناقصة

والمزايدة ،ىي كم ا ذكرت ال إشكاؿ فيها ،لكن ترد اإلشكالية فقط من جهة أخذ ىذه المبالغ ممن يريد أف يتقدـ

لهذه العقود ،وال ترد عليهم ىذه المبالغ فيكوف ىذا من قبيل أكل الماؿ بالباطل ،وىذا ال يجوز ،فهذه ىي

اإلشكالية التي ترد في عقود المناقصات وفي عقود المزايدات ،ونكتفي بهذا القدر واهلل تعالى أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا السائل يقوؿ :إذا كاف المورد وكيبل لصاحب السلعة فهل يجوز البيع بدوف دفع

الثمن كامبل؟

ج :إذا كاف المورد وكيبل فماذا يراد بهذه الوكالة؟ نقوؿ :ماذا يراد بهذه الوكالة؟ إف كاف يراد بها أف ىذا

المستورد قد وكل ىذا المورد في توريد ىذه البضاعة فهذا ىو الذي نقصده بهذا البحث ،ولذلك ال يجوز أف
يعقد معو عقدا إال إما أف يكوف عقد سلم ،أو أنو يعده وعدا غير ملزـ بأنو إذا استورد البضاعة اشتراىا منو ،إال
إذا كانت البضاعة مما يستصنع ،فيكوف عقد استصناع ،فإذا كاف المراد بالوكيل يعني شخص أجنبي مورد فإنو
تنطبق عليو األحكاـ التي ذكرناىا ،أما إذا كاف ىذا الوكيل شخصا مثبل شريكا معو في السلعة ،فإف ىذا يعتبر في

الحقيقة ىو الذي قاـ بالتوريد ،يعني ال يرد في ىذا أي إشكاؿ ،المهم أف يورده بنفسو أو بشريكو ،ولكن ظاىر

محل من السؤاؿ أنو يقصد بالوكيل شخص أجنبي ،يطلب المستورد من المورد ،يعني من شخص أجنبي سماه

وكيبل بأف يورد لو سلعة ،وىذا تنطبق عليو األحكاـ التي ذكرناىا .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ذكرتم أف من شروط السلم شروط البيع السبعة ،ومن شروط البيع أف يكوف

المبيع مملوكا للبائع فكيف ينطبق ذلك على السلم؟
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ج :نعم ،ىو من شروط البيع أف يكوف المبيع مملوكػا للبائع ،وفي السلم ال بد أف يكوف المبيع موصوفا في

الذمة ،فبل نريد بانطباؽ شروط البيع انطباقها بعينها ،ولكن نريد انطباقها في الجملة ،وإال فإف السلم عقد على

موصوؼ في الذمة ،ولو قلنا :إنو ال بد أف يكوف المسلم فيو مملوكا حاؿ العقد لما كاف ىناؾ سلم أصبل ،فإذا
المقصود باإلشارة إلى شروط البيع يعني انطباقها عليو في الجملة ،فمثبل من شروط صحة البيع أف يكوف العاقد

حرا ،مكلفا ،رشيدا ،ىذا الشرط ال بد منو في السلم ،والتراضي بين المتعاقدين ال بد منو في
جائز التصرؼّ ،
السلم ،لكن ىذا الشرط  -وىو أف يكوف المبيع مملوكا للبائع  -ىذا ربما نتجاوز عنو في السلم ،وذلك بأف
نشترط أف يكوف موصوفا في الذمة ،بأف يكوف المسلم فيو موصوفا في الذمة ،فيكوف إذا المقصود إذا أردنا عبارة

دقيقة :أف تنطبق عليو شروط البيع في الجملة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا اشترطت الشركة التي تدعو إلى الدخوؿ في المناقصات عدـ رد الضماف؟

ج :نعم ،إذا اشتراطت عدـ رد الضماف يكوف شرطا باطبل ،قوؿ النبي   من شرط شرطا ليس في

كتاب اهلل فهو باطل وإف كاف مائة شرط  فيك وف من وسائل أكل الماؿ بالباطل؛ ألنو ما الذي يبيح لهذه
الجهة أف تأخذ األمواؿ من الناس وىم لم يرس عليهم العطا؟ فأخذ الماؿ يكوف لو سبب إما بشراء ،إما بهبة ،فما

الذي يبيح لهذه الجهة أف تأخذ ىذه الضمانات وىذه المبالغ من الناس من غير سبب ،ومعلوـ أف الشروط إذا

كانت شروطا مخالفة للشرع فإنها تكوف شروطا باطلة؛ ولهذا قاؿ النبي   من شرط شرطا ليس في كتاب
اهلل فهو باطل وإف كاف مائة شرط . 

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما معنى قوؿ مجمع الفقو اإلسبلمي في تعريف بطاقات االئتماف غير المغطاة:

بشخص طبيعي أو اعتباري؟

ج :نعم ،الشخص الطبيعي :ىو الفرد من الناس ،إذا قيل :الشخص اعتباري المقصود بو أنو قد ال يكوف

فردا من الناس وإنما قد يكوف مثبل جهة أو قد يكوف مجموعة ،فهذا ىو المقصود ،الشخصية الطبيعية
والشخصية االعتبارية ،وىذا عندما يطلق خاصة في كبلـ المعاصرين يقاؿ :ىذا شخص طبيعي وىذا شخص

اعتباري ومن ىذا القبيل ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أرغب في بناء منزؿ وليس لدي ماؿ يكفي لذلك ،وأرغب في شراء أسهم من

شركة "الراجحي" حتى أحصل على المبلغ الكافي ،على أف يكوف البنك من يشتري األسهم وىو البائع ،أرغب

في توضيح ىذه المسألة والحكم الشرعي فيها.

ج :نعم ،الذي فهمتو من السؤاؿ أف ىذا الشخص يريد أف يبني بيتا وليس عنده سيولة ،فيريد أف يشتري

أسهما بالتقسيط ثم يبيعها على غير البائع؛ كي يحصل على السيولة النقدية ،وىذه المسألة تكلمنا عنها فيما سبق
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وقلنا :إنها تسمى بيع مرابحة لآلمر بالشراء ،وىذه قلنا :تجوز بشرطين :الشرط األوؿ يكوف اتفاقا مبدئيا ،يعني

ليس عقدا وإنما اتفاقا.

الشرط الثاني :يعني إبداء رغبة في الشيء .الشرط الثاني :أف يملك البائع السلعة ويقبضها ثم يبيعها ،فإذا

كاف ىذا يريد أف يشتري أسهما عن طريق الراجحي أو غيره ،والبائع يملك ىذه األسهم ويشتريها بالتقسيط ثم

يبيعها على طرؼ آخر غير البائع ىذا ال بأس بو ،ولكن ال بد من التأكد من أف تكوف ىذه األسهم أسهم شركات

نقية ،وىي وهلل الحمد  -أسهم الشركات النقية  -في تزايد ،وقد أقبل الناس عليها اآلف ،وقاـ سوقها وربما يكوف
ىذا حافزا لبقية الشركات؛ لكي تصبح شركات نقية ،وارتفعت أسهم ىذه الشركات بسبب إقباؿ الناس عليها،

فماداـ يوجد في السوؽ شركات نقية ،فنقوؿ لؤلخ السائل ننصحو بأف يكوف شراءه ألسهم ىذه الشركات ،ثم
بيعو على طرؼ ثالث؛ ألف بيعو على البائع األوؿ تصبح مثبل بيع عينة ،لكن إذا باعها على طرؼ ثالث أصبحت

من قبيل التورؽ ،وىو ال بأس بو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم فتح االعتمادات من قبل البنك للشركات التي من خارج البلد؟

ج :االعتمادات المستندية ىذه نحتاج إلى أف نشرح المقصود بها ،ونبين كبلـ العلماء فيها وأحكامها

الشرعية ،وىذا يحتاج إلى وقت ،وسوؼ  -إف شاء اهلل تعالى  -نجعلو في درس قادـ  -إف شاء اهلل  -نبين

المقصود باالعتمادات وحقيقتها وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي ،فنرجئ اإلجابة عن ىذا السؤاؿ حتى نشرح

ىذا المصطلح.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :قلتم :إف الشرط الجزائي في الدين ال يجوز ،فإف قاؿ المدين :إني لن أتأخر

عن السداد ،أو سأجعل شخصا آخر يضمن السداد إف أنا تأخرت ،فهل يجوز لو على ىذا أف يعقد عقدا مع

شركة تشترط ذلك الشرط الجزائي؟

ج :نعم ،الشرط الجزائي في الدين محرـ كما قلنا ،ىو ربا جاىلية ،يقاؿ :احتسب عليك غرامة عن كل يوـ

تأخير ،فإف ىذا ىو ربا الجاىلية؛ ألف ربا الجاىلية إذا حل الدين أتى الدائن المدين وقاؿ :إما أف تقضي وإما أف
تربي .وىكذا إذا كاف الشرط الجزائي بصورة أخرى ،إذا كاف الشرط الجزائي بأي صورة من الصور ،سواء كاف

بطريق بصورة المباشر أو غير المباشرة ،أما إذا كاف على ما ذكر السؤاؿ من الضماف ضماف السداد ،يعني إذا

حل الدين ،يقوؿ :إذا حل الدين أريد منك أ ف تسدد أو أف تأتي بمن يضمن السداد من شركة أخرى أو من
شخص ،ىذا ىو الكفيل أو ما يسمى بالضامن ،وىو أمر جائز شرعا ال بأس بو ،فيقوؿ :ىذا ما عليك بالدين إال

بشرط أف تأتيني بضامن ،أو بشركة ضامنة ،أو بكفيل ضامن ،ىذا ال بأس بو ،وضماف العقود التوثقة جائز شرعا،

130

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
وضماف الكفالة والرىن ىذه من عقود التوثقة ،فكونو يطلب منو ضامنا ،لكن بدوف مقابل؛ ألف الضماف ال يزاد
في المقابل عليو ،فإف ىذا ال حرج فيو شرعا.

كبلمنا في أف يتفق معو على أف يدفع غرامة عن كل يوـ تأخير مقابل الدين ،ىذا ىو المحرـ في غير الدين

يجوز؛ كما أف يكوف في عق د مقاولة ،في تفصيل ثوب ،في توريد سلعة ،في استخداـ مثبل ،ىذا كلو يجوز أخذ
الشرط الجزائي فيو ،يجوز فرض الشرط الجزائي ،يقوؿ :أحسب عليك غرامة تأخير عن كل يوـ تأخير مثبل،

أحسب عليك غرامة قدرىا كذا عن كل يوـ تأخير ،لكن في الديوف ال يجوز مثل ىذا ،الضماف الذي ذكره السائل
جائز ،لكن بشرط أال يترتب على ىذا الضماف أي مبلغ مالي؛ ألف الضماف من عقود اإلرفاؽ فبل يجوز أخذ

مقابل عليو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما حكم بيع جنين الناقة وىو في بطن أمو؟

ما حكم إيش

جنين الناقة.

ج :نعم ،ىذا ورد النهي عنو ،ورد النهي عنو والنهي عن بيع حبل الحبلة ،وىو من بيوع الغرر التي قد جاءت

الشريعة بمنعها ،فبيع ما في بطن البهيمة عموما الناقة وغير الناقة ىذا من بيوع الغرر المنهي عنها شرعا؛ ألنو ال

يدري ىل يخرج ىذا الذي في بطن البهيمة حيا أو ميتا فهو معتبر من بيوع الغرر .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بالنسبة لبطاقات "سوا" والمتاجرة بها ،فما شرعية تعاملها مع الناس حيث لها

وقت محدد وتنتهي ،ويقوؿ :والمساىمة فيها حيث يدفع المساىم ثمانمائة وخمسين رياال ويكوف لو ربح أسبوعي

تقريبا ألف وخمس مائة لاير تزيد أو تنقص؟

ج :نعم ،ىذا السؤاؿ تضمن مسألتين :المسألة األولى حكم ىذا النوع من البطاقات ،المسألة الثانية :حكم

المساىمة فيها.

أما المسألة األولى :وىي حكم ىذا النوع من البطاقات التي لها مدة محددة إف استخدمها فيها وإال ضاع

حقك ،نقوؿ :ىذا ال بأس بو وال يعتبر ىذا غررا ،وقوؿ من قاؿ من بعض العلماء :إف ىذا غررا فبل يسلم وإف كاف

فيو غرر نقوؿ :غرر مغتفر؛ ألنو ليس كل غرر يكوف ممنوعا ،ولهذا فالسلم فيو غرر لكنو مغتفر ،واالستصناع فيو

غرر لكنو مغتفر ،الجعالة فيها غرر لكنو مغتفر ،فالقوؿ بأف في الجعالة غرر يعني ىنا محل نظر ،وجو من قاؿ

بالمنع في مثل ىذه المسألة يقوؿ :أل ف المستخدـ لهذه البطاقة قد يستخدمها وقد ال يستخدمها ،فيضيع عليو

حقو ،نقوؿ وىذا أيضا منطبق على مسائل كثيرة ،يعنى مثبل في عقد اإلجارة عندما تستأجر بيتا وال تسكنو،

فالمؤجر يستحق األجرة سواء سكنت أولم تسكن ،سواء سكنت ىذا البيت أولم تسكن ،عندما تستأجر سيارة
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وال تنتفع بها فالمؤجر يستحق األجرة سواء انتفعت بها أو لم تنتفع ،فعقد اإليجار ىو من ىذا النوع أو من ىذا
القبيل ،فمثل ذلك أيضا ىذه البطاقات قد حجز لك أنت ىذا الرقم ،ويلحق الشركة ضرر لو أنهم ردوا لك بقية

المبلغ ،ربما لحق الشركة ضرر؛ ألنهم حجزوا لك ىذا المبلغ وصرفوا لك ىذا المبلغ خبلؿ ىذه المدة ،ربما
أنك لو لم تحجز ىذا الرقم لباعوه على شخص آخر وانتفعوا ،وىذا أيضا ينطبق حتى على الهاتف الثابت مثبل

والهاتف الجواؿ يكوف لك رسم تأخذه الشركة ،وىذا ال بأس بو ،وحينئذ نقوؿ :ال بأس بالتعامل بهذه البطاقات

حتى ولو كانت محددة المدة ال حرج في ذلك وال إشكاؿ ،وما قد يوجد فيو من الجهالة والغرض فإنو مغتفر،
فهو يشبو الغرض الذي قد يكوف في عقد اإلجارة.

وأما بالنسبة للمسألة الثانية وىي المساىمة في بطاقة "سوا" فقد صدر في ىذا بياف من بعض الجهات

الرسمية يحذروف فيو من مثل ىذه المساىمات ،وب ينوا أف فيها شيء من النصب واالحتياؿ ،ثم أيضا أمورىا غير
واضحة ،يخشى أف تكوف من قبيل غسيل األمواؿ ،وقد كاف لهذه المساىمة ضحايا ،نشر في الصحف شيء من

ىذا.

وىنا مسألة أنبو عليها وىي أف بعض الناس ال يعرؼ فيما تشغل أموالو ،يأتي إليو شخص يقوؿ :أعطني ألف

لاير أو مثبل أعطني ثمانية آالؼ لاير وأنا أعطيك كل أسبوع أرباحا قدرىا كذا ،لكن فيما يكوف االستثمار؟ ما يدري
ما لك شغل .أو يقوؿ كما يقوؿ :إف ىذا سر المهنة .ىذا ليس بصحيح ال بد أف تعرؼ فيما يستثمر ىذا الماؿ؛

ألنك مسئوؿ عن مالك أماـ اهلل  من أين اكتسبو وفيما أنفقو ،وربما أف بعض األمور المحرمة يتعامل بها يعني
بهذا الغطاء ،يقاؿ :أعطنا أموالك ونحن نشغلها لك ،لكن فيما يشغلونها ما تدري ،وىذا يعني أمر غير مقبوؿ ،ال

بد أف تعرؼ فيما تشغل أموالك ،ومن ىذا القبيل ىذا النوع من البطاقات الذي كثر الكبلـ فيو ،وصدر فيو تحذير
من  -يعني  -بعض الجهات الرسمية في الصحف ،وبينوا أف ىذه المساىمات أنها يشوبها ما يشوبها من نصب
واحتياؿ وأكل الماؿ بالباطل ،واألرباح التي فيها أيضا تثير الشبهة ،أرباح كبيرة ،تثير الشبهة حوؿ ىذا التعامل ،ثم

أيضا الربح يشبو أف يكوف مضمونا ،يعني يقوؿ :أعطني كذا من الماؿ وأعطيك كل أسبوع ربحا قدره كذا ،والربح
المضموف محرـ ،ال يجوز أف يكوف الربح مضمونا ،وال أف تكوف الخسارة أيضا يعني مضموف عدـ الخسارة ،فبل

يضمن عدـ الخسارة وال يضمن الربح ،فالتجارة الصحيحة ىي التجارة القائمة على المخاطرة ،القائمة على التردد

بين الربح والخسارة ،أما أف يضمن عدـ الخسارة أو يضمن لك الربح ،فإف ىذا ال يجوز ،وىكذا لو كاف لو
ضمن لك الربح معينا محددا ال يجوز ،ال بد أف يكوف الربح بنسبة مشاعة؛ عشرين في المائة ،ثبلثين في المائة،

الربع ،النصف ،أما أف يحدد يقوؿ :أعطيك مثبل ثبلثة آالؼ لاير ربحا أو أربعة آالؼ لاير ،ىذا ال يجوز .نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :رجل يجمع أمواال ثم يضارب بها في األسهم ،وبعد ذلك يأخذ عشرين في

المائة من الربح والباقي يعطية المساىم فما حكم ذلك؟

ج :ىذا ال بأس بو بشرط أف تكوف في الشركات النقية ،أما الشركات التي تتعامل بالربا فإنو ال يجوز

المساىمة فيها ،ويوجد لدينا اآلف خمسة وسبعوف شركة منها اثنتاف وعشروف شركة نقية ،والبقية تتعامل بالربا،

وسوؼ تطرح شركة بعد أياـ ،وقد أعلنوا صراحة في الصحف أف عندىم قروض ربوية ،وعجيب من بعض اإلخوة

من بعض المشايخ الذين أفتوا بجواز المساىمة فيها ،وىم يعلنونها صراحة نشروا قوائم مالية في الصحف بأف
عندىم قروض ربوية كبيرة تزيد على عشرين في المائة ،فما الذي يبيح الدخوؿ في مثل ىذه الشركات التي تعلن

صراحة وعلنا أف عندىا قروض ربوية ،ىذا حقيقة من العجب ،الربا أمر عظيم في دين اهلل  شددت الشريعة

في الربا حتى أف النبي 

لعن حتى شاىد الربا وكاتب الربا فكيف بمن يريد أف يصبح أحد مبلؾ ىذه الشركة

بالمساىمة ،المساىم يعتير أحد مبلؾ الشركة شاء أـ أبى ،وتنسب إليو جميع أعماؿ الشركة ،فجرأة بعض الناس

في الدخوؿ في مثل ىذه الشركات التي تتعامل بالربا فيو إشكاؿ كبير حقيقة ،يصدؽ على ىذا قوؿ النبي  كما

في صحيح البخاري  :يأتي على الناس زماف ال يبالي المرء من أين أخذ الماؿ ،من حبلؿ أـ من حراـ 

ىذا في البخاري ،وفي الحديث اآلخر وإف كاف في إسناده ضعف  أنو يأتي على الناس زماف ال يبقى أحد إال
وقع في الربا فإف لم يصبو شيء أصابو شيء من غباره  فالربا أمر عظيم وينبغي أف تقاطع الشركات التي
تتعامل بالربا ،ينبغي أف يقوـ المجتمع بمقاطعتها حتى ترتدع وحتى يرتدع القائموف عليها؛ ألف مثل ىذه الفتاوى

في الحقيقة التي تجيز الدخوؿ في الشركات المساىمة التي تتعامل بالربا ،ىذا يجعل األمر يستمر على ما ىو

عليو ،إذا وجدوا من يفتي لهم فسوؼ يستمروف مع أنو -وهلل الحمد -يوجد بدائل شرعية ،يوجد المرابحة يوجد

أشياء يمكن أف يحصلوا بها ما يحصلونو عن طريق القروض الربوية ،ولكن قلة الورع وقلة الخوؼ من اهلل 
وعدـ وجود الرادع الذي يردع القائمين على مجالس الشركات ىو الذي يجعلهم يستمروف في مثل ىذه
التعامبلت الربوية ،وقوؿ من قاؿ من بعض المشايخ أف اإلنساف مخير من أف يأخذ بهذا القوؿ أو بهذا القوؿ،
ىذا في نظري أنو قوؿ غير صحيح ،وإنما يقاؿ :يؤخذ بما تقتضيو النصوص واألدلة الشرعية ،والعامي الذي ال

يستطيع التمييز يأخذ باألوثق في علمو ودي نو وأمانتو ،أما أف يقاؿ :إف العلماء اختلفوا خذ بهذا أو بهذا ،ىذا ليس
بصحيح ،خاصة إذا عرفنا أف الشريعة قد شددت في شأف الربا تشديدا عظيما ،وترتب عليو اللعن ومحق البركة،

وسدت جميع الذرائع الموصلة لها ،جميع الذرائع الموصلة للربا منعت منها الشريعة ،فمثبل في بيع العينة ،قد

يقع بيع العينة من غير مواطئة وال اتفاؽ ومع ذلك ممنوع شرعا سدا للذريعة ،فينبغي إذا أف ننطلق من ىذا

المنطلق ،إذا رأينا الشريعة شددت في أمر نشدد فيو ،إذا رأينا األمر فيو سعة في الشريعة نتسامح فيو ،فالربا نجد

133

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
أف النصوص قد شددت كثيرا في شأف الربا     
  

()2

(ٔ)



      

 لعن النبي  آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو  فالنصوص عظيمة في شأف الربا ،فما

الذي يجيز الدخوؿ في مثل ىذه الشركات ،ولهذا نقوؿ :ينبغي أف تشجع ىذه الشركات النقية ويشكر القائموف
عليها ،وأف تعلن أيضا للناس؛ حتى إذا رأى أصحاب الشركات األخرى أف الناس قد اتجهوا لهذا النوع من

الشركات يكوف ىذا يعني يشكل ضغطا عليهم ،وفي ظني أنو إذا أشيع ونشرت أسماء ىذه الشركات أف ىذا

سيكوف مردوده إيجابيّا  ،وأتوقع أنو خبلؿ السنوات القادمة ربما ال تكن كثيرة تتحوؿ جميع الشركات إلى
شركات نقية ،ألف المجتمع الحقيقة ىو الذي يفرض رأيو وكلمتو على ىذه الشركات ،فإذا رأوا أف الناس ىجروا

الشركات غير النقية واتجهوا إلى الشركات النقية ،فستتحوؿ جميع الشركات إلى شركات نقية ،فإذا المجتمع في

الحقيقة مسئوؿ بالدرجة األولى عن ىذه المسألة ،فيقاؿ للناس :ال تساىموا وال تدخلوا إال في الشركات النقية،

وىي  -وهلل الحمد  -اآلف في تزايد ،كاف قبل سنوات ال يوجد وال شركة ،ثم وجدت ىذه الشركات ثم زادت إلى
اآلف أصبحت اثنين وعشرين شركة تقريبا ،وربما أيضا تكوف ىناؾ شركات في طريقها إلى التحوؿ ألف تصبح

شركات نقية.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :ما اسم ىذه الشركة؟

ج :على كل حاؿ ىم لما أعلنوا عن ىذا صراحة في الصحف ،ىي شركة المراعي وإنما سميتها وليس من

عادتي التسمية؛ ألنهم في الحقيقة أعلنوا ىذا ،أعلنوا عن القروض الربوية ،اطلعت في بعض الصحف على نشرة
اإلصدار ،ومن ضمنها قروض ،والتي ىي قروض ربوية؛ ألف الشركات والبنوؾ ال تقرض لوجو اهلل عز جل ليس
عندىم قرض اسمو قرض حسن ،كل القروض الموجودة عندىم قروض ربوية ،اللهم إال أف يوجد قرض من البنك

الصناعي أو الزراعي لكنها قروض قليل ة مقارنة ببقية القروض التي اقترضتها ىذه الشركة ،ولذلك نقوؿ :ما داـ أنو
توجد عندىم ىذه النسبة من القروض وىي تزيد على عشرين في المائة فنرى عدـ جواز المساىمة فيها.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :من أخذ جوائز من البنك وتخفيضات فيما سبق فماذا يعمل؟

 - 1سورة البقرة آية .176 :
 - 1سورة البقرة آية .179 :
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ج :إذا كاف ال ي علم بالحكم وىذه قاعدة في الربا ،إذا كاف ال يعلم بالحكم وقبضو فإف اهلل تعالى يقوؿ :
             

(ٔ)

فإذا كاف قد دخل عن جهل وقبض ذلك

الشيء ،فإنو ال شيء عليو ،لو ما سلف ،لو ما أخذ ،وأمره إلى اهلل تعالى ،إذا تاب إلى تعالى من ىذا ،فإف اهلل
تعالى يتوب عليو ،أما إذا كاف الربا لم يقبض فإف القاعدة في ىذا 
  

(ٕ)

     

يأخذ رأس الماؿ ويترؾ الربا ،ىذه قاعدة مفيدة في مسائل الربا ،ذكرىا اهلل  نقوؿ:

من وقع في الربا عن جهل وقبض الربا فلو ما سلف ،ال نقوؿ لو :حط ما أخذت ،وتصدؽ بما قبضتو ،ال نقوؿ لو
ىذا ،لو ما سلف وأمره إلى اهلل               

لم يطالب النبي 

(ٖ)

ولهذا

من وقع في الربا قبل علمو بالحكم ،لم يطالبهم بأف يضعوا الربا ،وإنما أمر النبي  بوضع

الربا عمن؟ عن الربا القائم الموجود ،وقاؿ  :كل ربا في الجاىلية موضوع ،وأوؿ ربا أضعو ربا عمي العباس
 ويدؿ على ذلك أيضا اآلية الكريمة       :

(ٗ)

فإذا كاف لم تقبض ىذا

الماؿ فنقوؿ :لك رأس الماؿ فقط ،لك رأس الماؿ وال تأخذ الربا ،أما إذا قبضو ،ىذا ال شيء عليو ،لو ما سلف

وأمره إلى اهلل ،أما بالنسبة للهدايا نحن قلنا :إنها محرمة وال تجوز ،والحكمة من منعها ىو سد ذريعة الربا ،وقد ال
يكوف فيها ر با لكن من باب سد الذريعة ،وىذا يصلح أف يكوف مثاال لما ذكرناه من أف الشريعة قد سدت جميع

الذرائع الموصلة للربا ،فمن ىذا القبيل منع المقترض من أف يهدي للمقرض أية ىدية قبل الوفاء مطلقا ،وىذا من

باب سد الذريعة للربا ،لكن إذا كاف األخ السائل وقع فيو عن جهل فبل شيء عليو.

س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :طلب مني أحد اإلخوة قرضا مبلغا من الماؿ على أف أشتري لو بو أشياء ،وقاؿ

لي :سأرد لك مبلغك الذي اقترضتو منك وأعطيك معو أتعابك ،فهل يجوز لي أف آخذ ىذه األتعاب وىي مقابل

خدمتي لو وليس زيادة في المبلغ المقترض؟
 - 1سورة البقرة آية .179 :
 - 1سورة البقرة آية .179 :
 - 3سورة البقرة آية .179 :
 - 1سورة البقرة آية .179 :
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ج :القرض يجب أف يرد فيو المثل وال يجوز أف ترد معو زيادة مشترطة ،فإذا كاف قد اقترض منو مبلغا فبل

يجوز أف يقوؿ :سأرد لك المبلغ ومقابل أتعابك؛ ألف ىذه زيادة محرمة ،ولكن بعض الناس يسمي التورؽ قرضا،

وربما يسمي المرابحة واألمر بالشراء قرضا  ،فبعض الناس يتوسعوف في إطبلؽ لفظ القرض ،والقرض :دفع ماؿ

لمن ينتفع بو ويرد بدلو ،وىو كما ذكرنا في الدروس السابقة في األصل صورة القرض صورة ربوية؛ ألنها دفع ماؿ

لمن ينتفع بو ويرد بدلو ،وىذا الماؿ ماؿ ربوي ،ولكن الشريعة أجازت القرض من باب تشجيع الناس على

التع اوف والتكافل واإلحساف واإلرفاؽ ،فإذا أصبح يراد بو المعاوضة فإنو يكوف محرما ،وحينئذ نقوؿ لمثل ىذا

الذي قاؿ :أقرضني وأرد لك القرض وأعطيك مقابل أتعابك ،إف ىذا ال يجوز ،إف ىذا محرـ؛ ألف القرض ال بد

أف يتمحض فيو اإلحساف ،فهذا الشخص الذي قد أقرضك أجره على اهلل  على اهلل سبحانو ،ولذلك ال يجوز

أف يأخذ ىذه الزيادة ،نعم لو كانت الزيادة غير مشترطة وغير متعارؼ عليها ال بأس ،كما استسلف النبي 

رجل بكرا فأتى يتقاضاه قالوا :يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :أعطوه مثل سنو .قالوا :لم نجد مثل سنو ،قاؿ :أعطوه سنا خيرا

من سنو ،فإف خير الناس أحسنهم قضاء .فإذا كاف ذلك غير مشترط فإنو ال بأس بو ،يعني مثبل أقرضك شخص

عشرة اآلؼ لاير ،ثم لما أردت أف تقضيو حقو أعطيتو عشرة اآلؼ لاير وأعطيتو ىدية ،أو أعطيتو أحد عشر ألفا من
غير شرط فهذا ال بأس بو لكن من غير شرط ،والحظ ىنا أف المعروؼ عرفا كالمشروط شرطا ،فإف كاف ىناؾ

متعارؼ على ىذه الزيادة كما في بعض البنوؾ وبعض المؤسسات ،فإف المعروؼ عرفا كالمشروط شرطا وال

يجوز .الخبلصة :أننا نقوؿ لؤلخ السائل أف ىذه الزيادة التي اشترطها المقرض على المقترض أنها محرمة.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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المسابقات التجارية وأحكامها
بسم اهلل الرحمن الرحيم .إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فبل مضل لو ،ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد
أف محمدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثيرا ،اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك

أنت العليم الحكيم ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

موضوع درسنا لهذا اليوـ ىو المسابقات التجارية وأحكامها ،وىذا الموضوع ىو في غاية األىمية خاصة في

وقتنا الحاضر الذي قد كثرت فيو ىذه المسابقات وتنوعت ،بل وتفنن القائموف عليها وأصبحت وسيلة من وسائل

االستثمار والربح ،سواء المحبلت التجارية المؤسسات الشركات ،أو كاف ذلك عن طريق الوسائل اإلعبلمية ،فبل

بد من معرفة الضوابط فيما يباح وفيما يحرـ من ىذه المسابقات ،وتبرز أىمية ىذا الموضوع من جهة اتصالو

بالواقع أوال ،ومن جهة عدـ فهم بعض الناس للضوابط الشرعية في ىذا الموضوع ،وعدـ فهم مقصد الشارع أو
مقاصد الشرع في ىذا الباب ،وربما يكوف من أسباب ذلك قلة ما كتب في ىذا الموضوع ،أعني المسابقات

التجارية ،وإف كاف الفقهاء يذكروف أحكاـ السبق في باب السبق ،بل عامة كتب الفقو والحديث تتكلم عن أحكاـ
السبق ،ولكن تنزيل ىذه األحكاـ على واقعنا المعاصر ىو الذي ال يزاؿ قليبل ،ال يزاؿ ما كتب في ذلك قليبل،

بل حتى المحاضرات والدروس والندوات ال تزاؿ قليلة مقارنة بانتشار ىذه المسابقات انتشارا كبيرا ،ففي ىذا
الدرس سوؼ نركز على التأصيل والتقعيد لهذه المسابقات ،حيث نذكر ضوابط يستطيع كل واحد أف يعرؼ من

خبلؿ ىذه الضوابط ما الذي يباح وما الذي يحرـ من ىذه المسابقات ،وسنذكر أمثلة لهذه المسابقات ربما ال

نستطيع الحصر لكثرتها وتنوعها ،لكن سنذكر أمثلة لها ،ومما سنتعرض لحكمو إف شاء اهلل المسابقات التجارية
للشركات والمحبلت والمؤسسات ،وكذلك المسابقات في الصحف والمسابقات في القنوات الفضائية ،وكذلك

المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجواؿ عن طريق الرقم سبعمائة ،وأيضا بطاقات الفنادؽ ونقاط الطيراف،
وأيضا الهدايا التي تمنحها المحبلت التجارية ومحطات الوقود ،كل ىذه سوؼ نتعرض لها إف شاء اهلل تعالى،

وسنذكر الضوابط فيها ،ولكن قبل أف نتكلم عنها ال بد من أف نبدأ بالجانب التأصيلي لهذا الموضوع ،فنذكر ما

ذكره العلماء من قواعد وضوابط في ىذا الباب على ضوء ما ورد من النصوص ،فأقوؿ :إف الفقهاء يذكروف ىذه

األحكاـ في باب السبق ،والسبق ىو العوض الذي يسابق عليو ،واألصل في ىذا الباب حديث عظيم عن النبي



ىو الذي اعتمد عليو العلماء في تقرير أحكاـ ىذا الباب ،وىو األصل الذي يرجع إليو في ىذا الباب ،وىو

حديث أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر  ىذا الحديث
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العظيم ال تتجاوز كتابتو سطرا واحدا ولكنو اشتمل على أحكاـ كثيرة كما سيأتي ،كل مسألة مثبل نريدىا سنحتج

بهذا الحديث ،ىذا من جوامع الكلم ،فإف النبي 

اختصر لو الكبلـ اختصارا ،فاللفظ الوجيز يحمل معاف

كثيرة ،ىذا الحديث أخرجو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجو وأحمد وىو حديث صحيح من جهة السند،

سبق" روي ىذا وىذا ،ولكن
قاؿ  :ال سبق  ال نافية للجنس و"سبَق" بفتح الباء ،وروي بإسكاف الباء "ال ْ
الرواية المشهورة ىي بالفتح "ال سبَق" ،قاؿ الخطابي رحمو اهلل في "معالم السنن" قاؿ" :الرواية الصحيحية في

ىذا المحديث السبَق" مفتوحة الباء .وىنا نفي بمعنى النهي وىو أبلغ ما يكوف من النهي  ال سبق  كأنو

قاؿ :ال يصح أف يكوف ىناؾ عوض يسابق عليو إال في ىذه األمور الثبلثة  إال في خف . 

المراد بالخف ىنا اإلبل  أو نصل  والمراد بو السهم  ،أو حافر  والمراد بو الخيل.
فيكوف معنى الحديث أنو ال يجوز أف يكوف ىناؾ عوض يُسابق عليو إال في اإلبل والخيل والسهاـ.

وإذا نظرنا إلى ىذه الثبلثة  -ىذه األمور الثبلثة المستثناة في ىذا الحديث  -ما الذي يجمعها  -الخيل

واإلبل والسهاـ  -ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها ىو كونها من آالت الجهاد في سبيل اهلل ،في وقت النبي 
أنها آالت جهاد في عهد النبي  فيكوف المعنى :أنو ال يجوز السبق إال إذا كاف ذلك في التدريب على آالت
الجهاد في سبيل اهلل ،ويفهم من ىذا أف آالت الجهاد في سبيل اهلل الحديثة ،يجوز أخذ السبق عليها؛ ألنها في

معنى ىذه األمور الثبلثة ،وألف مقصود الشارع من استثنائها ىو حث الناس على التدرب عليها.

وفي قولو  ال سبق  دليل على أف األصل في باب المسابقات المنع أو اإلباحة؟ المنع  -الحظ ىذا

األصل  -دليل على أف األصل المنع ،إال فيما ورد النص باستثنائو ،إال فيما ورد النص باستثنائو ،فتنبو لهذا

األصل.

وقد قسم أىل العلم المسابقات والمغالبات إلى ثبلثة أقساـ:

القسم األوؿ :ما يجوز بعوض وبدوف عوض ،وىو المسابقة في اإلبل والخيل والسهاـ ،بهذا الحديث 

ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر  وقد اتفق العلماء على ذلك ،يعني ىذا ليس محل خبلؼ ،اتفق
العلماء على جواز المسابقة بعوض وبدوف عوض في ىذه األمور الثبلثة لهذا الحديث.

مطلقا ،سواء كاف بعوض أو بدوف عوض ،وىو كل ما أدخل في محرـ
القسم الثاني :ما ال تجوز فيو المسابقة ً

أو ألهى عن واجب.

القسم الثالث :ما تجوز المسابقة فيو ب دوف عوض ،وىو كل ما فيو منفعة مباحة ،وليس فيو مضرة راجحة.

مثبل.
كالمسابقة باألقداـ ً
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وأضاؼ بعض أىل العلم للقسم األوؿ  -وىو ما يجوز بعوض وبدوف عوض  -أضافوا لو ما كاف فيو ظهور

ألعبلـ اإلسبلـ وأدلتو وبراىينو ،ومنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وابن القيم رحمهما اهلل ،وقد فصل ابن القيم في

كتابو القيم " الفروسية " فصل الكبلـ في ذلك وذكر ،أو واستدؿ لهذا بقصة مراىنة أبي بكر الصديق  لكفار
قريش كما عند الترمذي وغيره ٍ
بسند ،قاؿ ابن القيم :إنو على شرط الصحيح ،أنو لما نزؿ قوؿ اهلل تعالى :



                    
(ٔ)

          

إلى آخر اآليات ،وكاف المسلموف يحبوف انتصار

الروـ على فارس ،وكانت قريش تحب انتصار فارس على الروـ.
لماذا كاف المسلموف يحبوف انتصار الروـ على فارس؟

من يجيب؟ نعم ،ألنهم أىل كتاب ،يعني مع أنهم كفار ،لكن ألنهم أىل كتاب يحبوف انتصارىم ،وقريش

تحب انتصار فارس؛ ألنهم ليسوا أىل كتاب فيشابهونهم من ىذه الناحية ،ليسوا بأىل كتاب وال إيماف بالبعث

فيشابهونهم من ىذه الناحية ،وىذا يدؿ على أف المسلم ينبغي أف يفرح بانتصار إخوانو المسلمين ،ولو كاف

عندىم شيء من التقصير ،إذا كاف المسلموف يحبوف انتصار الروـ مع أنهم كفار ،ما بالك بالمسلم عنده شيء

من القصور أو التقصير؟

فكاف المسلموف يحبوف انتص ار الروـ؛ ألنهم فقط أىل الكتاب ،وذكر اهلل تعالى فرحهم بهذا :

 

                   

          

(ٕ)

فلما أنزؿ اهلل 

ىذه اآليات خرج أبو بكر الصديق

يصيح في نواحي مكة يقرأىا على الناس ،فقاؿ ناس من قريش قالوا ألبي بكر :تزعم أف الروـ ستغلب فارس في
بضع سنين؟ أال نراىنك على ذلك؟ قاؿ :نعم ،فقالوا :اجعل بيننا وبينك وسطًا ننتهي إليو ،يعني أنت تقوؿ :إف

الروـ ستنتصر على فارس في بضع سنين والبضع ما بين ثبلث إلى تسع فاجعل وسطًا ،فجعل ست  -وفي رواية
 -خمس سنين ،فبلغ ذلك النبي  فقاؿ ألبي بكر  :ىبل أخفضت  وفي رواية  ىبل احتطت 

فارسا ،فأتوا إلى أبي
يعني :لو جعلتها ً
حزما ،فمضت ست سنين ولم تغلب الروـ ً
تسعا احتياطًا ،فكاف ذلك أكثر ً
 - 1سورة الروم آية .9-1 :
 - 1سورة الروم آية .9-3 :
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فارسا فانظر إلى قوؿ النبي  -عليو
بكر الصديق  وأخذوا منو الرىاف ،يعني :اتفق معهم على أف الروـ ستغلب ً

الصبلة والسبلـ   :-ىبل احتطت؟  يعني كاف ينبغي أف يتحاط ويجعلها تسع ،لكنو وافقهم على مقولتهم
ٍ
فارسا ،أتوا أبا بكر 
في قولهم  :اجعل وسطًا ،فوافقهم على ست ،فلما مضت ست سنين ولم تغلب الروـ ً
وأخذوا منو الرىاف ،ولكن أبا بكر  كاف على يقين بوعد اهلل سبحانو ،وأف ما قالو اهلل حق ،فعاد أبو بكر،
فارسا خبلؿ ىذه الثبلث السنين المتبقية فراىنوه ،فلما كانت السنة
وراىن مرة أخرى على أف الروـ ستغلب ً
السابعة ظهرت الروـ على فارس ،فأخذ أبو بكر  منهم الرىاف ،يعني استرد رىانو.
فارسا .والشاىد من ىذه القصة أف النبي  أقر أبا
قيل :إنو أسلم أناس في ذلك الحين لما غلبت الروـ ً
بكر الصديق على ىذه المراىنة ،وىذا يدؿ على أف ما كاف في معنى ىذه المراىنة فيو إظهار ألعبلـ اإلسبلـ

وأدلتو وبراىينو فإنو جائز وال بأس بو.

قاؿ ابن القيم رحمو اهلل في كتابو " الفروسية " قاؿ " :وأما الرىاف على ما فيو ظهور أعبلـ اإلسبلـ وأدلتو

وبراىينو ،كما راىن الصديق ،فهو من أحق الحق وىو أولى بالجواز من الرىاف على النضاؿ وسباؽ الخيل واإلبل،
وأثر ىذا في الدين أقوى ،ألف الدين قاـ بالحجة والبرىاف وبالسيف والسناف ،والمقصد األوؿ إقامتو بالحجة،

والسيف منفذ.

قاؿ :وإذا كاف الشارع قد أباح الرىاف في الرمي والمسابقة بالخيل واإلبل؛ لما في ذلك من التحريض على

تعلم الفروسية وإعداد ال قوة للجهاد ،فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب
ويعز اإلسبلـ وتظهر أعبلمو أولى وأحرى.

فتكوف إذف ىذه الحالة تضاؼ للقسم األوؿ ،فنقوؿ :ما كاف إذا كانت المسابقة في اإلبل والخيل والسهاـ،

أو كاف فيها إظهار ألعبلـ اإلسبلـ أو أدلتو وبراىينو فإنها تجوز بعوض وبدوف عوض.

جمهور الفقهاء اشترطوا :إذا كانت المسابقة في اإلبل والخيل اشترطوا إدخاؿ ٍ
محلل ،أي فرس ثالث يدخل

مع الخيل ،أو ثالث يدخل مع اإلبل ،ويكوف ىذا المحلل الثالث مع المتسابقين وال يخرج شيئًا ىذا المحلل
الثالث ،فإف سبقهما أخذ سبقهما ،وإف سبقاه أحرزا سبقهما .ولم يغرـ المحلل شيئًا ،وإف سبق المحلل مع

أحدىما اشترؾ ىو والسابق في سبقو.

إذف الجمهور اشترطوا إدخاؿ محلل ثالث ال يخرج شيئًا ،فإف سبقهما أخذ سبقهما ،وإف سبقاه أحرزا
سبقهما ولم يغرـ شيئًا ،وإف سبق المحلل مع أحدىما اشترؾ ىو والسابق في سبقو ،واعتمدوا في ذلك على
حديث ضعيف عن النبي  في المحلل ،ولكن ىذا الحديث حديث ضعيف ال يصح وال تقوـ بو حجة ،ولهذا
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قاؿ ابن القيم رحمو اهلل :إف القوؿ بالمحلل مذىب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب ،وأما الصحابة فبل يحفظ
عن ٍ
أحد منهم قط أنو اشترط المحلل وال راىن بو مع كثرة تناضلهم ورىانهم بل المحفظوظ عنهم خبلفو.

وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل :ما علمت بين الصحابة خبلفًا في عدـ اشتراط المحلل .وقد بسط

ابن القيم رحمو اهلل ىذه المسألة في كتاب " الفروسية " ونصر القوؿ بعدـ اشتراط المحلل.

إذف ىذا القوؿ قوؿ مرجوح ،وال يعرؼ ىذا القوؿ عن الصحابة ،وإنما أوؿ من قاؿ بو سعيد بن المسيب،

وتبعو بعض العلماء ،والصواب عدـ اشتراط المحلل؛ لعدـ الدليل الصحيح الداؿ على اشتراط المحلل،

والحديث المروي في ذلك ضعيف ،بل إف ىذا القوؿ  -وىو القوؿ باشتراط المحلل  -ال يُعلم عن الصحابة وال
يعرؼ عن الصحابة ،بل ال يعرؼ عن ٍ
أحد من الصحابة.
وإنما ذكرت ىذه المسألة ألنكم تجدونها في كتب الفقو ،في عامة كتب الفقو عندما تتكلم عن أحكاـ

السبق ،يتكلموف عن ىذه المسألة ،والصواب عدـ اشتراط المحلل.

المسابقات في غير ىذه األمور التي استثناىا الشارع إذا كانوا متسابقاف فأكثر يحصل منهم بذؿ العوض

فإنها تكوف من الميسر ،وىذا ُيقودنا إلى معرفة معنى الميسر والقمار والعلة في تحريمو ،فنقوؿ :إف الميسر معناه

في لغة العرب اللعب بالقداح.

وقاؿ الجوىري :الميسر قمار العرب باألزالـ.

اصطبلحا :ىو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراىنة ونحوىا إال فيما استثناه النص .
وأما
ً
وأما القمار :فهو التردد بين الغرـ والغنم.

نوعا من الميسر ،ويجعل الميسر أعم
وكثير من العلماء ال يفرؽ بين القمار والميسر ،وبعضهم يجعل القمار ً

من القمار ،قد روي عن اإلماـ مالك أنو قاؿ " :الميسر ميسراف :ميسر لهو وميسر قمار " .

كأف أصحاب ىذا القوؿ يروف أف القمار ما كاف فيو بذؿ عوض ،والميسر ما كاف فيو بذؿ عوض ،أو ليس

فيو بذؿ عوض وتحققت فيو العلة ،فيكوف بناء على ىذا التفريق :كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار.

وقد نهى اهلل 

عن الميسر كما في سورة المائدة وقرنو بالخمر قاؿ :
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(ٔ)

.

فما ىي العلة في تحريم الميسر؟ ىل العلة في تحريمو ىو ما فيو من المخاطرة المتضمنة ألكل الماؿ

بالباطل؟.

أو أف العلة ىي ما اشتمل عليو من المفسدة حتى وإف خبل عن العوض ،الذي ذىب إليو المحققوف من أىل

العلم كشيخ اإلسبلـ ابن تيمي ة ،وابن القيم رحمة اهلل على الجميع  :أف علة تحريم الميسر ىو ما اشتمل عليو من

المفاسد المذكورة في ىذه اآليات.

وقياسا ،وأصوؿ الشريعة تشهد لو باالعتبار ،فإف اهلل قرف الميسر
نصا
قاؿ ابن القيم " :وىذا ىو أصح ً
ً
بالخمر واألنصاب واألزالـ ،وأخبر عن ىذه األربعة بأنها رجس ،وأنها من عمل الشيطاف ،ونبو  على وجوه

المفسدة في الخمر والميسر ،فقاؿ :
       

          

(ٕ)

.

إذف ىذه ىي المفاسد المترتبة على الخمر والميسر وىي إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس ،والصد عن ذكر

اهلل وعن الصبلة ،فإذف ىذه ىي علة تحريم الميسر ،وليست العلة ىي أكل الماؿ بالباطل ،فتحريم الميسر إذف

ىو من جنس تحريم الخمر فإنو يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر اهلل ،وأكل الماؿ فيو عوف وذريعة على

يما ،أما إذا كاف الميسر ال يشتمل
اإلقباؿ عليو ،فيكوف إذف إذا اشتمل على أكل الماؿ بالباطل يكوف أشد تحر ً
أيضا محرـ.
على أكل الماؿ بالباطل ،وإنما يشتمل على ىذه المفاسد أو بعضها وىو ً

أيضا  :
فإف قاؿ قائل :ما وجو اقتراف الميسر بالخمر في ىذه اآليات ،وفي آية البقرة ً
              

(ٖ)

  

دائما الميسر
نجد ً

تماما .يصبح
يقترف بالخمر ،الحكمة في ىذا  -واهلل أعلم  -ىو أف الميسر من يدخل فيو يصبح مدمنًا كالخمر ً
 - 1سورة المائدة آية .91-93 :
 - 1سورة المائدة آية .91 :
 - 3سورة البقرة آية .119 :
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مدمنًا كالخمر ،فقليلو يدعو إلى كثيره ،ولهذا فإف من يدخل في قليل الميسر يستمر فيو ،ويُصبح مدمنًا عليو
كبل منهما يصد عن ذكر اهلل وعن الصبلة.
كبل منهما يوقع العداوة والبغضاء ،و ً
تماما ،وألف ً
كالخمر ً

إذا علة الميسر ىي ما تضمنو من المفاسد وإف خبل عن العوض ،ولهذا جاء في صحيح مسلم ،أف
فتكوف ً

النبي  قاؿ  :من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمو  بعد ذلك نقوؿ  :إف
ٍ
ٍ
مغالبة أو لعبٍة يبذؿ فيها المتسابق ،أو
مسابقة أو
القاعدة في المسابقات المحرمة داخلة في الميسر ىي كل
الداخل فيها عوضا وىو متردد بين الربح والخسارة أو بين الغرـ والغنم.

كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يدخل فيها المتسابق أو البلعب وىو متردد بين الربح والخسارة ،فهي داخلة

في الميسر ،إذا كاف اإلنساف يدخل مسابقة وىو إما غانم وإما غارـ فهي من الميسر.

فتكوف المسابقات التي يُبذؿ فيها عوض مع التردد في الربح والخسارة من الميسر ىذا ىو الضابط فيها.
وأما إذا كاف من يدخل في المسابقة إما غانم وإما سالم فإف ىذا ليس من الميسر.

إذا كاف إما غانم وإما سالم فليس من الميسر ،وىذا يقودنا إلى الجانب التطبيقي لهذا الموضوع ،فنقوؿ:

كثيرا فإنها محرمة ،إال في األمور
المسابقات التي اشترطوا للدخوؿ فيها بذؿ أو دفع مبلغ من الماؿ ً
قليبل كاف أو ً

عوضا فإنها محرمة إال فيما استثني،
المستثناة التي استثناىا النص ،جميع المسابقات التي يبذؿ فيها المتسابق ً
ومن ذلك مسابقات المحبلت التجارية المبنية على السحب ،والتي ال يستطيع الراغب فيها ،ال يستطيع الدخوؿ

إال ببذؿ عوض إما بشراء قسيمة ،قسيمة ىذه المسابقة ،وإما بشراء الحد األدنى ،بشراء بضائع تمثل الحد

األدنى للشراء فيدخل في ىذه المسابقة .فإف ىذه المسابقات محرمة ومن الميسر؛ ألنها تنطبق عليها قاعدة

الميسر.

زىيدا بالنسبة للفرد،
زىيدا ،فإنو وإف كاف ً
ىذا المتسابق إما غانم وإما غارـ ،حتى ولو كاف سعر ىذه القسيمة ً

كبيرا بالنسبة لمجموع المتسابقين.
إال أنو يكوف ً

حدا
حدا أدنى للشراء للدخوؿ في المسابقة ،فإف ىذا محرـ ؛ ألف وضع ً
وىكذا لو وضع المحل التجاري ً

أد نى يعني أف لهذه المسابقة ثمن مدفوع ضمن فاتورة الشراء ،أما لو كانت ىذه المسابقة ال يشترط للدخوؿ فيها
شراء قسيمة ولم يوضع حد أدنى للشراء.

وكاف المحل التجاري يبيع بسعر السوؽ لم يزد في الثمن ألجل المسابقة ،فإف ىذا ال بأس بو؛ ألف المتسابق

في ىذه الحاؿ إما غانم وإما سالم ،فبل تنطبق عليو قاعدة الميسر ،إذ كاف من يدخل المسابقة إما غانم وإما
غارـ ،رابح أو خاسر ،فإف ىذا من الميسر ،وىذا سواء كاف ذلك بشراء قسيمة المسابقة ،أو كاف ذلك بوضع حد
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أدنى للشراء ،أو كاف ذلك برفع أسعار البضائع أو السلع التي تباع في ىذا المحل ألجل المسابقة .فإف ىذا من

الميسر.

إذا خبل من ىذا كلو بأف كاف المحل ال يشترط الدخوؿ في المسابقة بشراء قسيمة ،ويبيع بسعر السوؽ ولم

يضع حد أدنى للشراء ألجل الدخوؿ في المسابقة فإف ىذا ال بأس بو.

أيضا المسابقات التي يشترط للدخوؿ فيها االتصاؿ الهاتفي .عن طريق رقم معين مثل الرقم
ومن ذلك ً
سبعمائة ،فإف ىذه المسابقات من ضروب الميسر ،ولذلك جميع المسابقات عن طريق الرقم سبعمائة محرمة

ومن الميسر.

ٍ
وحينئذ تنطبق قاعدة الميسر عليو فيكوف المتسابق عن طريق ىذا
ألف االتصاؿ عن طريق ىذا الرقم مكلف،

الرقم إما غانم وإما غارـ .فإف قا ؿ قائل :قد ال يكوف مكلفا بالنسبة للفرد كونو يدفع سبعة رياالت ،أو عشرة

رياالت ليس بمكلف.

كبيرا؛ ولهذا فإف عامة العلماء في الوقت الحاضر يفتوف
نقوؿ :لكنو بالنسبة لمجموعة األفراد يكوف مبلغا ً
بأف المسابقات عن طريق الرقم سبعمائة من الميسر.
مؤخرا المسابقات عن طريق ىذا الرقم ،وذلك بعدما
وقد أحسنت شركة االتصاالت السعودية حينما منعت ً

نبو العلماء على أف المسابقات عن طريقو من الميسر ،قامت شركة االتصاالت السعودية بمنع جميع المسابقات

عن طريق ىذا الرقم ،وىذا شيء يشكروف عليو وكثير من المسئولين إذا نبهوا على مثل ىذه األمور فإنهم

يتجاوبوف ،لكن أحيانًا ال يكن عندىم التصور الواضح في الحكم من الناحية الشرعية ولهذا ينبغي التواصي بالحق
والتعاوف على البر والتقوى ومناصحة المسئولين عندما يوجد شيء من المنكرات ؛ ألف كل مسئوؿ فيو بذرة خير

يحتاج إلى من يحرؾ فيو ىذه البذرة ويشجعو ويُذكره باهلل  فيتخذ القرار المناسب الذي يحمي فيو المسلمين
من الوقوع في مثل ىذه األمور المنكرة ،ونقوؿ إذف جميع المسابقات عن طريق ىذا الرقم من الميسر.

أيضا المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجواؿ ،وىذه مع األسف ال تزاؿ موجودة إلى اآلف من الميسر ؛
ً

ألنها تنطبق علي ها قاعدة الميسر ،فالذي يدخل المسابقة عن طريق رسائل الهاتف الجواؿ إما غانم وإما غارـ
فتكوف إذف من الميسر.

وأما مسابقات الصحف ففيها تفصيل :فإف كاف الداخل في مسابقات الصحف ،إف كاف يشتري الصحيفة

محرما ،أما إذا كاف يشتري الصحيفة ليس
ألجل المسابقة فإف دخولو في ىذه المسابقة يُعتبر من الميسر ،ويكوف ً
تبعا ،أو أف الصحيفة تهدى إليو عن
ألجل الفوز بالمسابقة وإنما من عادتو شراء الصحيفة ودخولو المسابقة كاف ً
طريق مثبل دائرة حكومية أو مؤسسة ،فإنو ال بأس بالدخوؿ في ىذه المسابقة.
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بهذا التفصيل أفتى شيخنا محمد العثيمين  -رحمو اهلل  -وأحسن ما قيل في ىذه المسألة ىو التفصيل ،ألنو

بهذا التفصيل نرى أف قاعدة الميسر تنطبق على الحالة األولى ،وال تنطبق على الحالة الثانية ،قاعدة الميسر إما

غانم وإما غارـ تنطبق على الحالة األولى وىي من يشتري الصحيفة ألجل الفوز بالمسابقة ،نجد أف قاعدة الميسر
تنطبق على ىذه الحالة قد يربح وقد يخسر لكن إذا كاف ال يشتري الصحيفة ألجل الفوز في المسابقة من عادتو

أصبل شراء الصحيفة ،فأجاب عن أسئلة ىذه المسابقة ،وأرسلها وفاز ال بأس ،أو أُىديت لو الصحيفة فاشترؾ في
ً
ىذه المسابقة فبل بأس.

أما كونو يشتري الصحيفة ألجل الفوز بالمسابقة فإف ىذا من الميسر.

نقبل عن رئيس التحرير في إحدى الصحف أنو قاؿ :إف صحيفتو كانت تطبع في
وقد ذكر أحد المشايخ ً
اليوـ الواحد أربعين ألف نسخة ،ويُسترجع منها كل يوـ ألف نسخة على األقل ،فلما وضعنا مسابقة أصبحنا نطبع

ثبلثمائة ألف نسخة وال يُسترجع من ها شيء ،ما معنى ىذا ؟ معنى ىذا أف كثير من الداخلين في المسابقة يشتري
أعدادا ليس في حاجة إليها ،وإنما ألجل الفوز بالمسابقة ،يشتري العشرين نسخة ،خمسين مائة نسخة من عدد

الصحيفة حتى يفوز بالمسابقة ،الشك أف ىذا داخل في الميسر فانظر  -يعني  -الغالب أف قراء ىذه الصحيفة
ىم القراء أو مقاربوف كونو تضاعف العدد من أربعين ألف إلى ثبلثمائة ألف نسخة ،يعني ىذه يعد داللة على أف

تماما قاعدة
كثير من داخلي ىذه المسابقات ،يشتري ىذه الصحف ألجل الفوز بالمسابقة ،وىذا تنطبق عليو ً
الميسر.

أيضا من صور المسابقات التي يدخل في ها الميسر بطاقات الفنادؽ وما يسمى بنقاط الطيراف ،إذا
ومن ذلك ً
ٍ
حينئذ تنطبق عليها قاعدة الميسر.
عوضا ،فإنها
كاف الداخل فيها يبذؿ ً
مثبل تضع نقاط إذا جمعت كذا نقطة يعطونك جائزة ،أو يُعطونك سفر مجاني ،أو
فإف بعض خطوط الطيراف ً

عوضا ،فإنها تكوف من الميسر ،وإال فإنها
نحو ذلك ،فهذه حكمها إذا كاف المتسابق أو الداخل فيها يبذؿ ً

جائزة ،وبهذا قرر مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،فإنو أصدر قرارا في

المسابقات ،ومن ضمن بنود ىذا القرار بطاقات الفنادؽ وشركات الطيراف والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب

منافع مباح ة ،ىي جائزة إذا كانت مجانية بدوف عوض ،أما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة ،إذف ىذه تجري إذف
على القاعدة بطاقات الفنادؽ ونقاط الطيراف والمؤسسات إذا كانت بدوف عوض مجانية فإنها ال بأس بها ،أما إف

كانت بعوض فإنها محرمة.

أيضا المسابقات الثقافية التي يشترط للدخوؿ فيها شراء قسيمة أو شراء كتاب أو شريط فإف ىذه تنطبق
ً
عوضا وىو شراء ىذه القسيمة أو الكتاب أو الشريط ،وىو إما غانم
عليها قاعدة الميسر؛ ألف الداخل فيها يبذؿ ً
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وإما غارـ ،فتنطبق عليها القاعدة ،وبعض العلماء ألحقها بالقسم األوؿ ،وقاؿ :إنها تعتبر من العلم ،وما كاف من

العلم فإنو يلحق بالقسم األوؿ ،وىو ما يجوز فيو المسابقة بعوض أو بدوف عوض ولكن ىذا محل نظر.

ألف النبي 

أعطي جوامع الكلم :قاؿ  :ال سبق  وىذا يشمل جميع أنواع السبق إال في ىذه

األمور الثبلثة ،ثم إف ىذا ال ينضبط نقوؿ :إف ما كاف في العلم إف كاف جائزا بذؿ العوض فيو فإف ىذا ال ينضبط
؛ ألف ىذا يجر على جميع المسابقات الثقافية ،ولهذا نقوؿ بالنسبة لهذه المسابقات :ال يجوز أف يؤخذ من

المتسابقين أي عوض ،وإنما إذا كانت تطرح المسابقة ويتبرع بالجوائز بها طرؼ ثالث يعني من غير المتسابقين
فإنها تعتبر جعالة وال بأس بو ،فإ ذا كانت الجوائز من طرؼ ثالث فإف ىذا التكييف الفقهي لهذا ىو أنو من قبيل

الجعالة ،وال بأس بو ،المهم أنو ال يبذؿ المتسابقوف أي عوض ولو يسيرا وعلى ىذا مسابقات القرآف والسنة
النبوية ،والمسابقات الثقافية عموما ىذه إذا كانت الجوائز تقدـ من ٍ
طرؼ ثالث غير المتسابقين ال بأس بها
ً
معلوما أو
عمبل
ويكوف التكييف الفقهي لها أنها من قبيل الجعالة ؛ ألف الجعالة ىي " :بذؿ ماؿ لمن يعمل ً
ً
مجهوالً ،مدة معلومة أو مجهولة " ىذا ىو تعريف الجعالة عند الفقهاء.

وىذا ينطبق على ىذه المسابقات ،بل ربما نقوؿ إف ىذا النوع من المسابقات إنو مندوب إليو ،ومحمود لما

أيضا على تحصيل العلم ،فهذا ال بأس بو ،لكن
فيو من التشجيع على حفظ كتاب اهلل ،وحفظ السنة والتشجيع ً
المهم أال يبذؿ المتسابقوف أي عوض؛ ألف األصل في ىذا الباب المنع إال فيما استثناه النص ،فإف قاؿ قائل :إف

بعض اإلخوة في بعض الحلقات والمراكز وغيرىا يجعلوف مسابقات في كتاب أو في شريط ويُباع بسعر التكلفة،

يقولوف  :نحن ال نستفيد شيئا ال نربح ،نبيع بسعر التكلفة  .نقوؿ  :حتى ولو كاف بسعر التكلفة ال يجوز ؛ ألف

األصل في ىذا الباب المنع ،ال سبق إال في ىذه األمور الثبلثة ،وأنت إذا كنت عاجزا عن التبرع بقيمة ىذا

ملزما بهذه المسابقات حتى ال توقع عباد اهلل في الميسر ،إذا
الكتاب أو وضع جوائز مجانية من عندؾ ،فلست ً

ملزما بها ؛ ألنو حتى
مجبرا عليها ،ولست ً
لم يكن عندؾ االستعداد الكافي للقياـ بهذه المسابقات ،فأنت لست ً
لو بيع الكتاب أو الشريط بسعر التكلفة فإنو تنطبق قاعدة الميسر ،ىذا الداخل في ىذه المسابقة يشتري ىذا

الكتاب أو الشريط ،وىو إما غانم وإما غارـ ،والنبي  وضع لنا قاعدة   :ال سبق إال في خف أو نصل أو
حافر  فال واجب ىو التمسك بهذا النص .وعدـ الخروج عنو؛ ألنو أتى بهذا اللفظ الجامع ؛ ألف ال نافية
أيضا جميع األلعاب
وأيضا من ىذا من صور ذلك ً
للجنس تنفي جميع أنواع السبق إال فيما ورد النص باستثنائوً ،
التي يبذؿ فيها عوض ،ويكوف الداخل فيها مترددا بين الربح والخسارة ،وىذه مع األسف موجودة في بعض

المحبلت ،األلعاب التي يشترط الدخوؿ فيها بذؿ عوض ،وقد يفوز وقد يخسر ،فإف ىذه من ضروب الميسر.

146

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
أيضا ما يُبذؿ من ماؿ في لعب ورؽ البلوط والشطرنج والنرد فإف ىذه من ضروب الميسر ،وقاؿ
ومن ذلك ً

عليو الصبلة والسبلـ  :من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمو  قاؿ :شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية رحمو اهلل :اللعب بالنرد حراـ ،وإف لم يكن بعوض عند جماىير العلماء ،وإف كاف بعوض فهو حراـ

باإلجماع.

أيضا الرىاف في غير ما ورد النص باستثنائو ،فإنو محرـ كأف يكوف رىاف على خبر معين  :أراىنك
ومن ذلك ً

على أنو إف لم يكن كذا فلك كذا ،أو إنك إف قمت بكذا أراىنك على إنك إف قمت بكذا فلك كذا ،يعني يكوف

بينهم ا شيء من التحدي ،فإف ىذا رىاف محرـ وال يجوز إال ما كاف فيو نصرة لئلسبلـ وإظهار ألعبلمو وبراىينو،

كما راىن أبو بكر  قريشا ،فإف مراىنة الصديق  كانت على سبيل التحدي لهم ،فأقره النبي  على ىذا
واعتبر العلماء ىذه صورة مستثناة .وإال فإف األصل في الرىاف المبني على التحدي أنو محرـ ،وأنو من ضروب

الميسر.

إذف ىذه صور من ضروب الميسر ،وىذه الصور التي ذكرناىا ىي من يعني أنواع أو ضروب الميسر ،وعرفنا

القاعدة فيها وىي أف كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يدخل فيها اإلنساف وىو متردد بين الربح والخسارة ،حيث
يكوف غانما أو غارما رابحا أو خاسرا فإنها تكوف من الميسر ،تكوف محرمة إال ما ورد النص باستثنائو وىي
مسابقة الخيل واإلبل والسهاـ ،وكذلك ما كاف في نصرة ألعبلـ اإلسبلـ وبراىينو .

ونأتي لذكر بعض األنواع من المسابقات التي ال تدخل تحت قاعدة الميسر ذكرنا منها مسابقات القرآف

أيضا من ذلك ىدايا بعض المحبلت
والسنة ،والمسابقات الثقافية التي ال يبذؿ فيها المتسابقوف أي عوضً ،
التجارية ،كالتي تكوف مع األلباف والعصائر ونحوىا ،فإف ىذه الهدايا ال بأس بها؛ ألنها في حقيقة األمر تنازؿ من

مثبل ىذا العصير .بدؿ ما أبيعك ىذا العصير بعشرة رياالت أبيعك إياه بثمانية
البائع عن بعض حقو ،فكأنو يقوؿ ً
رياالت ،وبدؿ من أف يأتي بهذا بصورة مباشرة يضع معو ىدية.

مثبل،
أيضا بعض الهدايا التي تكوف في بعض أنواع الحليب أو غيره حيث يوضع نقود في الحليب ً
ومن ذلك ً

يقوؿ  :نحن نضع نقود في بعض علب ىذا الحليب ،أو ىذه السلعة فإف كانت ىذه السلعة تباع بسعر السوؽ،
أي أنو لم يزد في الثمن ألجل ىذه المسابقة ،ىذا ال بأس بو؛ ألنو ال تنطبق عليها قاعدة الميسر؛ ألنو إما غانم

وإما سالم ،أما إذا كاف يزاد في السعر ألجل ىذه المسابقة ،فتنطبق عليو قاعدة الميسر فيكوف إما غانما وإما

غارما ،تكوف إذف على ىذا التفصيل.

مثبل ،حيث يمنحوف من يُعبئ
أيضا ما يُبذؿ من ىدايا من بعض محطات الوقود محطات البنزين ً
ومن ىذا ً
منهم الوقود ىدايا كعلب مناديل ونحوىا ،ىذه نطبقها على القواعد التي ذكرناىا ،إذا كاف البنزين يُباع بسعره من
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غير زيادة ،ومنح من يأتي إليهم ىذه الهدية فهل تنطبق قاعدة الميسر ىنا ؟ ال تنطبق ألنو من يُعبئ الوقود ىنا إما

غانم وإما سالم ،وليس إما غانم وإما غارـ ،فبل تنطبق قاعدة الميسر ىنا ،فأنت تعبئ بسعر السوؽ وأعطاؾ ىدية،

مثبل سبع
وىو في حقيقة األمر كأنو خفض لك سعر البنزين لكن بطريق غير مباشر ،بدؿ ما يقوؿ لك  :سعر اللتر ً
وثمانين ىللة ،بدال من تسعين ىللة ،أتى لك بهذه الطريقة ،أعطاؾ ىدايا ،وىذا ال مانع منو وال بأس بو ،فبل

ضررا لمحطات الوقود
تنطبق قاعدة الميسر على ىذه المسألة ،وبعض العلماء منع منها وقاؿ :إنها تحدث ً
األخرى ،ولكن ىذا محل نظر ؛ ألف أمور التجارة قائمة على التنافس بين التجار من قديم الزماف ،واألسعار

تخضع للعرض والطلب والتنافس بين أرباب التجارة ،وقد غلت األسعار في عهد النبي 

قالوا يا رسوؿ اهلل

سعر لنا قاؿ  :إف اهلل المسعر القابض الباسط . 
فكوف ىذا يُخفض في السعر ىذا ال بأس بو ،وىذا كما ذكرت موجود من عهد الرسوؿ  إلى يومنا ىذا،

وحينئذ نقوؿ  :إف ىذا ال بأس بو .نعم لو وصلت المسألة إلى حدوث أضرار كبيرة فهنا تكوف مسئولية ولي األمر
أف يتدخل ،أما بالنسبة لؤلفراد فإنو ال بأس في الدخوؿ  -يعني  -في مثل ىذه الصور.

مثبل
وقودا وتأخذ منو ىدية أو يُعطونك كروتا ،وإذا جمعتها حصل لك ً
ً
مثبل أف تذىب لمحطة بنزين تعبئ لك ً
إما تغيير زيت أو غسيل مجاني أو نحو ذلك؛ ألف ىذه في الحقيقة ال تنطبق عليها قاعدة الميسر التي ذكرناىا،

قد أفتى بهذا بعض مشايخنا ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمو اهلل ،وجماعة من أىل العلم بأف ىذه ال تدخل

تحت قاعدة الميسر وال تنطبق عليها؛ ألنك إما غانم وإما سالم.

ومن منع من ذلك من العلماء فليس معو دليل ظاىر؛ ألنها إف قاؿ :من الميسر فبل تنطبق عليها قاعدة

ضررا ،فنقوؿ أمور التجارة قائمة على ىذا ،على التنافس بين التجار وإال لو أخذت
الميسر ،وإف قاؿ يحدث ً
بهذا الم بدأ منعت التجار من التنافس ما بينهم في تخفيض األسعار ونحو ذلك ،وىذا يتنافى مع أمور التجارة ،إال
كما ذكرت كاف ىناؾ ضرر ،إما بزيادة األسعار أو بخفضو خفضا مبالغا فيو ،فإف ىذا تكوف مسئولية ولي األمر

كما بين بذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -رحمو اهلل  -وابن القيم عندما تكلم عن التسعير وحكمو ،وأف ولي

األمر ىو الذي يتدخل ويُسعر إذا رأى المصلحة في ىذا.

أقوؿ :المسابقات ىذه درسها مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،وقد أشرت إلى القرار

الصادر في ىذا ،وذكر جملة من الضوابط أشرنا لمعظمها في ثنايا ىذا الدرس ،ومما ذكره في ىذا أف المسابقة
ببل عوض جائزة في كل أمر لم يرد في تحريمو نص ،ولم يترتب عليو ترؾ واجب ،أو فعل محرـ ،ىذه إذا كانت

ببل عوض ،إذا كانت المسابقة ببل عوض فإنها بابها واسع ،تجوز إال فيما كاف يترتب عليو ترؾ واجب ،أو فعل

محرـ ،أما إذا كانت بعوض المسابقة بعوض جائزة إذا توفرت فيها الضوابط اآلتية:
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ٔ -أال يكوف العوض من المتسابقين ،وىذا أىم الشروط في الحقيقة أىم الشروط أال يكوف العوض من

المتسابقين إال فيما استثناه النص.

شرعا ،وأال
ٕ  -وأف تكوف أىداؼ المسابقة ووسائلها مشروعة وإف تحقق مقصدا من المقاصد المعتبرة ً
يترتب عليها ترؾ واجب أو فعل محرـ .
ىذه الضوابط التي وضعها المجمع الفقهي ،وأىمها كما ذكرت عدـ بذؿ العوض من المتسابقين؛ ألف

األصل في ىذا الباب ىو المنع إال ما ورد النص باستثنائو.

شرعا ؛ ألنها
بطاقات وكوبونات المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز ال تجوز ً
ضرب من ضروب الميسر ،وقد أشرنا إلى ىذا ،الكوبونات أو القسائم التي تدخل قيمتها في مجموع الجوائز

بحيث يكوف لها ثمن ،فإنها من ضروب الميسر.

أيضا جاء في القرار المراىنة بين الطرفين فأكثر ،على نتيجة فعل لغيرىم في أمور مادية أو معنوية ،حراـ
ً
ل عموـ اآليات واألحاديث ،كما ذكرنا األصل في المراىنة المنع ،إال ما ورد نص باستثنائو ،كالمراىنة إلظهار أعبلـ
اإلسبلـ وأدلتو وبراىينو .

شرعا ،إذا كاف
ً
أيضا جاء في القرار دفع مبلغ عن المكالمات الهاتفية للدخوؿ في المسابقات غير جائز ً
ذلك المبلغ جزء منو يدخل في قيمة الجوائز.

وأشرنا إلى ىذا ،وقلنا إف المسابقات عن طريق المكالمات الهاتفية أنو محرـ ،ومن ضروب الميسر؛ ولذلك
ٍ
حينئذ ال إشكاؿ ،أو أنو إذا
من أراد أف يجعل المسابقة عن طريق الهاتف فليجعل الرقم مجاني ،إذا كاف مجاني
كاف العدد محدودا في مكاف محدود يمكن أف يؤتى بهاتف ويُجعل المسابقات عن طريق ىذا الهاتف.

 ...ترد ىذه اإلشكالية وىي انطباؽ قاعدة الميسر على المسابقات عن طريق المكالمات الهاتفية.

أيضا ال مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط دوف االستفادة المالية عن
جاء في القرار ً

طريق المسابقات ،شريطة أال ت كوف قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين ،وأال يكوف في الترويج غش أو
عوضا.
خداع أو خيانة للمستهلك ،ال مانع من ىذا لكن بهذا الشرط ،أال يبذؿ المتسابقوف ً

شرعا ،وىذا يوجد في المسابقات
ً
أيضا تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بخسارة الحقة للفوز غير جائزة ً
عن طريق بعض القنوات الفضائية ،وتكوف من ىذا النوع أف مقدار الجائزة يتصاعد أو ينخفض بخسارة البلحقة،

وىذا من ضروب الميسر.

وبطاقات الفنادؽ وشركات الطيراف والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة ،جائزة إذا كانت

مجانية  -يعني بدوف عوض  -أما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة.
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ىذه ىي الضوابط في ىذا الباب ،وكما تروف ىذه المسائل مسائل دقيقة ،يعني الفرؽ بين الميسر كوف ىذه

المسابقة من الميسر أو ليس من الميسر فرؽ دقيق ،لهذا ينبغي التنبو لمثل ىذه المسائل ،وأال يدخل اإلنساف

في آية مسابقة إال بعد التأكد من أنها ليست من الميسر؛ ألف المسابقة التي يصحبها بذؿ عوض األصل فيها
المنع ،خذ ىذا األصل معك ،وىذا األصل مستفاد من النص ،من قوؿ النبي   ال سبق إال في خف أو

نصل أو حافر  وتع تبر من ضروب الميسر ،فيكوف إذف ىذا ىو األصل في المسابقات التي يكوف فيها عوض
من المتسابقين.

ونكتفي بهذا القدر ،واهلل تعالى أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

س :أحسن اهلل إليك فضيلة الشيخ ىذا يقوؿ :ما الضابط في التفريق بين الوعد بالبيع أو الشراء وبين العقد

على سلعة في بيع أو شراء؟

ج :نعم الضابط ىو أف العقد فيو إلزاـ ،والوعد ليس فيو إلزاـ ،فإذا تعاقدت مع شخص على بيع ،بيع سيارة

مثبل أو أية سلعة من السلع ،وحصل تفرؽ في األبداف لزـ البيع أنت ملزـ ،ولو يعني وليس لك التخلص من ىذا
ً

وقضاء.
العقد ،بل تلزـ بو ديانة
ً

وأما الوعد فإنو غير ملزـ ،إذا قلت لك سوؼ أشتري منك سيارة ،أعدؾ بأني سوؼ أشتري منك سيارة ،ثم

قضاء ،يعني إذا وصلت المسألة للقضاء فأنا لست ملزما ،لكن ىل أكوف ديانة
بدا لي أال أشتريها ،أنا لست ً
ملزما ً
قضاء
ملزـ باعتبار أنني وعدتك ؟ ىذا محل خبلؼ بين العلماء وبعض العلماء يعتبر أف اإلنساف ملزـ ديانة ال
ً
قضاء ليس بملزـ.
ألنو يأثم بخبلؼ الوعد لكنو ً

فالوعد في الحقيقة يعني ليس فيو إلزاـ ،ىو مجرد إبداء الرغبة في الشراء ،أف أعدؾ بشراء ىذه السلعة ،فقد

يعني تطرأ طوارئ وال يتيسر لي شراء ىذه السلعة منك ،فرؽ ظاىر بين الوعد وبين العقد ،ولكن الوعد الملزـ في

تماما؛ ولذلك إذا كاف ىناؾ وعد لكنو ملزـ فإنو يكوف في
ملزما فهو في معنى العقد ً
معنى العقد ،الوعد إذا كاف ً
مثبل المرابحة
معنى العقد تماما ،والوعد غير الملزـ يعتبر في الحقيقة مخرج في بعض التعامبلت ،ومن ذلك ً
لؤلمر بالشراء ،التي سبق أف تكلمنا عنها في درس سابق ،عندما تقوؿ لبنك أو مؤسسة أو فرد :أريد منكم أف

وعدا بأنني سوؼ
تشتروا لي ىذه السيارة بهذه المواصفات ،وإذا اشتريتموىا أنا سوؼ أشتريها منكم ،أعدكم ً
أشتريها منكم ،إذف ىذا وعد ليس فيو عقد ،فهم يقوموف بشراء السيارة على ىذه المواصفات ،ثم يبيعونها

عليك ،يعقدوف العقد بعد تملك السيارة ،وبعد شرائها ،بهذه الصورة ال بأس بها ،لكن بهذا الشرط أف تكوف على
سبيل الوعد غير الملزـ ،يعني االتفاؽ المبدئي يكوف على سبيل الوعد غير الملزـ ،ولهذا ال يكوف بينهما أي نوع

من أنواع االلتزاـ ،ال دفع عربوف وال غيره.
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وإذا تملك البنك أو المؤسسة أو حتى فرد من األفراد تملك السيارة وقبضها فإنو يبيعها عليك ،لكن لو

كانت على سبيل العقد أو الوعد الملزـ يكوف ىذا البنك أو المؤسسة قد باع ما ال يملك ،ووقع في المحذور
الشرعي ،لكن إذا كاف على سبيل الوعد غير الملزـ بحيث يكوف الخيار لهما فإف ىذا ال بأس بو .نعم .

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :االتصاؿ على مسابقات الفروسية ،يكوف عن طريق الرقم سبعمائة ،وتكوف

الدقيقة بسبعة رياالت ،فهل لي الدخوؿ في ىذه المسابقات؟

ج :جميع المسابقات عن طريق الرقم سبعمائة من الميسر ،جميع المسابقات بدوف استثناء ،وليس معنى

ذلك أف كل شيء عن طريق الرقم سبعمائة من الميسر أل ،األشياء النافعة عن طريق الرقم سبعمائة من غير

مثبل ،استشارات طبية عن طريق الرقم سبعمائة ال بأس بها ،لكن كبلمنا في
المسابقات ال بأس بها ،كاستشارات ً
المسابقات خاصة ،فنقوؿ جميع المسابقات عن طريق الرقم سبعمائة من الميسر ،سواء كاف فيما ذكره السائل

في مسابقات الفروسية أو في غيرىا ؛ ألنها تنطبق عليها قاعدة الميسر .وأنا نقلت لكم أنو قد منع ىذا النوع من

المسابقات لما أفتى العلماء بتحريمو ،منع ىذا النوع عن طريق شركة االتصاالت السعودية ،وىم يشكروف على
عوضا وىو إما غانم وإما غارـ ،ولهذا
ىذا ،والتحريم في ىذا كونو من الميسر ظاىر ً
جدا ؛ ألف المتسابق يبذؿ ً

أيضا نوع من ابتزاز األمواؿ،
فإنهم يحصلوف من المتسابقين عن طريق ىذا الرقم مبليين الرياالت ،يكوف فيها ً
وأكلها بالباطل.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :في المسابقات الثقافية يقوؿ  :ماذا لو كاف شراء الشريط لمسابقة ليس من

الشخص المقيم للمسابقة ولكن عن طريق التسجيبلت اإلسبلمية؟

ج :نعم .إذا كاف شراء الشريط شرطا للدخوؿ في المسابقة فإف ىذا ال يجوز ،لكن لو تبرع بهذا الشريط

متوفرا
أحد ،كأف تتبرع بو تسجيبلت أو غيرىم ،وقالوا ىذا الشريط نوفره مجانًا ،ىذا ال بأس بو ،أو يكوف ً
مثبل ً
لديو وفر نسخا ،وقاؿ من أراد دخوؿ ىذه المسابقة فالشريط موجود عندنا ،ومن أراد أف يشتري من التسجيبلت

فبل مانع ،لكن المهم ال نلزـ بشراء الشريط ،بل الشريط موجود عندنا من أراد أف يأخذه فهو متاح ،ومن أراد أف

أيضا ال يأس بو ،اإلشكاؿ في اإللزاـ بشراء الشريط وجعلو
يشتري من التسجيبلت وينتفع بو فاألمر إليو ،فهذا ً

شرطًا ،ىذا تنطبق عليو قاعدة الميسر ؛ ألنو سيدخل في ىذه المسابقة أناس ىدفهم الفوز بالمسابقة ،فتنطبق
زىيدا ألف
عليهم القاعدة إما غانم وإما غارـ ،وقد يقوؿ قائل :أف المبلغ أحيانًا يكوف زىيدا ،وحتى وإف كاف ً
األصل المنع في ىذا الباب ،ولذلك نجد أف مشايخنا يفتوف بتحريم مسابقات الصحف إذا كاف المشتري لها

أيضا ،فلعموـ الحديث :
يقصد الفوز ،يعني يقصد من شراء الصحيفة الدخوؿ في المسابقة ،مع أف سعرىا زىيد ً
ٍ
كثيرا.
 ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر  وىو عاـ لجميع أنواع السبق ،قليبل كاف أو ً
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ولهذا نقوؿ بهذا التفصيل  :إف كاف شراء ىذا الشريط شرطًا ،فإف ىذا ال يجوز ،أما إذا لم يكن شرطًا ،أو أنو

ُوفر منو كميات وقيل :من رغب دخوؿ المسابقة ،ورغب في اقتناء ىذا الشريط عن طريقنا ،فبل بأس ،ومن أراد
شراءه عن طريق التسجيبلت فبل بأس ،أو وفرتو جهة أخرى ،فإف ىذا ال بأس بو في ىذه الحاؿ.
س :أحسن اهلل لكم يقوؿ أو أسئلة كثيرة حوؿ ما ىو النرد؟ وما الحكمة في تحريمو؟

ج :النرد ىو الزىر الذي يكوف لها عدة أضبلع ويلعب بو ،وىو معروؼ ومشتهر عند كثير من الناس ،وىذا

قد ورد النص بتحريمو   :من لعب بالنردشير فهو كمن صبغ يده في لحم خنزير ودمو  أخرجو مسلم في
أيضا
صحيحو ،أما إذا كاف بالماؿ فهو محرـ باإلجماع ،إذا كاف بغير ماؿ فهو محل خبلؼ ،وعند جمهور العلماء ً

محرـ لهذا الحديث .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ىذا سائل من ُعماف يقوؿ  :أحيانًا نذىب للعمرة فيدفع المشاركوف في الرحلة اشتراكا

بالتساوي ،وفي أثناء الرحلة نجري مسابقات ،ثم تعطى جوائز في نهاية الرحلة ،وتشترى ىذه الجوائز من

االشتراؾ الذي دفعناه في العمرة ،فما حكم ذلك؟

عوضا ،يبذؿ المتسابقوف فيها عوضا ،ثم تمنح
ج :نعم ،ىذه المسابقات فيها إشكاؿ ،ألنهم يبذلوف فيها ً
الجائزة لمن يفوز ،تنطبق عليها قاعدة الميسر ،نعم لو أف أحدىم ىو الذي اشترى الجوائز ،وغيره ىم الذين
تسابقوا ،تكوف ىذه من قبيل الجعالة ،كأنو قاؿ :ىذه المسابقة من فاز فيها فلو كذا ،تنطبق عليها صورة الجعالة

تماما ،لكن أف يكوف بذؿ الجوائز من المتسابقين تنطبق عليها قاعدة الميسر ،ولهذا فإف ىذه الصورة ال تجوز،
ً

ونقوؿ في بداية ىذا الدرس :إف بعض اإلخوة يدخلوف في ىذه المسابقات عن جهل ،ينبغي أف يُعلم بأف األصل
في المسابقات التي تكوف بعوض ،األصل فيها المنع  ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر  فينبغي
التنبو لهذا األصل ،فمثل ىذه المسابقات التي ذكرىا األخ السائل تنطبق عليها قاعدة الميسر .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ  :دفعت مائة لاير للمشاركة في دورة حفظ القرآف ،ويُعطوف جوائز في آخر
الدورة لكل المتسابقين ،وىناؾ ذىاب للعمرة ،فما حكمها ؟ وإذا كاف الماؿ الذي ندفعو راتب للمدرسين ،فما

حكم ذلك؟

ج :دورات حفظ القرآف ما يأخذونو من رسم ال بأس بو؛ ألف ىذه ليست مسابقات ،وإنما ىي عمل يبذؿ،

أوال :من جهة المدرسين ،ومن جهة أيضا ما قد يكوف من ترتيب
فإف ىذه الدورات يُبذؿ فيها شيء من التكلفةً ،

مثبل وجبة إفطار أو غداء أو نحو ذلك ،وربما أيضا يكوف ىناؾ
أيضا تقدـ لهم ً
وتنظيم لهذه الدورات ،وربما ً
ٍ
وحينئذ أخذ ىذا الرسم لتغطية ىذه الكلفة ال بأس بو ،وىذا ليس
رواتب أو مكافآت للعاملين ،فهي فيها كلفة،
أيضا
من المسابقات في شيء ،وأما منح جوائز في آخر الدورة لمن ينتظم في الحضور أو لمن يحفظ أكثر ،فهذا ً
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ال بأس بو ،ألف ىذا ليس مرتبطا بما يؤخذ من رسم ألف الرسم ليس ألجل ىذه المسابقات ،وإنما الرسم ألجل
تغطية الكلفة التي يبذلها القائموف على ىذه الدورات ،وىذه الجوائز التي تمنح ألفضل المنتظمين في الدورة،

ىذه من قبيل الجعالة ،كأنو يقاؿ :من انتظم في ىذه الدورة أو حفظ أكثر فلو كذا  .فهذا ال تنطبق عليو قاعدة
الميسر ،والرسم ا لذي يؤخذ كما ذكرت ىو في مقابلة ما يبذلونو ،وما قد يتكبدونو من خسائر في سبيل تنظيم
أجرا
وترتيب ىذه الدورات ،ولهذا نرى أنو ال بأس بأخذ ىذا الرسم ،والنبي  قاؿ  :إف أحق ما أخذتم عليو ً

كتاب اهلل . 

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بالنسبة للنقود التي توضع في بعض علب الحليب ،أال تكوف من باب مسألة

(مد عجوة) حيث فيو دراىم متفاضلة؟

ج :ىذه النقود ،لو صورت المسألة بعض الشركات تضع نقودا في بعض علب الحليب ،وتجعل ىذا بمثابة

الحافز لمن يشتري ىذه العلب ،ونحن قلنا :إذا كانت ال تباع بسعر السوؽ فإنها ال تجوز ،يعني إذا زيد في

قيمتها ألجل ىذه الهدايا ،فإنها ال تجوز ،ولكن إذا كانت تُباع بسعر السوؽ ،فهو في الحقيقة أشبو بالتخفيض أو
مثبل ثبلثوف لاير،
التنازؿ من بائع ىذه السلعة ،عن بعض حقو ،وكأنو يقوؿ :ىذا الحليب بدؿ ما يكوف سعره ً
أصبح سعره اآلف تسعة وعشرين ،وأما دخولها في مسألة مد عجوة فهذا ليس بظاىر ؛ ألف مسألة مد عجوة ىي
ماال ربويًا بماؿ ربوي ومعو غيره ،فبل يحصل التماثل ،يعني مد عجوة ىو درىم بدرىم ،أو مد عجوة ىو
أف يبيع ً

درىم بمدين ،فعندما تبيع مد عجوة ،مد عجوة ىو نوع من التمر الذي قاؿ فيو النبي   من تصبح بسبع
تمر ٍ
ات من تمر عجوة لم يصبو في ذلك اليوـ سم وال سحر  أخرجو البخاري ومسلم.

أوال؟ إذا باع مد عجوة ودرىم بمدي عجوة ،معنى ذلك باع تمر بتمر مع
فما معنى مسألة مد عجوة ً

التفاضل ،أو مد عجوة ودرىم بدرىمين ،باع الدراىم بدراىم مع التفاضل ،يعني لم يتحقق التساوي والتماثل ،إذا

أردنا تطبيق ىذه المسألة على ما ذكر األخ السائل نجد أنها في الحقيقة ال تنطبق مثل ىذه المسألة؛ ألف ىذا ىو

بيع حليب ،لكن تنازؿ عن بعض حقو ،البائع تنازؿ عن بعض حقو ،فباعها بهذه القيمة ،فبدؿ ما يباع الحليب

أيضا أنو اشترط في مسألة مد عجوة ودرىم أف يكوف الماالف ربويين ،يعني تنطبق
بهذا السعر بيع بسعر أقل ،ثم ً
عليهما علة الربا ،وىذا غير ظاىر في ىذه المسألة ،واهلل تعالى أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :إذا قصد الشخص المحطة التي تمنح الهدايا ،أو قصد السلعة التي يوجد معها

ىدية ،فهل ىذا جائز؟

ج :نعم .اإلنساف يقصد السلعة التي يكوف سعرىا أقل ،أي إنساف عاقل عندما يريد شراء سلعة فإنو يختار

السلعة التي يكوف سعرىا أقل ،فإذا قصد ىذه المحطة لكوف سعرىا أقل ،فإنو ال بأس بو ،سواء كاف ذلك بصورة
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مباشرة ،أو بطريق غير مباشر كأف كانت تمنح ىدايا ،ألف حقيقة ىذه الهدايا التخفيض لكن بطريقة غير مباشرة،

وأنت لو وجدت بائعين أحدىم يبيع ىذه السلعة بعشرة رياالت ،وآخر بجواره يبيعها بتسعة رياالت ،الشك أنك

تقصد ىذا البائع الذي يبيع بتسعة رياالت ،فكوف اإلنساف يقصد الذىاب إلى من يبيع بسعر أقل ،ىذا ال بأس
بو ،ال بأس بمثل ىذا وال حرج فيو نعم.

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ  :ساىمت مع أحد المعارض في محفظتو التي يتاجر فيها في األسهم السعودية

النقية ،يقوؿ :فهل لي أف أحضر لو الزبائن وآخذ عليهم نسبة؟

ج :نعم .لو أحضرت زبائن وأخذت نسبة يكوف ىذا من قبيل السمسرة ،وىذا ال بأس بو ،وىذا ٍ
جار في أمور

التجارات كلها ،من أحضر لغيره زبونًا فلو أف يأخذ مقابل إحضار ىذا الزبوف ،وىذا في مقابل السمسرة وال حرج
فيو.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بعض محطات الوقود تشترط إعطاء الهدية إذا كانت المشتريات أكثر من

مثبل؟
ياال ً
خمسة وثبلثين ر ً

ج :إذا كانت ىذه المحطات تبيع بسعر السوؽ ،يعني ال تزيد في سعر البنزين ألجل ىذه الهدية ،ىذا ال

قدرا معينًا ،لكن بهذا الشرط ،وىو أف
بأس بو حتى ولو اشترطت لمنح الهدية أال تمنح الهدية إال لمن عبأ منهم ً
يبيعوا بسعر السوؽ ،أما إذا كانوا ال يبيعوف بسعر السوؽ فإف ىذا ال يجوز ،لكن إذا كانوا يبيعو بسعر السوؽ،

أصبل
مثبل ىذا القدر ،ىذا ال مانع منو ؛ ألنو ليس ً
لكن يقولوف :نحن ال نتنازؿ عن بعض حقنا إال لمن عبأ منا ً
أصبل ،فهو حر فيها ،يقوؿ :أنا ال أمنح ىدية إال لمن
ملزما بهذه الهدية ً
ملزما بأف يتنازؿ عن بعض الحق ،ليس ً
ً
عبأ مني ىذا القدر من الوقود ،فهذا ال بأس بو ،وىذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناىا في الدرس ،وىو
حد أدنى للشراء ،ألف وضع ٍ
وضع ٍ
حد أدنى للشراء ثم السحب على جوائز الحظ أف السحب على الجوائز،
فهنا يكوف الداخل في ىذا السحب متردد بين الربح والخسارة ،فيكوف يعني ىذا السحب لو قيمة ،وىذه القيمة

تدفع ضمن فاتورة الشراء ،وىذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرىا السائل ؛ ألف المسألة التي ذكرىا
السائل أنت ستمنح ىدية ،لكن إذا بلغت ىذا القدر فأنت ستمنح ىذه الهدية ،ولست مترددا بكونك تمنح أوال

سلعا وقلت
تمنح ،ىو يقوؿ أنا أتنازؿ عن بعض حقي إذا عبأت مني ىذا القدر المعين ،نظير ذلك مثبل أف تبيع ً
تشجيعا للزبائن :من اشترى مني خمس سلع لو السادسة مجانًا ،لكن من اشترى مني سلعة واحدة مالو شيء ،ىذا

أيضا يعني من ىذا القبيل.
ال بأس بو ،ىذه المسألة ً

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما رأيكم في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب؟

الشك أنو من الكتب القيمة والنافعة ،وعليو شروح مفيدة ،فكتاب قيم وأوصي باالستفادة واالنتفاع منو.
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س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :بعض المسابقات عن طريق القنوات الفضائية ال يوجد بها رقم مجاني ،وتكلفة

االتصاؿ ريالين أو ثبلثة .فهل يجوز الدخوؿ فيها؟

ج :نعم .ىذه المسابقات فيها إشكاؿ في الحقيقة ،وىو قيمة أو تكلفة ىذا االتصاؿ حتى وإف كاف ريالين أو

ثبلثة ،ففيها يعني تكلفة ،وقد يكوف االتصاؿ باألخص إذا كانت مناطق بعيدة تكوف كلفتها أكثر ،ولهذا ففيو شبو،
بل إننا لو طبقنا عليو قاعدة الميسر نجد أنها منطبقة عليو ،ولهذا ينبغي للقائمين على ىذه المسابقات أف يضعوا

الرقم مجانيا ،ومتيسرا ،حتى ال يوقعوا الناس في الحرج ،ألنو كما ذكرنا األصل في باب المسابقات التي تقترف

بالعوض األصل فيها المنع ،واألصل دخولها في الميسر ،إال ما ورد النص باستثنائو ،لذلك نقوؿ ينبغي على

القائمين على تلك المسابقات أف يجعلوا الرقم مجانيا ،حتى ال يوقعوا الناس في الحرج.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ىل تقاس األلعاب كالورؽ والشطرنج على النرد؟

ج :ىذه المسألة :أما الورؽ إذا كاف بعوض ،إذا كاف يبذؿ فيو ماؿ فهذا محرـ باإلجماع ،ال إشكاؿ في

تحريمو ،لكن إذا كاف لعب الورؽ بدوف بذؿ ماؿ ،فإف أدخل في محرـ أو ألهى عن واجب فبلشك أنو محرـ ،أما

إذا لم يُدخل في محرـ ولم يكن فيو إلهاء عن واجب ،ولم يكوف فيو بذؿ ماؿ ،فالعلماء مختلفوف في حكمو ما
بين الكراىية والتحريم ،الحكم فيو دائر بين الكراىة والتحريم ،وأما الشطرنج فقد تكلم ابن القيم رحمو اهلل في "

الفروسية " عن حكم ل عب الشطرنج ،ونقل تحريمو إذا كاف بعوض فهذا محرـ باإلجماع ،لكن الكبلـ في لعب
الشطرنج بدوف عوض نقل ابن القيم  -رحمو اهلل  -تحريمو تحريم اللعب بالشطرنج عن جماىير العلماء.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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شركات التسويق الهرمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو
وسلم ومن اىتدى بهديو ،واتبع سنتو إلى يوـ الدين ،أما بعد:

فموضوع درسنا ىذا اليوـ ىو شركات التسويق الهرمي ،وىذه الشركات قد برزت في اآلونة األخيرة،

وتعددت وحصل فيها خبلؼ كثير بين العلماء المعاصرين ،باعتبارىا نازلة من النوازؿ ،ونحن نذكر في ىذا الدرس
حقيقة ىذه الشركات ،والتكييف الفقهي لها ،ثم حكمها الشرعي ،مع اإلشارة إلى آراء العلماء المعاصرين فيها،

وبياف القوؿ الراجح.

ىذه الشركات نشأت أوؿ ما نشأت في ببلد الغرب ،ثم انتقلت للمجتمعات اإلسبلمية؛ ولهذا حصل

الخبلؼ بين العلماء فيها ،ويتلخص عملها في أف ىذه الشركات تقوـ بإقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على

أف يقوـ بإقناع اآلخرين بالشراء ،ثم ىؤالء المشترين يقنعوف آخرين وىكذا ،وكلما زادت طبقات المشتركين حصل
األوؿ على عموالت أكثر تبلغ آالؼ الرياالت ،وكل مشترؾ يسعى إلقناع من بعده باالشتراؾ مقابل ىذه

العموالت الكبيرة ،وىذا ما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشبكي .

وأيضا شركة سمارتس واي ،وجولد كويست،
ومن أمثلة ىذه الشركات ،شركة بزناس ،وشركة ىبة الجزيرةً ،
وسف ن دايموند ونحوىا ،لكن أبرزىا شركة بزناس وشركة ىبة الجزيرة ،وقد تختلف فيما بينها في الطريقة وفي
فمثبل شركة
األسلوب ،ولكنها في األصوؿ والجذور متفقة ،فيجمعها أنها تنبني على التسويق الهرمي أو الشبكيً ،

بزناس فكرتها أف يشتري الشخص منتجات الشركة ،وىي عبارة عن برامج ،وموقع بريد إليكتروني بمبلغ تسعة

وتسعين رياال ،ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أف يسوؽ منتجاتها آلخرين مقابل عموالت محددة ،ثم يقوـ ىذا
الشخص بإقناع آخرين إلى آخره ،كما ذكرنا حتى تتكوف شجرة على شكل ىرـ .
وتشترط الشركة الحتساب العموالت أال يقل مجموع األفراد الذين يتم استقطابهم عن تسعة أشخاص في

شجرة المشتري ،على أال يقل عدد األعضاء تحت كل واحد من االثنين األولين عن اثنين ،وتبلغ العمولة خمسة

دوالرا ،ويتم صرؼ العمولة في مقابل كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي ،وتتضاعف في كل مرة
وخمسين ً
يضاؼ فيها مستوى جديد ،أو طبق ة جديدة للشركة ،وإذا افترضنا أف الشركة تنمو كل شهر ،بمعنى أف كل شهر
ينضم شخصاف إلى كل شخص في الهرـ ،فهذا يعني أف العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من

خمس وعشرين ألف دوالر في الشهر الثاني عشر ،ويستمر ىذا التضاعف في كل شهر ،وىذا في الحقيقة ىو
مصدر ا إلغراء في ىذا النوع من البرامج ،لمجرد مقابل دفع مبلغ زىيد تسعة وتسعين دوالر ،يحصل المشترؾ
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على مئات بل آالؼ أضعاؼ ىذا المبلغ ،وىذه ىي فكرة ىذه الشركة ،قد ال تكوف مفهومة للجميع بالقدر

الكافي ؛ ألف طريقتها يشوبها شيء من الغموض ،ولكن فكرتها تدور حوؿ التسلسل الهرمي ،وأف اإلنساف

يُعطيهم تسعة وتسعين دوالر ،وبعد ذلك يحصل على عموالت كبيرة تصل إلى عشرات اآلالؼ من الدوالرات،

وىذه الشركة أوؿ ما برزت ىنا في المملكة سعوا الستصدار فتاوى من بعض المشايخ ،وقد حصلوا بالفعل على

بعض الفتاوى ،وإف كانوا يريدوف فتوى تكوف أكثر قوة دعم لهم.

كنت واحدا منهم ،وقد حضر رئيس الشركة من
عددا من طبلب العلم ُ
واذكر أنو قبل ثبلث سنوات جمعوا ً

ُعماف ،وشرح لنا طريقة الشركة بالتفصيل ،اشترطنا عليو أف يلتزـ بما نصدره من فتوى فالتزـ بهذا.

ثم لما رؤي اتجاه الموجودين إلى المنع طُلب استكماؿ اللقاء في وقت آخر ،كاف اجتماعنا في رمضاف قبل

ثبلث سنوات ُوعدنا باستكماؿ االجتماع بعد رمضاف ،ولكن لم يحصل ىذا إلى اآلف.

وسعى بعض اإلخوة إلى إقناع اللجنة الدائمة بعدـ إصدار فتوى في الشركة ،وذىبوا إلى بعض المشايخ حتى

في منازلهم ،ولكن المشايخ أعضاء اللجنة أصدروا فتوى واضحة وصريحة في ىذه الشركة ومثيبلتها.

وأما شركة ىبة الجزيرة فهي شبيهة بشركة بزناس من حيث الفكرة ،وطريقة عملها تقوـ على بيع أسطوانة أو

قرص حاسب آلي ،محتوي على برامج لفنوف شرعية ،من فقو وحديث وتفسير ،تُباع ىذه األسطوانة بخمسمائة
لاير ،وكل شخص يتسوؽ من ىذه الشركة فإنو يندرج تحت اسمو عدد من المشترين ،وبمجرد اكتماؿ أربعة
مشترين تحت ىذا الشخص فإنو يستحق مبلغ ستمائة لاير مكافئة من الشركة ،والمتسوؽ ليس ملزما بإحضار

ىؤالء األربعة.

أشخاصا يرغبوف في التسوؽ ،فإنو يستحق عن كل شخص مبلغ قدره
أما إذا أحضر المتسوؽ عن طريقو
ً
خمسة وسبعين لاير ،وإذا اكتمل تحت المشتري ثبلثمائة وأربعوف متسوقا فإف ىذا المتسوؽ األوؿ يستحق مبلغا
قدره اثناف وأربعوف ألف لاير وخمسمائة لاير ،إذا اكتمل تحت المشتري ثبلثمائة وأربعوف متسوقا فإف المتسوؽ

األوؿ يستحق مبلغا قدره اثناف وأربعوف ألفا وخمسمائة لاير  ،ىبة من الشركة ،وتجميع الثبلثمائة واألربعوف متسوؽ

مسئولية الشركة ال المشتري ،يعني أنك مجرد ما تشتري األسطوانة بخمسمائة لاير قد تحصل على عموالت تصل

إلى اثنين وأربعين ألف وخمسمائة لاير ،ويعتبروف أف ىذا ىبة من الشركة.

يقولوف :أنت اشتريت ىذه األسطوانة لتنتفع وتستفيد منها ،وىذه عموالت على كونك أتيت بالمشترين من

أيضا عموالت ،وىذه العموالت إذا تراكمت تصل إلى اثنين
بعدؾ ،أو حتى لو لم تأت بأحد فإنك تستحق ً
وأربعين ألف وخمسمائة لاير ،إذف ىذه األسطوانة ،وىذا النوع من التسويق الهرمي ،كما ذكرت ىذا النوع من
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الشركات يُع تبر نازلة من النوازؿ ،ألنها لم تكن معروفة في المجتمعات اإلسبلمية من قبل ،ومن ىنا اختلف
العلماء المعاصروف في حكمها على قولين:

شرعا ،وإلى ىذا ذىب أكثر العلماء المعاصرين،
القوؿ األوؿ :المنع وأف ىذا النوع من الشركات محرـ ً
وصدر بو فتوى من الجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
مطلقا من غير قيود ،ومنهم من
القوؿ الثاني :الجواز ،ثم اختلف أصحاب ىذا القوؿ فمنهم من أجازىا ً

قيدىا ،بأف تقدـ الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست صورية.
ومنهم من قيدىا بشرطين:

األوؿ :أف تبيع الشركة المنتج بسعر السوؽ.

والثاني :أف يكوف المشتري لهذا المنتج بحاجة إليو وراغبا فيو.
ونأتي ألدلة لكل قوؿ ثم نبين القوؿ الراجح.

ولعلنا نبدأ بالقوؿ الثاني وىم القائلوف بالجواز  :فعللوا قولهم بالجواز بأف األصل في العقود ِ
الحل واإلباحة،

وأف ما ذكر من عموالت يحصل عليها المشتري قد تصل إلى أكثر من أربعين ألفا إنما ىي مبنية على حق
السمسار ،وىو الوسيط بين البائع والمشتري ،فهي مقابل سمسرة ،ىذه العموالت مقابل سمسرة ،قالوا  :وأخذ

شرعا ،وكوف نصيبو يزيد بزيادة عدد المشترين ال مانع منو ،ألف األصل ىو صحة
العمولة مقابل السمرة جائز ً
العقود إذا سلمت من الغرر والمخاطرة والربا ،إذف ىذه وجهة أصحاب ىذا القوؿ ،فمعتبر أف ىذه العموالت
مقابل سمسرة ،وىذا يشتري منتج واألصل في العقود الصحة ،فما المانع من صحة ىذا التعامل .وأما زيادة

المبلغ ،فقالوا  :بسبب زيادة أعداد المشترين ،فنزيد قيمة ىذه السمسرة.

وأما من قيد الجواز بأف تكوف ىذه المنتجات تحتوي على خدمات حقيقية وليست صورية فقاؿ :ألنها إذا

كانت صورية ،فإنو يرد عليها عدة محاذير شرعية من الربا والغرر وغيره ،وأما من قيد ذلك بالشرطين :بأف تكوف
الشركة تبيع المنتج بسعر السوؽ ،وأف يكوف المشتري راغبا في ذلك ،فقاؿ :ألف ىذه العموالت تكيف على أنها
ىبة إذا تحقق ىذاف الشرطاف ،يعني ىذه العموالت إذا تحقق ىذاف الشرطاف تعتبر ىبة من الشركة ،فإذا كانت

الشركة تبيع المنتج بسعر السوؽ ،وكاف المشتري راغبا في شراء المنتج ،فإف ما زاد على ما أُعطي المشتري بعد

ذلك يُعتبر ىبة من الشركة ،والواقع أف ىذا التقيد مؤدا ه للقوؿ األوؿ ؛ ألف الشركة في الواقع ال تبيع المنتج
بناء على ىذا يلزمو بأف يقوؿ بالمنع ،فيكوف مؤدى ىذا التفصيل ىو القوؿ
بسعر السوؽ .فالقائل بهذا القوؿ ً

األوؿ.

إذف ىذه ىي وجهة القائلين بالجواز على التفصيل الذي أوردناه.
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وأما القائلوف بالمنع فقد صدر في ىذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،وأجابت إجابة

مفصلة بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع األوؿ لعاـ ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين للهجرة ،فتوى رقم اثنين

وعشرين ألف وتسعمية وخمسة وثبلثين ،ذىبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة سماحة المفتي
إلى  :أف ىذا النوع من المعامبلت محرـ ،وذلك ألف مقصود المعاملة ىو العموالت ،وليس المنتج ،المقصود ىو

العموالت وليس المنتج ،وىذه العموالت قد تصل إلى عشرات اآلالؼ ،في حين ال يتجاوز ثمن المنتج بضع

مئات ،وكل عاقل إذا عرض عليو األمراف ،فإنو سيختار العموالت ،ولهذا كاف اعتماد ىذه الشركات في التسويق
والدعاية لمنتجاتها ىو إبراز حجم العموالت الكبيرة التي يمكن أف يحصل عليها المشترؾ ،وإغراؤه بالربح

الفاحش مقابل مبلغ يسير ىو ثمن المنتج ،الواقع أف المنتج الذي تسوقو ىذه الشركات ىو مجرد ستار وذريعة
للحصوؿ على العموالت واألرب اح ،ولهذا فإف أكثر المشترين إف لم نقل جميع المشترين لهذا المنتج ،الذي ىو

مثبل في شركة ىبة الجزيرة أسطوانة ،إنما قصدىم العموالت والمكافآت ،وليس قصدىم االنتفاع بهذا المنتج،
ً
أصبل ،ومنهم من يشتري ىذا المنتج
ولهذا نجد أف منهم من يشتري ىذا المنتج وليس عنده جهاز الحاسب ً
وليس عنده اىتماـ بالعلم الشرعي ،بل قيل إف من المشترين من يشتري ىذا المنتج وىو ال يتحدث باللغة العربية

أصبل ،وبعضهم يشتري ىذا
أيضا إف منهم من ليس بمسلم ً
ألنو الغرض ىو الحصوؿ على العموالت ،بل قيل إنو ً

كبيرا من ىذا المنتج ،حتى ذكر أف أحدىم اشترى
المنتج ويُعطيو غيره ،وال يعبأ بوً ،
وأيضا بعضهم يشتري عددا ً
بأكثر من مائتي ألف ،معلوـ أنو تكفيو أسطوانة واحدة في منتج واحد ،فماذا يفعل بهذا العدد الهائل من

األسطوانات ،وبهذا نعرؼ بأف الهدؼ الحقيقي للمشتركين في ىذه الشركات إنما ىو الحصوؿ على ىذه

العموالت وىذه ال مكافآت التي تصل إلى آالؼ مؤلفة ،وإذا كاف ذلك كذلك فإف ىذا التعامل أو حقيقة ىذه

المعاملة أنها محرمة لوجوه:

قليبل من الماؿ ليحصل
الوجو األوؿ :أنها تضمنت الربا بنوعيو ربا الفضل وربا النسيئة ،المشترؾ يدفع مبلغًا ً

على مبلغ كبير ،فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ،وىذا ىو الربا المحرـ ،والمنتج الذي تبيعو الشركة على

العامين ما ىو إال ستار للمبادلة ،فهو غير مقصود للمشترؾ ،وال تأثير لو في الحكم؛ ولهذا فإف ىذا المنتج يُباع
مثبل بخمسمائة لاير بينما قيمة السوقية  -وليس ما تدعيو الشركة  -أقل من ىذا بكثير ،وبناء على أف الشركة ال
ً
تحتفظ بحقوؽ يعني أنها تسمح بالنسخ فربما يصل إلى عشرة رياالت أو أقل ،وإذا تتجاوزنا فربما نقوؿ أنو يصل

مثبل أو أكثر ،يدفعها اإلنساف ويحصل مقابل
إلى مائة لاير ،فيكوف المبلغ المتبقي يتناوؿ الربا ،يعني أربعمائة لاير ً
وأيضا من
وأيضا يجتمع معو ربا النسيئة ألف فيو تأخيرً ،
ىذا المبلغ على أضعاؼ مضاعفة ،ىذا ىو الربا الفضل ً
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شرعا .ألف المشترؾ ال يدري ىل ينجح في
المحاذير التي اشتملت عليها ىذه المعاملة أنها من الغرر المحرـ ً
تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أـ ال؟
وىذا التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنو ال بد أف يصل إلى نهاية يتوقف عندىا ،ال بد أف يصل

إلى نهاية يتوقف عندىا ،وال يدري المشترؾ حين انضمامو إلى الهرـ ،ىل سيكوف في الطبقات العليا فيكوف

خاسرا.
ر ً
ابحا ،أو في الطبقات الدنيا فيكوف ً
والواقع أف معظم أعضاء الهرـ خاسروف إال القلة القليلة ،فالغالب ىو الخسارة ،وىذه ىي حقيقة الغرر ،وىي
التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ،وقد نهى النبي  عن الغرر.
المحذور الثالث مما اشتملت عليو ىذه المعاملة :أكل أمواؿ الناس بالباطل ،حيث ال يستفيد من ىذا العقد
إال الشركة ،ومن ترغب إعطاءه من المشتركين ،بقصد خداع اآلخرين ،وقد قاؿ اهلل تعالى :
      

(ٔ)

 

ولهذا نجد أف بعض الدوؿ الغربية منعت ىذا التعامل إذا

وستارا ؛ ليحميهم من
غطاءا
كاف بدوف منتج ،فعملت ىذه الشركات واحتالت ووضعت ىذا المنتج ليكوف
ً
ً
المبلحقة القانونية في ببلد الغرب ،ثم انتقل إلى ببلد المسلمين بهذا التصور.
ابعا :اشتملت أو تشتمل ىذه المعاملة على الغش والتدليس والتلبيس على الناس ،من جهة إظهار المنتج،
رً

وكأنو ىو المقصود في المعاملة ،والحاؿ خبلؼ ذلك ،ومن جهة إغرائهم بالعمبلت الكبيرة التي ال تتحقق غالبًا،
وىذا في الحقيقة من الغش المحرـ ،وقد قاؿ النبي   من غش فليس منا  فهذا النوع من التسويق في

كتب ودراسات وأبحاث
الحقيقة يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش واالحتياؿ التجاري ،وقد تناولت ٌ
تحذر من ىذه الشبكات ،والوىم والتغرير التي توقع أتباعها ،وتأتيهم من جهة الطمع ،وتجعلهم يحلموف بالثراء
السريع ،مقابل مبالغ محدودة يبذلونها ،وىي في نهاية األمر تصب في جيوب أصحاب ىذه الشركات

والمنظمات ،وال يحصد األتباع سوى السراب.

ولذلك كما أشرنا ىناؾ قوانين في العديد من دوؿ العالم ،التي تمنع من التنظيم الهرمي ،أو التسويق الهرمي،

بشكل أو بآخر.

وعلى سبيل المثاؿ ،ىيئة األوراؽ المالية بباكستاف ،حذرت الناس من التعامل مع شركة بزناس العاملة ىناؾ،

وقالت في تحذيرىا :إف الشركة المذكورة تطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير أخبلقية ،كما أف ىناؾ
 - 1سورة النساء آية .19 :
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شركة شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجاؿ اسمها سكايبز ،وىي مقرىا الواليات المتحدة ،ولها فروع في
العالم ،ىذه الشركة قد رفعت وزارة التجارة األمريكية ضدىا قضية ،تتهمها بالغش واالحتياؿ على الناس ،رفعت

وزارة التجارة األمريكية قضية ضدىا بتهمة الغش واالحتياؿ على الناس ،وصدر قرار المحكمة بإيقاؼ عمليات
تمهيدا إلعادة األمواؿ إلى العمبلء ،وىي شبيهة بشركة بزناس.
الشركة وتجميد أصولها
ً

فإذًا إذا كاف ىذا عند دوؿ الغرب أنهم يصنفوف ىذه الشركات من شركات الغش واالحتياؿ التجاري ،ال
شك أف شريعة اإلسبلـ تمنع مثل ىذا ،بل ىي أولى بأف تمنع ىذه الطرؽ وىذه األساليب ،التي تقوـ في أساسها

على الغش وعلى االحتياؿ التجاري .ىذه ىي وجهة أصحاب ىذا القوؿ ،وكما تروف أدلة ىذا القوؿ قوية ،وظاىرة
جدا ،لهذا فإف ىذا القوؿ ىو الراجح واهلل تعالى أعلم في ىذه المسألة ،وىو تحريم ىذا النوع من الشركات،

وىذا النوع من التعامل ،لهذه الوجوه التي ذكرناىا.

والذي يظهر لي أف سبب الخبلؼ في ىذه المسألة يرجع إلى الخبلؼ في قيمة المنتج الذي تسوقو الشركة،

الشركة تدعي أف قيمة ىذا المنتج ٓٓ٘ لاير مثبل في  ... ...الجزيرة ،ولكن قيمتو الحقيقية السوقية أقل من
ىذا ،أقل من ىذا بكثير ،والعبرة بالقيمة السوقي ة ال بما تدعيو الشركة ،انتبهوا إلى ىذه النقطة .العبرة في الحقيقة

بالقيمة السوقية ال بما تدعيو الشركة ،ولهذا إذا كانت الشركة جادة فلتضع ىذا المنتج في األسواؽ ،وتنظر كم

تساوي قيمتو.

وال يعقل أف أسطوانة واحدة تصل قيمتها ٓٓ٘ لاير ،وعلى كل حاؿ لو كانت قيمتو السوقية تصل إلى ىذا

لكاف ىذا مقبوال ،ولكاف القوؿ بأف ما زاد على ذلك مقابل ىبة أو سمسرة ،قد يكوف مقبوال ،ولكن اإلشكاؿ ىو

في ىذه النقطة ،أف القيمة الحقيقية السوقية لهذا المنتج ال تصل لما تباع بو في األسواؽ ،فترد ىذه المحاذير.

والقائلوف بالجواز يقولوف :إف قيمة ىذا المنتج ىذه ىي قيمتو السوقية ،ولكن ىذا ليس بصحيح ،ىذا ليس

بصحيح ،ولهذا أجاب أصحاب القوؿ األوؿ ،وىم قائلوف بالمنع ،على القائلين بالجواز بأف ىذه العمبلت مقابل
السمسرة قالوا بأف ىذا غير صحيح ،إذ أف السمسرة عقد يحصل بموجبو السمسار على أجر لقاء بيع السلعة،

ىذه ىي حقيقة السمسرة ،عقد يحصل السمسار بموجبو على أجر لقاء بيع السلعة ،وأما التسويق الشبكي ،فإف

المشترؾ في الحقيقة ىو الذي يدفع األجر ،ىو الذي يدفع األجر لتسويق المنتج ،كما أف السمسرة مقصودىا

تسويق السلعة حقيقة ،خبلؼ التسويق الشبكي ،فإف المقصود ىو تسويق العمبلت وليس المنتج ،تسويق

إذا بين السمسرة وبين التسويق الشبكي ظاىر.
العمبلت وليس المنتج ،فالفرؽ ً
أيضا ،ولو ُسلِ ْم فليس كل ىبة جائزة ،لو سلم بأف ىذه
وأما القوؿ بأف ىذه العمبلت من قبيل الهبة فبل يسلم ً
فمثبل الهبة على القرض ربا  ،كل قرض جر نفعا فهو ربا 
العمبلت من قبيل الهبة ليس كل ىبة جائزةً ،
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أيضا ىدايا وىبات
الهبة على قرض قبل الوفا فإنها تكوف ربا ،أو الهبة بعد الوفا المشترطة تكوف ربا ،وكذلك ً
إذا كل ىبة تكوف مباحة .وىذه العمبلت إنما
العماؿ غلوؿ ،وىبة الموظف لرئيسو في العمل محرمو .فليس ً

وجدت في الحقيقة ألجل االشتراؾ في التسويق الشبكي ،فمهما أعطيت من أسماء سواء كانت ىدية أو ىبة أو
غير ذلك فبل يُغير ذلك من حقيقتها شيئًا ،والحاصل أف ىذا النوع من التعامل أنو يشتمل على محاذير من الناحية

الشرعية.

وإذا كانت بعض الدوؿ غير المسلمة تمنع منو فاألولى أف يمنع مثل ىذا التعامل في المجتمعات اإلسبلمية،

إذ أنو يقوـ في األساس على الغش والتغرير والخداع وإغراء الناس ببذؿ مبلغًا زىيدا والحصوؿ مقابل ذلك على
أيضا أي إنساف عاقل يعتقد أنو ال يمكن أي
أرباح كبيرة .فتقوـ ىذه الشركات في األساس على ىذه الفكرة .ثم ً
إنساف عاقل إذا تأمل ىذه المعاملة فإنو سيدرؾ أنو ال يمكن لشركة تجارية ىدفها الربح أف تبيع منتجا بمائة لاير
أو خمسمائة لاير وتهب الناس ىبة لوجو اهلل تعالى ،وىذه الهبة تصل إلى أكثر من ٕٗ ألف وخمسمائة لاير ،ىل

ىذا معقوؿ ؟ أي إنساف يدرؾ بعقلو وفطرتو أف ىذا غير ممكن؛ ألف ىذه شركة تجارية ىدفها الربح ،فحينئذ ال

تكوف ىذه الهبات ىبات محضة تريد منها ىذه الشركة الثواب واألجر من اهلل 

واإلحساف إلى الناس ،فإف

بخلق لمثل ىذه الشركات.
ىذا ليس ُ

ولهذا فإف مثل ىذه العمبلت تشمل شيئًا من التغرير والخداع وااللتفاؼ واللعب على الناس حتى تحصل من

ورائهم عل ى األمواؿ الكبيرة والمبالغ العظيمة ،ويبقى ىذا المشترؾ ينتظر ما وعد بو من ىذه األرباح وىذه األلوؼ
المؤلفة التي ربما يحصل عليها أوؿ المشتركين وىم فئة قليلة ربما ال تصل إلى عشرة بالمائة ،وأما بقية

المشتركين فإنهم ال يحصلوف على شيء ،ولهذا نقوؿ إف ىذا نوع من التعامل وىذه الشركات قائمة على الغش
شرعا .وما ظنك بشركات ولدت ونشأت وترعرعت في بيئات كافرة تقوـ في
والتغرير والخداع فهي محرمة ً
أساسها على الربا والميسر ،ىل تظن أف مثل ىذه الشركات تكوف تأتي إلى المجتمعات اإلسبلمية وتكوف موافقة
للشريعة اإلسبلمية ،ولهذا ينبغي ي عني على طبلب العلم الحذر عندما ترد مثل ىذه الشركات وىذا النوع من
التعامبلت ،وعدـ االستعجاؿ في الفتيا فيها إال بعد التأمل والنظر .بعض األخوة يتعجل في اإلجابة ،ومثل ىذه
الشركات تفرح بمثل ىذه الفتاوى وىذه اإلجابات وتبرزىا ،وربما نشرتها في الصحف وبينت أف تعاملها أنو
شرعي وجعلت ىذه الفتوى دعاية لهذه الشركة .وىذا يؤكد ما ذكرناه في أوؿ درس من أىمية الفتوى الجماعية

في النوازؿ وفي القضايا المعاصرة؛ ألنها أقرب إلى التوقيف وإلى إصابة حكم اهلل ورسولو من الفتوى الفردية التي

ربما يفوت المفتي فيها يعني بعض األمور أو ينقصو بعض التصور.
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ىذا ىو ملخص الكبلـ في ىذا النوع من الشركات .وبودنا أف نغطي أبرز المعامبلت المالية المعاصرة،

كثيرا ،حتى
كثيرا ،لعلنا ننتقل لموضوع آخر ربما ال يأخذ منا وقتًا ً
ولذلك لعلنا ننتقل إلى موضوع ربما ال يأخذ وقتًا ً
مع انتهاء ىذه الدورة إف شاء اهلل نكوف قد غطينا أبرز المعامبلت المالية المعاصرة ،يكوف يعني من تابع ىذه

السلسلة من الدروس قد حصل على فائدة وخبلصة ألبرز المعامبلت المالية التي يحتاجها.
الموضوع اآلخر الذي نريد أف نتحدث عنو ىو بطاقات التخفيض.

وحقيقة ىذه البطاقات ىو أف بعض الجهات من مؤسسات وغيرىا تقوـ بإصدار بطاقة للتخفيض مقابل رسم
مالي ،ويحصل من ُمنِحت لو ىذه البطاقة على تخفيض لدى بعض المحبلت والمؤسسات التجارية ،وكذلك ربما
بعض الفنادؽ والمطاعم والمستوصفات والصيدليات ،وتعطي الجهة التي منحت ىذا التخفيض تعطي صاحب
البطاقة دليبل بأسماء المحبلت والمؤسسات وربما المستوصفات التي يشملها ىذا التخفيض.

والغالب أف ىذه المحبلت ال تأخذ من ىذه الجهة ال تأخذ شيئًا وإنما تخفض لهؤالء الحاملين لهذه
البطاقات باعتبار أنهم عمبلء ،فغرضهم من ىذا التخفيض كسب أكبر عدد من العمبلء ووضع اسم ىذه

الشركات في الدليل الذي تصدره ىذه الجهة .وفي معنى ىذا بطاقة المعلم أو المعلمة التي يؤخذ عليها رسوـ
ويحصل المعلم أو المعلمة على تخفيضات لدى بعض المستوصفات وبعض الفنادؽ والمطاعم والمحبلت

التجارية.

أيضا بطاقات التخفيض التي تصدرىا بعض المستوصفات ،مقابل رسم معين ،وعلى أف حامل
وفي معنى ىذا ً

ىذ ه البطاقة كلما تردد على ىذا المستوصف يحصل على تخفيض .ورأيت بعض المكتبات التجارية أيضا تصدر
ىذه البطاقات أيضا مقابل رسوـ معينة ،فما حكم ىذه البطاقات؟ نقوؿ أوال :لو أف ىذه البطاقات خلت من

الرسوـ فإف ىذه ال بأس بها ،إذا خلت ىذه البطاقات من الرسوـ فإنها ال بأس بها ،كما لو مثبل أصدرت بطاقة

المعلم بدوف أف يبذؿ المعلم أي رسم ،ولكن باعتبار أنو معلم ،ويعطى ىذه البطاقة يذىب بها لبعض المحبلت
والمستوصفات والمكتبات فيحصل على خصم ،فإف ىذا ال بأس بو ؛ ألنو ليس فيو أي محذور شرعي ،غاية ما

في األمر ىو أف ىذه المحبلت تعاونت مع الجهة التي يتبعها صاحب البطاقة ،وقامت بتخفيض منتجاتها لو،
وىذا ال حرج فيو ،وليس فيو ربا وال جهالة وال غرر وال ميسر ،واألصل في المعامبلت الحل واإلباحة.

إذا بطاقة التخفيض إذا خلت من دفع رسم من صاحب البطاقة ،فإنو ال حرج فيها ،وأما إذا اشتملت على
ً

دفع رسوـ مالية من أصحاب البطاقات ،فإف ىذه محرمة ،ويترتب عليها عدة محاذير شرعية ،قد صدر بها فتاوى
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

وحاصل ىذه الفتاوى أف بطاقة التخفيض المذكورة التي يدفع صاحبها رسما ماليًا أنها محرمة ألمور:
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األمر األوؿ :اشتمالها على الغرر والمخاطرة ،وذلك أف من يدفع ىذا الرسم قد يحصل على ما أراد من

تخفيض وقد ال يحصل ،وربما حصل على أكثر مما دفع أو أقل ،وىذا ىو معنى الغرر ،ىو يبذؿ ماال ،وقد

يحصل على أكثر من ىذا الماؿ ،وقد يحصل على أقل من ىذا الماؿ ،وقد ال يحصل على شيء.

أيضا من المحاذ ير الشرعية التي تترتب على بطاقات التخفيض ،اشتمالها على الربا ،اشتمالها على
ثانيًاً :
الربا؛ ألف دفع مصدرىا نسبة التخفيض لحاملها في حاؿ امتناع صاحب المتجر عن التخفيض ىو الربا المحرـ،

أي لو أف صاحب المتجر أو صاحب المحل امتنع عن التخفيض ،فالجهة المصدرة قامت بدفع نسبة التخفيض

لحامل البطاقة ،حينئذ يكوف حامل البطاقة وقع في الربا ،يكوف قد بذؿ ماالً مقابل ماؿ أكثر منو أو أقل ،والغالب
أنو يكوف أكثر ،وأف التخفيض يتجاوز رسم إصدار البطاقة.

أحيانًا صاحب المحل التجاري يمتنع عن التخفيض ألي سبب من األسباب ،فيرجع حامل البطاقة إلى
رسما ماليًا ،المصدر يلتزـ بدفع نسبة ىذا التخفيض ،والغالب أف نسبة ىذا
المصدر ؛ باعتبار أنو أخذ منو ً
ٍ
وحينئذ تكوف المسألة من قبيل ماؿ بماؿ مع التفاضل ،فيكوف قد وقع في
التخفيض تكوف أكبر من رسم البطاقة،
الربا.

آثارا سلبية ،ومنها إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحبلت المشتركين في التخفيض وغير
ثالثًا :أف لها ً

وأيضا ربما تحمل صاحبها أو حاملها على االسترساؿ في الشراء ،فيؤدي ىذا إلى أف يشتري سلعا
المشتركينً ،
ليس بحاجة لها ،أو إلى اإلسراؼ أو غير ذلك.

فالخبلصة أف بطاقات التخفيض ،أنها على قسمين:

القسم األوؿ :بطاقات ال يدفع حامل البطاقة أي رسم قليبل كاف أو كثيرا ،وإنما تمنح لو مجانًا ،وتقوـ بعض

المحبلت والمستوصفات والفنادؽ بالتخفيض لو ،فإف ىذا النوع من البطاقات ال بأس بو.

رسما ماليًا لقاء الحصوؿ على البطاقة ،فإف ىذا محرـ لما يشتمل عليو
النوع الثاني :أف يدفع حامل البطاقة ً

أيضا من الربا ،ولهذا فإف ىذه البطاقة ،ىذا النوع من بطاقات التخفيض
من الغرر والجهالة ،ولما قد يشتمل عليو ً
محرـ من الناحية الشرعية ،فيما يظهر ،واهلل تعالى أعلم.

ونكتفي بهذا القدر ،وما تبقى من الوقت نجيب فيو عما يتيسر من األسئلة.

قبل أف نُجيب عن األسئ لة الواردة ،يبدأ اليوـ االكتتاب في شركة المراعي ،وقد سمعتم في ىذا فتاوى
مختلفة ،فمنهم من أجاز بعض المشايخ أجاز االكتتاب فيها ،وبعضهم منع .الواقع أف ىذه الشركة نشرت قوائمها

المالية في الصحف ،وقد اشتملت على ٖ٘٘ مليوف قروض ربوية ٖ٘٘ ،مليوف قروض ربوية من بنوؾ تجارية،
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يعني بنسبة اثنين وعشرين في المائة أو أكثر ،وىذا قد نشر في الصحف ،وماداـ أف ىذه الشركة لديها ىذه

القروض الربوية ،بهذه النسبة الكبيرة ،فإنها ال تجوز المساىمة فيها.

أيضا في بعض الصحف عن مصدر في الشركة أف ىذه القروض
لكن الذي أحب أف أشير إليو ىو أنو نشر ً

تحولت إلى قروض إسبلمية .والواقع أنني ال أدري كيف تتحوؿ القروض إلى قروض إسبلمية ،القرض الربوي كيف
يتحوؿ إلى قرض إسبلمي ،ال يمكن ىذا إال بوضع الفائدة ،وىي قروض على بنوؾ تجارية ،وال تقبل البنوؾ

التجارية بوضع ىذه الفوائد ،ولذلك لو أف ىذه الشركة كانت جادة في التحوؿ ،كاف ينبغي أف تختار لجنة أو ىيئة

من العلماء الثقات وأف يكوف رأيهم ،وأف يرسموا سياسية لهذه الشركة للتخلص من ىذه القروض الربوية ؛ وذلك

مستقببل ،وأف تحرص
بوضع الربا أوال ،بوضع الربا ،ثانيًا :رسم سياسة مستقبلية للشركة حتى ال تتعامل بالربا
ً
الشركة على ىذا وتبين ىذا للناس.
ولهذا نبعث بهذه الرسالة للقائمين على ىذه الشركة بأف يفعلوا ذلك ،وأف يحولوا ىذه الشركة إلى شركة

مستقببل ،ويكوف ىذا
نقية ،وذلك أوال بوضع الربا ،ثانيًا :برسم سياسة مستقبلية للشركة بحيث ال تتعامل بالربا
ً
بإشراؼ بعض المشايخ والعلماء ،ولذلك فالقوؿ بأف ىذه القروض تحولت إلى قروض إسبلمية ،يعني بهذا
أيضا إلى قرض إسبلمي ،إلى قرض مباح
اإلجماؿ ،غير مقبوؿ .القرض الربوي ال يتحوؿ إلى قرض مباح ،ال نقوؿ ً

إال إذا وضع الربا            

(ٔ)

فمثل ىذا

الكبلـ المجمل قد يكوف فيو تمويو على العامة وعلى بعض الناس ،لكن حقيقة األمر أنو ال بد من أف يبين العلماء

ىذا ويوضحوا للناس أف القروض الربوية ال يمكن التصحيح فيها إال بوضع الربا .فلو أف ىذه الشركة أعلنت أو

القائموف عليها أعلنوا توبتهم وذلك أوال بوضع الربا ،والتعهد أماـ الناس بعدـ الوقوع في مثل ىذه التعامبلت

مقبوال ،أما بهذا اإلجماؿ ،فإف ىذا غير مقبوؿ.
الربوية
مستقببل لكاف ىذا ً
ً

أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ :توفي والدي وترؾ لنا مجموعة أسهم في عدة شركات ،السؤاؿ يقوؿ ىل

ال بد لنا من تطهيرىا من الربا؟

ج :نعم إذا كانت ىذه الشركات شركات مختلطة فإنها تنتقل للورثة حبلال ،وال يلزمو التطهير ،ال يلزمو

التطهير؛ ألف القاعدة أف ما كاف محرما لكسبو فإنما يحرـ على الكاسب فقط ،وال يحرـ على من انتقل الماؿ

إليو ،قاعدة مفيدة ذكرىا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -رحمو اهلل  -أف المحرـ ينقسم إلى قسمين :محرـ لوصفو،

ومحرـ لكسبو.
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أما المحرـ لوصفو ىو محرـ على الكاسب ومن انتقل إليو ،كالخمر والخنزير وغيره مما ماثلو.

والقسم الثاني :محرـ لكسبو كالمتحصل من الربا ونحوه ،فإف ىذا إنما يكوف محرما على الكاسب فقط ،وال

يكوف محرما عل ى من انتقل إليو ،ال يكوف محرما على من انتقل إليو ،وبناء على ذلك لو كاف األب يتعامل بالربا
حبلال .وعلى ىذا نقوؿ لؤلخ السائل :إف ىذه األمواؿ التي
ثم انتقلت التركة لورثتو ،فإف ىذا الماؿ يكوف للورثة ً
انتقلت إليكم من ىذه الشركات بالنسبة لكم مباحة ،وال يلزمكم التطهير ،ولكن يلزمكم يعني تصفية مباشرة حتى
ال تدخل عليكم األرباح من فوائد ربوية ،حصلت بعد وفاة والدكم .أما ما حصل لكم قبل وفاة الوالد فإنو مباح،

وال يلزمكم التطهير ،باعتبار أف كسب الوالد يعني وما اشتمل عليو من المحرـ ،إنما ىو من قبيل المحرـ لكسبو،

مباحا بالنسبة لكم ،وال شيء عليكم ،وال يلزمكم التطهير.
وانتقالو لكم يجعلو ً

تخفيضا في عيادات
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم التعامل مع بطاقة اتحاد البصمة التي يستحق حاملها
ً

علما أف عددا من الشباب يتعامل مع ىذه البطاقة؟
طبية ،وفي دخوؿ في أماكن ترفيهية مختلفةً ،

رسما ،وعلى القاعدة إذا كاف حامل بطاقة التخفيض يدفع
ج :الذي يظهر من ىذه البطاقة أف حاملها يدفع ً

رسما للجهة المصدرة ،فإنها محرمة ،إذا كاف يدفع رسما ولو قل أو كثر ،فإف ىذه البطاقة تكوف محرمة ،أما إذا
ً
رسما فبل بأس .غاية ما في األمر أف أصحاب المحبلت أو المستوصفات أو غيرىا يتنازلوف
كاف حاملها ال يدفع ً

عن بعض حقهم لمن يحمل ىذه البطاقات .ولكن الغالب على بطاقات التخفيض ىو دفع رسم مالي مقابل
ٍ
وحينئذ نقوؿ في جميع أنواع بطاقات التخفيض أنها تسري عليها ىذه القاعدة :إذا كاف حامل البطاقة
إصدارىا،

رسما فإنها ال تجوز ،وإذا كاف ال يدفع أي رسم فإنها جائزة.
يدفع ً

أحسن اهلل إليكم :ىذه سائلة عبر اإلنترنت تقوؿ :أريد أف أدخل في المساىمة مع شركة المراعي لكني ال

أريد األرباح منهم ؛ ألني عرفت أنها محرمة ،بل أريد فتح محفظة ألني طلبت من البنك فتح لي محفظة فرفض

إال بشروط معقدة ،فقالوا إذا جاء أي اكتتاب اشتركي فيو ،فإذا اشتركت ىل آخذ رأس مالي فقط.

ج :أوالً :أال يمكن يعني فتح محفظة في الشركات النقية ،إف أمكن ىذا فيقتصر األخ على فتح محفظة في

الشركات النقية؛ ألنو يوجد اآلف أكثر من ٕٓ شركة نقية وال تتعامل بالربا ،وىي اآلف في تزايد وهلل الحمد ،ىي

اآل ف في تزايد ،ونأمل خبلؿ السنوات المقبلة أف تصبح جميع الشركات شركات نقية .قد كاف قبل سنوات ال
يوجد وال شركة واحدة ،ثم قبل ثبلث سنوات وجد ثبلث شركات فقط ،واآلف أصبحت تزيد على عشرين شركة.

والمجتمع في الحقيقة مسئوؿ بالدرجة األولى يعني عن دعم ىذه الشركات ومقاطعة الشركات غير النقية،

وينبغي التعاوف على البر والتقوى ،والتواصي بين أفراد المجتمع على أف تدعم ىذه الشركات النقية ،ويشجع
القائموف عليها ،وتقاطع الشركات غير النقية.
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ولهذا نقوؿ لؤلخ السائل :إف أمكن تفتح محفظة في الشركات النقية ،فبل بأس بهذا ،وأما أف تدخل في

شركة تعلن صراحة أنها اقترضت بالربا ألجل فتح محفظة ،فبل أرى أف ىذا مبرئًا للذمة ،وأنت لست مضطرا إلى
فتح محفظة ،إف تيسر لك أف تفتح والحمد هلل ،وإال لست يعني مضطرا إلى ىذا.

وىذه نقطة يا إخواف مهمة ،يعني بعض الناس كاف يعتبر أف االستثمار أنو أمر ضروري ،وأنو ال بد منو ،ىذا

ملزما
ليس بصحيح ،االستثمار أمر كمالي ،إف تيسر لئلنساف يستثمر بطريق مباح فالحمد هلل ،إف لم يتيسر فليس ً

باالستثمار.

مباحا ،وأف يبتعد عما فيو شبهة،
وينبغي أف يحرص المسلم غاية الحرص على كسب الحبلؿ ويكوف تعاملو ً

أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس ،فمن
النبي  يقوؿ  :إف الحبلؿ بين وإف الحراـ بين وبينهما ٌ
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينو وعرضو ،ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحراـ  وأرى أنو في السنوات
األخيرة وهلل الحمد حصل عند الناس وعي بالنسبة للشركات المساىمة ،يعني أذكر قبل مثبل عشر سنوات ما كاف

أحد يسأؿ عن الشركات النقية ،والشركات غير النقية ،وىل ىذه الشركة مساىمة ،عندىا قروض أو ليس عندىا
قروض ،لكن وهلل الحمد اآلف أصبح كثير من الناس يسأؿ ،فأصبح عند الناس وعي ،وىذا الوعي سوؼ يعني

تكوف آثاره حميدة بإذف اهلل 
ىذه الشركات من الربا.

وسوؼ يشكل وسيلة ضغط على القائمين على ىذه الشركات حتى يخلصوا

وسبق أف شرحنا ىذا بالتفصيل في ثاني درس من ىذه السلسلة من الدروس ،وذكرنا كبلـ العلماء في حكم

اضا أو استثمارا،
اضا أو اقتر ً
الشركات المساىمة التي أصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا ،تتعامل بالربا إما إقر ً

مطلقا أنو ىو الذي عليو أكثر العلماء المعاصرين ،ولو
وذكرنا أف للعلماء في المسألة رأيين ،وأف القوؿ بالمنع ً
كاف الربا بنسبة واحد بالمائة ،وأف ىذا ىو الذي عليو المجامع الفقهية :مجمع الرابطة ،ومجمع منظمة المؤتمر،
وىو الذي عليو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،وأف ىذا ىو القوؿ الذي تؤيده األدلة والقواعد الشرعية،

فيما يظهر ،واهلل تعالى أعلم.

وذكرنا أف من قاؿ بالجواز استندوا إلى قواعد ذكرىا العلماء ،لكن ال تنطبق على ىذه المسألة؛ ألف

المساىم في الحقيقة يساىم بماؿ وعمل ،وليس بماؿ فقط ،بماؿ وعمل ،ولكن ىذا العمل ال يباشره ،وإنما يوكل

غيره في القياـ عنو بو .فأنت عندما تساىم في شركة من الشركات جميع أعماؿ الشركة تنسب إليك ؛ ألنك أحد

اضا فأنت بين أمرين :إما أف ترضى
اضا أو اقتر ً
مبلؾ الشركة في الحقيقة ،وحينئذ إذا كانت الشركة تتعامل بالربا إقر ً

أو ال ترضى ،فإف رضيت فقد رضيت بالربا ،وإف لم ترض فواجب عليك اإلنكار والتغيير ،فإف عجزت واجب

عليك الخروج.
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أما إف اإلنساف يبقى في شركة ،وىو يعلم بأنها تتعامل بالربا الذي أذف اهلل تعالى فيو بالحرب ،فما الذي

يسوغ ىذا؟ ولو بنسبة واحد بالمائة ألف ىذه النسبة ولو قليلة سوؼ تنسب لك أيها المساىم ،فما حجتك أماـ
اهلل  والنبي  لعن آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو ،حتى مجرد شهادة على الربا فقط موجبة للعنة ،فكيف
بمن يمارس الربا ،ولكن ليس مباشرة ،وإنما بالوكالة ،ال شك أنو أشد ممن يشهد على الربا أو يكتب الربا.

فإذا نقوؿ :إف ىذه الشركات التي تتعامل بال ربا ال تجوز المساىمة فيها ،وال الدخوؿ فيها .ونعود لسؤاؿ
ً
األخ ونقوؿ :إذا أمكنك أف تفتح محفظة في الشركات النقية ،وىذا في ظني أنو متيسر ،فبل حرج في ىذا ،وأف

ملزما بأف تفتح محفظة
مجبرا ولست ً
يكوف تعاملك مع الشركات النقية ،أما إذا لم يمكنك ىذا فأنت لست ً
ٍ
فحينئذ نقوؿ ليس لك أف تفتح محفظة ألجل
استثمارية ،واالستثمار أمر كمالي ،وليس يعني اإلنساف مضطرا إليو،
اكتتاب في شركة تتعامل بالربا.

أسماء الشركات النقية موجودة نشرت في بعض مواقع اإلنترنت ،موجودة في بعض المواقع اإلسبلمية ،وىي

معروفة لدى الكثير من اإلخواف ،وممكن الذي ال يمكنو معرفة ىذه المواقع أف يتصل بي ،وقت آخر ،ويمكن أف
أذكر لو بعض المواقع اإلسبلمية التي توجد فيها أسماء ىذه الشركات ،لكنها بكل حاؿ موجودة ومنشورة في

أكثر من موقع الحقيقة ،تتناقلها مواقع اإلنترنت ،من بعض اإلخوة طبلب العلم الذين قاموا بدراسة ىذه القوائم

المالية للشركات ،وصنفوا الشركات بناء على ىذا إلى شركات نقية وشركات مختلطة.

أحسن اهلل إليكم ،ىذا شيخ أخ من المغرب مقيم في ىولندا يقوؿ :سؤالي حوؿ الرىن ،يقوؿ :عندنا في

المغرب ما يسمونو بالرىن ،وىو أف ترىن بيتا لمدة معينة ،وبعدىا تخرج من البيت ويعيد لك صاحب البيت

الماؿ الذي أعطيتو من قبل ،يقوؿ :التفصيل :زيد لو بيت يرىنو لعمرو بأربعة مليوف لاير مغربي ،لمدة ثبلث
سنوات ،وبعد مرور ىذه المدة يخرج عمرو من البيت ويعيد زيد النقود لعمرو بعد أف سكنو لمدة ثبلث سنوات

بدوف مقابل ،يقوؿ :ما حكم الشرع في ىذه المسألة؟

ج :نعم ،ىذا يسميو بعضهم بيع الوفاء ،وصورة ىذه المسألة أف شخص يقرض آخر مبلغا من الماؿ ،وحتى

مثبل بيتو يسكن فيو خبلؿ ىذه المدة حتى يعيد لو القرض،
يضمن حقو يرىنو شيئا ،كما ذكر األخ السائل ،يرىنو ً
فإذا أعاد لو القرض بعد ثبلث سنوات أخذ ىذا بيتو ،وىذا أخذ قرضو ،استرد قرضو ،وذاؾ أخذ بيتو ،ىذا محرـ؛

نفعا ،وكأف ىذا يقوؿ :أقرضني على أف أسكنك بيتي لمدة ثبلث سنوات ،وىذا
ألنو من قبيل القرض الذي جر ً

نفعا ىو ربا.
محرـ ألف كل قرض جر ً

وىذا النوع من التعامل يُسمى بيع الوفاء ،وموجود من قديم ،وىو محرـ وال يجوز ،وذلك ألنو يعتبر من قبيل

نفعا.
القرض الذي جر ً
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ولهذا نقوؿ :إف القرض ال يجوز أف يؤخذ عليو رىن إال إذا كاف الرىن ال ينتفع بو ،لو قيل ىل يجوز أف يؤخذ

على القرض رىن ،نقوؿ ىذا فيو تفصيل :إف كاف ىذا الرىن ال ينتفع بو جاز ،وإال لم يجز؛ ألف القاعدة أنو ال

نفعا ىو ربا ،وذلك ألف صورة القرض في األساس صورة ربوية ،لكن الشريعة
يجوز االنتفاع بالقرض ،كل قرض جر ً

استثنتها إذا كانت مبنية على اإلرفاؽ واإلحساف والتكافل ،فإذا أصبح يراد بو المعاوضة رجع القرض إلى أصل

صورتو ،وىو أف أصل الصورة ،صورة الربا ،أنها في األصل ىي صورة ربوية .

فمثبل لو أتى إليك شخص ،وقاؿ :أقرضني عشر آالؼ لاير ،قلت لو أنا أقرضك ،لكن أرىني سيارتك ىل
ً

يجوز ىذا ،نقوؿ ىذا فيو تفصيل :إف كاف المرتهن ال ينتفع بالسيارة ،أوقفها عند بيتو ال ينتفع بها ،وإنما فقط

رىنها من أجل توثقة ىذا القرض ،فهذا ال بأس بو ،أما إف كاف ىذا المرتهن ينتفع بهذه السيارة يقضي عليها
محرما.
حوائجو ،وينتفع بها ،فيصبح ىذا القرض من قبيل القرض الذي جر ً
نفعا ،ويكوف ً
نعم .

علما بأنني لم أدفع أي مبلغ
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يجوز استعماؿ بطاقات المعلم ألجل التخفيضً ،

للحصوؿ على ىذه البطاقة؟ وىل يجوز استعماؿ البطاقات التجارية للحصوؿ على التخفيض إذا كانت من دوف

أي مبلغ ،وحصلت عليها دوف مقابل؟

ج :نعم ،إذا كاف بطاقة المعلم أو غيرىا يحصل عليها اإلنساف بدوف دفع أي رسم ،فإف ىذا ال بأس بو ،فإف

ىذا ال بأس بو؛ ألف غاية ما في األمر أف ىذه المحبلت تتنازؿ عن بعض حقها لبعض الناس ،وىذا ال مانع منو،

وكونها تتنازؿ لبعض الناس دوف بعض ال مانع منو ؛ ألف اإلنساف حر في بيعو وشرائو .فغاية ما في األمر أف ىذه

المحبلت أو المستوصفات أو الفنادؽ أو غيرىا تتنازؿ عن بعض حقها لبعض الناس لمن يحمل ىذه البطاقة.

وىذا في الحقيقة ليس فيو أي محذور شرعي ،ل يس فيو ،ربا وليس فيو جهالة ،وليس فيو غرر ،وليس فيو ميسر،

واألصل في المعامبلت الحل واإلباحة ،غاية ما في األمر أف ىذه المحبلت تنازلت عن بعض حقها.

اإلشكاؿ عندما يؤخذ رسم على حامل ىذه البطاقة .وبطاقة المعلم ،الذي يظهر ،أنها كانت في السابق يدفع

رسم على إصدارىا  ،كما ظهر ىذا من الفتاوى الموجودة .فإف الفتاوى التي بعثت للمشايخ في اللجنة الدائمة
وغيرىم يذكر المعلموف أنو يؤخذ رسوـ على إصدار ىذه البطاقات .لكن يبدو أنهم نبهوا على ىذا ،فأصبحت

يعني مثل ىذه البطاقات ال يؤخذ عليها رسم.

على كل حاؿ نحن نذكر قاعدة ،وعليها تطبق ،يعني حاؿ المسائل ،فنقوؿ بطاقة التخفيض سواء كاف بطاقة

المعلم أو غير المعلم ،إذا كاف يؤخذ رسم مقابل إصدارىا ،فإنها تكوف محرمة ،أما إذا كاف ال يؤخذ عليها أي
مقابل فإنو ال بأس بها.
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أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يجوز شراء مجموعة عمبلت نادرة أو قديمة بسعر أقل أو أكثر؟

ج :نعم ،ىذه العمبلت النادرة أو القديمة إذا كانت ال يتعامل بها اآلف ،أبطل التعامل بها ،ترؾ الناس التعامل

بها ،ولم تعد أثمانًا ،فإنها حينئذ تصبح من قبيل عروض التجارة .وال بأس بأف تباع بأكثر أو أقل ألنها كسائر
عروض التجارة ،أما لو كانت ىذه العمبلت ال زالت يتعامل بها ،وأنها أثماف ،وأقياـ للسلع والبضائع ،فإنو ال
يجوز ،ال يجوز أف تباع وتشترى بجنسها ،إال مع التماثل والتقابض ،وبغير جنسها إال مع التقابض ،لكن الذي

يظهر من سؤاؿ األخ أف ىذه العمبلت أنها قديمة ونادرة بحيث لم تعد أثمانًا وأبطل التعامل بها.

وبهذا االعتبار نقوؿ :إنها قد أصبحت من قبيل العروض ،وحينئذ ال بأس بأف تباع بأكثر أو أقل.

يقوؿ :ما ىو حكم بيع السيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك ،وىل ىناؾ صورة مباحة ،وما ىي

شروطها؟

درسا
درسا ،لعل األخ السائل لم يحضر ىذا الدرس ،خصصنا لها ً
نعم ،ىذه المسألة سبق أف خصصنا لها ً

في ىذه السلسلة من الدروس ،وتكلمنا عنها بالتفصيل ،وذكرنا أف ىناؾ صورا ممنوعة ،وصورا جائزة ،في التأجير

المنتهي بالتمليك ،وأف الضابط في المنع أف يقع البيع والتأجير في وقت واحد ،وفي عقد واحد ،وأف الضابط في

الجواز أف يقع البيع بعد التأجير ،بحيث يكوف بعده زمانًا ،ويكوف التأجير حقيقيا ال صوريا ،ويعد المؤجر
وعدا غير ملزـ ،وأنو بهذه الصورة تجوز ،وأما الصورة األولى فإنها ال
المستأجر بأف يبيعو السلعة أو يهبو إياىا ً
تجوز ،أف يقع التأجير والبيع في وقت واحد ،ولذلك باإلمكاف أف تصاغ صيغ ىذه العقود صياغة شرعية

صحيحة ،بحيث يسلم الذي يريد ىذا التعامل من الوقوع في المحظور.

وىذه الشركات أيضا التي تتعامل بالتأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير مع الوعد بالتمليك ،ينبغي أف تعرض

ىذه العقود على فقهاء حتى يقوموا بصياغتها صياغة صحيحة ،ويحصلوا على غرضهم الذي أرادوا مع عدـ

الوقوع في المحظور .وعلى كل حاؿ نحيل األخ السائل للدرس الذي أشرت إليو ،وىو موجود ومحفوظ على
موقع الجامع ،وبإمكانو أف يرجع إليو وسيجد تفصيبل أكثر في ىذه المسألة.

أحسن اهلل إليكم ،أسئلة كثيرة في نفس الموضوع ىذا ،يقوؿ :بعض المكتبات تقدـ بطاقة التخفيض عند

مثبل خمسمائة لاير ،فما حكم ىذه البطاقة؟
شرائك منهم بمبلغ ال يقل عن قيمة معينةً ،

ج :نعم ،نحن اشترطنا لهذه البطاقة أال يبذؿ حاملها أي عوض ،أال يبذؿ حاملها أي عوض ،فإذا كانت ىذه

المكتبة ال تطلب من حامل ىذه البطاقة أي عوض ،يعني ال تطلب منو أي مبلغ مالي ،فإنو ال حرج في أخذ ىذه

البطاقة واالستفادة منها ،وأما ما ذكر في السؤاؿ من أف بعض المكتبات تشترط إلصدار ىذه البطاقة الشراء

بمبلغ ال يقل عن خمسمائة لاير مثبل ،فهذا فيو تفصيل :إف كانت ىذه الكتب ،وىذه السلع التي في المكتبة ،تباع
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بسعر السوؽ ،يعني ال يزاد في قيمتها أل جل ىذه البطاقة ،الظاىر أف ىذا ال بأس بو ألف ىذه المكتبة تنازلت عن

بعض حقها لمن يشتري منها كمية كبيرة ،وىذا كما لو كنت تبيع بضاعة ،قلت للناس :من اشترى مني عشر قطع
سأخفض عنو ،من اشترى مني عشر قطع يستحق التخفيض ،فبل مانع من ىذا .أما لو كانت المكتبة تزيد في

ق يمة الكتب أو البضاعة التي تبيعها ألجل بطاقة التخفيض ىذه ،فمعنى ذلك أف بطاقة التخفيض ىذه أصبح لها
رسم لكن بطريق غير مباشر ،فحينئذ ال تجوز.

تفصيبل :إذا كانت المكتبة تبيع بسعر السوؽ وال تزيد في البضائع التي
إذا نقوؿ لؤلخ السائل إف في ىذا
ً

تبيعها والكتب ألجل ىذه البطاقة ،فإنو ال حرج في أخذ ىذه البطاقة واالستفادة منها في التخفيض .أما إذا كانوا
يزيدوف في قيمة الكتب ألجل ىذه البطاقة ،فمعنى ذلك أف ىذه البطاقة قد أصبح لها رسم وأصبح لها قيمة

فإذا تكوف على ىذا التفصيل.
تدفع ضمن فاتورة الشراء ،وحينئذ ال تجوزً ،
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم البيع على التصريف؟

ج :البيع على التصريف فيو تفصيل :صورة البيع على التصريف أف تقوـ مؤسسة كبيرة أو شركة بإعطاء محل

صغير بضاعة على أنو إف باع ىذه البضاعة ،وإال فإنو يرجعها إلى ىذه المؤسسة الكبيرة ،يعني قاـ بتصرفيها وإال

يرجعها لهم مثل األلباف والصحف ونحو ذلك.

مثبل
كيبلً ،
ىذا فيو تفصيل في الحقيقة ،ىل نعتبر صاحب المحل الصغير ىذا ىل نعتبره مشتريًا أو نعتبره و ً
كيبل فاألمر ظاىر ما
كيبل .إذا كاف و ً
في الصحف أو في األلباف أو العصائر أو غيرىا ىل نعتبره مشتريًا أو نعتبره و ً

فيو إشكاؿ في التصريف ال إشكاؿ في ذلك؛ ألنو مجرد وكيل عن صاحب المؤسسة الكبيرة أو صاحب الشركة،

وكيل بأجرة ،كما لو كاف عندؾ بضاعة ووكلت أحد الناس بأف يبيع لك ىذه البضاعة أو بعضها بأجرة معينة .أما
ٍ
فحينئذ إذا اشترى ىذه البضاعة وحصل التفرؽ مكاف التبايع لزـ البيع ،وليس لو
إذا كاف صاحب المحل مشتريًا،
ٍ
حينئذ أف يرد ىذه البضاعة على الشركة أو المؤسسة الكبيرة.
والظاىر من حاؿ المحبلت أف المحبلت الصغيرة تشتري ىذه البضائع وىذه السلع أو الصحف أو األلباف

أو غيرىا ،وبدليل أف الضماف يكوف على صاحب المحل التجاري الصغير ،يعني نفترض أف مثبل ىذه الشركة أتت
بألباف أو أتت بصحف أو غيرىا ،ثم إف ىذا المحل احترؽ أو تلف من غير تعد من صاحبو وال تفريط .لو كاف

كيبل لم يضمن ؛ ألف الوكيل أمين ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط ،أما المشتري فإنو يضمن بكل حاؿ لقد
و ً
اشترى البضاعة والبائع قد انتهى ولزـ البيع وحصل التفرؽ من مكاف التبايع.

والواقع أنو لو حصل مثل ىذا فإف صاحب المحل الصغير ىو الذي يقع عليو الضماف ،وىذا يدؿ على أنو
ٍ
وحينئذ نقوؿ :ماداـ أنو مشتر فبل يلزـ الشركة الكبيرة إذا لم يصرؼ صاحب المحل الصغير
كيبل،
مشتر وليس و ً
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صحيحا،
باطبل ،يعتبر شرطا غير صحيح ،وإف كاف البيع
ىذه البضاعة ال يلزمهم قبولها ،ويعتبر ىذا الشرط شرطًا ً
ً
لكن ىذا الشرط أف صاحب المحل الصغير يشترط على الشركة الكبيرة أنها إف صرفها وإال أرجعها عليهم ىذا

الشرط شرط غير صحيح ومن الشروط الفاسدة.

وقد ذكر الفقهاء أنو إذا شرط عليو نفقة البضاعة ،وإال رد عليو المبيع أنها من الشروط الفاسدة ،نص على
ٍ
مثبل أو العصير أو الصحف
ىذا الفقهاء الحنابلة وغيرىم،
وحينئذ نقوؿ إف ىذه الشركة الكبيرة لو أف ىذا اللبن ً
أو غيرىا لم تصرؼ يعني لم تبع ال يلزمهم قبولها ولو شرط عليهم ذلك؛ ألف ىذا الشرط شرط غير صحيح،

ومثل ىذا الكبلـ تفرح بو الشركات الكبيرة ؛ ألنو في صالحها في الحقيقة ،ولكن الواقع أف الشركات الكبيرة
تقبل رد البضاعة عليهم من باب تشجيع أصحاب المحبلت الصغيرة على الشراء منهم ،فهم ال يمانعوف في رد

البضاعة التي لم يتم تصريفها عليهم ،ويكوف ىذا من قبيل التنازؿ عن حقهم.

ولكن لو قدر أنو حصل مشاحة أو خصومة مثبل في المسألة ،فإف الحكم الشرعي  -كما يظهر واهلل أعلم -

أف ىذا الشرط شرط غير صحيح ،وأف المحل الصغير يلزـ بهذه البضاعة ،وال يلزـ الشركة الكبيرة أف تتقبل ىذه

البضاعة التي لم يتم تصريفها ؛ ألف ىذا الشرط شرط غير صحيح ،ولو كانت قد قبلت بو ،ولكن كما ذكرت
الغالب أنو يقع التسامح في مثل ىذه المسألة ،وأف الشركات الكبيرة تقبل باسترجاع ىذه البضائع التي لم يتم

تصريفها.

وبكل حاؿ ،يكوف ىذا ال بأس بو على كبل التقديرين ،سواء كاف على تقدير أنو وكيل ،أو على تقدير أنو

أيضا أف الشرط فاسد ،ولكن الشركات الكبيرة تتسامح في استرجاع ىذه البضائع.
مشتر ،أو على تقدير أنو ً

على جميع التقادير نقوؿ :ليس في ذلك حرج ،ليس في ذلك حرج في البيع على التصريف ،ال حرج في

مطلقا ،ولكن ثمرة ىذا الكبلـ إنما تظهر فيما لو حصل مشاحة أو خصومة بين ىذا المحل الذي اشترط
ذلك ً

البيع على ال تصريف ،وبين الشركة الكبيرة ،لو حصل مشاحة ىنا تظهر ثمرة مثل ىذا الكبلـ ،وإال ماداـ أف األمور
مبنية على التسامح وعلى قبوؿ البضاعة التي لم يتم تصريفها فيكوف األمر فيو سعة والحمد هلل.

ياال
عبلجا بمبلغ  ٖٜرياال وتسعين ىللة وأخذ صاحب الصيدلية أربعين ر ً
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اشتريت ً
ببطاقة الصراؼ ،فهل في ذلك شيء؟

ج :نقوؿ :ليس في ذلك شيء؛ ألف غاية ما في األمر أف صاحب الصيدلية اعتبر ىذا العبلج أنو بأربعين
ٍ
وحينئذ ال حرج في ذلك ،وال يجري الربا بين دواء وبين نقد؛ ألف ىذه بضاعة ،وىذا الدواء مقابل ماؿ،
ياال،
رً

فكأنو ي قوؿ :أبيعك ىذا ألف ال يوجد عندي صرؼ ،أو لن يبيعك بهذه الطريقة أو عن طريق الصراؼ ،ال أبيعك
ياال ،وقد قبلت بهذا وال حرج في ذلك.
ىذا الدواء إال بأربعين ر ً
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وىنا أنبو على مسألة وىو أنو ال بد عند النظر في مثل ىذه المسائل أف ينظر إلى اعتبار كوف الماؿ يعني

ربويا ،ليست كل األمواؿ ربوية ،األمواؿ الربوية ىي التي تجري فيها علة الربا ،وما ىي علة الربا؟ علة الربا في
ٍ
وحينئذ غير
األثماف في الذىب والفضة واألوراؽ النقدية ىي الثمنية ،وفي غيرىا الطعم مع الكيل أو الوزف.
المطعومات عدا الذىب والفضة واألوراؽ النقدية ،غير المطعومات كلها ال يجري فيها الربا ،كل المطعومات ال

يجري فيها الربا.

فلو بعت سيارة بسيارتين يجوز ،بعت قلما بقلمين مثل ما ذكر األخ السائل الدواء ،ال يجري فيو الربا؛ ألنو
ٍ
وحينئذ بالنسبة
غير مطعوـ ،غير المطعومات كلها من غير والذىب والفضة واألوراؽ النقدية ال يجري فيها الربا.
لسؤاؿ السائل نقوؿ :ال إشكاؿ وال حرج في ىذا؛ ألف الدواء ليس من األمواؿ الربوية ،غاية ما في األمر أف

صاحب الصيدلية قاؿ :ال أبيعك ىذا الدواء إال بهذا المبلغ لكوني مثبل ال أجد لك صرفًا مثبل بالهللة ،أو أف
البيع والشراء كاف عن طريق الصراؼ أو غير ذلك .المقصود أنو أراد أف يبيعك بهذا المبلغ وقد قبلت بهذا

وحصل التراضي فبل إشكاؿ في ذلك.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بالنسبة للتأمينات التعاونية على الرخص والسيارات ىل سيكوف لكم حديث عنها؟

وما رأي فضيلتكم فيمن يختار أقوى الشركات بالنسبة لتعاملها مع الناس إذا حصل لو حادث مروري وأف أكثر

الناس مقبلين عليها؟

ج :نعم ،ىو إف شاء اهلل تعالى ،سيكوف ىناؾ حديث عن التأمين وأنواعو وحكمو الشرعي ،سواء كاف تأمينًا
أيضا نتعرض لهذه المسألة التي ذكرىا األخ السائل ،وىي اختيار مثل ىذا النوع
تجاريًا ،أو تأمينًا تعاونيا .ولعلنا ً
وأيضا نتكلم إف شاء اهلل تعالى عما إذا قاـ اإلنساف بالتأمين ثم احتاج إليو ،فهل لو أف يأخذ أكثر
من الشركاتً ،

مما دفع أو ليس لو ذلك؟ ،وكبلـ العلماء في ذلك ،وبياف القوؿ الراجح ،ىذا إف شاء اهلل تعالى لعلنا سوؼ

نتناولو بالتفصيل في درس قادـ ،إف شاء اهلل تعالى.

ماال للمتسوؽ األوؿ ،بل تعطي جائزة
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما الحكم إذا كانت الشركة الهرمية ال تُعطي ً

رمزية بسيطة عن كل مشترؾ عن طريقو؟ يقوؿ :وما الحل لمن وقع فيها؟

ج :نعم ،التسويق الهرمي بجميع أشكالو ال يجوز ،تكتنفو محاذير شرعية عديدة ،حتى ولو كاف بالصورة التي

ذك رىا السائل ،ولذلك ىي مصنفة في دوؿ الغرب من ممارسات الغش واالحتياؿ ،وكما ذكرنا كانت تمنع ،منعت

بموجب القوانين واألنظمة الموجودة ىناؾ ،ثم قامت ىذه الشركات والتفت ووضعت منتجات وىمية ،يعني ليس

لها قيمة حقيقية ،وإنما قيمة رمزية ،كأف يأتي بمنتج قيمتو عشرة رياالت ،ويباع بخمسمائة لاير ،أو قريب من ىذا.
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أيضا ترد عليو مسألة الربا ،وىي أشكل
فهي في الحقيقة مصنفة على أنها من ممارسات الغش واالحتياؿ .ثم ً

ما في المسألة؛ ألنها ماؿ مقابل ماؿ مع التفاضل ،ومع النسء اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة ،اجتمع فيها

فضبل عن الميسر وفضبل عن الغرر وعن آكل الماؿ بالباطل.
ربا الفضل وربا النسيئة ،ىذا ً

مثبل بزناس تختلف عن ىبة
وقد ال تكوف
جميعا على صورة واحدة ،ىي لها عدة صور كما ذكرنا .يعني ً
ً
الجزيرة تختلف عن الشركات األخرى في بعض الصور ،ولكنها من حيث الفكرة متفقة ليس بينها اختبلؼ ،ىي

من ح يث الفكرة واحدة ،ولذلك نقوؿ :إف جميع ىذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي أنها غير جائزة،

وأنها محرمة.
نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أردت شراء سيارة من شركة بالتقسيط فأخبرني أحد اإلخوة بعدـ الجواز ألف الشركة

تأخذ مبلغا زائدا عند التأخر عن سداد قسط من تلك األقساط ،فقلت لو إني واثق وعازـ على عدـ التأخر

مطلقا ،فهل يجوز لي اإلقداـ على الشراء والحالة ىذه؟
ً

أوال نقوؿ :ليس لهذه الشركة أف تأخذ غرامة عند التأخر في السداد ،وىو ما يسمى بالشرط الجزائي.
جً :

الشرط الجزائي في الديوف محرـ ،بل ىو ربا الجاىلية؛ ألف ربا الجاىلية إذا حل الدين ،قاؿ الدائن للمدين :إما

أف تقضي وإما أف تُربي .أما الشرط الجزائي في غير الديوف ال بأس بو.

فهذا الذي تمارسو ىذه الشركة ىو شرط جزائي في دين ،تقوؿ :إذا حل القسط إما أف تقضي وإما أف تُربي.

فبل شك أف تعامل ىذه الشركة أنو محرـ .وأما سؤاؿ األخ وقولو أنو يريد أف يدخل في ىذه الشركة مع عزمو على

سداد األقساط من غير تأخير ،فنقوؿ :إف ىذا ال يجوز ألمور:

األمر األوؿ :إف قبولو بهذا العقد المشتمل على ىذا الشرط الربوي أنو ال يجوز ،عندما يوقع على أنو إذا

تأخر عن السداد أحتسب عليو غرامة .معنى ذلك أنو قد وقع على قبوؿ الربا وقبل الربا ،وىذا ال يجوز ،والربا
أصبل قبولو بهذا العقد.
أمره عظيم عند اهلل  وملعوف آكلو وموكلو وكاتبو وشاىداه ،فبل يجوز ً

ثانيًا :أف عزمو على السداد من غير تأخير قد ال يمكنو ،قد ال يتمكن من ىذا ،قد ال يتمكن من السداد من

غير تأخير ولو كاف عازما على ذلك .ونظير ىذا ما ذكرناه في بطاقات االئتماف :بطاقات الفيزا ونحوىا ،وقلنا:

إنها ال يجوز الدخوؿ فيها ولو كاف حامل البطاقة عازما على السداد خبلؿ فترة السماح المجانية؛ ألف اإلنساف ال

يدري ما يطرأ لو ،وال يدري ما يعرض لو.

وحدثني أحد األشخاص أنو فعل ذلك وأنو أصدر بطاقة ائتماف وكاف عازما على السداد خبلؿ فترة السماح

أكيدا ،يقوؿ :ثم عرض لي عارض فلم أستطع السداد فألزمت بدفع الربا .ولهذا نقوؿ
عزما ً
المجانية كاف عازما ً
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لؤلخ :ال يجوز لك أف تشتري من ىذه الشركة ،وينبغي مناصحتهم ،ينبغي مناصحة القائمين على ىذه الشركة

وبياف أف ىذا التعامل التي يتعاملوف بو أنو تعامل محرـ وأنو ال يجوز.

والحمد هلل الشركات التي تبيع بالتقسيط من غير اشتراط ىذا الشرط كثيرة ،فبإمكانو أف يلجأ لمثل ىذه

الشركات التي تبيع من غير اشتراط ىذا الشرط المحرـ.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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األوراؽ التجارية
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهديو إلى
يوـ الدين.

أما بعد :ففي ىذا الدرس عندنا موضوعاف نتناولهما بالبحث إف شاء اهلل تعالى:

الموضوع األوؿ :األوراؽ التجارية.

الموضوع الثاني :جمعيات الموظفين.

ونبدأ بالموضوع األوؿ وىو األوراؽ التجارية ،وسبق أف تكلمنا عن األوراؽ المالية واألوراؽ النقدية .األوراؽ

أيضا تكلمنا بعدىا
المالية تكلمنا عنها في أوؿ درس أو ثاني درس ،وقلنا :إنها ىي األسهم والسندات .وكذلك ً
مباشرة عن األوراؽ النقدية ،ووعدنا بأف نتكلم في درس قادـ عن األوراؽ التجارية .وىذا ىو موضوع درسنا لهذا

اليوـ "األوراؽ التجارية".

وقد كاف ىذا الموضوع يعني األوراؽ التجارية ىو موضوع رسالة الدكتوراة ،وقد بقيت فيو قرابة أربع سنوات،

أيضا  ،كاف ىناؾ مشرؼ شرعي
وبحثتو بحثًا مستقصيًا ،فيما أعلم أو فيما ظهر لي .وكاف تحت إشراؼ علمي ً
ومشرؼ متخصص في األنظمة ،وطبع في كتاب موجود في المكتبات ،وسوؼ أختصر اآلف في عرض ملخص
جدا ،لكن سوؼ أذكر ملخصا ألبرز المسائل المتعلقة باألوراؽ
ألبرز المسائل ،وإال ىذا الموضوع طويل ً
التجارية.
األوراؽ التجارية :تعريفها ومعناىا:

حقا نقديًا ،وتستحق الدفع لدى
عرفت بعدة تعريفات ،من أحسنها أنها صكوؾ قابلة للتداوؿ ،تمثل ً
العرؼ على قبولها كأداة للوفاء ،وتقوـ مقاـ النقود في المعامبلت .ىذا ىو
االطبلع ،أو بعد أجل قصير .ويجري ُ

تعريفها اإلجمالي.

وىي تنقسم أو تتنوع إلى ثبلثة أنواع :الكمبيالة والشيك والسند بأمر ،وتختلف األنظمة في أنواع األوراؽ

التجارية .فبعضها ال يجعلها على سبيل الحصر ،وإنما يجعلها على سبيل التمثيل ،وبعضها يجعلها على سبيل

الحصر.

ونظاـ األوراؽ التجارية الموجود عندنا في الملكة جعلها على سبيل الحصر ،وتبع في ذلك النظاـ العالمي

أف األوراؽ التجارية موحد ،أنو قد صدر فيو نظاـ موحد يسمى قانوف جنيف الموحد لؤلوراؽ التجارية صدر عاـ

176

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
ٖٓ ٜٔأو ٖٔ ،ٜٔوإنما أشرت لهذا القانوف ألنو يعتمد عليو نظاـ األوراؽ التجارية الموجود عندنا في المملكة

كبيرا يكاد يكوف كليًا ،إال في مسألة أو مسألتين.
اع ً
تمادا ً

وقد درست ىذا النظاـ مادة مادة ،ولم أر فيو أي مخالفة للشريعة اإلسبلمية ،بل نصت إحدى المواد على

أف أي شيء يخالف الشريعة اإلسبلمية فهو ملغي ،واعتباره كأف لم يكن .وىنا فائدة نسوقها وىي أف األنظمة

عندنا ى نا في المملكة مصاغة صياغة جيدة .فلو نظرت إلى السياسة اإلعبلمية ،أنظمة األوراؽ التجارية ،جميع

األنظمة في الجملة ال تجد فيها مخالفة شرعية ،إنما تأتي المخالفات من جهة التطبيق ،وإال األنظمة من حيث

ىي أنظمة تجد أنها تصاغ بطريقة جيدة ،وليس فيها مخالفات شرعية.

كبيرا على القانوف الموحد لؤلوراؽ التجارية ولكنو استبعد مكانًا
فهذا إذًا نظاـ األوراؽ التجارية يعتمد
ً
اعتمادا ً
مخالفا للشريعة اإلسبلمية ،فكاف ىذا النظاـ الموحد والذي يتبعو نظاـ األوراؽ التجارية في المملكة ،ذكر أف
ً
األوراؽ التجارية منحصرة ،يعني على سبيل الحصر  ،ليست على سبيل المثاؿ ،تتنوع إلى ثبلثة أنواع فقط،

الكمبيالة والسند ألمر والشيك فقط ،ىذه ىي األوراؽ التجارية .إذا قيل أوراؽ تجارية فتعني ىذه األمور الثبلثة

فقط  :الكمبيالة والسند ألمر والشيك.

أما الكمبيالة :فهي كلمة إيطالية ،وليست كلمة عربية ،وال تعرؼ في لغة العرب وال عند فقهاء المسلمين ،بل

ىي كلمة إيطالية ،ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح ،وتسمى في بعض األنظمة بسفتجة ،وسند سحب ،وسند
وفقا لشكل قانوني معين ،يتضمن أمرا صادرا
حوالة ،وبوليصة .ومعناىا معنى الكمبيالة أو تعريفها :أنها صك يحرر ً
من شخص يسمى الساحب ،موجها إلى آخر يسمى المسحوب عليو ،بأف يدفع مبلغا معينا لدى االطبلع ،أو في
تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد.

وفقا لشكل قانوني معين ،يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب
إذا تعريفها مرة أخرى :صك يحرر ً

إلى آخر يسمى المسحوب عليو ،بأف يدفع مبلغا مع ينا لدى االطبلع ،أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى
شخص ثالث يسمى مستفيد.

يعني ىي شبيهة بالشيك إال أنها تختلف عن الشيك في أمور :األمر األوؿ :أنها تصلح أف تكوف مؤجلة ،أما

الشيك فواجب الدفع لدى االطبلع لذلك يعتبر أف كتابة الشيك بتاريخ مؤجل يعتبرونو مخالفة ،لكن الكمبيالة

أيضا ال يشترط أف تكوف مسحوبة على بنك ،بينما الشيك يشترط أف يكوف
طبيعتها أنها تقبل التأجيل .ثم ً
مسحوبًا على بنك أو مؤسسة مصرفية.
ىذه الكمبيالة ليست شائعة عند األفراد ىي شائعة في التعامل بين الشركات والمؤسسات ،وربما بعض

التجار .وأما عامة الن اس فهم الشائع عندىم الشيكات .وىذه الكمبيالة في الحقيقة فيها فائدة كبيرة ،لو أنها
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فمثبل :تكتب أنت يأتيك شخص ،ويطلبك دينًا ،وأنت
جيدا ،يمكن من خبللها سداد عدة ديوفً .
فهما ً
فهمت ً
مثبل ،فتحوؿ ىذا الشخص ،يأتيك
تعرؼ أنك تطلب شخصا آخر دينًا ،وىذا الدين ال يحل إال بعد مدة معينة ً
مثبل ٔ رمضاف  ٕٔٗٙللهجرة ،وتكتب
ىذا الشخص تقوؿ :ادفع ألمر فبلف بن فبلف مبلغا قدره كذا ،في تاريخ ً
ٍ
وحينئذ تسلم ىذا
التاريخ ،ويعني تذكر ما ىو مطلوب في الكمبيالة ،كتابة التاريخ ،واالسم ،والمبلغ ،واإلمضاء،

الدائن تسلمو ىذه الكمبيالة ،ىذا الدائن ممكن أف يستفيد من ىذه الكمبيالة ويظهرىا ،يعني يجيرىا لدائن لو
آخر ،وىذا الدائن اآلخر ممكن أف يظهرىا لدائن آخر يعني يجيرىا لدائن آخر ،ربما يجتمع عليها عشرة ،حتى

إذا أتى الموعد المحدد مثبل وىو واحد رمضاف دفعت لؤلخير .بهذا استطاع مجموعة من الناس أف يقضوا ديونهم

ويسددوا ديونهم بموجب ىذه الكمبيالة.

فإف قلت :كيف يُعتمد عليها ،وىي قد ال يحصل الوفاء من المسحوب عليو؟ الجواب :أنها توفر لها حماية

مثبل عندنا في المملكة وزارة التجارة ،يفترض أنها توفر لها
كبيرة من قانوف الصرؼ ،ومن الجهة التي تتبعها ،وىي ً

حماية كبيرة بحيث من يُخل بها يتعرض لعقوبات صارمة .ىذه إذًا ىي الكمبيالة ،كما تبلحظوف ىي شبيهة
بالشيك إال أنها تختلف عنو في عدة أمور ،أنها تقبل التأجيل ،أنها ال يشترط أف تكوف على بنك.
أما السند ألمر ،ويسمى السند اإلذني ،فهو صك يتعهد بموجبو محرره بأف يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين،

أو قابل للتعين ،أو بمجرد االطبلع إلى شخص آخر يسمى المستفيد.

أيضا السند اإلذني ،غير شائع عند األفراد ،لكنو الشائع عند المؤسسات وعند التجار .وىو يختلف عن
ىذا ً

السندات قسيم األسهم ،السندات قسيمة األسهم يختلف عنها ،وتلك سبق أف قلنا :إف تلك السندات تشتمل

على فوائد ربوية ،لكن ىذا السند اإلذني ىو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين ،كأنو يعني تعهد ،تكتب أتعهد بأف

أدفع ألمر فبلف بن فبلف مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا ،وتكتب المكاف والزماف والتوقيع.

أيضا أف توفر لو حماية قانونية كبيرة ،بحيث إذا لم يف ىذا الشخص الذي ىو المسحوب عليو ،أو
ويُفترض ً

محرره في الحقيقة ،محرره ،إذا لم يسدد قيمة ىذا السند فإنو يتعرض لعقوبات صارمة .فهذا ىو السند اإلذني،

ويسمى السند ألمر ،وىو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات.

لكن الحظ ىنا أنو بين طرفين فقط محرر ومستفيد ،ولكن ال يقاؿ ساحب ومسحوب عليو ،ومستفيد ،كما

قلنا في الكمبيالة ،لكنو فقط بين طرفين محرر ومستفيد.

أما الشيكات فهي معروفة ،والنوع الثالث :الشيك ،ويقاؿ إف مصطلح شيك منقوؿ من صك ،فيكوف أصل

أيضا ،أصلها فارسي ،وجمعها
أيضا ىي كلمة عربية ،لكنها معربةّ ،وال أصلها فارسي ً
ىذه الكلمة عربيا ،وصك ً
أصك ،وصكاؾ ،وصكوؾ ،فنقلت إذا بدؿ صك جعلت شك ثم جعلت شيك.
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وتعريف الشيك :يعرؼ بأنو صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى

الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليو بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد

بمجرد االطبلع .إذا :صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين ،يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب ،إلى
شخص آخر يسمى المسحوب عليو ،بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد

االطبلع.

الحظ ىنا أف الشيك ال بد أف يدفع بمجرد االطبلع ،وال يصلح أف يكوف قاببل للتأجيل ،بخبلؼ الكمبيالة

والسند ألمر.

قبل أف نتعرض للتخريج الفقهي لهذه األنواع لؤلوراؽ التجارية ،أشير ىنا إشارة إلى أف أصوؿ ىذه األوراؽ

التجارية ،قد كانت معروفة لدى المسلمين؛ يعني أنها لم تقتبس بكاملها من الغرب ،وإف كانت بتنظيمها الموجود

اآلف أخذت من الغرب ،لكن أصوؿ ىذه األوراؽ كانت معروفة لدى المسلمين .فإف المسلمين قد عرفوا التعامل

بما يشبو السفاتج  ...الصحابة رضي اهلل عنهم ،قد روي عن ابن عباس أنو كاف يأخذ الورؽ من التُجار بمكة،
على أف يكتب لهم بها إلى الكوفة ،وكاف ابن الزبير يأخذ من قوـ بمكة دراىم ،ويكتب لهم بها إلى مصعب.

فمثل ىذه الرقاع التي يكتبوف فيها تشبو في أصولها ىذه األوراؽ التجارية.

وأيضا جاء في صحيح مسلم أف صكوكا خرجت للناس في زمن مرواف بن الحكم ،يكتب فيها مقدار الطعاـ،
ً

يعني يكتب بأف فبلف وفبلف يستحق كذا من الطعاـ ،فتبايعها الناس قبل أف يستوفوىا ،يعني قبل أف يستوفوا ما

تمثلو من طعاـ ،فدخل زيد بن ثابت ورجل  -جاء في رواية أنو أبو ىريرة  ،-دخل زيد بن ثابت وأبو ىريرة على
مرواف بن الحكم فقاال :تحل الربا يا مرواف! قاؿ :وما ذاؾ؟ قاال :ىذه الصكوؾ تبايعها الناس ،ثم باعوىا قبل أف

يستوفوىا .فبعث مرواف بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ،ويردونها إلى أىلها.

ىذه الصكوؾ ،في الحقيقة ،كما ذكرنا ،أوراؽ تصدر من ولي األمر بالرزؽ لمستحقو ،يكتب لفبلف كذا

ولفبلف كذا من الطعاـ .وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع ىذه الصكوؾ لجنودىا وعمالها في مقابل رواتبهم

المستحقة لهم ،وكاف بعض الناس يتبايع تلك الصكوؾ قبل قبض الطعاـ ،فكاف إنكار زيد بن ثابت وأبي ىريرة
ألجل ىذا ،ال ألجل كتابة تلك الصكوؾ ،وإنما ألجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعاـ.

ىذا يدؿ على أف أصوؿ ىذه األوراؽ التجارية كانت معروفة لدى المسلمين ،وإف كانت بهذا التنظيم قد

أ خذىا المسلموف من غيرىم ،لكن أصولها ،كانت معروفة لدى المسلمين منذ زمن الصحابة رضي اهلل تعالى
عنهم.
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وأما تخريجها الفقهي :أما الكمبيالة ،فاختلف فيها ،فقيل :إنها سفتجة ،وقيل إنها قرض ،وقيل حوالة .وإذا

قلنا سفتجة ،احتجنا أف نذكر تعريفا للسفتجة .السفتجة معناىا معاملة مالية ،يقرض فيها إنساف آخر قرضا ليوفيو

المقترض أو نائبو أو َمدينوُ في بلد آخر .معاملة مالية يقرض فيها إنساف قرضا آلخر في بلد ليوفيو المقترض أو

نائبو أو َمدينوُ في بلد آخر.

مثبل :تقوؿ لفبلف :أقرضني عشرة آالؼ لاير ،وسوؼ أسددىا لك في مكة ،أعطيك إياىا ،أو يُعطيك
يعني ً
إياىا وكيلي في مكة .وفائدتها :أمن خطر الطريق ،وىي اآلف موجودة اآلف في التحويبلت المصرفية ،تعتبر

مثبل تحوؿ حوالة على شخص مقيم في مكة ،أو مثبل في المدينة ،تحولو حوالة بمبلغ معين،
سفتجة .أنت عندما ً
يعتبر حوالة ،لكنو في الحقيقة سفتجة ،تسمى حوالة أقصد أنها تسمى حوالة ،لكنها في الحقيقة سفتجة ،ألنك

مثبل عشرة آالؼ لاير ،وتقوؿ :سلم ىذا المبلغ المقترض إلى فبلف من الناس في مكة في المدينة
تقرض البنك ً
في أي بلد آخر ،فماداـ أف العملة واحدة فهذا يسمى سفتجة ،وإذا اختلفت العملة فسنتكلم عنها إف شاء اهلل

بعد قليل.

لكن إذا كانت العملة واحدة ذي الرياالت تحوؿ عشرة آالؼ لاير تضع عند البنك عشرة آالؼ لاير وتقوؿ

حولها لو ،فتسميو حوالة لكنها في الحقيقة في التكييف الفقهي أنها سفتجة.

اختلف العلماء في حكم السفتجة ،فالمذاىب األربعة على تحريمها ،المذاىب األربعة على تحريمها ،ىو

المشهور من مذىب الحنفية والمالكية والشافعية ،والصحيح مذىب الحنابلة ألنهم اعتبروا أنها من قبيل القرض

نفعا .والقوؿ الثاني أنها جائزة ،وقد روي ىذا عن عدد من الصحابة ،عن علي بن أبي طالب ،وابن
الذي جر ً
عباس ،وابن الزبير ،رضي اهلل عنهم .وىو رواية عند المالكية والحنابلة ،وىي التي عليها المحققوف من أىل

العلم ،اختارىا الموفق ابن قدامة ،وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وابن القيم ،رحم اهلل الجميع ،وىي التي يفتي بها
مشايخنا في الوقت الحاضر ،عامة مشايخنا على ىذا القوؿ ،القوؿ بجواز السفتجة ،سماحة الشيخ عبد العزيز

بن باز ،الشيخ محمد بن عثيمين رحمة اهلل على الجميع.

أما الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجة ،ليس لهم أدلة صحيحة صريحة في التحريم ،وإنما غاية ما استدلوا

بو إما أدلة صريحة ،لكنها ضعيفة ،كحديث "السوفتجات حراـ" ولكن ىذا الحديث حديث ضعيف ،بل قيل إنو

موضوع ،حكم عليو بعض العلماء بأنو موضوع.

وأيضا مما علل بو الجمهور قالوا :إف السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق ،وىذا نوع
ً
نفع ،وقالوا :إف المقرض استفاد بهذا القرض أمن خطر الطريق ،وكل قرض جر نفعا ىو ربا.
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وأما أصحاب القوؿ الثاني ،الذين قالوا بجواز السفتجة ،فاستدلوا أوالً قالوا :إف ىذا القوؿ مأثور عن عدد

أيضا :إف السفتجة فيها مصلحة لكل
من الصحابة كما ذكرنا ابن عباس ،وابن الزبير ،وعلي بن أبي طالب ،وقالوا ً

من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما ،فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراىمو إلى ذلك

البلد ،والمقترض ينتف ع بالقرض ،وما كاف فيو مصلحة للجميع ،وليس فيو ضرر ،فإف الشرع ال يحرمو ،ولهذا قاؿ

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -رحمو اهلل  :-الصحيح الجواز ،يعني الصحيح في حكم السفتجة الجواز؛ ألف كل من

منتفع بهذا االقتراض .والشارع ال ينهى عما ينفعهم ويصلحهم ،وإنما ينهى عما يضرىم.
المقرض والمقترض ٌ

ثم إف السفتجة لم ينص على تحريمها وليست ىي في معنى منصوص فوجب إبقاؤىا على اإلباحة ،ال سيما

أف الحاجة داعية لها خاصة مثبل في وقتنا الحاضر اآلف ،عليها عمل الناس ،الناس اآلف على ىذه التحويبلت
مثبل خارج المملكة ربما يصعب نقل الدراىم ،يصعب
التي ىي في الحقيقة سفتجة ،خاصة عندما يكوف التحويل ً
نقلها فيحتاج إلى تحويلها ،فإذا كاف تحويلها بنفس العملة فهي في الحقيقة سفتجة.

والقوؿ بمنعها فيو حرج كبير على الناس وليس ىناؾ دليل ظاىر على التحريم ،صحيح أنو ىو قوؿ

الجمهور ،القوؿ بالتحريم قوؿ الجمهور وىو رأي المذاىب األربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن

مثبل طبلؽ،
ليست المسألة محل إجماع ،وال يلزـ أف يكوف رأي المذاىب األربعة أف يكوف ىو الصواب .رأيت ً

طبلؽ الثبلث بكلمة واحدة المذاىب األربعة على أنو يقع ثبلثًا ،أما القوؿ الصحيح أنو يقع واحدة .فليست كل

مسألة تتفق فيها المذاىب األربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تكوف ىي الصواب.

وقد يكوف الحق مع األقل ،ولهذا فالمذاىب األربعة على تحريم السفتجة ولكن القوؿ الصحيح ىو أنها

جائزة ،وىو الذي عليو المحققوف من أىل العلم وىو الذي عليو العمل ،إذا يكوف ىذا ىو القوؿ الراجح وىو

جواز السفتجة.

يبقى أف نجيب عما استدؿ بو الجمهور .نحن ذكرنا أف األحاديث التي استدلوا بها ضعيفة بل بعضها ربما

حكم عليو بالوضع ،كما يروى حديث "أف السفتجات حراـ" ،قلنا أنو عند بعض أىل العلم موضوع .وأما قولهم

أف السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق ،وكل قرض جر نفعا فهو ربا:

أوال :ىذه المقولة ( :كل قرض جر نفعا فهو ربا ) ال يصح عن النبي  تجدىم في بعض كتب الفقو ربما
ً

ينسب للنبي  والحقيقة ال يصح نسبتو للنبي  وإنما ىو من كبلـ بعض الفقهاء ،وليس حديثًا عن النبي 

نفعا ،ولهذا قاؿ ابن
ثم ً
أيضا لو سلمنا بهذه واعتبرناىا قاعدة فليست على إطبلقها ،إذ ما من قرض إال ويتضمن ً
حزـ يقوؿ :ليس في العالم سلف يعني قرضا إال وىو يجر منفعة ،وذلك انتفاع المسلف بتضمين مالو فيكوف
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مضمونًا تلف أو لم يتلف ،مع شكر المستقرض إياه ،وانتفاع المستقرض بماؿ غيره مدة .قاؿ :فعلى قولهم ( إف
كل سلف جر منفعة ىو ربا ) يكوف كل سلف حراما وىذا فيو ما فيو.

إذا ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض؟ الضابط في
إذا ليست كل منفعة في القرض تكوف حر ًاماً .
ً
ذلك كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم :الضابط في ذلك المنفعة التي يختص بها المقرض دوف

المقترض ،أما المنفعة التي يشتركاف فيها فإنها ال تكوف محرمة ،ولهذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -رحمو اهلل -

 :الصحيح ىو الجواز ألف كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا االقتراض ،والشارع ال ينهى عما ينفعهم

ويصلحهم ،إنما ينهى عما يضرىم.

فإذا المنفع ة المحرمة في القرض ىي التي يختص بها المقرض دوف المقترض .فسكنى دار المقترض وركوب
ً

دوابو وقبوؿ ىديتو ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض ،أما ما كاف فيو منفعة للمقرض والمقترض

جميعا ،فإف ىذا ليس بمحرـ.
ً

وإذا نظرنا إلى السفتجة ففيها مصلحة للطرفين ،فيها مصلحة للمقرض ،ومصلحة للمقترض .أما المقترض

فالمصلحة ظاىرة ،أما المقرض فالمصلحة ىي أمن خطر الطريق ،ولهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة ،وعلى

ىذا خرجت الكمبيالة فقيل إنها سفتجة ،وقد كانت في النظاـ القديم لؤلوراؽ التجارية ،أنو كانت تسمى سفتجة،

ولكن قد تكوف بعض صور الكمبيالة ال تنطبق على السفتجة ،ولهذا فالتخريج الفقهي للكمبيالة أنها قد تكوف
قرضا وقد تكوف حوالة بحسب طبيعة العبلقة.
سفتجة وقد تكوف ً

وأما حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة اإلسبلمية ،فإنو ال بأس بو؛ ألف كما ما ذكرنا على القوؿ الراجح

وىو أف السفتجة جا ئزة تكوف الكمبيالة جائزة وال بأس بها .وىكذا لو قلنا إنها قرض أو حوالة فهذه عقود مجمع

على جوازىا ،ولكن إذا كانت الكمبيالة فيما يشترط فيو التقابض من الطرفين كالصرؼ أو من طرؼ واحد كالسلم

ىنا ال بد من أف تحرر كمبيالة ،يعني ال يجوز أف تكوف الكمبيالة بعد أجل .وأما السند ألمر :الذي ذكرنا صورتو
قبل قليل فالتخريج الفقهي لو أنو وثيقة بدين .فأنت تقوؿ أتعهد بأف أدفع ألمر فبلف بن فبلف مبلغا قدره كذا في

تاريخ كذا.

أيضا يبلحظ ما قلناه في الكمبيالة ألنو إذا
ىذا ،في الحقيقة ،يُعتبر وثيقة بدين وىو جائز وال بأس بو .ولكن ً

مؤجبل .وأما الشيك التخريج الفقهي لو أنو
كاف السند ألمر فيما يشترط فيو التقابض ،فإنو ال يصح أف يكوف ً
حوالة ،التخريج الفقهي للشيك أنو حوالة ،يكوف المحيل ىو الساحب ،يعني محرر الشيك ىو المحيل ،المحاؿ

عليو ىو المسحوب عليو الذي ىو المصرؼ أو البنك ،والمحاؿ ىو المستفيد .فإذا التخريج الفقهي للشيك أنو
حوالة ،المحيل ىو الساحب ،المحاؿ عليو ىو المصرؼ أو البنك ،المحاؿ ىو المستفيد .يترتب على القوؿ بأف
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الشيك حوالة ،أف المستفيد الذي تكتب لو أنت شيكا يلزمو قبوؿ الشيك إذا كاف المحاؿ عليو مليئا وىو في

الحقيقة ىنا مليء.

لكن لك أف تشترط تقوؿ  :ال أقبل إال إذا كاف الشيك يعني مصدقا مثبل ،أو إذا كاف فيو رصيد ،لكن يلزمك

قبوؿ ىذا الشيك ،ألننا حقيقة قلنا  :إف التخريج الفقهي لهذا الشيك أنو حوالة ،فيلزمك في الحقيقة قبولو،

يلزمك قبولو ؛ ألف إذا أحاؿ إنساف آخر ،وكاف المحاؿ عليو مليئا ،فإنو يجب قبوؿ الحوالة ؛ لقوؿ النبي 

 إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع  ىذه من ثمرات قولنا في التخريج الفقهي للشيك  :إنو حوالة .

وىناؾ نوع من الشيكات يسمى الشيكات السياحية ،وسبق أنو ورد فيو سؤاؿ من األسئلة فيما سبق .

الشيكات السياحية ىي شيكات تصدرىا بعض المصارؼ أو المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها ،أو على
مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصوؿ على قيمتها بمجرد عرضها لدى أي فرع من

فروع المصرؼ ،أو لدى مراسليها .

إذف مرة أخرى  :الشيكات السياحية ىي شيكات تصدرىا المصارؼ بقيم متفاوتة على فروعها ،أو على

م راسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصوؿ على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في أي فرع ،أو
لدى أي مراسل لهذا المصرؼ ،أو لهذه المؤسسة .

وىذه الشيكات السياحية ال بأس بها ،لكن ترد عليها إشكالية ،وىي أف الم ِ
صدر لهذه الشيكات  ..الجهة
ُ

المصدرة لهذه الشيكات تأخذ عمولة .

والذي يظهر واهلل أعلم أف ىذه العمولة ال بأس بأخذىا ؛ ألنها مقابل خدمات ،وألف أيضا المنفعة ال تختص

بالمقرض ىنا ،وإنما تشمل المقرض والمقترض ،فهي شبيهة بالسفتجة ،ونحن قلنا في ضابط النفع المحرـ في
بالمقرض ،وأما ما يشمل ِ
ِ
المقرض والمقترض فإنو ال يكوف نفعا محرما ،وبناء
القرض  :ىو النفع الذي يختص
على ذلك تكوف الشيكات السياحية جائزة وال بأس بها .
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خصم األوراؽ التجارية
من أىم مسائل األوراؽ التجارية مسألة خصم األوراؽ التجارية ،أذكر التعريف وأوضحو بمثاؿ ،تعريف خصم
األوراؽ التجارية  :الخصم معناه القطع ،تعريف الخصم ىو اتفاؽ يعجل بو البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة
ورقة تجارية مخصوما منو مبلغ يتناسب مع المدة الباقية ،وذلك في مقابل أف ينقل طالب الخصم إلى البنك ىذا

الحق على سبيل التملك ،وأف يضمن لو الوفاء عند حلوؿ أجلو ،فهذه العملية مصرفية يقوـ بموجبها حامل الورقة

بنقل ملكيتها إلى المصرؼ عن طريق التظهير قبل موعد االستحقاؽ مقابل تعجيل المصرؼ قيمتها مخصوما منو

مبلغ معين ،نوضح بمثاؿ ،قد يكوف ىذا الكبلـ غير واضح لكن نوضحو بمثاؿ ،إحنا قلنا في األوراؽ التجارية :
ىي الكمبيالة والسند ألمر والشيك .

الشيك واجب الدفع لدى االطبلع ،ال يرد عليو الخصم ،الخصم إنما يرد إما على الكمبيالة أو السند ألمر

إذا كاف مؤجبل ،يعني مثبل صوامع الغبلؿ تعطي بعض المزارعين كمبياالت ،عندما يضعوف القمح فيها ما يعطونهم

نقدا وال يعطونهم شيكات ،يعطونهم كمبياالت ،ادفعوا ألمر المزارع فبلف بن فبلف مبلغا قدره مثبل مائة ألف لاير

في ٔ محرـ  ٕٔٗٚىجريا ،ىذه كمبيالة وتمنح للمزارعين .

بعض المزارعين يقوؿ  :أنا لن أنتظر إلى ىذا الموعد ،يذىب إلى البنك ويقوؿ  :ىذه الكمبيالة صرفت لي،

اصرؼ لي ىذه الكمبيالة اآلف بمائة ألف ،أعطني اآلف خمسة وتسعين ألفا ،وخمسة آالؼ لاير تكوف عمولة لك

أنت أيها البنك ،تكوف خمسة آالؼ لاير عمولة للبنك مقابل تعجيل قيمة ىذه الكمبيالة ،يقوؿ لنا  :انتظر إلى
ىذا الموعد ،أنا ىذه الكمبيالة أعطيها للبنك والبنك يعطيني قيمتها معجلة مخصوما منها عمولة يتفقاف عليها .

في مثالنا ىذا خمسة آالؼ لاير عمولة يأخذىا البنك لقاء تعجيلو لقيمة ىذه الكمبيالة .

وىذا التعامل يا إخواف شائع ومنتشر ،خاصة كما ذكرت لدى المزارعين وغيرىم ممن يصرؼ لهم كمبياالت،

فما حكم ىذا الخصم ؟

اختلف فيو اختبلفا كثيرا ،وذكرتو في الكتاب الذي أشرت إليو ،أكثر من سبعة تخريجات ،ويبلحظ على

بعضها شيء من التكلف أو محاولة لي أعناؽ النصوص أو القواعد الفقهية للقوؿ بالجواز ؛ ألف بعض الناس

عندما يريد تخريج مسألة معاصرة يتأثر بضغط الواقع ويبرر بحاجة الناس ويبرر  . .والذي ينبغي ىو التجرد عند

البحث عن مسألة وعدـ التأثر بالواقع ،وإنما ينظر لها على أنها مسألة  . .ينظر لها على حسب ما تقتضيو األدلة

والقواعد الشرعية .
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ىذه المسألة اختلف فيها اختبلفا كثيرا ،وقد درستها في الكتاب الذي أشرت إليو في أكثر من خمسين

صفحة ،وخرجت بالقوؿ بأف ىذا الخصم ىو في الحقيقة قرض بفائدة ،ىذا الخصم يعتبر قرضا بفائدة  .ىذا ىو

الق وؿ الصحيح الذي ندين اهلل بو أف خصم الورقة التجارية ىو في حقيقة األمر قرض بفائدة ،كأنك تقوؿ للبنك
أو لهذا المصرؼ  :أقرضني قيمة ىذه الكمبيالة بهذه الفائدة ،أقرضني خمسة وتسعين ألفا بمائة ألف مثبل .

فهو في الحقيقة قرض بفائدة ،كيف تقوؿ أنها  ..أعطني اآلف خمسة وتسعين وأعطيك مائة ألف مؤجلة،

أعطني اآلف خمسة وتسعين ألفا حاضرة بمائة ألف مؤجلة ،فخصم األوراؽ التجارية التخريج الفقهي لو أف قرض

بفائدة ،والقرض بفائدة محرـ  .وبناء على ذلك يكوف خصم األوراؽ التجارية محرما .

فصل قاؿ  :إذا كاف الخصم على مصرؼ المدين أو على غير مصرؼ المدين ،والصحيح أنو ال
وبعضهم ّ
تفريق بين مصرؼ المدين ومصرؼ غير المدين ،كلو يعتبر قرضا بفائدة .
ولذلك ينبغي التنبو والتنبيو لهذه المسألة ؛ ألنها كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين ،يذىبوف للبنوؾ

ويخصموف الكمبياالت ،وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها .

وىناؾ بديل ومخرج شرعي يحصل بو حامل ىذه الكمبيالة على حقو من غير وقوع في المحظور ،وىذا

المخرج ىو بيع الورقة التجارية على المصرؼ بعوض غير نقدي ،أو بعرض من العروض ،فيقوؿ  :ىذه الورقة

كمبيالة فيها مائة ألف لاير ،أنا أبيعكم ىذه الكمبيالة بسيارة  ،وىنا ال مانع ،أبيعكم ىذه الكمبيالة بسيارة  ،فهاىنا

تكوف المسألة من قبيل بيع الدين لغير من ىو عليو بالعين ،فهذه الكمبيالة تمثل دينا ،وبيع ىذا الدين لغير من

ىو عليو  -يعني لهذا المصرؼ  -بعين وىو سيارة ،وبيع الدين لغير من ىو عليو جائز على الصحيح من قولي

العلماء .

فإذف يعتبر ىذا مخرجا يستطيع بو حامل ىذه الكمبيالة أف يحصل على غرضو من غير وقوع في الربا ،من

غير وقوع في المحظور الشرعي .

إذف الخبلصة أف خصم األوراؽ التجارية أنو قرض بفائدة ،وأنو محرـ ،وأف المخرج ىو أف تباع بغير نقد،

تباع بعرض من العروض .

لعلنا نختم بهذه المسأل ة في األوراؽ التجارية ،وىي قبض األوراؽ التجارية ،القبض عند الفقهاء يعني حيازة

الشيء والتمكن منو ،سواء كاف التمكن باليد أو بعدـ الممانع ،أو بعدـ المانع ،وىو ما يسمى بالتخلية ،أو

القبض الحكمي .
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قبض األوراؽ التجارية
والقبض مطلق في الشرع فيرجع فيو إلى العرؼ ،فمثبل قبض الذىب غير قبض العقار ،غير قبض األغناـ،
يعني كل شيء بحسبو ،ويرجع في ذلك إلى العرؼ ،ما عده الناس قبضا فهو قبض ،ولهذا قاؿ الموفق ابن قدامة

 :القبض مطلق في الشرع ،فيجب الرجوع فيو إلى العرؼ كاإلحراز ...والتفرؽ .

وإذا أردنا أف نبحث مسألة قبض األوراؽ التجارية ،أما ما كاف مستحق الوفاء بعد مدة ،يعني إذا كانت

األوراؽ التجارية مؤجلة كما في الكمبيالة والسند ألمر ،إذا كانا مؤجلين ىنا ظاىر أنو ال قبض ،وبناء على ذلك ال

يجوز مثبل بيع الذىب بكمبيالة مؤجلة ،أو بسند ألمر مؤجل ،لكن إذا كانت الورقة التجارية واجبة الدفع لدى

االطبلع ،كالشيك مثبل ،ىل يعتبر تسلم الشيك في حكم القبض لمحتواه ،وبناء على ذلك يجوز مثبل شراء

الذىب بالشيك ،لو ذىبت لمحل تجاري واشتريت كمية كبيرة من الذىب وكتبت لصاحب محل الذىب شيكا،

ىل ىذا يجوز ؟ ىذا يرجع لهذه المسألة ،وىي ىل يعتبر تسلم الشيك قبض لمحتواه ،أو أنو ال يعتبر ؟ اختلف

العلماء المعاصروف في ىذه المسألة على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األوؿ  :أف تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه  ،وبناء على ذلك يجوز أف تشتري بهذا الشيك ذىبا أو

فضة مثبل ،فيعتبر قبضا لمحتواه ،وعللوا ذلك بأف الشيك يحاط بضمانات كبيرة ،تجعل القابض لو مالكا
لمحتواه ،ويستطيع أف يتصرؼ فيو فيبيع ويهب ويشتري إلى آخره .

القوؿ الثاني  :أف تسلم الشيك ليس في معنى القبض لمحتواه ،أف تسلم الشيك ليس في قوة القبض

لمحتواه ،وبناء على ذلك ال يجوز أف يحرر بو ما يشترط فيو التقابض كالذىب .

ومن أبرز من ق اؿ بهذا القوؿ الشيخ محمد العثيمين رحمو اهلل ،حتى ولو كاف الشيك مصدقا فيقوؿ  :تسلم

الشيك ليس في قوة القبض لمحتواه ،سواء كاف الشيك مصدقا أو غير مصدؽ ،وأذكر أنني ذىبت للشيخ محمد
بن العثيمين رحمو اهلل وسألتو عن ىذه المسألة فذكر لي رأيو ىذا ،قاؿ  :إف تسلم الشيك ليس بقوة القبض

لمحتواه ،فقلت  :حتى ولو كاف مصدقا ؟ قاؿ  :حتى ولو كاف مصدقا  .وقاؿ  :أرأيت لو أف ىذا الشيك ضاع،
أليس يرجع صاحبو على البنك فيسلم لو بدلو ،فإذف ىو ال يقوـ مقاـ النقد ،بينما النقود لو ضاعت لما أمكن

الرجوع على أحد ،تضيع على صاحبها ،وىذه ىي وجهة أصحاب ىذا القوؿ ،فيقولوف  :إف تسلم الشيك ليس
في قوة القبض لمحتواه ،سواء كاف مصدقا أو غير مصدؽ ؛ ألنو لو ضاع ألمكن الرجوع إلى م ِ
صدره ،وىو
ُ
المسحوب عليو الذي ىو البنك ،وبينما األوراؽ النقدية لو ضاعت فإنها تضيع على صاحبها ،وال يمكن الرجوع
على أحد ،وألف الشيك يتعرض لعدة احتماالت من جهة كونو ليس فيو رصيد ،أو ال يقبلو البنك أو نحو ذلك،
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فالقابض لمحتوى الشيك ليس لو التصرؼ ،يعني متسلم الشيك توقف بعض تصرفاتو على الوفاء الفعلي ،قد ال

يكوف للشيك رصيد ونحو ذلك من االحتماالت .

الرأي الثالث ،القوؿ الثالث في المسألة ىو التفصيل ،وذلك للتفريق بين الشيك المصدؽ والشيك غير

المصدؽ  ،فتسلم الشيك المصدؽ في معنى القبض لمحتواه ،بينما تسلم الشيك غير المصدؽ ليس في معنى

القبض لمحتواه ،وإلى ىذا الرأي ذىبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز

بن باز رحمو اهلل .

إذف القوؿ الثالث أف تسلم الشيك المصدؽ في معنى القبض لمحتواه ،وتسلم الشيك غير المصدؽ ليس

في معنى القبض لمحتواه .

ومعنى التصديق في الشيك أنو يحرز المبلغ ،يذىب مثبل صاحب الشيك ويطلب حجز ىذا المبلغ

للمستفيد ،وبالتالي ال يستطيع أف يتصرؼ فيو ،يُحجز للمستفيد ،لمن ُحرَر لو ىذا الشيك ،وجمع أصحاب ىذا
الرأي بين وجهة القوؿ األوؿ ووجهة القوؿ الثاني ،فقالوا  :إف الشيك إذا كاف غير مصدؽ فهو يرد عليو عدة

احتماالت ،يرد عليو ما ذكره أصحاب الرأي الثاني ،وأما إذا كاف مصدقا فإنو ال يرد عليو أي احتماؿ ،ويكوف في

قوة القبض لمحتواه .

قالوا  :ولهذا نجد أف الناس في الصفقات الكبيرة إنما يتعاملوف بالشيكات ،فلو اشتريت بيتا بمليوف لاير

وأردت أف تدفع نقدا فإف البائع ال يقبل ،يقوؿ  :أعطني شيكا ،ما أريد أف تعطيني نقدا ،فإذا كاف الناس يفضلوف

الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة معناه أنو يريد يقوؿ  :أعطني شيكا مصدقا وليس نقدا ،إذا كاف الناس
يفضلوف الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة بالمبليين فبل شك أنو في قوة القبض لمحتواه .

ولذلك ىذا ىو القوؿ الصحيح في المسألة ،القوؿ الصحيح أف الشيك إذا كاف مصدقا فهو في قوة القبض

لمحتواه ،وإال فبل ،وإذا كاف الشيك مصدقا فهو قد أحيط بضمانات كبيرة ،وال نعرؼ أف أحدا من الناس سحب
لو شيك مصدؽ ولم يستطع الحصوؿ على حقو ،اللهم إال إذا كاف لها إشكاالت خارجة عن الطبيعة القانونية

للشيك ،منها مثبل التزوير أو السرقة أو نحو ذلك ،أما أنو يحرر لو شيك مصدؽ ثم ال يحصل على قيمة ىذا

الشيك ،فهذا بعيد جدا .

ولهذا فإف الشيك المصدؽ في قوة القبض لمحتواه ،بل إف الناس يفضلونو على النقد في الصفقات الكبيرة،

وىذا دليل كامل على أف الشيك المصدؽ في قوة القبض لمحتواه .

وأما قولهم  -قوؿ أصحاب القوؿ الثاني  -أنو لو ضاع ألمكن لصاحبو أف يرجع على البنك ،فنقوؿ  :إف

طبيعة الشيك ىكذا ؛ ألف طبيعة الشيك ىي أف اسم المستفيد يحرر فيو ،وبالتالي ال يستطيع أف يصرفو إال
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صاحبو ،وإذا ضاع فيمكن الرجوع إلى البنك أوال إليقافو وصرؼ بدلو ،يعني فيمكن للمستفيد من ىذا الشيك أف

يذىب للبنك وال يضيع حقو بهذا ،ال يضيع حقو ،فنقوؿ  :طبيعة الشيك تقتضي ىذا ،بينما األوراؽ النقدية ىي

لحاملها .

ولهذا لو أف الشيك كتب لحاملو ،فإذا ضاع فيضيع على صاحبو ،يضيع على المستفيد ،على حاملو ،وىذا

يعني ال مانع منو نظاما ،لكن الناس ال يستعملونو ،لو كتب  :ادفعوا ألمر حامل ىذا الشيك ،ىذا نظاـ ال مانع
منو ،وإف كاف غير شائع ،فهو في الحقيقة يضيع على حاملو ،فنقوؿ  :طبيعة األوراؽ النقدية أنها لحاملها ،وطبيعة

الشيك أنو يكتب فيو اسم المستفيد ،وىذا غير مؤثر في الحكم .

ولهذا نقوؿ  -بناء على ىذا  :أنو يجوز أف يشترى الذىب والفضة بالشيك إذا كاف مصدقا ،وال يجوز إذا

كاف الشيك غير مصدؽ .

ولكن ىنا أنبو إلى مسألة ،وىي أنو في بعض الدوؿ تحاط الشيكات غير المصدقة بحماية كبيرة جدا ،بحيث

تكوف في قوة الشيكات المصدقة ،وىنا ربما يقاؿ  :إنو في تلك الدوؿ تكوف الشيكات كلها سواء كانت مصدقة

أو غير مصدقة في قوة القبض لم حتواىا ،وأما عندنا ىنا في المملكة فبل زاؿ الشيك غير مصدؽ وإف كاف قد
أحيط بحماية صارمة من الناحية النظرية ،ولكن اإلشكالية في الناحية التطبيقية والتنفيذية .

ولهذا مثبل في سنة من السنوات بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض للشيكات بدوف

رصيد أكث ر من مليار ومائتي مليوف ،فكيف نقوؿ  :إف الشيك غير المصدؽ في قوة القبض لمحتواه ؟ إذا كانت
الشيكات غير المصدقة بدوف رصيد في سنة واحدة فقط بلغت أكثر من مليار ومائتي مليوف  ،ىذا في الحقيقة

يزعزع الثقة في الشيك غير المصدؽ .

واإلشكاؿ عندنا ىنا كما ذكرت في الناح ية التنفيذية ،فمع كثرة الشيكات غير المصدقة ال نسمع بأف أحدا

قد طبقت عليو العقوبة ،لكن في بعض الدوؿ ىناؾ حماية صارمة للشيكات ،فربما في تلك الدوؿ يقاؿ بأف
الشيك سواء كاف مصدقا أو غير مصدؽ في قوة القبض لمحتواه ،بل ربما عندنا ىنا في المملكة ربما يتحسن

الوضع وت وفر حماية كبيرة للشيكات ،وتصبح الشيكات المصدقة والغير مصدقة في قوة القبض لمحتواىا ،لكن
أتكلم عن وضع الشيكات اآلف ىنا في الوقت الحاضر .
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شيكات التحويبلت المصرفية
بقي أف نشير إلى مسألة شيكات التحويبلت المصرفية ،وىي حقيقة مهمة ،ولعلي أيضا أختم بها ىذا
البحث ،شيكات التحويبلت المصرفية إذا كانت من جنس النقد المدفوع فهي في الحقيقة سفتجة ،يعني عندما
تحوؿ عشرة آالؼ لاير إلى بلد آخر ليتسلمها مثبل وكيلك في بلد آخر من فرع ىذا البنك أو من بنك آخر،

فهذا في الحقيقة سفتجة  ،وسبق أف قلنا  :إف القوؿ الصحيح في السفتجة أنها جائزة .

اإلشكاؿ إذا كاف التحويل بعملة أخرى ،إذا كاف التحويل بعملة أخرى ،يعني تريد  ..ذىبت للمصرؼ أو

للبنك وقلت لو  :ىذه عشرة آالؼ لاير أريد أف تحولوىا على فبلف من الناس ،على وكيلي فبلف من الناس ،أو
قريبي في بلد آخر ،مثبل في مصر مثبل بالجنيو ،فهنا اجتمع عندنا صرؼ وحوالة  .الحوالة طبعا قلنا  :إنها

سفتجة وإنها جائزة ،ال إشكاؿ فيها ،لكن اإلشكاؿ ىنا في الصرؼ .

وىذه المسألة بحثها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي وأصدر فيها قرارا بأف استبلـ الشيك يقوـ

مقاـ القبض عند توفر شروطو ،وأف القيد في دفاتر المصرؼ في حكم القبض ،القيد في دفاتر المصرؼ يعتبر
حكم القبض ،سواء كاف الصرؼ بعملة يعطيها الشخص للمصرؼ أو بعملة مودعة فيو ،فيقولوف  :إننا نقيد في

دفاتر الصرؼ في حكم القبض .

فالذي يظهر واهلل أعلم أف ىذه المسألة يعني فيها تفصيل ،فنقوؿ  :إف القيد في دفاتر المصرؼ في حكم

القبض لكن بشرط أف يكوف المصرؼ يملك العملة المحوؿ لها ،الحظ ىنا  :أف يملك العملة المراد التحويل
إليها ،ال بد أف يكوف المصرؼ يملك المبلغ المراد تحويلو ،سواء كاف في صندوقو المحلي أو في صندوقو

المركزي ،أما إذا كاف المصرؼ ال يملك المبلغ المراد تحويلو بالعملة المراد التحويل إليها فإنو حينئذ ال يجوز
مثل ىذا ،ال يجوز ؛ وذلك ألنو يكوف قد صارؼ بما ال يملكو ،إذا كاف المبلغ المراد تحويلو ليس موجودا في

صندوؽ المصرؼ المحلي وال في ...قيوده أيضا عند المصارؼ األخرى ،وإنما سيقوـ المصرؼ على تأمين النقد

المحوؿ لو مس تقببل ،الذي يظهر واهلل أعلم أف تسلم الشيك أو السند ليس في معنى القبض لمحتواه ،وحينئذ
يكوف المصرؼ قد صارؼ بما ال يملكو وقت المصارفة .

أرأيت لو صارفت صاحب محل ذىب ذىبا قاؿ  :بذىب سوؼ أوفره فيما بعد ولو بعد ساعة ،فإف ىذا ال

يجوز ،ىكذا أيضا ىنا ،ولذلك نحن ننصح من أراد التحويل بعملة أخرى ،أف يحوؿ بعملة شائعة موجودة لدى
البنك ،أف تكوف من العمبلت الشائعة ،مثل مثبل اليورو ،الدوالر ،يعني ىذه تكوف موجودة عند جميع البنوؾ،

لكن ربما يأتي بعملة نادرة قد ال تكوف موجودة عند البنك ،ال في الصندوؽ المحلي وال حتى في المركزي ،عُ َمل

190

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
بعض الدوؿ قد ال تكوف موجودة عند البنك كلو ،فإذا صارؼ البنك بهذه العملة يكوف قد صارؼ بما ال يملك،

وىنا يقع في اإلشكاؿ .

فمجمع الفقو في الحقيقة أطلق العبارة ،ولكن ال بد من ىذا التقييد ،وىو أف تكوف المصارفة بما يملكو

البنك ،حتى لو كاف في الصندوؽ المركزي ،يعني ال يلزـ أف يكوف في الصندوؽ المحلي ،ولذلك ينبغي لمن أراد
أف يصارؼ مع اختبلؼ العملة  ..من أراد أف يحوؿ مبلغا مع اختبلؼ العملة أف يختار عملة شائعة ،بحيث يغلب
على الظن وجودىا في صندوؽ البنك ،فانتبهوا لهذه القضية يا إخواف ،وإذا صارؼ بهذه العملة فإنو يتسلم إما

شيكا أو مثبل سندا رسميا من البنك ويقيد فيو سعر العملة المحولة لو أيضا ،وحينئذ ال بأس بهذا ،ىذا ىو الذي

يظهر واهلل أعلم .

وأنا أذكر أني سألت الشيخ محمد بن عثيمين رحمو اهلل عن ىذه المسألة فقاؿ  :إف فيها إشكاال ،اجتمع

صرؼ وحوالة ،وىي ال تجوز ،لكن يقوؿ  :أجيزىا للضرورة ،يقوؿ  :إنني أجيزىا للضرورة .

والواقع الحقيقي يعني أنها تعتبر في معنى القبض ،وال نقوؿ  :نجيزىا للضرورة ،ىي في معنى القبض

لمحتواه ،ولكن بشرط أف يكوف المصرؼ يملك المبلغ المحوؿ لو .

ىذه يا إخواني الخبلصة لهذا الموضوع ،والموضوع أطوؿ من ىذا بكثير ،لكن ىذه يعني نبذة مختصرة ،ومن

أراد التفصيل فيرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليو ،وىو موجود في المكتبات.
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جمعيات الموظفين
بعد ذلك ننتقل لموضوع آخر ،ولعل الكبلـ فيو ال يطوؿ ،وىو جمعيات الموظفين ،حكم جمعيات
الموظفين ،صورة المسألة أف يتفق عدد من الموظ فين يعملوف في الغالب في جهة واحدة ،مدرسة أو دائرة أو
غيرىما ،على أف يدفع كل واحد منهم مبلغا من الماؿ مساويا في العدد لما يدفعو اآلخروف ،ثم عند موعد محدد

كنهاية الشهر مثبل ،ثم يدفع المبلغ كلو لواحد منهم ،وفي الشهر الثاني يدفع آلخر ،وىكذا ،حتى يتسلم كل

واحد منهم مثل ما تسلمو من قبلو ،سواء بسواء ،دوف زيادة أو نقص .

إذف ىذه صورة المسألة ،اتفق عدد من الموظفين يعملوف في الغالب في جهة واحدة على أف يدفع كل واحد

منهم مبلغا من الماؿ مساويا في العدد لما يدفعو اآلخروف عند موعد معين كنهاية الشهر مثبل ،ويدفع المبلغ كلو
جميعو لواحد منهم ،وفي الشهر الثاني يدفع آلخر حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمو من قبلو ،سواء

بسواء ،بدوف زيادة وال نقص .

يعني مثبل ىؤالء مدرسوف في مدرسة قالوا  :نتفق على جمعية ،نتفق جميعا على أف كل واحد يدفع خمسة

آالؼ لاير ،نجمع ىا الخمسة آالؼ لاير مثبل تكوف مائة ألف لاير ،يعني لو قلنا  :إف عدد ىؤالء المدرسين

يكوف مائة ألف لاير ،مائة ألف لاير تدفع في الشهر األوؿ
عشروف ،وكل واحد دفع خمسة آالؼ لاير مجموعها ّ
ألحدىم ،وفي الشهر الثاني آلخر ،وفي الشهر الثالث للثالث وىكذا.
ىذه صورة جمعية الموظفين ،وقد اختلف العلماء المعاصروف في حكمها على قولين :

القوؿ األوؿ  :أنها جائزة ،وىذا ىو الذي عليو أكثر العلماء ،وقد صدر بو قرار من ىيئة كبار العلماء

بالمملكة ،ومن أبرز من قاؿ بهذا القوؿ الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن العثيمين رحمهما اهلل تعالى.
القوؿ الثاني  :أنها محرمة ،قاؿ بو بعض أىل العلم ،ومن أبرزىم الشيخ صالح الفوزاف حفظو اهلل .

سبب الخبلؼ في ىذه المسألة ىو الخبلؼ في اعتبار ىذه الجمعية من قبيل القرض الذي جر نفعا أو ال،

فمن قاؿ  :إنها من قبيل القرض الذي جر نفعا حرمها ،ومن قاؿ  :إنها ليست من قبيل القرض الذي جر نفعا قاؿ

 :إنها جائزة .

نأتي األدلة ،أدلة من قاؿ بالتحريم وىم أصحاب القوؿ الثاني حاصل أدلتهم ترجع إلى ما قد ذكرتو قبل

قليل ،ترجع إلى أف ىذه المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا ،فكل واحد من المشتركين في ىذه الجمعية إنما

يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيو قرض للطرؼ اآلخر ،وىذه منفعة ،فيكوف ذلك من قبيل القرض الذي جر
نفعا ،وكل قرض جر نفعا فهو ربا ،إذف ىذه وجهة من قاؿ بالمنع ،قاؿ  :إنها من قبيل القرض المحرـ .
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وأما أصحاب القوؿ األوؿ الذين قالوا بالجواز فقالوا  :إف المنفعة التي تحصل للمقرض في ىذه الجمعية ال

تنقص ال مقترض شيئا من مالو ،بل قد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها ،ففيها مصلحة للطرفين :
للمقرض وللمقترض ،وليس فيها ضرر على واحد منهم ،وليس فيها زيادة نفع المقرض على حساب المقترض،
والنفع المحرـ في القرض ىو النفع الذي يختص بو المقرض دوف المقترض ،أما إذا كاف النفع للطرفين ؛

للمقرض وللمقترض ،فإف ىذا ال بأس بو ،وال مانع منو ،كما قلنا في السفتجة .

فإذف قالوا  :إف المنفعة ىنا ال يختص بها المقرض ،وإنما ىي للمقرض وللمقترض جميعا ،وجاء في قرار

ىيئة كبار العلماء في التعليل لهذا القوؿ قالوا  :ألف المنفعة التي تحصل للمقرض ال تنقص المقترض شيئا من
مالو ،وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ،وألف فيها مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد

منهم ،أو زيادة نفع آلخر ،والشرع ال يرد بتحريم المصالح التي ال مضرة فيها على أحد ،بل ورد بمشروعيتها .

فإذف ىذه ليس فيها زيادة وليس ف يها اختصاص المنفعة للمقرض وللمقترض ،فتكوف شبيهة بالسفتجة،

السفتجة فيها مصلحة للطرفين ؛ المقرض والمقترض ،ولذلك قلنا :إنها جائزة ،ىذه أيضا فيها مصلحة للطرفين ؛

للمقرض وللمقترض ،والقوؿ الصحيح في ىذه المسألة ىو القوؿ األوؿ ،وىو أف جمعية الموظفين جائزة ،وال

بأس بها ،وال تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعا ،وىي في الحقيقة قرض معتاد ،ليست قرضا جر نفعا ،ليست

من قبيل القرض الذي جر نفعا ،بل ىي قرض معتاد ،إال أنو يشارؾ في اإلقراض أكثر من شخص ،حقيقة ىذه

الجمعية أنها قرض ،لكن يشارؾ في ىذا القرض أكثر من شخص ،فأوؿ من يأخذ ىذه الجمعية يعتبر مقترضا من

جميع المشتركين فيها ،أوؿ من يأخذ ىذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيها ،وكذلك من يأخذىا

في المرة الثانية يعتبر مقترضا ممن يأخذىا بعده ،ومستوفيا لقرضو من الشخص الذي قبلو ،يعني يعتبر مقترضا

ممن بعده ومستوفيا للقرض ممن قبلو  ،وىكذا في الثالث والرابع ،كل واحد يعتبر مقترضا ممن بعده ،مستوفيا

ممن قبلو ،كل واحد من ىؤالء يعتبر مقترضا ممن بعده ،مستوفيا ممن قبلو ،إال األوؿ يعتبر مقترضا من الجميع،

وإال األخير فيعتبر مستوفيا من الجميع ،ىذه حقيقة الجمعية .

إذف مرة أخرى نقوؿ  :كل واحد من ىؤالء الذين في الجمعية يعتبر مقترضا ممن بعده ،مستوفيا لقرضو ممن

قبلو ،إال األوؿ فيعتبر مقترضا من الجميع ،وإال األخير فيعتبر مستوفيا من الجميع ،بهذا التكييف ال بأس بها ،وال

تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعا .

بعض طبلب العلم كتب بحثا في ىذا ونشر في مجلة ال بحوث ،ذكر أف  ..يعني تقييدا للقوؿ بالجواز وىو

أنو أال يشترط االستمرار في ىذه الجمعية أكثر من دورة ،يعني يقوؿ  :إنو ال يشترط ىذا الشرط ،لو قاؿ  :نريد
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ندخل في الجمعية ،ولكن بشرط أف تستمر ىذه الجمعية دورتين أو ثبلثة أو أكثر ،فيعتبر ىذا محرما ،قاؿ  :ألف

حقيقة ىذه الصورة أف المقرض يشترط على من سيقرضهم أف يقرضوه في دورة أخرى .

وتشبو ىذه المسألة مسألة إذا شرط المقرض أف يقرضو المستقرض مستقببل ،يعني يقوؿ  :ال أقرضك إال

بشرط أف تقرضني ،ال أقرضك إال بشرط أف تقرضني مستقببل ،فما حكم ىذه الصورة ؟ ىذه في الحقيقة تنطبق

عل يها ،فلو قاؿ  :نحن نريد أف ندخل في جمعية الموظفين ،لكن بشرط أف نستمر دورتين أو ثبلثة ،يقوؿ بعض
اإلخوة منع ىذه المسألة وخرجها على مسألة ما إذا قاؿ  :ال أقرضك إال بشرط أف تقرضني مستقببل ،وىذه

المسألة مخرج عليها محل خبلؼ بين العلماء ،فمنهم من منعها قاؿ  :إف ىذا من قبيل القرض الذي جر نفعا،
والصحيح فيها الجواز ،وممن اختار القوؿ بالجواز الشيخ محمد بن العثيمين رحمو اهلل ؛ وذلك ألنو ليس فيها

زيادة ،والشرط المحرـ في القرض ىو ما كاف فيو زيادة ،إنما ىذه اشتراط منفعة في القرض مساوية للمنفعة التي

حصل عليها المستقرض ،ونح ن قلنا  :ليست كل منفعة في القرض تكوف محرمة ،بل المنفعة المحرمة ىي التي
يختص بها المقرض ،وكذلك أيضا إذا كاف فيها زيادة ،أما يعني مثل ىذه الصورة فإنها ال تعتبر من قبيل النفع

المحرـ ،وبناء على ذلك فالذي يظهر ىو عدـ التقييد ،الذي يظهر في ىذه المسألة واهلل أعلم ىو عدـ التقييد .

ولهذا جاء قرار ىيئة كبار العلماء بعدـ التقييد ،فنقوؿ  :جمعية الموظفين جائزة مطلقا ،حتى ولو شرط

االشترؾ فيها في أكثر من دورة ،ولو في دورتين أو ثبلث ،ىذا ىو القوؿ الصحيح في المسألة ،وكما ذكرت ىي
صدر فيها قرار رقم ٗ ٔٙبتاريخ  ٔٗٔٓ/ٕ/ٕٙىػ ،م ن ىيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة والثبلثين برياسة
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل ،وصدر قرار بأنها جائزة ،لم يظهر للمجلس باألكثرية ما يمنع من ىذا

النوع من التعامل .

وبذلك نقوؿ  :الخبلصة في ىذه المسألة  :إف جمعية الموظفين إنها جائزة ،وال بأس بها مطلقا ،مطلقا يعني

من غير تقييد بما ذكره بعض اإلخوة في ذلك ؛ بأال يشترط فيها أف تكوف أكثر من دورة ،بل نقوؿ  :إنها جائزة
مطلقا ،وال تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعا .
ونكتفي بهذا القدر ،واهلل تعالى أعلم .

غدا إف شاء اهلل سنتعرض للتأمين وخطاب الضماف ،ونج يب أيضا عن بعض األسئلة المتراكمة عندنا ،نجيب

عنها إف شاء اهلل تعالى :

سؤاؿ يقوؿ يا شيخ سعد  :توفر لي عمل في بنك ربوي خبلؿ فترة اإلجازة ،علما بأف عملي ليس لو عبلقة

بالمعامبلت الربوبية ،فهل يجوز لي العمل في ىذا البنك ؟
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العمل في البنك الربوي ال يجوز ؛ وذلك ألف الذي يعمل قد يشهد أو يكتب الربا ،والنبي  لعن آكل
الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو  ،حتى وإف لم يكتب الربا كما ذكر السائل قد يشهد ،قد يرى من يتعامل بالربا

ويشهد ،ثم أيضا قد ينتقل للعمل في دائرة وتمر عليو مثل ىذه المعامبلت ويستمرئ مثل ىذا العمل ،ولهذا نرى

أف يبتعد عنو ،ومن ترؾ هلل شيئا عوضو اهلل خيرا منو ؛ ألنو إذا دخل فيو فإنو يصعب عليو الخروج منو ،وكونو ال
يدخل من البداية يكوف ىذا يعني ىو األولى ،حتى ولو كاف في دائرة أخرى ال تتعامل بالربا ،اللهم إال إذا كاف في

نافذة شرعية مثبل أو في فرع إسبلمي ،فهذا ال بأس بو .

أحسن اهلل إليكم ،ما حكم بيع الشقق السكنية قبل بنائها كما يقولوف على الخريطة ؟ وقد عمت البلوى بها

عندنا .

بيع الشقق السكنية قبل البناء بمواصفات معينة مر معنا أنو يمكن أف يعني ..أف ىناؾ عقدا من العقود يمكن

أف تخرج عليو ،نسألكم اآلف سؤاال  :ما ىو العقد الذي يمكن أف تخرج عليو ىذه المسألة ؟

االستصناع ،أحسنت ،ما شاء اهلل ضابطين ،االستصناع ،فالشيء الذي يمكن استصناعو فإنو يجوز ،ولو كاف

يعني ال يكوف فيو تسليم المبلغ كامبل ،وال يكوف مقابل بيع ما ال يملك ،وإنما ىو مجرد أف ىذا الشخص الذي
تتفق معو سوؼ يقوـ بتصني ع شيء معين طبق مواصفات معينة ،ومن ذلك الشقق السكنية الذي ذكرىا األخ
السائل ،فهذا يعتبر من قبيل االستصناع وال بأس بو .

أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،ما اسم الكتاب الذي بين يديك ؟

نعم.

اسمو أحكاـ األوراؽ التجارية في الفقو اإلسبلمي ،وىو كما ذكرت ىو موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة بي .
أحسن اهلل إليكم ،ىل يجوز لمن يدير جمعية الموظفين أف يشترط حصولو على الترتيب األوؿ مع رضا

المشتركين على ىذا ؟

الذي يظهر أنو ال مانع من ىذا ؛ ألننا أجزنا ىذه الجمعية ،فكوف أحدىم اشترط أف يكوف األوؿ أو متقدما

فبل حرج في ىذا ؛ ألف ك ما ذكرنا الضابط في المنفعة المحرمة المنفعة التي يختص بها المقرض دوف غيره ،أما
مثل ىذه فإنها ال تضر  .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،ما معنى شيك مصدؽ ؟
الشيك المصدؽ  . .يمكن األخ السائل ليس لو تعامل كثير بالشيكات  .الشيك المصدؽ ىذا معروؼ

وشائع خاصة عن د التجار ،ومن يتعاملوف بالبيع والشراء ،معنى ذلك أف البنك يحجز قيمة ىذا الشيك للمستفيد،

فعندما تحرر شيكا لفبلف من الناس مثبل ،ثمن مبيع أو غير ذلك ،فنفترض مثبل عشرة آالؼ لاير ،تقوؿ للبنك :

195

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
أريد تصديق ىذا الشيك ،فيختم البنك على ىذا بما يفيد تصديقو ،وحينئذ يحجز مبلغ ىذا الشيك لصالح
المستفيد ،فبل يمكن لك أنت صاحب الشيك ،ال يمكن لك أف تسحب ىذا الرصيد ،بل يحجز تلقائيا

للمستفيد ،ولذلك ال شك أنو في قوة القبض لمحتواه ،بل إف الناس يفضلونو على النقد في الصفقات الكبيرة .

أحسن اهلل إليكم ،طلبت من أخي أف يأخذ لي سلعة بالتقسيط ،وكاف القسط خمسمائة وأربعين رياال،

ويحسم من راتب أخي شهريا ،وأقوـ بإيداع خمسمائة وخمسين رياال في حساب أخي شهريا ،فهل يصح ىذا

الفعل ؟ علما بأف الزيادة لم تشترط ،وإنما ىي من عندي .

الزيادة التي يبذلها المقترض للمقرض حين الوفاء إذا كانت غير مشترطة وال متعارؼ عليها فإنو ال بأس بها،

بل إنها من حسن القضاء ،والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أف رجبل أتى النبي  واستسلف منو بعيرا،
فأتى ىذا الرجل يتقاضاه ،قالوا  :يا رسوؿ اهلل ،ال نجد إال سنا خيرا من سنو  .فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :

أعطوه سنا خيرا من سنو ؛ فإف خير الناس أحسنهم قضاء  فاستدؿ بهذا العلماء على أف الزيادة التي يبذلها
المقترض للمقرض حين الوفاء من غير شرط أنها ال بأس بها ،بل ىي من حسن القضاء .

وبناء على ذلك نقوؿ لؤلخ السائل  :ما داـ أف ىذه الزيادة التي تبذلها ألخيك  ،طبعا العبلقة بينك وبين

أخيك عبلق ة قرض ،ىذه الزيادة التي تبذلها ألخيك حين وفاء القرض ما داـ أنها غير مشترطة وغير متواطأ عليها
وال متعارؼ عليها ،فإنو ال بأس بها ،وتعتبر ىذه من حسن القضاء ،وال حرج عليك في بذؿ ىذه الزيادة .

الزيادة الممنوعة ىي التي تكوف مشترطة أو متعارفا عليها ،أو تكوف من المقترض للمقرض قبل الوفاء ،ولو

على سبيل الهدية .

أحسن اهلل إليكم ،يا شيخ ،زكاة الجمعية ؛ جمعية الموظفين ،كيف تكوف ؟
نعم ،نحن قلنا في التكييف الفقهي للجمعية  :إنها قرض ،والقرض يعتبر دينا ،وذكرنا في درس سابق الفرؽ

بين القرض والدين ،وقلنا  :كل قرض يعتبر دينا  ،وليس كل دين يعتبر قرضا ،وحينئذ ىذا يقودنا إلى معرفة زكاة

الدين ،ىل تجب الزكاة في الدين أو ال تجب ؟

وىذه المسألة بحثها المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،وذكر في القرار أنو ال يوجد

دليل يدؿ على ىذه المسألة ،وإنما ىي مبناىا على التعليل والنظر ،ال يوجد نص في ىذه المسألة ،وإنما مبناىا
على التعليل والنظر ،قرر المجمع في ذلك أف الدين إذا كاف على مليء فيجب زكاتو كل سنة عند تماـ الحوؿ،

وإذا كاف على معسر أو مماطل فإنو ال تجب زكاتو ،وعلى ىذا نقوؿ في مثل ىذه الجمعيات نقوؿ  :أما بالنسبة

لؤلوؿ الذي ي ستوفي حقو فهنا ال تجب عليو الزكاة ؛ ألنو لم يحل الحوؿ ،وىكذا بالنسبة للثاني إلى الحادي
عشر ،ىؤالء ليس عليهم زكاة ؛ ألنو لم يحل الحوؿ ،لكن األخير ىنا ىذا الدين الذي لو في ذمم أصحابو في
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الجمعية حاؿ عليو الحوؿ ،وىو دين على مليء ،فهنا تجب الزكاة ،إذف تجب الزكاة على الثاني عشر أو من
بعده ،أو الثالث عشر إذا كانوا أكثر من اثني عشر ،تجب على الثاني عشر أو الثالث عشر أو من بعده باعتبار

أف ىؤالء لهم ديوف في ذمم آخرين ،وىي ديوف  ..ىذا الدين على مليء ،والدين إذا كاف على مليء باذؿ تجب
في الزكاة عند تماـ الحوؿ عن كل سنة  .نعم

أحسن اهلل إليكم يا شيخ سعد ،بعض األسئلة تدور حوؿ رأيك في المساىمة في شركة المراعي.

نعم ،شركة المراعي كما ذكروا في نشرة اإلصدار التي نشرت في الصحف أف عندىم قروضا ربوية مقدارىا

خمسمائة وخمسة وثبلثين مليوف لاير ،ونسبتها قرابة ٕٕ ،%وبناء على ذلك ال تجوز المساىمة فيها على القوؿ
الذي رجحناه ذكرنا أنو رأي المجمع الفقهي مجمع الرابطة ،وحتى رأي المجمع الدولي ،المجامع الفقهية كلها
متفقة على ىذا ،ورأي اللجنة الدائمة أيضا أنو ال يجوز الدخوؿ واالكتتاب والمساىمة في الشركات التي تتعامل

بالربا ولو بنسبة واحد بالمائة ؛ ألف المساىمة في الحقيقة تنسب لجميع من في الشركة ،ومنها التعامبلت الربوية
 ،فهو في الحقيقة المساىم شريك في الماؿ وفي العمل أيضا ،شريك في الماؿ وفي العمل .

والربا قد شددت الشريعة فيو ،لعن النبي 

آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو ،فأيهما أشد كاتب الربا

وشاىد الربا أو الذي يتعامل بالربا بالوكالة ؟

ال شك أف الذي يتعامل بالربا بالوكالة أشد ،وىذه حقيقة األمر في الشركات التي تتعامل بالربا ؛ ألف ىذه

الشركات ىي تمثل مجموع المساىمين ،يعني من يملك ىذه الشركة ؟ المساىموف  .فأنتم مبلؾ الشركة تنسب

لكم أعماؿ الشركة ،ومنها التعامل بالربا .

فإذف المساىم الذي ساىم في ىذه الشركة ال يخلو من أف يكوف راضيا بهذه القروض الربوية أو غير راض،

فإف كاف راضيا فهو متعرض للوعيد الشديد ،وإف كاف غير راض فيجب عليو التغيير  .إف كاف ال يستطيع  -وىو

الغالب  -فيجب عليو الخروج وعدـ الدخوؿ أصبل في مثل ىذه الشركات التي ال يستطيع تغيير ىذا المنكر فيها
.

فنقوؿ  :إف ىذه الشركة كما ذكرت أعلنت ىذا في الصحف في نشرة اإلصدار أف عندىا قروضا بهذه

النسبة الكبيرة ،ولهذا نرى أنو ال تجوز المساىمة فيها .
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وأما قولهم في أنها تحولت إلى قروض إسبلمية ،ال أدري كيف تحولت ،القرض الربوي ال يتحوؿ إال إذا
وضعت الفوائد       ،

(ٔ)

يوضع الربا ،ال يمكن تحويلو إال إذا وضع الربا،

         

(ٕ)

.

ولو أف الشركة أعلنت توبت ها من الربا وكونت ىيئة شرعية برسم سياسة مستقبلية لوضع الشركة المالي ربما

نقوؿ  :إف الوضع يعني يختلف ،لكن أف تعلن صراحة ىذه القروض الربوية بهذا المبلغ الكبير فنرى عدـ جواز

المساىمة فيها .

أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم اهلل خيرا ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد .

 - 1سورة البقرة آية .179 :
 - 1سورة البقرة آية .179 :
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التأمين
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن
اىتدى بهديو إلى يوـ الدين ،أما بعد،

ىذا ىو الدرس األخير في ىذه السلسلة من ىذه الدروس ،ىذه الدورة المباركة إف شاء اهلل ،كنا باألمس

القريب في الدرس األوؿ ثم إذا بهذه األياـ قد مرت سريعا ومضت جميعا ،وىا نحن في آخر ىذه الدورة،

وىكذا تمر أياـ العمر ،وىذه األياـ والليالي ىي كالخزائن نودع فيها األعماؿ ،وعما قريب تفتح ىذه الخزائن ؛

ومن يعمل مثقاؿ ذرة خيرا يره ،ومن يعمل مثقاؿ ذرة شرا يره .

سنتحدث في ىذا ال درس إف شاء اهلل عن موضوعين  :الموضوع األوؿ عن التأمين ،والثاني عن خطاب

الضماف .

نبدأ بالموضوع األوؿ وىو التأمين :

والتأمين معناه أو تعريفو  :نظاـ تعاقدي يقوـ على أساس المعاوضة أو التبرع ،يعني التأمين بأنواعو نظاـ

تعاقدي يقوـ على أساس المعاوضة أو التبرع أو مختلطا منهما ،يلتزـ فيو طرؼ آلخر بتعويض نقدي يدفعو لو عند
حصوؿ حادث ونحوه ،عند تحقق حادث ونحوه .

وقد أصبح ىذا المصطلح معروفا وشائعا ،بل ومطبقا في جميع دوؿ العالم  .وينقسم إلى قسمين  :تأمين

تعاوني ويسمى  :تبادلي وتأمين تجاري .

ولم يكن التأمين بوضعو المع روؼ اآلف موجودا عند الفقهاء المتقدمين ،ولهذا اعتبر من النوازؿ في ىذا

العصر ،وإف كاف ابن عابدين قد أشار إلى بعض أنواعو في حاشيتو  :رد المحتار على الدر المختار ،ولكن عند
الفقهاء المتقدمين ال يوجد لو ِذ ْكر ،ومن ىنا اختلف العلماء المعاصروف في حكمو ،فبعض أىل العلم ذىب إلى
الجواز مطلقا ،إلى أف التأمين جائز بجميع أنواعو ،سواء كاف تجاريا أو تعاونيا ،ومن أبرز َمن ذىب إلى ىذا الرأي

الشيخ مصطفى الزرقا رحمو اهلل .

وجميع الذين أفتوا بالجواز ىم عالة عليو ،بل إف مصطفى الزرقا ىو أوؿ من أفتى بجواز التأمين مطلقا ،وكل

الذين أفتوا بعده بالجواز ىم عالة عليو ،ويرددوف فقط أدلتو ،ولو كتاب مطبوع منشور ذََك َر وجهتَو في ىذا .

والقوؿ الثاني عدـ جواز التأمين مطلقا ،سواء كاف تجاريا أو تعاونيا ،قاؿ بو بعض أىل العلم ،وإف كانوا قلة،

ولذلك بعضهم يعتبر أف القوؿ بمنع التأمين التعاوني أنو شاذ ،ويَحكي االتفاؽ على جواز التأمين التعاوني .
والقوؿ الثالث تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني .
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القوؿ الثالث فيو تفصيل ،فيحرـ التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني ،وىذا القوؿ ىو قوؿ أكثر العلماء

المعاصرين ،وقد اتفق على ىذا القوؿ المجامع الفقه ية  :مجمع الرابطة ؛ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم
اإلسبلمي ،وكذلك أيضا مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،وىيئة كبار العلماء،
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،كلها متفقة على ىذا الرأي ،والتفريق بين التأمين التجاري والتأمين

التعاوني ،فيحرـ التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني .

ونأتي األدلة ،نبدأ بأدلة تحريم التأمين التجاري ،نبدأ بالقوؿ الثالث فنقوؿ  :التأمين التجاري محرـ ؛ وذلك

لِما يأتي :

أوال  :اشتمالو على الغرر الفاحش ،فهو من عقود المعاوضات المالية االحتمالية المشتملة على الغرر،
ِ
فالمستأمن ال يستطيع أف يعرؼ وقت العقد ما لو وما عليو ،ومقدار ما يأخذ ويعطي ،فقد يدفع قسطا أو قسطين

ثم يحصل لو الحادث ،فيأخذ أكثر مما دفع ،وقد ال يحصل لو حادث أصبل فيدفع جميع األقساط وال يأخذ

شيئا .

ِ
المستأمن ،وقد
وكذلك أيضا بالنسبة للمؤمن ،ال يعرؼ ما لو وما عليو ،فقد يربح كثيرا في عبلقتو مع ىذا

يخسر ،وال شك أف الغرر فيو ظاىر ،وقد نهى النبي  عن الغرر كما في صحيح مسلم .
أيضا من أدلة تحريم التأمين التجاري أنو من ضروب المقامرة ؛ لِما فيو من المخاطرة في المعاوضات المالية،

ِ
المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرـ لو المؤمن كل مبلغ التأمين ،وقد ال يقع الخطر
فإف
فيغنم المؤمن أقساط التأمين ببل مقابل ،وىذا من ضروب المقامرة .

ثالثا  -:أف عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة ؛ ألف المؤمن من الشركة ونحوىا إذا

دفعت للمست أمن أكثر مما دفعو لها من النقود فيكوف ربا فضل ؛ ألنو ماؿ بماؿ مع التفاضل ،وىذا الدفع إنما

يحصل بعد مدة من العقد ،فيكوف ربا نسيئة ،وإذا قُدر أف الشركة دفعت لهذا المستأمن مثلما دفع من غير زيادة
وال نقصاف فيكوف فيو ربا نسيئة فقط .

أيضا مما اشتمل عليو ىذا العقد من المحاذير أنو من الرىاف المحرـ ،أف عقد التأمين التجاري من الرىاف

المحرـ ؛ ألف فيو جهالة وغرر ومقامرة ،ومعلوـ أف الشرع لم يبح من الرىاف إال ما كاف فيو نصرة إلعبلـ اإلسبلـ

وأدلتو وبرىانيو  .كما مر معنا ىذا في درس سابق .

وكذلك أيضا إذا كاف في اإلبل والخيل والسهاـ  ،ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر . 
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أيضا عقد التأمين التجاري فيو أخذ للماؿ بغير مقابل ،وىو محرـ ،أخذ الماؿ بدوف مقابل محرـ ،وقد قاؿ
اهلل تعالى           :

(ٔ)

.

ىذه ىي وجوه تحريم التأمين التجاري
وأما التأمين التعاوني فإنو يبذؿ على وجو التكافل والتعاوف وليس على وجو المعاوضة وطلب الربح ،وما كاف
كذلك فإف الشريعة تجيزه ،ويدؿ لذلك قصة األشعريين ،أو حديث األشعريين ،الذين أثنى عليهم النبي  أنهم

إذا أصابتهم نائبة من نوائب الدىر ،إذا أصابتهم نائبة وشدة وحاجة جمعوا ما عندىم وتقاسموه ،وىذا نوع من
أنواع  ..وىذا في الحقيقة ىو شبيو بالتأمين التعاوني .

وأيضا العاقلة في اإلسبلـ ىي أيضا بمثابة أو شبيهة بالتأمين التعاوني ،العاقلة ،ما معنى العاقلة ؟ يعني إذا

تسبب اإلنساف في قت ل خطأ أو شبو عمد فإف عاقلتو يعني قرابتو من جهة العصوبة ىي التي تدفع عنو الدية،
ملزمة شرعا بأف تدفع عنو الدية ،جبرا ليس اختيارا ،فكل واحد  ..يعني فإذا اجتمعت ىذه العاقلة ودفعت الدية

كل واحد من العاقلة قد يحتاج لمثل ىذا ،فيشبو أف يكوف ىذا يعني مثل التأمين التعاوني .

ثم أيضا إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أف الشريعة تتسامح فيما كاف مبنيا على اإلرفاؽ واإلحساف

والتكافل والتعاوف  .وعلى سبيل المثاؿ القرض ،فإف صورة القرض في األصل صورة ربوية ؛ ألنها معاوضة ماؿ

بماؿ مع عدـ التقابض ،ولكن اإلسبلـ أجاز ىذه الصورة إذا كانت مبنية على اإلرفاؽ والتكافل واإلحساف ،وىو
القرض ،ولذلك إذا أصبح القرض يراد بو الربح والمنفعة والعوض رجع لصورتو في األصل فكاف محرما .

فنعرؼ من ىنا أف قاعدة الشريعة التسامح فيما كاف مبنيا على التكافل والتعاوف ،فنجد أف الشريعة أجازت

ىذه الصورة ،مع أنها ف ي األصل صورة ربوية ،القرض في األصل صورة ربوية ،ولكن الشريعة أجازتها تشجيعا

للمجتمع المسلم على التكافل والتعاوف فيما بينهم .

ولذلك فهناؾ فرؽ بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ،ىذه ىي وجهة إذف أصحاب ىذا القوؿ .

وأما من أجاز التأمين التجاري فمن أبرز أدلتهم في ىذا :

أوال  :أف التأمين فيو مصلحة كبيرة ،وما يوجد فيو من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة ؛ فإف بعض

العقود أجازتها الشريعة مع أف فيها غررا لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة ،كالجعالة مثبل  ،فإف الجعالة فيها

غرر وجهالة ،ولكن الشريعة أجازتها لما فيها من المصلحة .
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201

فقو المعامبلت المالية المعاصرة
قالوا  :فكذلك التأمين فيو مصلحة كبيرة ،والدليل على ذلك اتفاؽ جميع دوؿ العالم على األخذ بهذا

النظاـ ،مما يدؿ على أف جميع العقبلء يروف أف فيو مصلحة .

وأجيب عن ىذا بأف ىذا االستدالؿ غير صحيح ؛ ألف مصالح الشرع على ثبلثة أقساـ  :قسم شهد الشرع

باعتباره ،فهو حجة  .وقسم سكت عنو الشرع فلم يشهد لو باعتبار وال بإلغاء ،فهو مصلحة مرسلة ،وىو محل

اجتهاد  .والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائو .

وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في أدلة القوؿ األوؿ ،فتكوف من القسم الثالث ،تكوف مما شهد

الشرع بإلغائو ؛ لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة .

الدليل الثاني من أدلة القائلين بالجواز  :قياس نظاـ التأمين التجاري على العاقلة ،وقالوا  :العاقلة ضرب من

ضروب التأمين  .إذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز وال نخصو بالتأمين التعاوني .

وأجيب عن ىذا االستدالؿ بأف ىذا القياس قياس مع الفارؽ ؛ ألف األصل في تحمل العاقلة للدية لما يكوف
بين أفراد العاقلة من الرِحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاوف وبَ ْذؿ المعروؼ ،ولو بدوف مقابل،
فهي إذف مبنية على التكافل والتعاوف بين أفراد العاقلة ،وليست مبنية على الربحية والمعاوضة ،بينما عقود التأمين
عقود تجارية استغبللية تقوـ على معاوضات مالية محضة ،وال تمت إلى عاطفة اإلحساف وبواعث الرحمة

والمعروؼ بصلة .

فرؽ كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية ؛ وبهذا ال يستقيم ىذا االستدالؿ .

أيضا من أبرز أدلة القائلين بالجواز ق ياس عقود التأمين التجاري على نظاـ التقاعد ،قالوا  :فإذا منعتم التأمين

التجاري تقولوف إذف بتحريم التقاعد ،تقولوف بتحريم معاشات التقاعد ؛ ألف التقاعد ضرب من ضروب التأمين،
فإنو يؤخذ من الموظف كل شهر قسط ثم يسلم لو بعد تقاعده ،وقد يحصل على أكثر مما بذؿ ،وقد يحصل

على أقل ،قالوا في نظاـ التقاعد  :ىو من ضروب التأمين ،فيلزمكم أنتم إذا قلتم  -يعني أيها الجمهور  -إذا
قلتم بتحريم التأمين التجاري أف تقولوا أيضا بتحريم نظاـ التقاعد .

ولكن ىذا االستدالؿ أيضا محل نظر ؛ ألف ىذا القياس قياس مع الفارؽ ؛ ألف ما يعطى الموظف بعد

التقاعد حق التزـ بو ولي األمر ،باعتباره مسئوال عن رعيتو ،وراعى في صرفو ما قاـ بو الموظف من عمل وخدمة،
ووضع فيو نظاما راعى فيو مصلحة أقرب الناس للموظف أيضا ،ونظر فيو إلى ِ
مظنة الحاجة .
وثم أيضا إف التقاعد تتبرع الدولة بنصف المبلغ ،يعني يستقطع من الموظف نصف المبلغ ،والدولة تتبرع

بنصف المبلغ اآلخر ،فليست معاوضة مالية محضة ،وإنما ىو حق التزمت بو الدولة تجاه موظفيها .
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الحصوؿ
وىذا بخبلؼ التأمين التجاري الذي يقوـ على المعاوضة المحضة ،وتريد أو تقصد منو الشركات
َ
والك ْسب ،ففرؽ بينهما ،ولذلك ال يصح مثل ىذا القياس .
على األرباح َ
ثم إف الموظف إذا أراد تصفية حقوقو قبل بلوغو سن التقاعد ،تصفى لو كامل حقوقو ،ويعطى ما اقتطع منو،

ولكنو إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامية ،فإنو يعطى ما اقتطع منو وتبرع أيضا من الدولة لهذا الموظف ،وإذا توفي

فيصرؼ لورثتو بطريقة روعي فيها مسألة احتياج الورثة ،فإذف قياس التأمين التجاري على نظاـ التقاعد قياس مع

الفارؽ .

أيضا من أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة ،قالوا  :فكما أنك إذا

استأجرت لك حارسا يحرس البيت أو الطريق ،فإنك تعطيو ماال مقابل األماف ،فإف ىذا الحارس إنما فقط
استفدت منو األماف ،ىكذا أيضا في عقود التأمين التجاري تستفيد ببذؿ ىذا الماؿ الذي تدفعو للشركة األماف،

عندما يحصل لك حادث ونحوه  .فإذا جاز بذؿ الماؿ على عقود الحراسة ألجل األماف فيجوز بذؿ الماؿ

لشركات التأمين ألجل األماف .

ولكن ىذا القياس أيضا قياس مع الفارؽ ؛ فإف األماف ليس محبل للعقد في المسألتين ،وإنما محلو في

التأمين األقساط  .ومبلغ التأمين ومحلو في الحراسة األجرة وعمل الحارس ،ىذا ىو محل العقد  :األجرة وعمل

الحارس ،وأما األماف فليس محبل للعقد ،وإنما ىو غاية ونتيجة ،ولو قلنا  :إف األماف ىو محل العقد لما استحق
الحارس األجرة عند ضياع المحروس ،والواقع أف الحارس يستحق األجرة مطلقا ،وىذا يدؿ على أف األماف ليس
ىو محل العقد في المسألتين جميعا ؛ في مسألة التأمين ليس محل العقد وإنما محلو األقساط ومبلغ التأمين،

وفي مسألة الحراسة أيضا محل العقد ليس ىو األماف وإنما ىو األجرة وعمل الحارس .

ىذه ىي أبرز أدلة من قاؿ بالجواز ،وكما تروف أدلة ال تستقيم ،وىذه األدلة كلها ذكرىا الشيخ مصطفى

الزرقا في كتابو التأمين وتناقلها من بعده ممن قاؿ بالجواز .

وبهذا يتبين القوؿ الراجح في ىذه المسألة واهلل أعلم ،وما عليو جمهور العلماء المعاصرين ،وىو التفريق بين

التأمين التجاري والتأمين التعاوني ،يكوف التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني جائزا .

والتأمين التعاوني من أبرز صوره ما يسمى بصناديق األسر والعوائد ،فيوضع مثبل صندوؽ ألسرة من األسر

...وقاـ أراد يتبرع لهذا الصندوؽ بقسط شهري أو سنوي ،وإذا حصل ألي واحد من أفراد األسرة حادث أو مثبل

حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منو  .ىذا يعتبر من صور التأمين التعاوني ،وال بأس بو .
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أما التأمين الذي تمارسو الشركات اآلف فهو في جملتو تأمين تجاري وليس تعاونيا ،وإف َسم ْوه تأمينا تعاونيا ؛

ألنو حتى يكوف تأمينا تعاونيا ال بد أف يقصد بو التعاوف والتكافل ،والواقع أف ىذه الشركات ما قامت أساسا إال
ألجل طلب الربح والكسب ،ولذلك فإنها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني .

ولكن وجود مثل الشركات التي تحقق التأمين التعاوني ليس مستحيبل ،ومع األسف وجد في ببلد الغرب

شركات تحقق التأمين التعاوني ،وكاف األجدر أف توجد في ببلد المسلمين ،لكن الشركات الموجودة لدينا اآلف

ىي في جملتها تقوـ على التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني ،ويفترض إذا قامت الشركة بالتأمين التعاوني أف

تقوـ فقط بإدارة أقساط التأمين ،ولذلك التسمية الدقيقة لها أف نقوؿ  :شركات إدارة تأمين ،ليست شركات
تأمين ،إدارة تأمين ،فهي تأخذ إدارة الشركة فقط األجرة على إدارة ىذه األقساط مقابل أتعاب فقط ،إما أجرة

ثابتة أو يعني بنسبة من األقساط ،لكن أنها تأخذ األمواؿ من ىؤالء المستأمنين وال تعيدىا لهم وتتملكها وتعتبرىا

وسيلة من وسائل الكسب والربح ىذا ىو التأمين التجاري ،لكن لو وجدت شركة ىي فقط تأخذ مقابل أتعابها،
وأما أقساط التأمين فهي تعمل فيها وتستثمرىا لصالح ىؤالء المستأمنين ،فهذا ىو التأمين التجاري ،فتكوف إدارة

الشركة إنما فقط تدير ىذه األقساط .

واألكمل في ىذا واألحسن أال تُرجع األقساط إلى المستأمنين ،وأف تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر

المستطاع ؛ ألنها إذا أُعيدت  ..أُعيد الفائض إلى المستأمنين أصبح فيها معاوضة ،فأكمل درجات صور التأمين
التعاوني ىو مثلما ذكرت ما تمثلو صناديق األسر والعوائد  ،بحيث ال تعاد األقساط إلى المستأمنين ،وإنما

تستثمرىا إدارة الشركة وتخفض األقساط في المستقبل على ىؤالء ،ويكوف ىذا  ..ىذه األمواؿ تستثمر لهؤالء

الذين بذلوا أموالهم على سبيل التكافل والتعاوف فيما بينهم ،وليس على سبيل يعني الربح والمعاوضة .

ولكن لو أعيد لهؤالء المستأمنين بعض األمواؿ الف ائضة فأيضا تكوف من صور التأمين التعاوني إذا كانت

الشركة إنما فقط تديرىا إدارة ،ولكن تبقى فيها شائبة المعاوضة ،ونحن نقوؿ  :إف التأمين التعاوني كلما تخلصنا
من شائبة المعاوضة كلما كاف أكمل وأحسن ؛ ألنو كما ذكرنا يقوـ على اإلرفاؽ والتكافل ،وال يقوـ على

المعاوضة وطلب الربح والكسب .

كما ذكرت الشركات في جملتها اآلف الموجودة تمارس التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني ،ولكن مع

األسف أف بعض الشركات مع ممارستها للتأمين التجاري وتسميتها لو بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء

للتغرير بالناس ،فعلى سبيل المثاؿ شركة م ن الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى ىيئة كبار العلماء في

التأمين التعاوني في مدخل الشركة وقالت  :إنها تسير على ىذه الفتيا ،وقد نقل ىذا إلى مشايخنا في دار اإلفتاء

في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل ،وأصدروا في ىذا بيانا ،ىذا البياف موقع من سماحة الشيخ
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عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي العاـ اآلف الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ ،والشيخ عبد اهلل الغدياف والشيخ

صالح الفوزاف والشيخ بكر أبو زيد ،وجاء في ىذا البياف :

سبق أف صدر عن ىيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعو لما فيو من الضرر  . . .إلى

آخره ،كما صدر قرار من ىيئة العلماء بجواز التأمين التعاوني ،وىو الذي يكوف من تبرعات المحسنين ويقصد بو

مساعدة المحتاج والمنكوب ،وال يعود منو شيء للمشتركين ؛ ال رءوس أمواؿ وال أرباح وال أي عائد استثماري ؛

ألف قصد المشترؾ ثواب اهلل سبحانو .

وىذا واضح ال إشكاؿ فيو ،ولكن ظهر في اآلونة األخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على

الناس ،وقلب للحقائق ،حيث سموا التأمين التجاري المحرـ تأمينا تعاونيا ،ونسبوا القوؿ بإباحتو إلى ىيئة كبار
العلماء ؛ من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم  .وىيئة كبار العلماء بريئة من ىذا العمل كل البراءة ؛ ألف
قرارىا واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ،وتغيير االسم ال يغير الحقيقة ،وألجل البياف

للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب واالفتراء صدر ىذا البياف .
المفتي العاـ  /سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .
وعليو توقيع أعضاء اللجنة .

فهذا البياف صدر ألجل كشف ىذا التلبيس الذي مارستو ىذه الشركات ،تمارس التأمين التجاري وتسميو

التعاوني وتنسبو لهيئة كبار العلماء ،وتغرر بالعامة ،العامة ما يفرقوف ،يأتي وينظر إلى ىذا القرار أو الفتوى ما

يفرؽ ،ما عنده يعني مجاؿ للتدقيق والتأكد .

فينبغي يا إخواف التنبو والتنبيو على ىذا ،ونأمل أنو توجد في المستقبل إف شاء اهلل شركات للتأمين التعاوني،

وىذا يحتاج في الحقيقة إلى فقهاء يقوموف بصياغة نظاـ الشركة من األساس حتى يكوف تأمينا تعاونيا ،أما أف

الشركة تقوـ ثم تريد أف تحوؿ ىذا التأمين إلى تأمين تعاوني ،فهذا يكوف صعبا ؛ ألنو إذا قامت الشركة قامت

على أساس طلب الربح والكسب ،وىذا ال يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني ،التأمين التعاوني قائم على التكافل

واإلرفاؽ ،فإذا قامت الشركة وىدفها األساسي الكسب والربح ىنا ترد اإلشكالية .

والواقع أف األنظمة التي صدرت من ولي األمر ىي بالتأمين التعاوني ،فمثبل التأمين على السيارة الذي صدر

بقرار مجلس الوزراء بتاريخ الثاني عشر من شهر شعباف  ٕٔٗٛىػ ،جاء فيو اإللزاـ بالتأمين التعاوني تجاه الغير

على رخص السائقين ،وأيضا جاء في الئحة التأمين التي صدرت أف التأمين يكوف تأمينا تعاونيا ومتوافقا مع

الشريعة اإلسبلمية .
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فاألنظمة كلها تنص على أف التأمين تعاوني ،حتى التأمين الصحي أيضا منصوص على أنو تأمين تعاوني،

فالخلل في التطبيق ،وإلى األنظمة كلها على التأمين التعاوني الذي ال يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية ،وىنا أؤكد

على ما ذكرتو سابقا من أف األنظمة ليس فيها إشكالية ،األنظمة التي تصاغ ليس فيها إشكالية ،مثبل ما ذكرتو
باألمس نظاـ األوراؽ التجارية ليس فيو إشكالية ،بل فيو مادة  :كل ما يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية فهو ملغى،

فاألنظمة التي تصاغ تصاغ بطريقة جيدة ،ولكن اإلشكالية تأتي من جهة التطبيق والتنفيذ ،من ىذه الحيثية .

لكن  . .فنجد مثبل ىنا قرار مجلس الوزراء واضح في أف اإللزاـ إنما ىو بالتأمين التعاوني وليس التجاري،

ولكن المطبق اآلف ىو التأمين التجاري ؛ لعدـ وجود شركات تطبق التأمين التعاوني ،ولكن نأمل في المستقبل أف

توجد وتقوـ مثل ىذه الشركات ،خاصة إذا نشر الوعي بهذا ،فإف انتشار الوعي مهم جدا لقياـ مثل ىذه
الشركات ،فإذا حصل توعية للمجتمع بمثل ىذا فأظن أف ىذه الشركات ستقوـ في القريب إف شاء اهلل .

ولكن ال بد أيضا من نشر مثل ىذا الكبلـ وتوعية المجتمع بمثل ىذا ،يعني كما مثلنا في الدروس السابقة

با لشركات النقية والشركات المختلطة ،لما حصل وعي عند المجتمع بهذا أصبحت الشركات النقية في تزايد،

ىكذا أيضا إذا أصبح وعي بالتأمين التعاوني وأنو ىو المتوافق مع الشريعة ،بخبلؼ التأمين التجاري فإنو يعني ىذا

الوعي ربما يتولد منو قياـ ىذه الشركات التعاونية .

ولكن ع ندما نريد أف نعالج اآلف الوضع القائم  ،اآلف التأمين أصبح إلزاميا ،والشركات القائمة اآلف تمارس

التأمين التجاري ،وإف أسمتو تأمينا تعاونيا ،فما الحكم في ىذه الحاؿ ؟ نقوؿ  :ال حرج على اإلنساف في

االشتراؾ في ىذا التأمين باعتبار أنو ملزـ ومجبر على ىذا ،ال حرج عليو ،وال يُلزـ بالتهرب منو ؛ ألف بعض
اإلخوة يحاوؿ مثبل أف يتهرب من ىذا التأمين ،ىذا فيو وقوع في الحرج ،خاصة المسألة خبلفية أيضا ،وىذا مما

يجعل المسألة أخف ،فنقوؿ  :الدخوؿ في ىذا التأمين بهذه الطريقة ،يعني مع ىذا اإللزاـ ،ال حرج فيو على

المكلف ،باعتبار أنو مجبر وملزـ ويلحقو حرج لو لم يفعل ذلك .

ولكن إذا دخل في ىذا التأمين باعتبار أنو مجبر ،ووقع لو حادث مثبل ،ووقع لو حادث ،وألزـ الطرؼ اآلخر

بأف يدفع لو أو يتكفل بأف يدفع لو يعني مقابل ،التلف الحاصل في السيارة مثبل ،وكاف ما يدفعو لو عن طريق

شركة التأمين أكثر مم ا بذلو ،يعني مثبل دفع قسطين ،ونفترض أنو بخمسمائة لاير ،بعدما دفع قسطين حصل
حادث سيارة فالتزمت شركة التأمين بأف تدفع تكاليف  ..أو يعني التلف الحاصل من ىذا الحادث ،ولنفترض أنو

ثبلثة آالؼ لاير ،وىنا اآلف سيأخذ أكثر مما دفع ،فما حكم ىذا ؟
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اختلف العلماء في ىذه المسألة ،اختلف العلماء المعاصروف في ىذه المسألة ،فقاؿ بعضهم  :إنو ليس لو

أف يأخذ إال بقدر ما دفع ،إذا كاف ما دفع مثبل إال خمسمائة لاير ليس لو أف يأخذ إال خمسمائة لاير فقط ،قالوا :

ألنو إذا أخذ أكثر مما دفع يكوف قد أخذ ماال بغير حق ،فيكوف ىذا من أكل األمواؿ ؛ أمواؿ الناس بالباطل .

والقوؿ الثاني في المسألة أنو يجوز أف يأخذ ما بذؿ لو ،ولو كاف أكثر مما دفع ؛ ألنو إذا جاز الدفع جاز

األخذ ،وألف قاعدة الشريعة أف الغنم بالغرـ ،والخراج بالضماف ،وألف ىذا أقرب إلى تحقيق العدؿ ؛ إذ إف ىذا

الشخص لو أنو لم يحصل لو حادث ألخذت منو أمواؿ كثيرة ،فكيف نقوؿ  :نجبره على  . .أو نقوؿ لو  :إذا
كاف الحق عليك فابذلو وادفعو ولو بذلت أمواال كثيرة ،أما إذا كاف الحق لك ال تأخذ إال بقدر ما دفعت .

ىذا فيو شيء من عدـ العدؿ ،وىذا القوؿ ىو األقرب أنو إذا جاز الدفع جاز األخذ ،والخراج بالضماف،

والغنم بالغرـ ،وىذا ىو أقرب إلى العدؿ من القوؿ األوؿ ؛ إذ كيف نقوؿ لهذا الشخص  :ادفع لشركات التأمين

ولو بأكثر مما تأخذ ،أما إذا كاف الحق لك فبل تأخذ إال بقدر ما دفعت ،ىذا فيو شيء من عدـ اإلنصاؼ وعدـ

العدؿ ،وفيو مراعاة لجانب دوف جانب ،لماذا تراعي شركات التأمين وال تراعي ىذا الفرد المسكين ؟ تقوؿ لهذا

الفرد  :ال تأخذ إال بقدر ما دفعت ،طيب وإذا لم يحصل لو حادث أخذ منو الماؿ بغير حق ،فكما أنو يؤخذ من

الماؿ فأيضا إذا حصل لو حادث ينبغي أف يأخذ الماؿ أيضا ،ىذا ىو األقرب لئلنصاؼ وإلى تحقيق العدؿ .

واهلل تعالى أعلم .

ىذه نبذة مختصرة عن ىذا الموضوع ،وإال الكبلـ فيو طويل جدا ،بل فيو رسائل علمية ،رسائل دكتوراة،

ولكن ىذه نبذة مختصرة .
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خطاب الضماف
الموضوع الثاني واألخير الذي معنا في ىذه السلسلة من الدروس ىو عن خطاب الضماف ،وخطاب الضماف
تنشأ الحاجة إليو عند الدخ وؿ في مناقصات ونحوىا للقياـ بأعماؿ معينة ،كتنفيذ مشاريع مثبل ،أو تأمين أشياء،
فتقوـ الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضماف من المتقدـ للدخوؿ في تلك المناقصات ،فمثبل تشترط

الدوائر الحكومية لمن يريد الدخوؿ في مناقصة تنفيذ مشروع معين ،أو تأمين أشياء معينة ،يقولوف  :من يريد

الدخوؿ في ىذه المناقصة ال بد أف يأتي بخطاب ضماف .

خطاب الضماف ىذا تصدره البنوؾ ،والغرض من طلب خطاب الضماف ىذا من الجهات الطالبة لو كالدوائر

الحكومية مثبل أوال يكوف ىذا الخطاب بمثابة التأمين في حالة التخلف عن إنجاز ىذه المشاريع ،فيخصم عليو

منها ،وأيضا من فوائد خطاب الضماف ىذا ضماف جدية عرض كل َمن يريد الدخوؿ في المناقصة ،بأف يكوف
إنسانا جادا ،ليس إنسانا متبلعبا أو يريد أف يجرب .

وأيضا من فوائد طلب خطاب الضماف عدـ التورط في خسائر وديوف في حالة رسو العملية على ىذا

المتقدـ ،فيكوف خطاب الضماف ىذا بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدـ للدخوؿ في ىذه المناقصة ،فكأف ىذه
الجهات الطالبة لخطاب الضماف كالدوائر الحكومية مثبل تقوؿ لمن يريد الدخوؿ في ىذه المناقصة  :أعطونا

تأمينا ،لكن بدؿ ما يطلبوا التأمين نقدا يطلبوه عن طريق ىذا الخطاب الذي تصدره البنوؾ .

ولهذا مم كن أف نعرؼ خطاب الضماف بأنو تعهد من البنك بقبوؿ دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد

في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضماف عند عدـ قياـ طالب الضماف بالتزامات معينة تجاه المستفيد .

إذف ىو تعهد من البنك بقبوؿ دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب

الضماف عند عدـ قياـ طالب الضماف بالتزامات معينة تجاه المستفيد.

يعني ىو يشبو التأمين ،كأف البنك يقوؿ  :نحن نلتزـ بأف ندفع لهذه الجهة يعني في حدود قيمة خطاب

الضماف ىذا عند مثبل عدـ تنفيذ المطلوب منو ،أو عند الخصم عليو ،ونحو ذلك .

خطاب الضماف ىذ ا إما أف يكوف بغطاء أو بدوف غطاء ،إذا كاف بغطاء معنى ذلك أف طالب خطاب الضماف

لو رصيد يغطي قيمة خطاب الضماف ىذا ،يعني لو كاف خطاب الضماف ىذا مثبل مائة ألف لاير قيمتو ،وىذا فيو

رصيده مائة ألف لاير أو تزيد ،ىذا يقاؿ  :إنو يعني لو غطاء ،لكن لو كاف مثبل ىذا الذي يريد الدخوؿ في مناقصة

طلب منو خطاب ضماف ،خطاب الضماف ىذا قيمتو مائة ألف لاير رصيده عشرة آالؼ لاير ،لكن البنك ال مانع

لديو ثقة في ىذا العميل أف يعطيو خطاب ضماف بمائة ألف لاير ،فهذا يعتبر خطاب ضماف بدوف غطاء .
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ص ِدره الذي
والتكييف الفقهي لخطاب الضماف إذا كاف بغطاء فإف العبلقة بين طالب خطاب الضماف وبين ُم ْ

الوكالة ،إذا كاف بغطاء فالعبلقة ىي الوكالة ،كأف ىذا الشخص يقوؿ للبنك  :وكلتك في أف تصدر
ىو البنك ىي َ
لي ىذا الخطاب بهذه الطريقة ،والوكالة تصح بأجر وبدوف أجر  .ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على ىذا

الخطاب فبل إشكاؿ فيها .

أما إذا كاف خطاب الضماف بدوف غطاء فالتكييف الفقهي لو أنو ضماف أو كفالة ،فكأف ىذا البنك يضمن

ىذا الشخص الذي يريد الدخوؿ في مناقصة ،يضمنو أماـ الجهة الحكومية مثبل ،والبنك عندما يصدر خطاب

الضماف ال يصدره مجانا ،وإنما يتقاضى عمولة عليو ،واإلشكاؿ ىنا في ىذه العمولة ،يعني إصدار خطاب

الضماف ليس فيو إشكاؿ إال من جهة العمولة التي يأخذىا البنك عليو .

نقوؿ  :ىذه العمولة ما كاف منها مصاريف يأخذىا البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنو ال بأس بها وال

إشكاؿ فيها.

أما أخذ العمولة مقابل إصدار خطاب الضماف فإن ها ال تجوز ألف أخذ مقابل على الضماف محرـ شرعا

فالضماف من عقود اإلرفاؽ واإلحساف ولذلك ال يجوز أخذ عوض مقابل الضماف يقوؿ شخص آلخر اضمني

ولك ألف ىذا ال يجوز محرـ ألنو من عقود اإلحساف واإلرفاؽ كالقرض ال يجوز أخذ مقابل عليو وال عوض عليو

واتفقت المذاىب األربعة على ىذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبهذا نعرؼ أف نظرة اإلسبلـ لضماف
تختلف عن نظرة البنوؾ للضماف فاإلسبلـ ينظر للضماف كما ينظر للقرض على أنو من عقود اإلرفاؽ واإلحساف

بينما البنوؾ للضماف تنظر على أنو من وسائل الكسب واالستثمار وىنا ترد اإلشكالية ولذلك نقوؿ ال يجوز أخذ
عوض من البنك على خطاب الضماف ىذا أما إذا كاف بدوف غطاء فهو ظاىر ألنا نقوؿ في التكييف الفقهي أف

العبلقة عبلقة ضماف أما إذا كاف بغطاء فهل يجوز أخذ عمولة على خطاب الضماف نقوؿ ما كاف مقابل مصاريف

إدارية ال إشكاؿ فيو ما زاد على ذلك ال يجوز حتى لو كاف بغطاء ألنو وإف كانت العبلقة بينهما عبلقة وكالة إال
إنو تبقي عبلقة الكفالة أيضا فهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت ولهذا ليس

للبنك على أف يأخذ على خطاب الضماف سوى الخدمات والمصاريف اإلدارية فقط وصدر في ىذا قرار من

المجمع الف قهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسبلمي وجاء فيو أف خطاب الضماف بأنواعو ما كاف بغطاء

وبدوف غطاء فإف كاف بدوف غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلي غيره فيما يلزـ حاال أو مآال وىذه ىي حقيقة ما يعنى

في الفقو اإلسبلمي باسم الضماف أو الكفالة ،وإف كاف خطاب الضماف بغطاء ،فالعبلقة بين طالب خطاب

الضماف وبين مصدره الوكالة ،والوكالة تصح بأجر أو بدونو مع بقاء عبلقة الكفالة لصالح المستفيد ؛ المكفوؿ

لو.
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ثانيا  :أف الكفالة ىي عقد تبرع ،يقصد بو اإلرفاؽ واإلحساف ،وقد قرر الفقهاء عدـ جواز أخذ العوض على

الكفالة ؛ ألنو في حالة أداء الكفيل مبلغ الضماف يشبو القرض الذي جر نفعا على المقرض ،وذلك ممنوع شرعا
.

ثالثا  :خطاب الضماف ال يجوز أخذ األجر عليو لقاء عملية الضماف ،والتي يراعى عادة فيها مبلغ الضماف

ومدتو ،سواء كاف بغطاء أو بدوف غطاء ،إذا ال يجوز أخذ عمولة على خطاب الضماف ،سواء كاف بغطاء أو بدوف

غطاء ،أيضا جاء في القرار أف المصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضماف بنوعيو الجائزة شرعا مع مراعاة عدـ

الزيادة على أجر المثل ،وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أف يراعى في تقدير المصاريف إلصدار

خطاب الضماف ما قد تتطلبو المهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء ،يعني ما كاف مقابل مصاريف إدارية وخدمات
فعلية حقيقية ال بأس.

ما كاف مقابل الضماف ال يجوز ،ولكن ىنا ينبغي أف نتأكد من أف تكوف المصاريف والخدمات الفعلية

حقيقية ،وال تكوف غطاء ؛ ألف أيضا ربما إذا قلنا مثل ىذا الكبلـ ،كل البنوؾ ستقوؿ العمولة نأخذىا مقابل

خدمات ومصاريف ،فبل بد أف تكوف مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية ،فإذا خبلصة الكبلـ في خطاب
الضماف أنو ال يجوز أخذ عمولة من البنك عليو سواء كاف بغطاء أو بدوف غطاء ،ويجوز أخذ ما كاف مقابل

مصاريف وخدمات فعلية حقيقية ،وىذه نبذه مختصرة عن ىذا الموضوع.

وقبل أف نأخذ ما تيسر من أسئلة حوؿ ىذا الدرس ،أنا وعدتكم أف أجيب عن بعض األسئلة التي استلمتها

من دروس سابقة ،وحرصت على أف آخذ األسئلة المكررة ،أو التي يكوف فيها شيء من اإلشكاالت ،وىي كثيرة

حقيقة ،األسئلة كثيرة جدا ،لكنني سأقتصر على أبرز تلك األسئلة ،أو نماذج منها ،نبدأ أوال :

س :األخ يشكر األخوة على اختيار ىذا الموضوع ،ويقوؿ :قد استفدنا كثيرا ،وىذه مسائل مهمة ،وأيضا ورد

بعض نماذج أخرى تصب في ىذا المعنى ،يعني أنهم يذكروف ىذا الموضوع من المواضع المهمة ،يعني
المعامبلت المعاصرة ،وأنو ينبغي العناية بها واالىتماـ .

ج  :والحقيقة أف المسائل ىي النوازؿ عموما ،سواء كانت في األمور المالية أو في غيرىا ،النوازؿ والمسائل

المعاصرة ىي من المسائل المهمة جدا ،والتي ينبغي لطالب العلم العناية بها.

ويبلحظ التقصير من بعض طبلب العلم في فهم ىذه المسائل ،وفي العناية بها ،وفي متابعة أيضا ما قد

يصدر من اجتهاد جماعي فيها ،وكما قلنا  :إف االجتهاد الجماعي الذي يكوف من الهيئات العلمية والمجامع

الفقهية ،أقرب إلى التوفيق من االجتهاد الفردي ؛ ألف مثل ىذه المجامع والهيئات تجمع نخبة من علماء العالم

اإلسبلمي على مناىج مختلفة ،وفقهاء من مذاىب مختلفة ،من المذىب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي،
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وأيضا يؤتى بخبراء متخصصين ،إذا كاف مثبل الموضوع اقتصاديا ،يؤتى بخبراء من االقتصاد ،إذا كاف طبيا يؤتى
بأطباء وىكذا ،فمتابعة مثل ىذه الهيئات والمجامع مهم جدا لطالب العلم ،وأنا أرى أقترح على األخوة القائمين

على تن ظيم ىذه الدورات ،وعلى رأسهم الشيخ فهد ،أف يبلحظوا ىذا في الدورات القادمة ،أف يجعلوا درسا في
النوازؿ ،وفي المسائل المعاصرة ،وال يلزـ أف تكوف مالية ،في النوازؿ عموما ،ىناؾ عدة أفكار في ىذا مثبل ،أف

يكوف مثبل قرارات المجمع الفقهي ،يصلح أف يكوف موضوعا أو مادة لدورة علمية أو قرارات ىيئة كبار العلماء،

أو النوازؿ عموما ،فقو النوازؿ ،فمثل ىذه الموضوعات من الموضوعات المهمة ،ومن الفقو العملي الذي يحتاج

لو الناس.

أيضا ،ورد حقيقة مجموعة من األسئلة حوؿ أوقات الصلوات.
س :وىذه األسئلة تنوعت بعضها يقوؿ :ىل اإلشكالية في وقت الفجر فقط ،أو في جميع األوقات؟

ج :اإلشكالية في الحقيقة في الفجر فقط .اإلشكالية إنما ىي في الفجر فقط .وقلت لكم :إنها تتراوح ما

بين ست= عشرة دقيقة إلى اثنتين أو ثبلث وعشرين دقيقة ،وفي الصيف يكوف الفارؽ كبيرا ،ىذه األياـ يكوف

كبيرا ،الفرؽ تقريبا اثنين وعش رين دقيقة ؛ ولذلك ينبغي االحتياط في صبلة الفجر خاصة في الفريضة ،لكن في

االعتداؿ الربيعي والخريفي يتقلص الفرؽ إلى ست عشرة دقيقة أو سبع عشرة دقيقة ،وأنا أعجب كثيرا من أف

تكوف ىذه المسألة محبل للجدؿ ،وربما حتى النزاع ،وأعتبر أف ىذا من مظاىر ضعف المسلمين ،إذا أف الفجر

يطلع كل يوـ يا إخوة ،كل يوـ يطلع الفجر ،وكل من رصد الفجر تبيّنت لو ىذه اإلشكالية ،ولكن المشكلة أف
بعض اإلخوة ليس عنده استعداد ألف يخرج يعني خارج المدينة ويرصد ،وال يقبل أيضا بقوؿ الراصدين الثقات،

ىنا ترد اإلشكالية ،كما ذكرت أنا أعتبر أف ىذا من مظاىر ضعف المسلمين ،وإال كيف أف ىذه المسألة تمر في
السنة أكثر من ثبلثمائة وخمسين مرة ،ومع ذلك لم تحسم بعد ،بل إنها تصبح محبل للنزاع والجدؿ بين

المسلمين ،يفترض أف تكوف ىذه المسألة مفروغا منها ومنتهية ،وحسمت ،لكن أف تبقى ىذه المسألة معلقة،

ويتكرر الكبلـ فيها ،ويثار النزاع فيها ،أنا أعتبر ىذا يعني في الحقيقة مشكل ،إذا إف الفجر يطلع كل يوـ ،من

أشكل عليو وقت صبلة الفجر ،يخرج ويراقب بنفسو ،يذىب ويراقب بنفسو ،ويرى متى يطلع الفجر حقيقة ؛

الفجر المعتبر الفجر الصادؽ ،فأقوؿ اإلشكالية في صبلة الفجر ،لكن في صبلة الظهر أيضا والعصر إشكالية

يسيرة ،يعني دقيقتين لثبلث دقائق فقط ،تقديم دقيقتين لثبلث دقائق ،لكن ينبغي االحتياط وعدـ المبادرة ألداء
السنة الراتبة خاصة الظهر ؛ ألنو يؤذف على وقت النهي ،وأحيانا يتأخر دقيقة واحدة ،وفي كثير من أياـ السنة

يكوف األذاف على وقت النهي ،فيحتاط ويتأخر من دقيقتين إلى ثبلث ،لكن بعد ثبلث دقائق تكوف الشمس قد
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زالت ،وأما المغرب ففيو أيضا تأخير يسير احتياطا ،وىذا ال يضر ،والعشاء فيو تأخير من جهة ألجل التوسعة على

الناس ،ساعة ونصف صيفا وشتاء ؛ ألجل التوسعة على الناس ،ىذا ما يتعلق بوقت صبلة الفجر .

وبعض األ خوة يسأؿ عن لجنة مشكلة في ىذا ،اللجنة انتهت من الموضوع ورفعت دراسة إلى الجهات

المختصة ،وستعرض إف شاء اهلل تعالى على المشايخ في دار اإلفتاء للنظر فيها ،وقد تقر النتيجة أو ال تقر ؛ ألنو

ال تزاؿ ىناؾ عقبات كبيرة ،قد تقر وقد ال تقر ،لكن ينبغي التنبو والتنبيو على مثل ىذه المسألة ،خاصة النساء

في البيوت.

س :ىذا يقوؿ يسأؿ عن شحن الجواالت على كهرباء المسجد.

ج :وىذا السؤاؿ يتكرر ،النبي  روي عنو أنو رخص في السوط والعصا في اللقطة ،وإف كاف ىذا الحديث
في سنده مقاؿ ،ولكن يغني عن الحديث الذي في الصحيحين أف النبي  مر على تمرة في الطريق فقاؿ :
لوال أف أخشى أف تكوف من الصدقة ألكلتها  فدؿ ذلك على أف الشيء اليسير يتسامح فيو ،فالنبي  ما
منعو من أكل ىذه التمرة إال إنو يخشى أف تكوف من الصدقة ،وىي ممنوعة على آؿ محمد ،ال تحل لمحمد وال

آلؿ محمد الصدقة ،فدؿ ذلك على أف الشيء اليسير كالسوط والعصا والرغيف؛ كما ذكر الفقهاء يتسامح فيو،
وال يلزـ تعريفو ،ويجوز أخذه بدوف تعريف ،ونظير ذلك شحن الهاتف الجواؿ على كهرباء المسجد ،كلفة يسيرة،

يسيرة جدا ال تتجاوز ىبلالت ،والمساجد قد قامت الدولة وفقها اهلل بتوفير الكهرباء لها ،ولذلك فاألمر فيو سعة

.

س :لو اتفقت مع شخص على أف يأخذ أموالي لمشروع أنا بالماؿ وىو بالجهد ،اتفقنا على أف الربح

والخسارة بالنصف ،ىذا السؤاؿ يتكرر لكن بأساليب مختلفة ،وخسرت الشركة .

ج :ىذا الشخص الذي يعمل معك بجهده ،ال يتحمل شيء من الخسارة ،وىذا الشرط غير صحيح ،ىو

خسر جهده فقط ؛ ألف ىذه مضاربة ،إذا دفعت أنت ماال ،وىو عمبل ،منك الماؿ ومنو العمل ،ىذه مضاربة،
والمضاربة ال يتحمل المضارب الذي ىو العامل فيها الخسارة ،وفي الحقيقة خسر جهده ،وحينئذ تكوف الخسارة

على صاحب الماؿ فقط ،حتى لو شرط عليو الخسارة ،فهذا شرط غير صحيح ،فالقاعدة في المضاربة كما قرر

الفقهاء أف الربح على ما اتفقا عليو ،والخسارة على رب الماؿ ،فقوؿ األخ في سؤالو وقد تكرر أنهما يتفقاف على
أف تكوف بينهما الربح والخسارة أنصاؼ ،أما الربح فبل إشكاؿ ،اإلشكاؿ في الخسارة ،تكوف خسارة الكل على

رب الماؿ ،وأما المضارب وىو العامل ،فبل يتحمل شيئا من الخسارة .

س :ما حكم فوائد البنوؾ ،ىل يجوز لصاحبها أف يأخذىا ويتصدؽ بها للفقراء أو بناء حمامات أو طرؽ ؟
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ج :ىذه المسألة سبق أف أشرنا لها في حكم التصرؼ في الماؿ الحراـ ،وقلنا  :إنها تصرؼ في وجوه البر،

فيما ينفع المسلمين ،وال يلزـ أف تكوف في حمامات ؛ ألف تبدؿ المفسد غير تبدؿ الذات ،ولهذا لما أىدي

للنبي 

ىدية ،قيل  :يا رسوؿ اهلل ،إنها تصدؽ بها على من أىدت ىذه الهدية ،قاؿ  :ىي لها صدقة ،ولنا

ىدية ،فتبدؿ المفسد غير تبدؿ الذات ،فلذلك نقوؿ :إذا أراد اإلنساف أف يتخلص من الماؿ الحراـ سواء كاف

ربا أو غيره ،فإنو ينفقو في مصالح المسلمين بنية التخلص ال بنية التقرب.

س :ما حكم شراء سيارة من البنك ،وىو يملكها تقسيطا ،ثم بيعها عليو مباشرة دوف تواطؤ ،كأني فهمت

عدـ الجواز ؟

ج :حديث صحيح ،نحن قلنا :ىذا ىو التقسيط المباشر ،ىذا جائز ،قد حكي ابن حجر اإلجماع عليو ،إذا

كاف البنك يملك السيارة ،ويبيعها عليك بالتقسيط ،فهذا ال إشكاؿ في جوازه .

بعض المحبلت تقوؿ اشتر ىذه السلعة ،وخذ األخرى مجانا ،ال بأس بهذا ؛ ألف غاية ما في األمر ىو

تخفيض ىذه السلعة بطريق غير مباشر ،بدال ما يقوؿ ىذه السلعة بثمانية رياالت مثبل ،يقوؿ خذ ىذه بعشرة

رياالت ،والثانية مجانا ،وليس في ىذا جهالة ،وال تنطبق عليو قاعدة الميسر .
س :بعض الجرائد تشترط إرساؿ الجواب عن طريق رسائل الجواؿ .

ج :ىذا ال يجوز ،وىنا تنطبق عليو قاعدة الميسر ؛ ألف رسائل الجواؿ لها كلفة ،وىذا المتسابق قد يربح

وقد يخسر ،فتنطبق عليو قاعدة الميسر ،والتردد بين الربح والخسارة .

س :لو اشتريت بضاعة ثم قاؿ لي صاحب المحل :خذ ىذا كوبوف سحب ،ولم أقصد أف يدخل في

المسابقة فهل أدخل أـ ال؟

ج :نقوؿ :ىذا يجوز بشرطين :الشرط األوؿ أف تكوف البضاعة بسعر السوؽ ،يعني ال يزيد في أسعار

البضائع ألجل ىذه المسابقة ،وال يكوف لهذا الكوبوف ثمن ،وإنما يبذؿ مجانا ،والشرط الثاني :أف يشتري ىذا
الشخص ما يحتاجو فعبل ،فإذا تحقق ىذاف الشرطاف فبل حرج.

س :ىل توافق البنوؾ والشركات على ضوابط الجواز في التأجير المنتهي بالتمليك ؛ ألنو يلحق بها ضرر .

ج :إخواني ،ينبغي أف نخضع الشركات لشرع اهلل 

وال نبرر بالواقع ،الحراـ حراـ ،والربا ربا ،ولذلك

ينبغي أف تخضع الشركات والمؤسسات كلها والمجتمع لشرع اهلل  ال أف نخضع الشرع للواقع ،فيبلحظ أف

بعض الناس يحاوؿ تبرير الواقع ،إذا وجد شيء موجودا وقائما ،أخذ يبرر لو ،وربما لوى أعناؽ النصوص ،وربما
أتى بقواعد ال تنطبق وحاوؿ تطبيقها على ىذا ،كل ىذا ألجل أف يبرر الواقع ،وأف يقوؿ :إف ىذا واقع ،إنو جائز

وإنو صحيح ،وإنو ال حرج فيو ،ىذا منهج غير صحيح ،ينبغي أف نخضع الشركات كلها لدين اهلل ولشرع اهلل،
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وأطلعني أحد اإلخوة في درس سابق على عقد إيجا ر إحدى شركات السيارات التي تبيع بالتقسيط ،ووجدت أف
العقد سليم وال إشكاؿ فيو ،كانت تبيع بتأجير منتو بالتمليك لكن عرضتو على مشايخ فصاغوه بصياغة جيدة،

فأصبح عقد إيجار مع وعد بالبيع ،مع وعد بالتمليك ،ىذا بإمكاف الشركات أف تصيغ العقود صياغة صحيحة،
وتسلم من اإلشكاالت ،وتحصل على غرضها وعلى مرادىا .

س :قاؿ  :ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر  ىل معنى ال سبق أي ال تحل مسابقة يكوف فيها

دفع من المتسابقين في المسابقة التي فيها ،أو أف المعنى ال تحل مسابقة يكوف فيها عوض ،ولو من طرؼ ثالث،

إال في ىذه األمور الثبلثة ،أرجو توضيح األمر مشكل جدا .

ج :المسألة ليس فيها إشكاؿ ،المقصود أنو ال يحل بذؿ العوض من المتسابقين ،سواء كانوا اثنين أو أكثر،

إال في ىذه األمور الثبلثة ،أما لو كاف بذؿ العوض من غير المتسابقين ،فإف ىذا يكوف من قبيل الجعالة ،كما

ذكرنا ىذا في الدرس الذي تكلمنا فيو عن المسابقات ،إذا كاف بذؿ العوض من المتسابقين أو من بعضهم ،ىذا
ىو الذي ال يجوز إال فيما استثناه النص ،أما إذا كاف بذؿ العوض من طرؼ خارجي ،فهذا من قبيل الجعالة ،من

فاز في ىذه المسابقة فلو كذا .

س :ىل بيت التمويل الكويتي داخل في الشركات النقية؟

ج :نعم بيت التمويل الكويتي ال شك إنو من المؤسسات اإلسبلمية ،بل إنهم متشددوف ،فبل يتعاملوف إال مع
الشركات النقية ،وال يتعاملوف مع الشركات المختلطة ،وىو من المؤسسات اإلسبلمية القبلئل التي تشترط ىذا

الشرط ،وينبغي يا إخواف المؤسسات اإلسبلمية والبنوؾ اإلسبلمية تشجع ،حتى لو وجد فيها بعض اإلشكاالت
واألخطاء ؛ ألف من يعمل البد أف يخطئ ،فاألخطاء ممكن أف تعالج ،ويناصح القائموف على تلك المؤسسات،
وعلى تلك الجهات ،ىذا ىو المنهج السليم ؛ ألنو يبلحظ أف بعض الناس يشن حملة على البنوؾ اإلسبلمية،

وعلى المؤسسات اإلسبلمية ،بل ربما يفضل ال بنوؾ الربوية على البنوؾ اإلسبلمية ،وىذا منهج خطير يا إخواف،
إذا قاـ أحد بأي شيء ،يعني اجتهد بأي شيء فيو نفع لؤلمة ،ينبغي أف يشجع ،وأف يناصح إذا وجد عنده أخطاء،

فاألخطاء تعالج ،وبهذا تنتهض األمة ،أما إذا قاـ اإلنساف واجتهد وأخطأ ،وصادرنا جميع جهوده ،فهذا منهج غير
صحيح ،كل من قاـ بجهد يعني مجتهدا فيو ،فإنو ينبغي أف يشجع ،وإذا وجدنا منو خطأ فإنو يناصح ،سواء كاف

في مجاؿ اقتصاد أو اإلعبلـ أو غير ذلك ،يعني عندما قامت البنوؾ اإلسبلمية ،ينبغي أف يشجع ىذه البنوؾ،

الشركات النقية ينبغي أيضا أف تشجع ،وأف تعالج األخطاء ،األخطاء تعالج ،اإلعبلـ اإلسبلمي أيضا ينبغي أف
يشجع ،يعني مثبل قناة المجد لما قامت ينبغي أف يشجع القائموف عليها واألخطاء التي فيها ال بد أف توجد

أخطاء ،البد ما تجد عمبل كامبل وسليما مائة بالمائة ،األخطاء التي فيها تعالج ،يكوف ذلك عن طريق المناصحة،
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واإلخوة القائموف عليها يقبلوف بالمبلحظات ،سواء البنوؾ اإلسبلمية واإلعبلـ اإلسبلمي ،بهذه الطريقة تنهض

األمة ،أما أننا إذا وجدنا أخطاء يسيرة في مؤسسات ،صادرنا جميع حسناتهم ،وجميع جهودىم ،ففي تصوري أف

ىذا منهج غير صحيح ،وال تنهض األمة بمثل ىذه الطريقة ،وىذا المنهج ،ثم أيضا فيو شيء من عدـ اإلنصاؼ
وعدـ العدؿ.

س :ما حكم قصد بعض محطات للتعبئة ،يعني يقصد إذا كانوا عندىم ىدايا .

ج :ال بأس بهذا ؛ ألنها ال تنطبق عليها قاعدة الميسر ،غاية ما في األمر أف صاحب المحطة قد تنازؿ عن

بعض حقو بإعطائك ىذه الهدية ،فكأنو خفض السعر بطريق غير مباشر ،والعاقل يختار ما كاف أقل سعرا.

س :يقوؿ بعض إخواننا الصالحين لديهم محفظة خاصة ،ويجمع فيها أمواؿ ،ويساىم في الشركات النقية،

ىل يجوز لنا أف نعطيها مساىمات؟

ج :ال بأس بهذا ،الشركات النقية معناىا أنها نقية من الربا ،وإف كانت النقاوة نسبية كما ذكرنا ،لكن من

حيث الحكم نقوؿ  :يجوز ذلك إف شاء اهلل ،فالحكم شيء ،والورع شيء آخر ،من أراد الورع كما ذكرنا ،يعني

ما تجد نقيا مائة بالمائة ،ولكن من حيث الحكم الشرعي نحكم بما ظهر ،فنقوؿ ىذه الشركات ما داـ أف

القائمين عليها لم يعودوا يتعاملوا بالربا وأعلنوا توبتهم ،ورسموا سياسة مستقبلية ،لعدـ التعامل بالربا ،فنقوؿ ال

بأس بالدخوؿ في ىذه الشركات النقية ،والمساىمة فيها .
س :ما رأيك في اللجاف الشرعية في البنوؾ؟

ج :كما ذكرنا قبل قليل ،كل من اإلخواف اجتهد في أمر يفيد المسلمين ،ويفيد األمة ،ينبغي أف يشجع ،وأف

يناصح إذا وجد منو خطأ ،ىذا ىو الطريق الصحيح ،والذي كاف عليو السلف ،الذي كاف عليو الصحابة
والتابعوف ،أما إننا نصادر جهود الناس ىذه ليست فيها إنصاؼ ،فاإلخوة الذين تعاونوا مع البنوؾ ،واجتهدوا معهم

جهدىم مشكور ،وىم مجتهدوف ،إف أصابوا فلهم أجراف ،وإف أخطأوا فلهم أجر واحد ،وبعض المشايخ كاف لو
جهود في تحويل بعض البنوؾ الربوية إلى بنوؾ إسبلمية ،يعني مثبل البنك األىلي اآلف سيتحوؿ مع نهاية ىذا العاـ

إلى بنك إسبلمي ،حسب المصادر القرار قبل شهرين ،أنو سيتحوؿ بكاملو لبنك إسبلمي ،ىذا بفضل اهلل  ثم

بفضل جهود اإلخوة المشايخ الذين تعا ونوا مع ىذه البنوؾ في سبيل تحويلها إلى بنوؾ إسبلمية ،أو على األقل

إلى تقليل اإلشكاالت عندىا.
؟

س :لماذا ال يقوـ الناس بالشراء بالتقسيط بدال من الدخوؿ في التأجير المنتهي بالتمليك مع الوعد بالتمليك
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ج :أشرنا إلى شيء من ىذا ،قلنا  :إف الشراء بالتقسيط  -إذا اشتريت بالتقسيط  -انتقلت لك ملكية

المبيع ،فلك أف تبيعو مباشرة ،يعني اشتريت سيارة بالتقسيط من حين تستلمها تبيعها مباشرة ،انتقلت لك

الملكية ،لكن في التأجير المنتهي بالتمليك تبقى الملكية باسم المؤجر ،تبقى السيارة ملكا للمؤجر ،فبل تتصرؼ
فيها حتى تنتهي من سداد ج ميع األقساط ،لكن يمكن في البيع بالتقسيط ،يمكن أف تبيع بالتقسيط وترىن
السيارة بثمنها ،وبذلك ال يستطيع ىذا المشتري أف يتصرؼ فيها ببيع ،وىذا مخرج شرعي ،وىي أحسن من

طريقة التأجير مع الوعد بالتمليك ؛ ألف ىذه الطريقة شرعية ،والرىن قد ذكره اهلل تعالى في القرآف ،والنبي 
توفي ودرعو مرىوف عند يهودي ،فالرىن ىو توثيق شرعي ،وىو أحسن من التأجير ،حتى الصور الجائزة مع الوعد

بالتمليك ،الرىن أحسن من ىذا كلو ،وىو الطريقة الشرعية .

س :يقوؿ :ىناؾ قوؿ بأف الماؿ الحراـ ال يورث ،ويجب على الورثة التصدؽ بو ،ما صحة ىذا القوؿ؟

ج :ا لمحرـ ينقسم إلى قسمين :محرـ لكسبو ،ومحرـ لوصفو ،كما ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو

اهلل ،المحراـ لوصفو كما لو كاف خمرا مثبل ،أو ماال مغصوبا أو مسروقا ،فإف ىذا ال يورث ،وإذا كاف ماال

مغصوبا يجب رده على غاصبو ،أو ماال مسروقا يجب رده على من سرؽ منو ،أو خمرا يجب إتبلفو ،أما إذا كاف
محرما لكسبو كالربا مثبل ،فإنو يحل للوارث ،يباح للوارث ،فالقاعدة في الماؿ المحرـ لكسبو أنو إنما يحرـ على

الكاسب فقط ،الماؿ المحرـ لكسبو أنو إنما يحرـ على الكاسب فقط ،ىذه تصح أف تكوف قاعدة ،الماؿ

المحرـ لكسبو يحرـ على الكاسب فقط ،وال يحرـ على ما انتقل إليو ال بشراء وال بهبة وال بميراث ،بينما المحرـ

لوصفو حراـ مطلقا ،على من يحوزه ،وعلى من ينتقل إليو ،أما المحرـ لكسبو ،فإنما يحرـ على الكاسب فقط،

وأكتفي بهذا القدر .ونجيب على ما تيسر من األسئلة حوؿ درس اليوـ.

س :أحسن اهلل لك فضيلة الشيخ :يقوؿ ما رأيكم في شخص حدث لو حادث ،وىو لم يؤمن ،فأتي بأحد

أقاربو ممن قد أ من ،فأخذ تأمينو ،فهل يجوز ذلك؟

ج :ال يجوز مثل ىذا ؛ ألنها اشتملت على خداع وكذب وتزوير ،ثم أيضا المؤمن أو المستأمن على

الصحيح ،المؤمن ىي تعتبر الشركة ،المقصود أف ىذا الشخص المستأمن قد عقد عقدا مع المؤمن ،فكونو يأتي
بشخص أخر بدال عنو ،يكوف ىذا قد أخذ ماال بغير حق ،فضبل عن الكذب والغش والتغرير والخداع ،فإنو ال

يجوز مثل ىذا ؛ نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ  :ماذا لو كاف المتقاعد يأخذ راتبو التقاعدي من شركة ،فهل ىذا محرـ؟

ج :الراتب الت قاعدي ال بأس بو حتى لو كاف من شركة على الصحيح ،وال بأس بو ؛ ألنو في الحقيقة قد

اقتطع جزء من راتبو ،وجمع لو مع تبرع من الشركة أيضا بجزء آخر من الماؿ ،ولذلك بعضهم يجعل ىذا قسما
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ثالثا من أقساـ التأمين ،ويسميو التأمين االجتماعي ،ويقسمونو إلى قسمين :رواتب التقاعد ،والتأمينات

االجتماعية ،فمثل ىذا الذي يظهر أنو ال بأس بو ؛ نعم .

س :أحسن اهلل إليكم ؛ يقوؿ :توجد أوراؽ ملصقة على مكاف الصراؼ اآللي في ىذه األياـ يكوف مكتوبا

عليها أف أقضي دينك بدوف فوائد ،اتصلت على ىذا الشخص مستفسرا عن الكيفية ،فقاؿ :ىل تريد أف تشتري

أ سهم؟ ،قلت :نعم ،قاؿ :كم دينك؟ قلت لو خمسين ألف لاير ،قاؿ :أنا أقضي عنك دينك ،وعند بيعك لؤلسهم
تعيد لي مالي ،وأعطني ما تجود بو نفسك ،أنا ال أشترط عليك شيئا.

ج :مثل ىذا فيو إشكاؿ ؛ ألنو عندما يقوؿ :أنا أبيعك أسهما تقضي دينك وتعطيني ما تجود بو نفسك ،كأنو

في الحقيقة قرض بفائدة ،كأنو يقوؿ أقرضك ما تسدد بو ىذا الدين بهذه الفائدة ،وىي ما تجود بو نفسك ،ولكنو

جعل ىذا غطاء ،أو حيلة ،جعل ىذه األسهم بمثابة التحايل على ىذا القرض ،فبدؿ ما يقوؿ أقرضك بفائدة،

جعل ىذه العملية ،عملية بيع األسهم ،ولهذا ىذا التعامل في شبهة ،نعم .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ ما حكم ما يسمى بالتأمين الشامل؟

ج :التأمين الشامل يشمل التأمين على الحياة ،والتأمين على الرخصة ،والتأمين على المركبة ،والتأمين على

كل شيء ،والتأمين الموجود اآلف ىو التأمين التجاري ،التأمين الشامل في الحقيقة إنما تمارسو شركات التأمين

التجاري ،وسبق أف ذكرنا أف الراجح ىو تحريم التأمين التجاري ،ولهذا نقوؿ :إف مثل ىذا التأمين الشامل ،إنو
محرـ ،وال يجوز من التأمين إال التأمين التعاوني واالجتماعي ،مع أف االجتماعي أيضا يدخل فيو التعاوني ،نعم .

س :أحسن اهلل إليكم ؛ يقوؿ :لي أخ يتاجر باألسهم في شركات كثيرة وبعضها ربوي ،فقلت لو :ىذا ال

يجوز ،فقاؿ :أنا ال أستثمر معهم استثمارا طويل األجل ،أنا فقط اشتري عدة أسهم وأبيعها في ظرؼ دقائق ،علما

بأنو يشارؾ في شراء األسهم عن طريق الحاسب اآللي في بيتو.

ج :نعم ،وال شك أف الذي يضارب يبيع ويشتري أخف من الذي يستثمر ويستفيد من األرباح ،ولكن الواقع

أنو عندما يضارب أنو يأخذ وقتا ،قوؿ السائل بأنو في دقائق ،ال أظن أف ىذا صحيحا ،فسيأخذ على األقل
ساعات ،ولو في بعض األياـ ،معلوـ أف الوقت ولو كاف قصيرا في عالم األسهم لو أثره في الربح والخسارة،

ولهذا فإف مثل ىذا التعامل يشوبو شبهة الربا ،واحنا كنا ذكرنا في ثاني درس من ىذه السلسلة من الدروس ذكرنا
خبلؼ العلماء المعاصرين في حكم الدخوؿ في الشركات المختلطة ،التي أصل تعاملها مباح ،لكنها تتعامل

بالربا ،وذكرنا قوؿ العلماء في المسألة ،وأف القوؿ الصحيح أنو ال يجوز الدخوؿ فيها ،ولو كانت نسبة الربا فيها
واحد بالمائة ؛ ألف من يدخل فيها ىو في الحقيقة مشترؾ في الماؿ وفي العمل ليس فقط في الماؿ ،بل في

الماؿ وفي العمل ،وجميع أعماؿ ىذه الشركة تنسب إليو ،ومنها التعامبلت المحرمة ،ولهذا نقوؿ لهذا األخ الذي
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يضارب باألسهم ،نقوؿ :اقتصر على الشركات النقية ،اقتصر على الشركات النقية ،أما مضاربتك في شركات غير
نقية ففيها شبهة ،وإف كانت المدة الزمنية قصيرة ،لكن تبقي الشبهة قائمة .

س :أحسن اهلل إليكم ؛ يقوؿ :ما حكم الضماف ،مثل ضماف الجواالت واألجهزة الكهربائية ،وىل ىو في

حكم التأمين إذا كاف بعوض أي سعر الجهاز أقل بدوف ضماف.

ج :نعم ؛ إذا كاف الضماف مجانا فهو تبرع ،يقوؿ مثبل إذا حصل في الجهاز خلل أنا أضمنو لك ،إذا كاف

مجانا ،فبل إشكاؿ في جوازه ،لكن إذا كاف بعوض ،فإف من المقرر عند الفقهاء أنو ال يجوز أخذ العوض على

الضماف ،ال يجوز أخذ العوض على الضم اف ،وعلى ىذا اتفقت المذاىب األربعة ،الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة ؛ ألف الضماف من عقود اإلرفاؽ واإلحساف ،فبل يجوز أخذ عوض عليو مطلقا ،ولهذا فإذا كاف ىذا

الضماف بعوض فإنو ال يجوز ،أما إذا كاف بدوف عوض ،كأف يبيع مثبل سيارة ،أو يبيع جهازا مثبل ،جهاز ىاتف
منقوؿ ،يقوؿ مع ضماف عشر سنوات مثبل أو خمس سنوات أو أكثر أو أقل بدوف عوض ىذا ال بأس بو ،أما أف

يقوؿ  :ادفع رسم ،واحنا نضمن لك ،ىذا ىو الذي ال يجوز ؛ نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ؛ يقوؿ ما حكم أخذ العوض على الحوالة؟

ج :أيضا الحوالة من عقود اإلرفاؽ ،فبل يجوز أخذ عوض عليها ،الحظ ىنا أف نظرة اإلسبلـ لمثل ىذه

العقود للقرض وللضماف وللحوالة ،تختلف من نظرة البنوؾ ،وال تستغرب حينما يقاؿ  :إف كثير من تعامبلت
البنوؾ إنها حراـ ،بعض الناس عندما يسمع بعض المفتيين يفتي بتحريم كثير من التعامبلت البنكية ،يقوؿ :ىذا

متشدد ،وى ذا ليس بصحيح ،إذا نظرت إلى جذور البنوؾ ،ونظرة لبعض العقود ،ونظرة اإلسبلـ لها ،وجدت أنها

مختلفة اختبلفا كامبل ،فنظرة اإلسبلـ للحوالة وللقرض وللضماف تختلف عن نظرة البنوؾ لها ،الحوالة ال يجوز

أخذ عوض عليها ؛ ألنها من عقود اإلرفاؽ واإلحساف ،ولكن أجاز العلماء المعاصروف أف يأخذ البنك مقابل
المصاريف اإلدارية فقط ،مقابل المصاريف اإلدارية ؛ ألف البنك عندما يريد أف يحوؿ لك مبلغا ،فبل شك أنو

يتحمل مصاريف ،من جهة أوال وقت ىذا الموظف الذي يكتب لك الحوالة ،وأيضا الورؽ ،وأيضا ربما الفاكس،

يتبع ىذا مصاريف ال تخفى ،فما يأخذ ه البنك مقابل مصاريف إدارية حقيقية وليست غطاء ،وإنما تكوف حقيقية

ال بأس بها.

وإذا أردت أف تعرؼ ىل ىي مصاريف فعلية حقيقية أـ ال فانظر ىل ىو رسم ثابت ال يزيد بزيادة المبلغ،

فهذا يدؿ على أنها فعبل مصاريف حقيقية ،أما إذا كاف يزيد بزيادة المبلغ ،فهذا يدؿ على أنها ليست مصاريف
حقيقية ،وإنما ىي فعبل مقابل الحوالة ،وىذا ال يجوز ،لكن لو مثبل أخذ رسم عشرة رياالت ،سواء حولت ألف
لاير أو حولت مائة ألف ،فإف ىذا يعتبر رسم خدمة ،أو مقابل مصاريف ،لكن إف لو كاف إذا حولت ألف لاير أخذ
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منك مثبل عشرة رياالت ،إذا حولت مائة ألف أخذ منك خمسين لاير ،فتعرؼ ىنا أف ىذا البنك إنما يأخذ منك
مقابل الحوالة ،إذا كانت العمولة تزيد بزيادة المبلغ ،فإف ىذا ال يجوز ،أما إذا كاف رسما ثابتا مقابل مصاريف

فعلية حقيقية ،فإف ىذا ال بأس بو ،وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ؛ ألف ما يؤخذ على
الحوالة من مصاريف فعلية حقيقية ؛ إنو ال بأس بو ؛ نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ؛ يقوؿ :اختبار القدرات الذي يعمل لطبلب لثانوية العامة يأخذ البنك مائة لاير ...،

يقوؿ  :فهل ىذا جائز؟

ج :على كل حاؿ ،ليس عندي تصور عما يأخذه البنك في ىذا ،ىل ىو مقابل ماذا ،ما أدري إذا كاف أحد

الحاضرين يعرؼ الجواب ،يعني عندما يأخذ البنك من الطالب مائة لاير مقابل ماذا؟ نعم  ...،تذىب لمن المائة
لاير؟ للوزارة ؛ إذا كاف للوزارة ال إشكاؿ في جوازىا ،ال إشكاؿ ؛ ألنهم يكوف ىذا رسم لمن أراد الدخوؿ في ىذا

االختبار ،ربما يصرؼ أيضا في مقابل خدمات ،أو مصاريف إدارية ،أو الموظفين ،المقصود أنو ليس فيو أي

إشكاؿ من الناحية الشرعية ،فيما يظهر واهلل أعلم ،فيكوف ىذا الرسم يقدمو الطالب قبل الدخوؿ في ىذا

االختبار ،وىذا لو نظير في بعض الجامعات والمؤسسات والمدارس ،تشترط مثل ىذا الشرط ،وىو يعتبر رسما،

إما مقابل مصاريف إدارية أو غير ذلك ،يظهر أنو ال حرج فيو .

س :أحسن اهلل إليكم ؛ يقوؿ ىل يجوز أف يأخذ الكفيل من المقيم أجرة سنوية على دفتر اإلقامة؟
ج :ال يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة ،ال يجوز ألمور ،األمر األوؿ :أنو أخذ ماؿ بغير حق ،ما الذي يبيح

لهذا الكفيل أف يأخذ من ىذا العامل؟ ثم أيضا فيو مخالفة لولي األمر ؛ ألف األوامر التي وضعها ولي األمر تمنع
من ىذا ،وتجب طاعة ولي األمر في المعروؼ ،وىذا من المعروؼ ؛ ألف فيو مصلحة ،فأخذ ماؿ من العامل

ألجل كفالتو ،ىذا ال يجوز ،ولكن لو أف العامل كاف تحت كفالة الكفيل يعمل عنده في محل ،وقاؿ  :بدؿ ما

أعطيك مرتبا مثبل قدره ألف لاير ،يقوؿ لك النصف مثبل أو الربع أو الثلث ،فهذا ال بأس بو ،وحتى نظاـ العمل ال
يمنع من ىذا ،وقد رجعت إلى نظاـ العمل ووجدت أنو ال يمنع من ىذا ،قالوا  :المهم أف يكوف تحت كفالتو،

وىو المسئوؿ أماـ الدولة عن ىذا العامل ،ويكوف مرتبو على حسب ما يتفقوف عليو ،أو على حسب ما يتفقاف
عليو ،ال يلزـ أنو يكوف أجرة مقطوعة ،لكن على حسب االتفاؽ ،المهم وجود التراضي بينهما ،وربما تكوف ىذه

الطريقة للعامل أفضل  ،...لكن يكوف تحت إشراؼ الكفيل ،ويكوف ىو المسئوؿ عنو ،أما أف يطلقو ويعمل

ويقوؿ  :أعطني مقابل كفالتي لك ،فإف ىذا ال يجوز ؛ ألنو أخذ ماؿ بغير حق ،وألنو أيضا فيو مخالفة لولي األمر.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما الفرؽ بين التأمين التعاوني وجمعية الموظفين؟
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ج :نعم جمعية الموظفين ذكرنا صورتها باألمس ،وذكرنا حكمها ،ونقلنا قرار ىيئة كبار العلماء فيها ،وأنها

قرض ،جمعية الموظفين تعتبر قرضا ،فكأنك تقرض من معك في ىذه الجمعية ،وتسترد القرض فيما بعد ،وأما

التأمين التعاوني فمختلف عن جمعية الموظفين ،التأمين التعاوني تبذؿ ماال بقصد التبرع واإلحساف ،وليس بقصد

المعاوضة ،وقد تستفيد من ىذا التأمين ،وقد ال تستفيد ،قد تستفيد منو فيما لو حصل لك مثبل حادث أو
احتجت ،على حسب الضوابط التي وضعت في ىذا الصندوؽ ،وقد ال تستفيد منو ،خبلؼ جمعية الموظفين،
فأنت مستفيد بكل حاؿ ،فقط مجرد أنك أقرضت أصحابك في ىذه الجمعية ،وىم أقرضوؾ فقط ،أما في

التأمين التعاوني فأنت ت بذؿ ماال ،وقد تستفيد وقد ال تستفيد ،تبذؿ ماال بقصد التبرع ،وقد تنتفع بهذا الماؿ وقد
ال تنتفع ،وقد بينا صورة ىذه جمعية الموظفين وصورة التأمين التعاوني ،وبو يعرؼ أف بينهما فرقا كبيرا .

ختاما ؛ نسأؿ اهلل  أف يكتب للشيخ سعد ،وجميع مشايخنا ،بكل حرؼ قالو أضعافا مضاعفة يوـ يلقى
ربو  وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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