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احلمد هلل، أمحده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ باهلل من 
رش نفيس وس�يئات أعاميل، من هي�ده اهلل فهو املهتدي، ومن يضلل 
فلن جتد له وليًّا مرشًدا، وأشهد أالَّ إله إالَّ اهلل وحده ال رشيك له يف 
ألوهيته وربوبيته وكامل ذاته وصفاته، ش�هادة أرجو هبا لقاء وجهه 
والس�عادة برضوانه ومغفرته، وأش�هد أن حممدًا عبد اهلل ورس�وله 
ص�ى اهلل علي�ه وعى آل�ه وأصحابه أمجع�ني، وع�ى التابعني ومن 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسّلم تسلياًم كثريًا، وبعد:

فلق�د كان مألوفًا ومّتبًعا لدى العلامء والباحثني أن يطلبوا ممن 
يرون�ه أكثر قدرًا وعل�اًم وفقهًا أن يقدم ملؤلفاهتم م�ا يعترب تزكية 
وش�هادة هلم بالقيمة العلمية لذلك امُلنَْتج العلمي، وقد كان مني 
التفك�ري يف األخ�ذ هب�ذا االجت�اه ممن هو أه�ل لذلك م�ن علامئنا 
األفاضل، ولكن بعد النظر والتأّمل ظهر يل أن يف ذلك إحراجًا ملن 
ُيطلب منه ذلك، فقد يكون مبعث االس�تجابة للتزكية والشهادة 
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ض نفس�ه  م قد خالف رأيه يف الكتاب وَعرَّ املجاملَة؛ فيكون املقدِّ
بعد التزكية والشهادة للتهوين من نظره ورأيه.

والحظ�ت أن بع�ض مقدم�ي البح�وث واملؤلف�ات ينهجون 
بتقديمهم مناهج احليدة عن القول بام يريده ال�ُمؤلف عن ُمَؤلَّفه، 
فيختار يف تقديمه مسألة علمية يتحدث عنها بام يكفي عن القول 
يف امُلَؤلَّ�ف، ثم يتحدث حديثًا مقتضبًا عن امُلَؤلِّف وأنه حريٌّ أن 
يأيت بام يفيد، وأنه بذل جمهودًا ُيش�كر عليه، وينتهي التقديم بام ال 

يعطي عن الكتاب تقدياًم وال رأيًا.

وإدراكًا من�ي هلذه النظ�رة؛ آثرت أن أقدم لكت�ايب بقلمي، كام 
قدم�ت س�ابقًا لغالب مؤلف�ايت، وأن أحاول أن أك�ون صادقًا يف 
وص�ف الكتاب بام يس�تحق، فأهل مكة أدرى بش�عاهبا، وأرجو 

أال يطغى عَلّ املثل السائر: كل فتاة بأبيها معجبة.

فُت بالعمل مع س�امحة ش�يخي اجلليل الش�يخ حممد  لقد ترشَّ
اب�ن إبراهيم آل الش�يخ، مفتي البالد الس�عودية ورئيس قضائها 
س�ابقًا -  - يف جم�ال اإِلفت�اء والقضاء مدة طويل�ة، أعتربها 

املدرسة الكربى حليايت العلمية والعملية.
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وكان -  - يس�ند يل إع�داد برنام�ج إفتائ�ي لإلذاعة، أقوم 
 -  - بإع�داده وعرضه عى س�امحته قب�ل إذاعته، فيك�ون منه 
التوجي�ه بالتعديل والتغيري والزيادة والنقص�ان. ثم كان مني بعد 
ذل�ك اإِلس�هام يف اإِلجابة عن اس�تفتاءات جمموع�ة من املجالت 
والصح�ف، ومن ذلك صحف: املس�لمون، وعكاظ، والرياض، 
واجلزي�رة، واملدينة، والبالد، والندوة، وكذلك اإلس�هام يف إعداد 
بح�وث يف مواضي�ع خمتلف�ة، تتعلق باالعتق�اد واإلي�امن والبدع، 
وجمموعة من املعامالت التجارية، ومواضيع أخرى تتعلق بالنكاح 
والطالق والِع�َدد والظهار واجلنايات واأليامن والقضاء، فاجتمع 
عندي حصيلة من هذه البحوث والفتاوى، جرى مني إعدادها يف 
كتب مس�تقلة هبا سبق طبعها ونرشها. ويشتمل هذا الكتاب عى 
جمموع�ة من البحوث والفتاوى االقتصادية س�بق إفراد بعضها يف 
كتاب مس�تقل س�بق نرشه ومتت إضافة جمموعة أخرى اش�تملها 

هذا الكتاب بعنوان: بحوث وفتاوى يف االقتصاد اإلسالمي.
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وها هي بني يديك أخي القارئ:

فإن كنَت - أخي القارئ - من علامئنا ومشاخينا فعلمك أعى 
منه�ا، وفقه�ك أبعد نظرًا، فلس�َت من أهل االنتف�اع هبا إالَّ عى 

سبيل الذكرى.

وإن كنت ممن آمل منه االنتفاع هبا بمعرفة احلكم الرشعي فآمل 
اًل، والفائدة من قراءهتا حمققة. وإذا كان فيام  أن يكون النفع هبا حمصَّ
ٌد يف َقبوله فيكفي من  جاء يف الكتاب من رأي أو حكم أو فتوى َتَردُّ

نرشه إثارة موضوعه للبحث والنظر والتحقيق، قال تعاىل: چېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ )اإلرساء: 8٥(، فك�م من مس�ألة علمية 
ق�ال فيها من غلط يف حكمها، فكان غلطه مثار بحثها والعمق يف 
حتريرها وحتقيقها، وُكلٌّ يؤخذ من قوله ويرتك إالَّ رسول اهلل � 

وإخوانه الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم.

يشتمل هذا الكتاب عى جمموعة بحوث، هي:

الذهب وبعض من خصائصه وأحكامه.  -1

بطاقة االئتامن.  -٢

االلتزامات الرشعية وحكم أخذ األجرة عليها.   -٣
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كساد النقود وأثر ذلك عى تغري االلتزام هبا.   -٤

قبض الشيك قبض ملحتواه.   -٥

حكم تداول أس�هم الرشكات املس�امهة بيعًا ورشاًء    -٦
ومتلكًا ومتليكًا.

األوراق النقدية حقيقتها وحكمها.  -7

التأمني بني اإلباحة واحلظر.  -8

حكم اجلمعي�ات التعاوني�ة والقروض املش�تملة عى   -9
االنتفاع.

الربا والرصف.  -10

حتويل املوازين واملكاييل الرشعية إىل املقادير املعارصة.   -11

حكم بيوع العربون وحكم تداوله بيعا ورشاًء.   -1٢

الضوابط الرشعية للذرائع ومدى اعتبارها.   -1٣

الوعد وحكم اإللزام به.   -1٤

اشرتاط املصاحلة يف عقود الديون وااللتزامات اآلجلة    -1٥
لتوزيع نسبة التضخم يف حال وقوعه.
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مطل الغني وعقوبته.   -1٦
عقوبة املامطل والرد عى منكريه.   -17

موقف الرشيعة من ربط احلقوق بتغري األسعار.   -18
التأصيل الفقهي للتورق وحكمه.   -19

بحث يف مناقشة القول بحرمة التورق.   -٢0
حكم قلب الدين عى املدين.   -٢1

املرصفية اإلسالمية بني اإلجياب والسلب.   -٢٢
أحكام بيوع الدين.   -٢٣

العوائق االقتصادية لتعثر سداد الديون وعالجها.   -٢٤
الصكوك اإلسالمية ورشوط رشعيتها.   -٢٥

الفائ�ض االس�تثامري للصك�وك اإلس�المية وَمْن هو    -٢٦
مستحقه.

اإلجيار مع الوعد بالتمليك.   -٢7
الديون املتعثرة وعالجها.   -٢8

املشاركة املتناقصة.   -٢9
الفتاوى العامة يف املسائل املالية.   -٣0
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لعل هبذه املقدمة استطعت أن َأتَّبع ما عليه املؤلفون من عرف 
م�ة والعرف مّتبع،  واعتي�اد يف تقدي�م مؤلفاهتم، ف�إن العادة حُمَكَّ
ثم لعل بام قدمت اس�تطعت أن أنح�و يف تقديم كتايب هذا منهج 
احليدة والبعد عن الش�هادة والتزكية، وأترك ذلك للقارئ، فرأيه 

لنفسه خري من رأي ُيْمَى عليه.

وأعرتف بقصور علمي واحتامل وجود اخلطأ يف هذه الفتاوى 
والبح�وث فهذا جهد مقل، ولكنه س�عي جمتهد، أرجو اهلل تعاىل 
أن جيزين�ي ع�ى اإِلصاب�ة األجرين، وع�ن اخلطأ أج�َر االجتهاد 

والتجاوَز عن اخلطأ، إنه ويلُّ ذلك واملتفّضل به، واهلل املستعان.

وصىَّ اهلل عى سيدنا ونبّينا حممد وعى آله وأصحابه أمجعني.

حرر يف 1٥ / 1 / 1٤٣7ه�

عبداهلل بن سليمان المنيع      









الذهب 
وبعض من خصائصه وأحكامه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

بحث في الذهب في بعض خصائصه وأحكامه

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل الرس�ول األمني س�يدنا 
ونبين�ا حممد رس�ول رب العاملني، اهلادي إىل الرصاط املس�تقيم، 
ص�ىل اهلل عليه وعىل آله وأصحاب�ه أمجعني ومن اهتدى هبديه إىل 

يوم الدين، وسلم تسليًم كثرًيا، وبعد:

فالذه�ب مع�دن نفيس اس�تهوى اإلنس�ان منذ الق�دم، بحبه 
وإيثاره واالفتخار بتملكه والتزين به، حتى أغراه حبه إىل عبادته 

قال تعاىل: چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ  

پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ   چ .)طه: ٨٧ - ٨٨(.
وهو معدن نفيس يتميز عن املعادن األخرى بميزات طبيعية، تكمن 
يف قدرته عىل مقاومة عوامل التعرية وعىل قلة تعرضه للصدأ، فبمشورة 
من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اختذ عرفجة بن هرثم�ة v أنًفا من ذهب حينم 
قط�ع أنف�ه يف إح�دى املعارك مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وبالرغ�م من حرمة 

التحيل به عىل الرجال فقد ُأذن هلم يف اختاذ األسنان منه للحاجة.
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َولُِوُف�ور حمبته يف النفس البرشية وإيثاره يف حب التملك ذكره 
 اهلل تع�اىل يف ع�داد أم�ور ُزّي�ن للناس ح�ب متلكها، ق�ال تعاىل:

ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   چ ڻ  

ہ  ھ  ھچ . )آل عمران: 1٤(.

 وقد جعله اهلل يف اجلنة من وس�ائل اإلنعام والتنعيم قال تعاىل: 
چېئ  ېئ  ىئ     ىئ   ىئ  ی  یچ . )احلج: 2٣(.

ومل�ا وق�ر يف النفس البرشية من إيث�اٍر هلذا النوع م�ن املعادن دون 
غ�ريه ع�دا الفضة، وكوهنم - أعنى الذه�ب والفضة - بعد التملك 
مظنة البخل هبم وإمس�اكهم فقد حذر تعاىل من كنزمها دون إنفاقهم 

يف س�بيل اهلل، فقال تعاىل: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ . )التوبة: ٣٤(.

وملا يف الذهب من تأثري عىل النفس البرشية من حيث االفتخار 
واالعتزاز واعتبار ذلك من مقومات الوجاهة والقيادة واالعتبار 
فقد قال تعاىل حكاية عن قوم فرعون يف تربيرهم إنكارهم رسالة 
موس�ى عليه السالم، وأن دعواه الرسالة تفتقر إىل ما يسندها من 

مقومات االعتبار والقبول- قال تعاىل: چگ  گ  گ  ڳ    ڳ  
ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ .)الزخرف: ٥٣(.
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وقال تعاىل يف معرض الفداء مشرًيا إىل أغىل ما يملكه اإلنسان 
وهو الذهب وأن اإلنسان لو ملك منه ملء األرض لريض ببذله 

فداًء له ملا حّل به من سوء العذاب - قال تعاىل: چ ۅ  ۉ  ۉ        
ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  

ۇئچ . )آل عمران: 91(.

وملا يف الذهب والفضة من اإلغراء للنفوس البرشية إىل التجرب 
واالس�تعالء فق�د جعله�م اإلنس�ان أكثر إيث�اًرا م�ن غريمها من 
املع�ادن األخرى يف اختاذ زينته منهم. وحلكمة ربانية تقتيض كبح 
النفس البرشية ع�ن التجرب والتكرب والطغيان فقد حرم اهلل تعاىل 
ع�ىل الرج�ال اختاذمها زينة هلم إال ما اس�تثني، وذك�ر ملسو هيلع هللا ىلص تعليل 
التحري�م بأن فيهم ك�ًرا لقلوب الفقراء. ومل�ا فيهم من اإلغراء 
والتمت�ع بالتزين هبم، وألن النس�اء يف وضع يقتيض متكينهن من 
أسباب تعلق الرجال هبن فقد أباح للنساء اختاذمها حليًّا لزينتهن 
م تعاىل اختاد  أم�ام أزواجه�ن، وحرم ذلك ع�ىل الرجال. كم َح�رَّ
األواين املنزلية والتحف اجلملية منهم ملا يف ذلك من كر لقلوب 

الفقراء، يستوى يف ذلك الرجال والنساء. 
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وقد أش�ار تع�اىل إىل طبيعة النفس البرشي�ة يف متتعها بالذهب 
فجع�ل من متت�ع الصاحلني من بن�ي آدم  يف اجلن�ة أن من أدواهتم 

املنزلي�ة صحاًفا من ذهب، قال تع�اىل: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ    چ )الزخرف:  ٧1(.  

النشأة التاريخية التخاذه ثمًنا: 

لق�د مّر عىل اإلنس�ان حني م�ن الدهر وهو يعاين اإلش�كال يف 
حصوله عىل احتياجه من طعام ورشاب ومسكن ومركب ونحو 
ذلك، إْذ هو مدين بطبعه. قليل بنفسه، كثري ببني جنسه، ال يستطيع 
العيش بدون التعايش معهم. فبالرغم من البساطة التامة يف حياته 
إب�ان العص�ور األوىل، فقد كان حمتاًجا إىل م�ا عند اآلخرين، فإن 
كان مزارًعا فهو حمتاج إىل أدوات احلرث والري من الصناع، وإن 
كان صي�اًدا أو راع�َي أنعام فهو حمتاج إىل بع�ض احلبوب والثمر 
من املزارعني. وال شك أن كل فرد يف الغالب يضن ببذل ما عنده 

حلاجة غريه، ما مل يكن ذلك البذل يف مقابلة عوض. 

وحتقيًق�ا لعوام�ل االحتياج نش�أ لدهي�م ما يس�مى باملقايضة، 
بمعنى أن الصياد أو مستنتج األنعام - مثاًل - يشرتي حاجته من 
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اإلنتاج الزراعي، مما يملكه من حلوم وحبوب وأصواف وجلود 
وأنعام، وهكذا. 

ويعتق�د علمء االقتصاد أن نظام املقايضة قد س�اد وقًتا ما، إال 
أن تط�ور احلياة البرشية، وما يعرتض األخ�ذ بمبدأ املقايضة من 

صعوبات أمهها: 

صعوبة التوافق املزدوج بني متعاوضني، فصاحب  القمح قد  أ( 
ال جيد من يبادله بم هو يف حاجة إليه من أدوات احلرث مثاًل. 

صعوبة توازن ِقَيم الس�لع وقدر نس�ب التبادل بينها، فال  ب( 
يمكن قياس كمية من السكر بجزء من السمن أو الشاي 

أو غريمها إال بعناء. 

صعوب�ة التجزئ�ة، إذ قد تكون احلاج�ة إىل يشء تافه، فال  ج�( 
يتكافأ هذا اليشء التافه مع ما ُيرَغب فيه من سلعة أخرى. 

صعوبة احتفاظ الس�لع بقيمتها لتكون مس�تودًعا للثروة  د( 
وقوة للرشاء املطلق ومعياًرا للتقويم. 

كل ذل�ك أدى إىل االس�تعاضة عنها بطريقة حيص�ل هبا التغلب 
عىل الصعوبات املش�ار إليها، فنش�أ مبدأ األخذ بوسيط يف التبادل، 
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وليكون يف ذلك الوسيط وحدة املحاسبة، ومقياس القيم، وخزانة 
للثروة، وقوة رشائية مطلقة تقتيض اإلبراء العام. إال أن نوعية هذا 
الوسيط مل تكن موحدة بني الناس فكان للبيئة أثرها يف تعيني وسيط 
التب�ادل، فالبالد الس�احلية كانت ختت�ار األصداف نق�ًدا، والبالد 
الب�اردة وجدت يف الف�راء ندرة تؤهلها الختياره وس�يًطا للتبادل، 
أما البالد املعتدلة فنتيجة للرخاء يف عيشة أهلها آثروا املواد اجلميلة 
كاخل�رز والري�اش وأني�اب الفيلة وجل�ود احليتان وس�يط تبادل. 
ويذك�ر أن اليابان كانت تس�تعمل األرز وس�يًطا للتبادل، كم كان 
الش�اي يف وسط آس�يا، وكتل امللح يف أفريقيا الوسطى، والفرو يف 

الشمل من أوربا، حيث كانت تلك األشياء يف قوة األثمن. 

وبتط�ور احلياة البرشية بمختلف أنواعها من فكرية واجتمعية 
واقتصادية ظهر عجز الس�لع وس�يًطا للتبادل عن مس�ايرهتا هذا 

التطور الشامل. 

ه�ذا العجز يكمن يف تأرجح قيمته�ا ارتفاًعا وانخفاًضا، تبًعا 
ملستلزمات العرض والطلب، مع أن السلع عرضة للتلف فضاًل 
عن صعوبة محلها، وعن األخطار التى تصاحب نقلها من مكان 

إىل آخر. 



)2٥(

كم أن هناك جمموعة من السلع ال تنسب هلا قيمة تذكر بجانب 
الس�لع املتخذة وس�ائط تبادل  كالبيضة والبطيخة والرغيف من 

اخلبز، ونحو هذه املعدودات مما حيتاجه اجلميع دائًما. 

لذلك اجته الفكر االقتصادي إىل البحث عن االستعاضة عن 
الس�لع وسيًطا للتبادل بم يس�هل محله، وتكرب قيمته، ويكون له 
م�ن املزايا والصفات الكيمئية والطبيعية م�ا يقيه عوامل التلف 
والتأرج�ح بني الزي�ادة والنقصان. فاهت�دى الفكر االقتصادي  
إىل املع�ادن النفيس�ة م�ن ذه�ب وفضة ونح�اس، ووج�د فيها 
أس�باب التغلب ع�ىل الصعوبات التى كانت تصاحب الس�لع 
كوس�ائط للتبادل، َفَساَد التعامل هبا ردًحا من الزمن عىل شكل 
سبائك وقطع غري مسكوكة، إال أن اختالف أنواع هذه املعادن 
وخصوًصا الذهب أوجد يف استعمهلا ثغرة كانت ميداًنا للتالعب 
والغش، فليس كل الناس يعرف املادة األصلية للذهب، وليس 
كل الناس يعرف املعيار املقبول للتبادل، ثم إن ترك تقدير القطع 
النقدي�ة وخصوًصا فيم له ن�درة عالية كالذهب، وإرجاع ذلك 
إىل الوزن، أوجد فرًصا لرقتها بالتالعب بوزهنا، فضاًل عم يف 
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كل صفقة بيع من املشقات الناجتة عن وزن املقادير املتفق عليها 
من املعدن الثمني. 

هلذا كان واجًبا عىل والة األمور التدخل يف شؤون النقد، وحرص 
اإلصدار يف اإلدارات احلكومية، وأن يكون عىل شكل قطع خمتلفة 
م�ن النقود املعدنية لكل منه�ا وزن وعيار معلومان، وأن ختتم كل 

قطعة بختم يدل عىل مسؤولية احلاكم عن الوزن والعيار. 
فتدخل احلكام يف ذلك، وأصبحت العمل املعدنية معدودة بعد 
أن كانت توزن، وصار كل جنس منها متفًقا  بعضه مع بعض يف 
النوع واملقدار. ويذكر أن أول من رضب النقود كرويوس ملك 
ليديا يف جنوب آسيا الصغرى يف القرن السابع قبل امليالد. ويقال  

بأنه يوجد نموذج من نقوده يف املتحف الربيطاين.
ث�م ق�ام بتنفيذه غريه من ملوك اململ�ك املتامخة هلا. ويف ازدهار 
احلض�ارة اليوناني�ة اختذت لنفس�ها عملة خاص�ة أطلقت عليها 
اسم الدرامخة، ومعناها قبضة اليد. وال يزال هذا االسم هو اسم 
العمل�ة اليوناني�ة حتى يومن�ا هذا، ويقال بأن العرب نقلوا اس�م 

الدرامخة إىل العربية وعربوها باسم الدراهم.
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وق�د ذكر بعض أه�ل العلم أن الذه�ب والفضة يعت�ربان أثمًنا 
باخللقة والطبيعة، سواء يف ذلك مسكوكهم أو سبائكهم. بدليل أن 
الس�بائك الذهبية كانت تس�تعمل نقًدا قبل سكها نقوًدا؛ وقد كان 
تقدير ثمنيتها بالوزن. ومن االس�تدالل عىل ذلك ما رواه اخلمس�ة 
وصحح�ه الرتم�ذي عن س�ويد بن قي�س قال: جلبت أن�ا وخمرمة 
العب�دي بّزام�ن هج�ر فأتينا به مك�ة فجاءنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يميش 
فس�اومنا رساوي�ل فبعن�اه، وَثمَّ رجل ي�زن باألجرة فق�ال له: »زن 
وأرج�ح«. ومثله حديث جابر بن عبد اهلل وبيعه مجله عىل رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينم قال: »يا بالل، اقضه« وزده فأعطاه أربعة دنانري وزاده 
قرياًطا. وقد أش�ار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل فجاء 
يف جمموع الفتاوى ما نصه: إن الناس يف زمن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانوا 

يتعاملون بالدراهم والدنانري تارة عدًدا وتارة وزًنا. اه�)1(.

وال�ذى يظهر يل أن الثمن -النق�د-  يتم اعتباره باالصطالح. 
وأن أي يشء يتع�ارف علي�ه الناس حيث يتخذون�ه ثمنًا ويلقى 
ا  فهو ثمن حيمل يف نفس�ه مقوم�ات الثمنية من قبول  قب�واًل عامًّ

عام ومستودع للثروة ومقياس للتقويم. 

ج 19 ص 2٤٨.   )1(
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وهل�ذا كان أقرب تعريف للنقد وأصوبه تعريَفه: بأنه أي يشء 
ا وس�يًطا للتب�ادل مهم كان ذلك اليشء وعىل أي  يلقى قبواًل عامًّ

حال يكون. 

وقد أش�ار بع�ض املحققني من عل�مء اإلس�الم إىل هذا، ففي 
املدونة الكربى لإلمام مالك يف كتاب الرصف ما نصه: 

ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى يكون هلا سكة وَعني 
لكرهتها أن تباع بالذهب والوِرق َنظَِرة.ا ه�. 

ويف جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ما نصه: 

وأم�ا الدره�م والدينار فم يع�رف له حد طبع�ي وال رشعي، 
ب�ل مرجع�ه إىل الع�ادة واالصط�الح؛ وذلك ألن�ه يف األصل ال 
يتعل�ق املقصود به، بل الغرض أن يك�ون معياًرا ملا يتعاملون به. 
والدراهم والدنانري ال تقصد لنفس�ها بل هي وس�يلة إىل التعامل 
هب�ا. وهلذا كانت أثمًنا – إىل أن قال – والوس�يلة املحضة التي ال 
يتعلق هبا غرض ال بمدهتا وال بصورهتا حيصل هبا املقصود كيف 

ما كانت)1(. ا ه�. 

ج� 19 ص  2٥1.   )1(
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ففي قوله رمحه اهلل: والوس�يلة املحض�ة ال يتعلق هبا غرض ال 
بمدهت�ا وال بصورهتا حيصل هب�ا املقصود كيف ما كانت. يف قوله 
ا كوس�يلة للتبادل  هذا إش�ارة إىل أن النقد هو ما يلقى قبواًل عامًّ

عىل أي صورة كان ومن أي مادة اختذ. 

 وذك�ر لن�ا س�محة ش�يخنا الش�يخ عبداهلل ب�ن حممد ب�ن محيد 
 رمح�ه اهلل أن�ه اطلع عىل نقل عن الغزايل بأنه ي�رى أن النقد ما تم 
االتفاق عىل اعتباره، حتى ولو كان قطًعا من أحجار أو أخشاب، 
وك�ذا ج�اء نحو ذل�ك يف فتوح البل�دان للبالذري ع�ن عمر بن 
اخلطاب ؤ قال: مهمت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل. 

فقيل له: إذن ال بعري. فأمسك. 

وعلي�ه فإننا يف ش�ك من صح�ة ما قيل ب�أن النقدي�ن -الذهب 
والفض�ة- خلق�ا للثمنية. وقد َيْقَوى الش�ك يف صحة هذا القول 
مل�ن يت�م له اس�تعراض األدوار التارخيي�ة التِي مر هب�ا النقد حتى 

صار إىل ما هو عليه اآلن)1(. 

انظر الورق النقدي ص 26 -٣2 ملؤلفه الشيخ عبداهلل املنيع.   )1(
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وب�م ذكرنا نس�تطيع القول بأن النقد يشء اصطالحي، س�واء 
أكان ذلك ناجًتا عن حكم س�لطاين، أم كان ناجًتا عن عرف عام. 
وأن القول بأن الذهب والفضة خلقا للثمنية قول يفقد مقومات 
اعتباره م�ن الناحية الرشعية، ومن الناحيت�ني اللغوية والتارخيية 
وإىل ما يسنده. وهذا ال يعني عدم التسليم بأهنم أكثر من غريمها 
إيغ�ااًل يف الثمنية، بل مها موغ�الن فيها، وهلذا جاء النص بعموم 
جري�ان  الرب�ا فيهم، س�واء يف ذلك ترِْبمها أم مس�كوكهم، إال ما 
أخرجت�ه الصنعة منهم كاحليل، ففي جري�ان الربا فيه خالف بني 

العلمء نذكره يف موضعه من هذا البحث إن شاء اهلل. 

علة الربا يف النقدين: 

ال أدري لعل غريي كان يتساءل كم كان مني التساؤل منذ أن 
كنت يف املرحلة الثانوية أدرس ضمن دراستي مادة الفقه مسائل 
الربا، وذلك حينم أجد الفقهاء - رمحهم اهلل - يعربون عن ضابط 
ما جيري فيه الربا بالعلة فيقولون: علة الربا يف النقدين الوزن، ويف 
غريمها الكيل. فأي مناسبة يف الوزن جلريان الربا يف النقدين. ويف 
الكيل جلريانه يف غريمها من األصناف األربعة الواردة يف حديث 
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عب�ادة بن الصامت؟ الواقع أن التعليَل بالوزن أو بالكيل جلريان 
الرب�ا تعلي�ٌل بوصف ط�ردي ال حكمة في�ه. والتعليل بالوصف 

الطردي ممتنع لدى مجهور علمء األصول وحمققيهم. 

ق�ال اآلم�دى يف كتاب�ه إح�كام األح�كام يف بحث�ه القي�اس 
ورشوطه)1(:

اختلف يف جواز كون العلة يف األصل بمعنى األمارة املجردة، 
واملخت�ار أنه البد أن تكون العلة يف األص�ل بمعنى الباعث. أي 
مش�تملة عىل حكمة صاحلة أن تكون مقصودة للشارع من رشع 
�ا ال حكمة في�ه، بل أمارة  احلك�م. وإال فل�و كان�ت وصًفا طرديًّ
جم�ردة فالتعلي�ل هبا يف األصل ممتنع لوجه�ني: األول أنه ال فائدة 
يف األم�ارة س�وى تعريف احلك�م، واحلكم يف األص�ل معروف 
باخلط�اب ال بالعلة املس�تنبطة منه. الثاين أن عل�ة األصل لو كان 

متوقًفا عليها ومتفرًعا عنها وهذا دور ممتنع.ا ه�.

وقال األستاذ عيل حسب اهلل يف كتابه أصول الترشيع اإلسالمي 
نقاًل عن صاحب رشح التلويح ما نصه)2(: 

ج� ٣ ص� 12.  )1(
ص 1٣2 طبع دار املعارف بمرص الطابعة الثالثة.  )2(
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إن مجه�ور العل�مء ع�ىل أن الوص�ف ال يص�ري عل�ة بمج�رد 
االط�راد، بل البد لذلك من معن�ى يعقل بأن يكون صالًحا لبناء 

احلكم عليه.ا ه�.

ويف مسودة آل تيمية جاء ما نصه)1(:

مس�ألة: ق�ال ابن بره�ان: ال جيوز القياس واإلحل�اق إال بعلة أو 
َش�َبٍه يغلب عىل الظن عند أصحابنا وأكث�ر احلنفية – إىل أن قال – 
وكذلك ذكر املسالة أبو اخلطاب صاحبنا والقايض، وهو منصوص 
أمح�د ولفظه يف املجرد: وال جي�وز رد الفرع إىل أصل حتى جتمعهم 

علة معينة تقتيض. فأما أن يعترب رضًبا من التنبيه فال. اه�. 

وق�ال اب�ن القيم رمح�ه اهلل يف كتابه إع�الم املوقعني يف معرض 
انتقاده التعليل بالوزن جلريان الربا يف النقدين ما نصه)2(:

وأيًضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد حمض. ا ه�. 

ففي انتقاده التعليل بالوزن لعدم وجود مناس�بة، إشارة إىل أنه 
رمحه اهلل يشرتط املناسبة يف العلة كغريه من حمققي علمء األصول. 

ص ٣٧٧ من مسودة آل تيمية.  )1(
ج 2 ص 1٣٧.  )2(
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ويف انتقاد القول بأن علة الربا يف النقدين الوزن ويف غريمها الكيل 
يقول األس�تاذ حممد رش�يد رضا يف كتابه ير اإلس�الم وأصول 

الترشيع العام، ما نصه)1(:

ومل أَر مث�اًل جلع�ل الكي�ل والوزن عل�ة الربا بأظه�ر من جعل 
الدخول يف اجلوف علة لتحريم األكل والرشب عىل الصائم، يف 
ك�ون كل من العلتني ال يدل عليهم ال�رشع وال اللغة وال العقل 

املدرك للحكم واملصالح. ا ه�. 

وهن�اك م�ن العل�مء م�ن أج�از التعلي�ل بالوص�ف الطردي، 
واعتربه بمنزلة املناط. ففي املستصفى للغزايل ما نصه)2(:

ال معن�ى لعل�ة احلك�م إال أهن�ا عالم�ة منصوب�ة ع�ىل احلكم، 
وجي�وز أن ينصب الرشع الس�كر عالمة لتحري�م اخلمر، ويقول 
اتبع�وا هذه العالمة واجتنبوا كل مس�كر وجيوز أن ينصبه عالمة 
للتحلي�ل أيًضا، وجيوز أن يقول: من ظن أنه عالمة التحليل فقد 
حللت له كل مس�كر، ومن ظن أن�ه عالمة التحريم فقد حرمت 

عليه كل مسكر. ا ه�.

ص 62.  )1(
ج 2 ص ٥٧.  )2(
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وقال يف موضع آخر من املستصفى)1(: 

وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العالمة.ا ه�.

وقال يف كتابه ش�فاء العليل، حس�بم نقله عنه الدكتور س�عيد 
رمض�ان يف كتاب�ه ضواب�ط املصلح�ة يف الرشيع�ة اإلس�المية ما 

نصه)2(: 

فكل ما ُجعل علة للحكم فإنم جعل علة؛ ألن الش�ارع جعله 
علة ال ملناسبة.ا ه�.

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف كتابه روضة الناظر، ما نصه)٣(:

ومعنى العلة الرشعية العالمة. وجيوز أن تكون حكًم رشعيًّا- 
- إىل أن قال - وتكون مناسًبا وغري مناسب.ا ه�. 

ع�ىل أي ح�ال، فليس هذا موض�وع بحثنا، وإن�م ذكرنا ذلك 
استطراًدا وتربيًرا لتس�اؤلنا. وعىل أي حال فسواء أكثر القائلون 
بج�واز التعلي�ل بالوصف الطردي، أو َقلُّوا، ف�إن هذا ال يغري ما 

ص92 من كتاب ضوابط املصلحة.  )1(
ص 92 من كتاب ضوابط املصلحه.  )2(

ج�2 ص ٣1٣ من روضة الناظر.  )٣(
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نح�ن بص�دده من ذكر أق�وال الفقهاء رمحه�م اهلل يف علة الربا يف 
النقدين، ومناقشتها واختيار ما نراه أقرب إىل الصواب منها. 

لق�د اختلف العلمء يف تعليل حتري�م الربا يف الذهب والفضة، 
نتيج�ة اخت�الف مفاهيمهم يف حكم�ة حتريمه فيه�م، فمن تعذر 
علي�ه إقامة دلي�ل يرضاه عىل حكم�ة التحريم، ق�رص العلة فيها 
مطلًقا. س�واء أكانا ترًِبا أم كانا مس�كوكني أم مصنوعني. وهذا 
مذه�ب أهل الظاه�ر، ونفاة القي�اس، وابن عقيل م�ن احلنابلة، 
حي�ث إن�ه يرى العلة فيه�م ضعيفة ال يقاس عليه�ا، فال ربا عند 
ه�ؤالء يف الفلوس وال يف األوراق النقدية، وال يف غريمها مما يعد 

نقًدا، واألمر يف حتريم الربا فيهم عندهم أمر تعبدي. 

وغ�ري أهل الظاهر وم�ن وافقهم فهم�وا للتحريم حكمة تتفق 
م�ع مراع�اة الرشيعة حتقيق الع�دل والرمحة واملصلح�ة بني العباد 
يف األح�كام، وتتف�ق مع ما هلذه الرشيعة من ش�مول واس�تقصاء 
وابتن�اء عىل املقاص�د الرشعية، فاعتربوا النص ع�ىل جريان الربا 
بنوعي�ه يف الذهب والفضة من قبيل التمثيل هب�م ملا ينتج التعامل 
به يف حال التفاضل أو االنتظار من الفس�اد والظلم والقس�وة بني 
العباد. فاستخرجوا مناًطا تنضبط به قاعدة ما جيري فيه الربا. إال 
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أهن�م اختلف�وا يف ختريج املن�اط، فذهب بعضه�م إىل أن علة الربا 
يف النقدي�ن الوزن، فطردوا القاع�دة يف جريان الربا يف كل ما يوزن، 
كاحلديد والنحاس والرصاص والصفر والذهب والفضة والصوف 
والقط�ن والكتان وغريها. وهذا هو املش�هور عن اإلمام أمحد، وهو 

قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. 

واختلف�وا فيم أخرجته الصناعة عن الوزن ما مل يكن ذهًبا أو 
فضة، كاللجم واإلبر واألسطال والقدور والسكاكني واأللبسة 
م�ن قطن أو حرير أو كتان، وكالفلوس. فذهب مجهورهم إىل 
ع�دم جريان الرب�ا فيها. وذهب بعض العل�مء إىل أن علة الربا 
يف الذه�ب والفضه غلبة الثمنية. وهذا الرأي هو املش�هور عن 
اإلمامني مالك والش�افعي، فالعلة عندمه�ا يف الذهب والفضة 

قارصة عليهم. 

والقول بالغلبة احرتاز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين. 
فالثمني�ة عندهم طارئة عىل الفلوس فال ربا فيها. وذهب فريق 
ثال�ث إىل أن العل�ة فيه�م مطلق الثمني�ة. وهذا الق�ول إحدى 
الرواي�ات عن اإلمام مال�ك وأيب حنيفة وأمحد. ق�ال أبو بكر: 



)٣٧(

َرَوى ذل�ك ع�ن أمح�د مجاعة. وهو اختيار ش�يخ اإلس�الم ابن 
تيمية رمحه اهلل وتلميذه ابن القيم وغريمها من حمققي العلمء. 

قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة رمح�ه اهلل يف جمموع فت�اواه ما 
نصه)1(:

واملقص�ود هن�ا ال�كالم يف عل�ة الرب�ا يف الدنان�ري والدراه�م، 
واألظه�ر أن العل�ة يف ذلك هو الثمني�ة ال  الوزن، كم قال مجهور 
العلمء – إىل أن قال – والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، 
ف�إن املقص�ود من األثمن أن تك�ون معياًرا لألم�وال ليتوصل هبا 
إىل معرفة مقادي�ر األموال، وال يقصد االنتفاع بعينها. فمتى بيع 
بعضه�ا ببع�ض إىل أجل قصد ب�ه التجارة الت�ى تناقض مقصود 
الثمنية. واش�رتاط احللول والتقاب�ض فيها هو تكميل ملقصودها 
من التوصل هبا إىل حتصيل املطالب، فإن ذلك إنم حيصل بقبضها 
ال بثبوهتا يف الذمة، مع أهنا ثمن من طرفني، فنهى الشارع أن يباع 
ثمن بثم�ن إىل أجل، فإذا صارت الفلوس أثمًنا صار فيها املعنى 

فال يباع ثمن بثمن إىل أجل.اه�. 

ج� 29 ص ٤٧٣ -٤٧٤.    )1(
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نقاش هذه األراء: 

ا أشهر آراء العلمء  لقد استعرضنا بصورة رسيعة وخمترصة جدًّ
يف علة جريان الربا يف النقدين - الذهب والفضة - دون مناقش�ة 
أي م�ن ه�ذه اآلراء. ونحب اآلن مناقش�ة ه�ذه اآلراء لتظهر لنا 
حقيقته�ا، وليرتجح لن�ا منها ما يتفق مع حكم�ة حظر الربا عىل 
األمة اإلس�المية، ليكون ذلك لنا عوًنا ومربًرا يف توجيهنا ما نراه 

علة للربا يف الذهب والفضة وغريمها مما يتخذ ثمنًا. 

لقد أورد بعض أهل العلم عىل القائلني بالوزن علة جلريان الربا 
يف النقدي�ن إيراًدا ملخصه: إن العلمء متفقون عىل جواز إس�الم 
النقدي�ن يف املوزونات، وهذا بيع موزون بموزون إىل أجل، ويف 
جواز ذلك نقض للعلة. قال أبو حممد عبد اهلل بن قدامة رمحه اهلل 

يف املغني يف معرض توجيهه قول القائلني بالثمنية)1(: 

وألن�ه ل�و كان�ت العل�ة يف األث�من ال�وزن مل جيز إس�المهم يف 
املوزون�ات؛ ألن أح�د وصف�ي علة رب�ا الفضل يكف�ي يف حتريم 

النَّسأ.ا ه�.

)1(  ج٤ من املغني ص ٤.  
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وقال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية رمح�ه اهلل يف جمم�وع فتاواه يف 
معرض توجيهه القول بالثمنية)1(:

ومم�ا يدل عىل ذل�ك اتفاق العل�مء عىل جواز إس�الم النقدين 
يف املوزون�ات، وهذا بي�ع موزون بموزون إىل أج�ل، فلو كانت 
العل�ة ال�وزن مل جيز ه�ذا. واملنازع يق�ول: جواز هذا استحس�ان 
وه�و نقيض للعلة، ويقول: إنه جوز هذا للحاجة مع أن القياس 

حتريمه.ا ه�.  
وق�ال اب�ن القيم رمح�ه اهلل يف كتابه إع�الم املوقعني يف معرض 

توجيهه القول بالثمنية وتصحيحه ما نصه)2(: 
فإهنم أمجع�وا عىل جواز إس�المهم يف املوزونات من النحاس 
واحلدي�د ونحومه�ا. فل�و كان النح�اس واحلديد ربوي�ني مل جيز 
بيعه�م إىل أج�ل بدراهم نقًدا. فإن ما جيري في�ه الربا إذا اختلف 

جنسه جاز التفاضل فيه دون النسأ. 
والعلة إذا انتقضت من غري فرق مؤثر دلَّ عىل بطالهنا. وأيًضا 

فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد حمض. ا ه�.  

ج 29 من الفتاوى ص ٤٧1.  )1(
)2(  ج2 من إعالم املوقعني ص1٣٧.  
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وق�د أجاب القائلون هبذا من احلنابلة ع�ن إيراد اتفاق العلمء 
عىل جواز إسالم النقدين- الذهب والفضة - يف املوزونات، مع 
أنه بيع موزون بموزون إىل أجل. قالوا باس�تثناء هذه اجلزئية من 
القاعدة للحاجة املاسة إىل اإلسالم بأحد النقدين، فقالوا بجريان 
ربا النس�يئة يف كل جنس�ني اتفقا يف علة ربا الفضل ليس أحدمها 
نقًدا. أما احلنفية فوضعوا قيًدا ليدفعوا به هذا االعرتاض، فقالوا 
بجري�ان رب�ا النس�يئة يف كل جنس�ني اتفق�ا يف علة الرب�ا الفضل 

وطريقته، وقالوا: إن مسألة السلم ال تنقض قاعدتنا. 
حي�ث إن النقدين موزونان بامليزان، أما ما يس�لم فيه مما يوزن 

فوزنه بالقبَّان)1(، فاختلف امليزان فجاز)2(. 
وال خيفى ما يف هذا الدفع هبذا القيد من تكلف ظاهر. 

وُأورد أيًض�ا عىل القائلني بال�وزن علًة جلريان الربا يف النقدين 
إي�راٌد آخر ملخصه: إن حكمة حتريم الربا ليس�ت مقصورة عىل 
ما يوزن، بل هي متعدية إىل غريه مما يعد ثمنًا كالفلوس و الورق 
النق�دي، وبش�كل واض�ح يف غالبه تتض�اءل معه ص�ورة الظلم 

القبَّان ميزان خشبي كبري توزن فيه املقادير الكبرية من احلبوب وغريها.  )1(
ج٥ من بدائع الصنائع ص 1٨6.  )2(
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الواق�ع يف التعام�ل بالذه�ب والفض�ة متفاض�اًل يف اجلنس�ني أو 
نسيئة يف اجلنسني، نظًرا الرتفاع القيمة الثمنية يف بعضها كفئات 

اخلمسمئة ريال واأللف دوالر. 

فلي�س التعلي�ل بالوزن جامًعا ألج�زاء ما جيري في�ه الربا من 
أنواع األثمن. فتعني املصري إىل مناط جامع مانع. 

أم�ا القائلون بغلبة الثمنية عل�ة جلريان الربا يف النقدين، فُأورد 
عليه�م أن العل�ة عندكم ق�ارصة عىل النقدين الذه�ب والفضة. 
والعل�ة القارصة ال يصح التعليل هب�ا يف اختيار أكثر أهل العلم. 
قال النووي رمحه اهلل يف جمموعه رشح املهذب يف معرض س�ياقه 

الرد عىل الشافعية لقوهلم بالعلة القارصة)1(:

وعندك�م يف العل�ة الق�ارصة وجه�ان ألصح�اب الش�افعية، 
أحدمها أهنا فاس�دة ال جي�وز التعليل هبا  لع�دم الفائدة فيها، فإن 
حك�م األصل قد عرفناه، وإنم مقص�ود العلة أن يلحق باألصل 

غريه. والوجه الثاين أن القارصة صحيحة ولكن املتعدية أوىل. 

ج9من املجموع ص٤٤٥.    )1(
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قال�وا: فعلتك�م م�ردودة ع�ىل الوجه�ني؛ ألن حك�م الذهب 
والفضة عرفناه بالنص. 

قال�وا: وألن علتك�م ق�د توجد وال حكم، وق�د يوجد احلكم 
وال عل�ة كالفل�وس بخراس�ان وغريها، فإهنا أث�من وال ربا فيها 
عندك�م، والث�اين كأواين الذهب والفضة حي�رم الربا فيها مع أهنا 

ليست أثمًنا. ا ه�.

وأورد عليه�م أيًضا م�ا أورد عىل القائلني بال�وزن علة من أن 
حكمة حتريم الربا ليست مقصورة عىل النقدين، بل تتعدامها إىل 
غريمها من األثمن كالفلوس والورق النقدي إىل آخر االعرتاض 

املتقدم قريًبا. 

أم�ا القائل�ون بأن عل�ة الرب�ا يف النقدي�ن مطلق الثمني�ة، فقد 
اس�تخرجوا مناًط�ا جامًع�ا مانًع�ا متفًق�ا م�ع احلكم�ة يف جريان 
الرب�ا يف الذه�ب والفضة. وما ذكره ابن مفل�ح رمحه اهلل يف كتابه 
الف�روع من قوله بأهنا علة قارصة ال يصلح التعليل هبا يف اختيار 
األكثر، منقوضة طرًدا بالفلوس؛ ألهنا أثمن وعكًسا باحليل.اه�. 
فه�ذا اإليراد ال يتجه إال ع�ىل القائلني بغلبة الثمنية. أما القائلون 
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بمطل�ق الثمنية فلم خيرجوا الفل�وس الرائجة عن حكم النقدين 
بل اعتربوها نقًدا جيري فيه الربا بنوعيه كم جيري الربا بنوعيه يف 

الذهب والفضة. 

كم أهنم مل يقولوا بجريان الربا يف احليل املصنوع من الذهب أو 
الفض�ة؛ ألن الصناعة قد نقلته من مادة الثمنية إىل جنس الس�لع 
والثي�اب. ك�م أن الزكاة ال جت�ب يف احليل املصن�وع منهم واملعد 
لالستعمل عىل القول املشهور مع أنه من مادة الذهب والفضة. 

ويف امتناع جريان الربا يف احليل املباح من الذهب والفضة يقول ابن 
القيم  يف كتابه إعالم املوقعني عن رب العاملني، ما نصه)1(: 

وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه احلاجة كالعرايا، فإن 
ا للذريعة أخفُّ مما حرم حتريم املقاصد، وعىل هذا  ما حرم س�دًّ
فإن املص�وغ واحللية إن كانت صياغة حمرمة، كاآلنية حرم بيعه 
بجنس�ه وغري جنس�ه، وبيع هذا هو الذي ذكره ع�يل ومعاوية، 
فإن�ه يتضم�ن مقابلة الصياغ�ة املحرمة باألث�من، وهذا ال جيوز 
كآالت املاله�ي. وأما إن كان�ت الصياغة مباحة كخاتم الفضة 

ج2 من إعالم املوقعني ص1٤1-1٤0.  )1(
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وحلية النس�اء، وما أبيح من حلية الس�الح وغريها فالعاقل ال 
يبيع هذه بوزهنا متجانًس�ا فهو سفه وإضاعة للصنعة، والشارع 
أحك�م من أن يلزم األمة بذل�ك، فالرشيعة ال تأيت باملنع من بيع 
ذل�ك ورشائه، حلاجة الناس إليه. فلم يبق إال أن يقال: ال جيوز 
بيعها بجنس�ها ألبتة، بل بيعه�ا بجنس آخر. ويف هذا من احلرج 
والعر واملشقة ما تنفيه الرشيعة، فإن أكثر الناس ليس عندهم 
ذهب يش�رتون به ما حيتاجون إليه من ذلك، والبائع ال يس�مح 

ببيعه برُِب وشعري وثياب.

وتكلي�ف االس�تصناع ل�كل م�ن احتاج إلي�ه إم�ا متعذر أو 
متعر، واحليل باطلة يف الرشع. وقد جوز الشارع بيع الرطب 
بالتمر، لش�هوة الرطب. وأين هذا م�ن احلاجة إىل بيع املصوغ 
الذى تدعو احلاجة إىل بيعه ورشائه؟ فلم يبق إال جواز بيعه كم 
تباع الس�لع، فل�و مل جيز بيعه بالدراهم فس�دت مصالح الناس 
والنص�وص ال�واردة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس فيه�ا ما هو رصيح يف 
املنع. وغاياهتا أن تكون عامة أو مطلقة، وال ينكر ختصيص العام 
وتقيي�د املطل�ق بالقياس اجليل. وه�ي بمنزلة نصوص وجوب 
الزكاة يف الذهب والفضة، واجلمهور يقولون: مل تدخل يف ذلك 
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احللية. وال سيم فإن لفظ النصوص يف املوضوعني قد ذكر تارة 
بلفظ الدراهم والدنانري، كقوله: )الدراهم بالدراهم والدنانري 
بالدنان�ري(. ويف الزكاة قوله: )يف الرقة ربع العرش(.والرقة هي 
الَوِرق، وهي الدراه�م املرضوبة. وتارة بلفظ الذهب والفضة 
فإن محل املطلق عىل املقيد كان هنًيا عن الربا يف النقدين، وإجيابًا 
لل�زكاة فيهم، وال يقتيض ذلك نفي احلك�م عن مجلة ما عدامها 
ب�ل فيه تفصيل. فتج�ب الزكاة وجيري الربا يف بعض صوره ال 
يف كله�ا، ويف ه�ذا توفية األدل�ة حقها، وليس في�ه خمالفة يشء 

لدليل منها. 
يوضح�ه أن احللي�ة املباحة ص�ارت بالصنعة املباح�ة من جنس 
الثي�اب والس�لع، ال من جن�س األثمن، وهلذا مل جت�ب فيها الزكاة، 
ف�ال جيري الربا بينهم وبني األثمن، كم ال جيري بني األثمن وس�ائر 
الس�لع، وإن كانت من غري جنسها، فإن هذه الصناعة قد خرجت 
من مقصود األثمن وأعدت للتجارة، فال حمظور يف بيعها بجنسها، 
وال يدخله�ا )إم�ا أن  تق�يض وإما أن تريب(، كم ال يدخل يف س�ائر 
السلع إذا بيعت بالثمن املؤجل. وال ريب أن هذا قد يقع فيها، لكن 
لو س�د عىل الناس ذلك لس�د عليهم باب الدين، وترضروا بذلك 
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غاية الرضر. يوضحه أن الناس عىل عهد نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يتخذون 
احللية، وكان النساء يلبسنها، وكنَّ يتصدقن هبا يف األعياد وغريها. 
ومن املعلوم بالرضورة أهن�م كانوا يعطوهنا املحاويج، ويعلم أهنم 
يبيعوهنا.ومعل�وم -قطًع�ا- أهنا ال تباع بوزهنا فإنه س�فه. ومعلوم 
أن مثل احللقة واخلاتم والفتخة ال تساوي ديناًرا، ومل يكن عندهم 
فل�وس يتعامل�ون هبا، وهم كان�وا أتقى هلل وأفق�ه يف دينه، وأعلم 

بمقاصد رسوله أن يرتكبوا احليل أو يعلموها الناس.
يوضح�ه أن�ه ال يع�رف ع�ن أح�د م�ن الصحاب�ة أن�ه هنى أن 
يب�اع احل�يل إال بغري جنس�ه أو بوزن�ه، واملنقول عنه�م إنم هو يف 
ا للذريعة  ال�رصف، يوضح�ه أن حتريم رب�ا الفضل إنم كان س�دًّ
ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة،  كم تقدم بيانه، وما حرم سدًّ
كم أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكم أبيحت ذوات األسباب 
م�ن الصل�وات النافلة بعد الفجر والعرص. وك�م أبيح نظر املرأة 
من األجنبي للخاطب، والش�اهد والطبيب، وكذلك حتريم حتىل 
الرج�ال بالذه�ب أو الفضه ولبس�هم احلرير، حرم لس�د ذريعة 
التش�به بالنس�اء امللعون فاعله، وأبيح منه ما تدع�و إليه احلاجة، 
وكذل�ك ينبغي أن يب�اح بيع احليل املصوغة صياغ�ة مباحة بأكثر 
من وزهنا؛ ألن احلاجة تدعو إىل ذلك. إىل آخر ما ذكره رمحه اهلل. 



)٤٧(

وق�د ي�رد عىل م�ا ذهب إلي�ه ابن القي�م رمحه اهلل م�ن أن احللية 
املصنوعة ال جيري فيها الربا، ما رواه مس�لم والنس�ائي وأبو داود 
والرتم�ذي ع�ن فضالة ب�ن عبيد قال: اش�رتيت ق�الدة يوم خيرب 
باثن�ي ع�رش ديناًرا، فيها ذه�ب وخرز. ففصلته�ا  فوجدت أكثر 
من اثني عرش ديناًرا فذكرت ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ال يباع حتى 
يفص�ل«. ويف لف�ظ أليب داود أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُأيت بق�الدة فيها ذهب 
وخرز ابتاعها رجل بتس�عة أو سبعة دنانري، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال، 
حت�ى متيز بينه وبينه«. فقال: إنم أردت احلجارة. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ال، حت�ى متي�ز بينهم«. قال: فرده حتى مي�ز بينهم. ووجه اإليراد 
أن الق�الدة حلية فيها ذهب وقد  اش�رتيت بذهب، ومع هذا فقد 

اعرتض ملسو هيلع هللا ىلص عىل صحة هذا البيع وأمر برده حتى يفصل. 

وق�د يكون من اجل�واب علي�ه أن ذهب الق�الدة كان أكثر من 
ثمنها، حيث ذكر فضالة أنه فصلها  فوجد هبا أكثر من اثني عرش 
دين�اًرا، وأكث�ر ما روي يف ثمنها أنه اثنا ع�رش ديناًرا وقد روي أنه 
اش�رتاها بسبعة دنانري أو تس�عة فإذا كان ما فيها من الذهب أكثر 
م�ن ثمنه�ا ذهًبا، مل يكن للصياغة فيها مقاب�ل. وآَل األمر فيها إىل 
بيع ذهب بذهب متفاضاًل، مل يكن لزيادة بعضه عىل بعض مقابل. 



)٤٨(

واب�ن القي�م رمحه اهلل يش�رتط أن يكون ثمن احللي�ة أكثر منها 
وزنا، ليكون الزائد عىل ثمنها من الثمن يف مقابلة الصياغة، وقد 
مرَّ بنا قوله: )وكذلك ينبغي أن يباح  بيع احللية املصوغة صياغة 

مباحة بأكثر من وزهنا(. 
وقال رمحه اهلل بعد هذا يف معرض الدفاع عن هذا الرأي:)1(

فكيف ينكرون  بيع احللية بوزهنا وزيادة تساوي الصناعة.ا ه�. 

وأجاب بنحو هذا ش�يخه ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة رمحه اهلل 
يف مع�رض جوابه عن جواز بي�ع األكاديس اإلفرنجية بالدراهم 
اإلس�المية مع القطع بأن بينه�م تفاوًتا يف الوزن فقال رمحه اهلل يف 

جمموع فتاواه ما نصه)2(: 

وكذل�ك إذا مل يعل�م مقدار الرب�وي بل خي�رص خرًصا، مثل 
الق�الدة التى بيعت يوم حن�ني، وفيها خرز معل�ق بذهب، فقال 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تباع حت�ى تفصل«. فإن تلك الق�الدة ملا فصلت 
كان ذه�ب اخلرز أكث�ر من ذلك الذهب املف�رد. فنهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ج2 من اإلعالم ص 1٤2.  )1(
ج29 من جمموع الفتاوى ٤٥٣.  )2(



)٤9(

ع�ن بيع هذا هبذا حتى تفصل؛ ألن الذهب املفرد جيوز أن يكون 
أنق�ص من الذه�ب املقرون، فيكون ق�د باع ذهًب�ا بذهب مثله. 
هكذا يف املطبوع ولعل الصواب: قد باع ذهًبا بذهب مثله وزيادة 

وخرز وهذا ال جيوز. واهلل أعلم. 

وإذا عل�م املأخذ فإن كان املقصود بي�ع دراهم بدراهم مثلها، 
وكان املفرد أكثر من املخلوط كم يف الدراهم اخلالصة باملغشوشة، 
بحي�ث تكون الزي�ادة يف مقابل اخللط، مل يكن هذا من الربا يشء 
إذ لي�س املقصود بيع دراه�م بدراهم أكثر منها وال هو بم حيتمل 

أن يكون يف ذلك فيجوز التفاوت. ا ه�.

ومما أجيب به عن هذا احلديث أن فيه اضطراًبا واختالًفا، جيب 
ت�رك االحتجاج به، فقد ذكر احلافظ ابن حجر يف كتابه تلخيص 

احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ما نصه)1(: 

ا، يف بعضها قالدة  ول�ه عند الطرباين يف الكبري ط�رق كثرية جدًّ
فيها خرز وذهب. ويف بعضها: ذهب وجوهر. ويف بعضها خرز 
وذهب ويف بعضها: خرز معلقة بذهب، ويف بعضها: باثني عرش 

ج ٣ من تلخيص احلبري ص 9.  )1(



)٥0(

دين�اًرا، ويف أخ�رى: تس�عة دنان�ري، ويف أخ�رى: بس�بعة دنانري، 
وأج�اب البيهقي عن ه�ذا االختالف بأهنا كانت بيوًعا ش�هدها 

فضالة. ا ه�.

وذك�ر احلافظ ابن حجر أن ه�ذا االختالف ال يوجب ضعًفا، 
ب�ل املقصود من االس�تبدال حمفوظ ال اختالف في�ه، وهو النهي 
عن بيع ما مل يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فال يتعلق به يف هذه 

احلالة ما يوجب احلكم باالضطراب. ا ه�. 

قل�ت – أن�ا عب�داهلل املنيع -  ق�د رأيت لبع�ض املتأخرين من 
حمدث�ي اهلن�د تعقيًبا عىل ابن حج�ر رمحه اهلل يف جواب�ه هذا، فقد 
ذكر الش�يخ عب�د اللطي�ف الرمح�اين  يف رشحه جام�ع الرتمذي 

اجلزء الثاين ص ٧09 ما نصه:)1(.

وأما ما أجاب احلافظ عنه بأن املقصود من االستدالل حمفوظ 
ال اخت�الف فيه، وهو النهي ع�ن بيع ما مل يفصل. ففيه أيًضا أنه 
غ�ري حمف�وظ ب�م روى البيهقي يف الس�نن عن فضالة ب�ن عبيد، 
ق�ال: كنا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم خيرب نباي�ع اليهود األوقية من 

الكتاب املذكور جرى مني االطالع عليه خمطوًطا، حينم أحيل من املقام السامي   )1(
إىل سمحة شيخنا الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل ألخذ رأيه يف طباعته. 



)٥1(

الذه�ب بالديناري�ن والثالثة. فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تبيعوا 
الذهب بالذهب إال وزًنا بوزن« ففي هذا احلديث ليس للقالدة 
ذك�ر، ولي�س فيه النهي ع�ن بيع ما مل يفصل، ب�ل فيه النهي عن 
بيع الذهب بالدينار إال مماثاًل. وأما ما قاله احلافظ من أنه ينبغي 
الرتجي�ح بني رواهت�ا، وإن كان اجلمي�ع ثقاًت�ا، فنحكم بصحة 
رواي�ة أحفظهم وأضبطهم. ففيه أهنم إذا كانوا كلهم س�واء يف 
احلفظ والضبط فكيف الرتجيح؟ وأيًضا ال جيوز تغليط ثقة ألن 

عليه االعتمد. 

فع�ىل ه�ذا ال حجة يف ه�ذا احلديث الضطراب�ه. كيف؟ وفيه 
حرج عظيم ومشقة عىل األمة، إذا حكم بفصل الذهب والفضة؛ 
ألن بعض األشياء بعد نزوع الذهب والفضة منها تنقص قيمتها 
كث�رًيا، بل بعضها ال يكون  له قيمة. فكيف حيكم هبذا الش�ارع، 

وحيكم بإبطال الصنع وهو حكيم؟ ا ه�.

أق�ول: يف اعرتاض�ه رمح�ه اهلل بقول�ه: ففيه: إهن�م إذا كانوا 
كلهم س�واء يف احلفظ والضبط فكيف الرتجيح؟ يف قوله هذا 
نظر ملخصه: هل حتقق أن رواة هذه الروايات املختلفة كلهم 



)٥2(

س�واء يف احلف�ظ  والضبط؟ ك�م أن قوله: ال جي�وز تغليط ثقة 
ألن علي�ه االعتمد. ليس عىل إطالق�ه بل إذا روى الثقة حديًثا  
خيال�ف م�ا روى الن�اس اعتربت روايت�ه هذه ش�اذة، ويتعني 
التوق�ف يف قبوهل�ا وعدم االحتج�اج هبا. قال اب�ن كثري رمحه 
اهلل يف كتاب�ه )الباع�ث احلثيث يف اختص�ار علوم احلديث( يف 

معرض تعريفه الشاذ ما نصه)1(:

ق�ال الش�افعي: وه�و أن ي�روي الثق�ة حديًثا خيال�ف ما روى 
الن�اس، ولي�س م�ن ذلك أن ي�روي ما مل ي�رِو غ�ريه. وقد حكاه 
احلاف�ظ أب�و يع�ىل اخللي�يل القزويني ع�ن مجاعة م�ن احلجازيني 
أيًضا.ق�ال: والذي عليه حفاظ احلديث أن الش�اذ ما ليس له إال 
إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غري ثقة، فيتوقف فيم شذ به الثقة وال 
حيتج به، ويرد ما شذ به غري الثقة - إىل أن قال – فإذن الذي قاله 
الشافعي أواًل هو الصواب: إنه إذا روى الثقة شيًئا قد خالفه فيه 

الناس فهو الشاذ. يعني املردود. ا ه�.

انظر ص 61من الكتاب نفسه.  )1(



)٥٣(

ومن املس�ائل التطبيقية هلذه املسألة ما ذكره ابن حجر رمحه اهلل 
يف كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري من قوله)1(: 

قال الدارقطن�ى: أخرجا مجيًعا حديث مالك عن الزهري عن 
أن�س قال: )كن�ا نصيل العرص، ث�م يذهب الذاهب من�ا إىل قباء 

فيأتيهم والشمس مرتفعة(. 

وه�ذا مم�ا ينتقد به ع�ىل مالك ألنه  رفع�ه، وقال في�ه إىل قباء. 
وخالفه عدد كبري منهم شعيب بن أيب محزة، وصالح بن كيسان، 
وعمرو بن احلارث، ويونس بن يزيد، ومعمر، والليث بن سعد، 

وابن أيب ذئب وآخرون. انتهى. 

وق�د تعقب�ه النَّس�ائي أيًضا عىل مال�ك، وموض�ع التعقب منه 
قول�ه: إىل قب�اء، واجلمع�ة كلهم قال�وا: إىل الع�وايل. ومثل هذا 
الوهم اليس�ري ال يل�زم منه القدح يف صحة احلديث ال س�يم وقد 

أخرجا الرواية املحفوظة.ا ه�. 

فق�ول ابن حج�ر رمحه اهلل: ومث�ل هذا الوهم اليس�ري ال يلزم 
من�ه القدح يف صحة احلدي�ث. ا ه�. يدل عىل أنه يرى كغريه من 

اجلزء الثاين من هدي الساري ص 11.    )1(



)٥٤(

حفاظ احلديث، أن الثقة إذا شذ عن اجلمعة برواية خالفهم فيها 
وترتب عىل هذه الرواية وهم غري يس�ري، لزم من ذلك القدح يف 
صح�ة الرواي�ة، وإن كان الثقة مالًكا أو م�ن يدانيه. فضاًل عمن 

هو دونه. 

كم أنه قد يورد اعرتاض عىل القائلني بمطلق الثمنية، بأن إمجاع 
العلمء منعقد عىل جريان الربا بنوعيه، يف الذهب والفضة، سواء 
أكانا س�بائك أم كانا مس�كوكني، فم سك منهم نقًدا فال إشكال 
يف جري�ان الربا في�ه لكونه ثمنً�ا، وإنم اإلش�كال يف جريان الربا 
بنوعيه يف س�بائكهم، مع أهنم يف حال كوهنم س�بائك ليس�ا ثمنًا. 
إال أنه يمكن أن جياب عن هذا االعرتاض بأن الثمنية يف الذهب 
والفضة موغلة فيهم، وشاملة لسبائكهم ومسكوكهم، بدليل أن 

السبائك الذهبية كانت تستعمل نقًدا قبل سكها  نقوًدا. 

وق�د كان تقدي�ر ثمنيتها بال�وزن، ومن ذلك ما رواه اخلمس�ة 
وصححه الرتمذي عن س�ويد بن قيس، قال: جلبت أنا وخمرمة 
ا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يميش،  العبدي بزًّ
فس�اومنا رساويل فبعناه، وَثمَّ رجل يزن باألجرة، فقال له: »زن 
وأرجح«. ومثله حديث جابر يف بيعه مجله عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينم 



)٥٥(

 ق�ال: »يا بالل، اقضه وزده«. فأعط�اه أربعة دنانري وزاده قرياًطا. 
وقد أش�ار ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية رمح�ه اهلل إىل ه�ذا فجاء يف 

جمموع الفتاوى)1(:

إن الن�اس يف زم�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يتعامل�ون بالدراهم 
والدنانري تارة عدًدا وتارة وزًنا. ا ه�.

ويمك�ن أن جي�اب أيًضا  ب�م ذكره ابن القيم رمح�ه اهلل يف كتابه 
إع�الم املوقع�ني، يف معرض توجيه�ه جريان الرب�ا يف األصناف  

الستة الواردة يف حديث عبادة بن الصامت وغريه، فقال)2(:

ورس املس�ألة أهنم منع�وا من التجارة يف األثمن بجنس�ها؛ ألن 
ذل�ك يفس�د عليه�م مقص�ود األث�من، ومنع�وا من التج�ارة يف 
األق�وات بجنس�ها؛ ألن ذلك يفس�د عليهم مقص�ود األقوات. 
وه�ذا املعنى بعينه موجود يف بيع الترب والعني؛ ألن الترب ليس فيه 
صنعة يقصد ألجلها، فهو بمنزلة الدراهم التى قصد الشارع أال 

يفاضل بينهم، وهلذا قال: تربها وعينها سواء.ا ه�.

)1(  ج19 ص2٤٨ جمموع الفتاوى.
ج2 من إعالم املوقعني ص 1٤0.  )2(
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 والب�ن القيم رمح�ه اهلل توجيه رائع للتعليل بالثمنية حيس�ن بنا 
- ونحن نرى أن التعليل بالثمنية أصوب األقوال وأصحها - أن 

نذكره ختًم ملبحثنا هذا. 

قال رمحه اهلل يف كتابه إعالم املوقعني ما نصه)1(:

وأم�ا الدراه�م والدنان�ري فقال�ت طائف�ة: العلة فيه�م كوهنم 
موزونني، وهذا مذهب أمح�د يف إحدى الروايتني عنه، ومذهب 
أيب حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهم الثمنية. وهذا قول الشافعي 
ومال�ك وأمح�د يف الرواي�ة األخ�رى. وه�ذا ه�و الصحي�ح ب�ل 

الصواب. 

فإهنم أمجع�وا عىل جواز إس�المهم يف املوزونات من النحاس 
واحلديد وغريمها، فلو كان النحاس واحلديد ربويني مل جيز بيعهم 
إىل أج�ل بدراه�م نقًدا، فإن ما جيري فيه الربا إذا اختلف جنس�ه 
ج�از التفاضل فيه دون النس�أ. والعل�ة إذا انتقضت من غري فرق 
مؤث�ر دل عىل بطالهنا. وأيًضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناس�بة 

فهو طرد حمض بخالف التعليل بالثمنية. 

ج� 2 من اإلعالم ص 1٣٧.  )1(
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فإن الدراهم والدنانري أثمن مبيعات، والثمن هو املعيار الذي 
ب�ه يعرف تقويم األموال، فيجب أن يكون حمدوًدا مضبوًطا، ال 
يرتفع وال ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، 
مل يكن لنا ثمن نعترب به املبيعات، بل اجلميع سلع وحاجة الناس 
إىل ثم�ن يعتربون ب�ه املبيعات حاجة رضوري�ة عامة، وذلك ال 
يمكن إال بسعر تعرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تقوم 
به األش�ياء، ويس�تمر عىل حالة واحدة، وال يقوم هو بغريه؛ إذ 
يصري س�لعة يرتفع وينخفض، فتفس�د معام�الت الناس – إىل 
أن ق�ال – فل�و أبيح رب�ا الفضل يف الدراه�م والدنانري، مثل أن 
يعط�ي صحاًحا ويأخ�ذ مك�رة، أو خفاًفا ويأخذ ثق�ااًل أكثر 
منه�ا، لص�ارت متج�ًرا وج�رى ذلك إىل رب�ا النس�يئة فيها وال 
ب�د. فاألث�من ال تقص�د ألعياهن�ا، ب�ل يقص�د التوص�ل هبا إىل 
الس�لعة. فإذا صارت يف نفس�ها س�لًعا تقصد ألعياهنا َفَسَد أمر 
الناس، وهذا معنى معقول خيتص بالنقود وال يتعدى إىل س�ائر 

املوزونات. ا ه�. 

ونظ�ًرا لوجود النص الثابت والرصي�ح يف جريان الربا بنوعيه 
يف الذهب والفضة وذلك فيم روى اإلمام أمحد ومسلم عن عبادة 
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ابن الصامت ؤ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والرب بالرب والش�عري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح، 
مثاًل بمثل، س�واًء بس�واء، يًدا بيد، فإذا اختلف�ت هذه األصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد«، وحيث إنه ال اجتهاد مع نص 
فإن الربا بنوعيه جيري فيهم يف مس�كوكهم وسبائكهم وتربمها إال 
ما أخرجته الصنعة منهم، فقد اجته بعض املحققني من أهل العلم، 
ومنهم ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية وتلميذه اب�ن القيم وغريمها، إىل 
ج�واز التفاضل يف بيع الذهب بجنس�ه والفضة بجنس�ها إذا كان 
أح�د العوض�ني مم�ا أخرجت�ه الصنع�ة كاحل�يل، مع بق�اء احلكم 
بوج�وب التقابض يف جملس العقد رعاية للنص اخلايل عم يرصفه 
عن احلكم العام يف جريان ربا النس�يئة فيهم. وقد تقدم النقل عن 
اب�ن القيم رمحه اهلل يف تعليل ذل�ك، وأن للصنعة فيهم قيمة تقابل 

زيادة الثمن وزًنا عىل وزن احللية املبيعة من ذهب أو فضة. 

مما تقدم يتضح أن الثمنية يف الذهب أو الفضة موغلة فيهم، وأن 
ا جيب يف املبادلة بينهم التمثل  النص رصيح يف اعتبارمها مااًل ربويًّ
والتقابض يف جملس العقد، فيم احتد جنس�هم والتقابض يف جملس 
العق�د يف بيع بعضهم ببع�ض مطلًقا، إال ما أخرجته الصناعة عن 
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معنى الثمنية فيجوز التفاضل بني اجلنس منهم دون النس�أ عىل ما 
سبق من توضيح وتعليل وخالف يف ذلك بني أهل العلم. 

وتأسيًس�ا ع�ىل م�ا تق�دم يف البحث م�ن خصائ�ص الذهب، 
وكونه أكثر األثمن إيغااًل يف الثمنية، وما جاء فيه من نص رصيح 
ا يلزم يف املبادلة بني اجلنس منهم املمثلة  يق�يض باعتباره مااًل ربويًّ
والتقاب�ض يف جمل�س العق�د، ويف املبادلة بني اجلنس�ني كالذهب 
بالفضة التقاب�ض يف جملس العقد. وما تقدم لنا من اعتبار مطلق 
الثمنية علة الربا يف األثمن، وتأسيًسا عىل ذلك يمكننا احلكم عىل 

املسائل اآلتية: 
حكم املبادلة بني مقدار من الذهب ومقدار أقل منه مضموًما    -1
إلي�ه جنس آخر، احلك�م يف ذلك فيم يظه�ر يل اجلواز؛ ألن 
الزيادة يف أحد العوضني مقابلة من اجلنس اآلخر يف العوض 
الثاين، أش�به احلكم بجواز بيع حيل الذهب بأكثر من وزنه 
ذهًب�ا، حي�ث إن الزيادة يف الثمن وزًنا ه�ي قيمة الصنعة يف 
احل�يل، وقد مر بنا النقل عن اب�ن القيم رمحه اهلل يف ذكر هذا 

احلكم وتعليله)1(. مع مالحظة ما يف املسألة من خالف.

ج2 إعالم املوقعني ص 1٤1-1٤0.  )1(
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بيع الذهب بغريه إذا كان مشغواًل – أي فيه صنعة - ال   -2
خيفى أن الذهب قد يباع بذهب وقد يباع بنقد آخر مثل 
فض�ة أو أوراق نقدية أو فلوس. فإذا كان الذهب املبيع 
مش�غواًل، كأن يكون حليًّا، فإن بِيَع بذهب فال بأس أن 
يكون الثم�ن أكثر وزًنا من وزن الذهب احليل، وتكون 
الزيادة يف الوزن يف مقابل الصياغة والعمل، وقد مر بنا 
رأي ابن القيم يف ذلك وذكره مستند القول باجلواز. إال 
أنه يش�رتط للمبادلة بينهم احلل�ول والتقابض يف جملس 
العق�د. وأم�ا إذا كان أحد العوضني ثمنً�ا غري الذهب 
ف�ال ب�أس يف البيع مطلًقا إذا كان ي�ًدا بيد، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف 
حدي�ث عبادة ب�ن الصامت: »ف�إذا اختلفت األصناف 

فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد«. 

املتاجرة يف األواين أو احليل والس�اعات الذهبية املصنوعة   -٣
للرجال، ال خيفى أن احلكم الرشعي يف متلك األواين الذهبية 
والفضية التحريم. فم حرم متلكه حرم بيعه، أما احليل فإن 
ا للرجال فهو حرام، والنصوص يف ذلك أشهر من  كان معدًّ
 أن تذكر وما حرم متلكه حرم بيعه. قال ابن القيم رمحه اهلل: 
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وع�ىل ه�ذا فاملص�وغ واحللي�ة إن كانت صياغت�ه حمرمة 
كاآلني�ة ح�رم بيعه بجنس�ه وبغري جنس�ه، وَبْي�ُع هذا هو 
ال�ذي أنكره عيل ومعاوية، فإنه يتضم�ن مقابلة الصياغة 

املحرمة باألثمن، وهذا ال جيوز كآالت املالهي.اه�)1(.

وأما املتاجرة يف احليل املعد للنس�اء فال بأس فيه. إال أنه ينبغي 
مراع�اة احلكم الرشع�ي يف بيوعه من حيث احلل�ول والتقابض، 
وق�د يتفرع من هذه املس�ألة مس�ألة ه�ي: هل جي�وز لتاجر احليل 
حين�م يع�رض عليه أحد الن�اس حليًّا قديًم، ويب�دي له رغبته يف 
رشائ�ه حليًّ�ا جديًدا - هل جي�وز هلذا التاجر أن يش�رتط عليه يف 

رشاء احليل القديم أن يشرتي منه حليًّا جديًدا؟

هذه املسألة بحثت يف هيئة كبار العلمء يف اململكة وصدر القول 
بمنعه�ا باعتبارها بيعت�ني يف بيعة. إال أن ه�ذا القول مل يكن حمل 
إمجاع ب�ني أعضاء جملس اهليئة، ونظًرا إىل أن هذا النوع من البيع 
مل يشتمل عىل غرر وال عىل جهالة وال عىل خمالفة يف الرصف، ومل 
يك�ن يف معن�ى بيعتني يف بيع�ة، فلم يظهر يل وج�ه للقول بمنعه، 
 وقد قال بجواز مثل هذا الش�يخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل 

ج2 من إعالم املوقعني ص 1٤0.  )1(
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حي�ث ق�ال: الصحي�ح جواز قول�ه: بعت�ك داري بك�ذا عىل أن 
تبيعني عبدك أو نحوه بكذا، وال يدخل حتت هنيه ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتني 
يف بيع�ة؛ ألن امل�راد ببيعت�ني يف بيع�ة أن يعقد ع�ىل يشء واحد يف 
وقت واحد عقدين، وذلك كمسائل العينة وما أشبهها.ا ه�)1(.

وقال رمحه اهلل يف معرض إجابته عن الذى يدخل يف النهي عن 
بيعتني يف بيعة: 

ويدخ�ل يف ذلك مس�ائل العينة وضده�ا – إىل أن قال – وأما 
تفسريه بأن تقول: بعتك هذا البعري مثاًل بمئة عىل أن تبيعني هذه 
الش�اة بعرشة، فاملذهب إدخاهلا يف هذا احلديث والقول اآلخر يف 
املذه�ب عدم إدخاهل�ا، وأن ال يتناوهلا النهي ال بلفظه وال بمعناه 

وال حمظور يف ذلك وهو الذي نراه ونعتقده.ا ه�)2(.

وأما الس�اعات الذهبية فإن كانت للنس�اء ف�ال بأس بتملكها 
واس�تعمهلا واملتاجرة فيها بالبيع والرشاء، وأما إن كانت للرجال 
فحكمه�ا حكم حيل الرجال من حي�ث حتريم التملك واملتاجرة 

فيها بيًعا ورشاء أو اقتناًء. واهلل أعلم. 

الفتاوى اجلليلة ص96.  )1(
الفتاوى السعدية 29٨.  )2(
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وأما ما كان مموًها بالذهب أو بالفضة أو مشغواًل هبم أو بأحدمها 
ا بالنس�بة إىل  بحيث تكون كمية الذهب أو الفضة فيها قليلة جدًّ
ما ش�غلت به، فهذه املس�ألة حمل اجتهاد وقد اختلف العلمء فيها 
بني اإلباحة واحلظر. فمن نظر إىل احلكمة يف التحريم وهي كر 
قل�وب الفق�راء، ورأى أن يف التموي�ه هبم أو ش�غل األداة بيشء 
منه�م بم يعطي األداة ل�ون أحدمها، أو بجزء منها، ملا يف ظاهرها 
من هبج�ة وزينة وإغراء ينك�ر برؤيته قلب الفق�ري العاجز عن 

متلكها - من رأى هذا قال بحرمة ذلك. 

وم�ن نظر إىل أن غالب حمت�وى األداة من غريمه�ا وأن ما فيها 
م�ن أحدمها لو اس�تخرج بطريقة الصهر ملا كان ش�يًئا. ونظر إىل 
القاع�دة الرشعي�ة: جيوز تبًع�ا ما ال جيوز اس�تقالاًل ق�ال بجواز 
ذل�ك. ولكل من الرأي�ني وجاهت�ه واعتباره. ويك�ون لالختيار 
منه�م التوج�ه بتوجيه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث يق�ول: »احلالل بنينِّ 
واحلرام بنينِّ وبينهم أمور متش�اهبات ال يعلمهن كثري من الناس، 
فم�ن اتقى الش�بهات فقد اس�تربأ لدين�ه وعرضه، وم�ن وقع يف 

الشبهات وقع يف احلرام«. واهلل أعلم.
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رشاء الذهب أو الفضة ببطاقة االئتمن، َأي�َُعدُّ ذلك قبًضا   -٤
للثمن؟

اصطل�ح الفقه�اء عىل تس�مية بي�ع الذهب بالذه�ب أو الفضة 
بالفضة مراطلة، وعىل تسمية بيع الذهب بالفضة أو بأي ثمن آخر 
أو العكس رصًفا. واش�رتطوا يف املراطلة املمثلة يف الوزن واحللول 
والتقابض يف جملس العقد. واشرتطوا يف الرصف املتمثل يف بيع أحد 
املعدنني الذهب والفضة بأحدمها أو بأي ثمن آخر من ورق نقدي 
أو فل�وس التقابض يف جمل�س العقد. وأصل ذل�ك حديث عبادة 
بن الصامت املتق�دم ذكره )الذهب بالذهب والفضة بالفضة( إىل 
آخ�ره، واتفق العلمء عىل أن القبض أمر مرده إىل العرف والعادة، 
ف�أي طريقة يتم فيها االس�تيالء الكامل ع�ىل العوضني حمل العقد 

والقدرة التامة عىل الترصف فيهم تعترب قبًضا. 

وق�د بحث العل�مء وضع الش�يك وهل يعترب قبض�ه قبًضا 
ملش�موله مربًئ�ا؟ فأصدر جمم�ع الفقه اإلس�المي برابطة العامل 
اإلسالمي قراًرا باعتبار قبض الشيك املعترب قبًضا ملحتواه. وقد 
وجد اخلالف بني فقهاء العرص يف تفسري معنى الشيك املعترب، 
فذهب بعضهم إىل أن االعتبار يف الشيك أن يكون مصدًقا من 
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البنك املسحوب عليه؛ ألن تصديقه يعني، محايته من الساحب 
أن يع�ود فيه، كم يعن�ي وجود رصيد كامل للس�احب لتغطية 
سداد الش�يك، وهذا املعنى يعطي القناعة الكاملة بالقدرة عىل 
الترصف يف مش�مول الش�يك يف أي وقت يريده املس�تفيد منه، 
وهذا هو املقصود يف معنى القبض. وذهب آخرون إىل أن املراد 
بالشيك املعترب هو أن يكون له رصيد يف البنك املسحوب عليه 
لتغطيته. ولكن هذا املعنى ال يعطي القناعة بالقدرة عىل ترصف 
املس�تفيد منه بسحبه. فلئن كان للس�احب رصيد لتغطيته فقد 
يرجع الس�احب يف الش�يك قبل قبضه، وه�ذا االحتمل الوارد 
ينفي عن هذا الشيك الثقة يف القدرة عىل الترصف فيه، وبالتايل 
فينتف�ي عن هذا الش�يك معنى القبض وه�و القدرة عىل قبض 

حمتواه أو األمر بقيده يف حسابه. 

والذي يظهر يل – واهلل أعلم – أن الشيك املعترب والذي هو يف 
معنى القبض هو الشيك املصدق. وتأسيًسا عىل هذا فإذا اشرتى 
الفرد ذهًبا أو فضة بثمن آخر وبموجب شيك بذلك الثمن، فإن 
كان مصدًق�ا فقبضه قب�ض ملحتواه واملصارف�ة بذلك صحيحة. 
وإن كان غري مصدق فقبضه ليس قبًضا ملشموله، وبالتايل فقبضه 
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ليس يف حكم القبض املربئ للذمة. واملصارفة بموجبه، يف رأيي، 
غري صحيحة؛ ألن التقابض يف جملس العقد غري حمقق. 

فمث�ل هذا الش�يك آفاته كث�رية منها احتمل س�حبه عىل غري 
رصيد، أو عىل رصيد ال يكفي لتغطيته، أو الحتمل رجوع ساحبه 
يف س�حبه قب�ل تقديمه للبنك املس�حوب عليه، فه�ذه العيوب 
 جتعل�ه غري أه�ل لالعتبار يف الق�ول بأن قبضه قب�ض ملحتواه. 

واهلل أعلم. 

وأم�ا رشاء الذهب ببطاق�ة االئتمن فنظ�ًرا إىل أن بطاقة االئتمن 
تعت�رب مربئة للذمة براءة كاملة بني املتصارفني، وحق بائع الذهب 
بموجب بطاقة االئتمن ثابت كثبوت حقه يف الشيك املصدق، من 
حيث إن صاحب البطاقة حينم يوقع بموجبها عىل فاتورة الدفع ال 
يس�تطيع الرجوع يف توقيعه، وال يستطيع مصدر البطاقة أن يتأخر 
عن س�داد القيمة عند الطالب مهم كان�ت حال صاحب البطاقة. 
ونظ�ًرا هلذا فإن القول بصحة املصارفة ببطاقة االئتمن قول وجيه، 
يؤيده أن معنى القبض متوفر فيها أكثر من توفره يف الشيك الصادر 
باعتباره قبضا، وقد قرر املجمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي أن 
الشيك املعترب يعترب يف حكم القبض، فكذلك بطاقة االئتمن تعترب 
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يف حك�م القبض حي�ث يتفرق املتصارفان بموجبه�ا وليس بينهم 
يشء. وم�ع هذا فاملس�ألة يف حاجة إىل مزيد م�ن النظر والتأمل يف 

ضوء التصور حلقيقة البطاقة االئتمنية. واهلل املستعان. 

التعام�ل بش�هادات الذه�ب أو حس�ابات الذهب وهي   -٥
ش�هادات تصدرها مؤسسات متخصصة ختول صاحبها 
قبض كمية من الذه�ب، وال يلزم أن تكون تلك الكمية 
معينة ومنفصلة ع�ن غريها. وقد ال تكون موجودة فعاًل 

لدى املؤسسة يف كل األوقات. 

هذا التعامل يعني أن أحد الناس مثاًل يشرتي كمية من الذهب 
جيري تس�لمه شهادة هبا يتسلم بموجبها هذه الكمية من الذهب 
م�ن خم�ازن إحدى ه�ذه املؤسس�ات، أو من خم�ازن متخصصة، 
هلذه املؤسس�ة ح�ق التحويل عليها بذلك وق�د ال يكون الذهب 

موجوًدا يف هذه املخازن وقت املصارفة. 

وال�ذي يظه�ر يل - واهلل أعل�م - أن ه�ذا النوع م�ن املصارفة 
مش�كوك في�ه حتقُّق معن�ى التقاب�ض يف جمل�س العق�د ألمرين، 
أحدمها: إن املؤسسة املتخصصة يف إصدار شهادات الذهب ليس 
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لش�هادهتا اعتبار موجب للثقة كالثقة يف الشيك املصدق. الثاين: 
إن وج�ود الذه�ب يف املخازن املختصة مش�كوك في�ه فقد يكون 
موج�وًدا، وقد ال يك�ون إال بعد وقت ال يعل�م حتديده. فيطلب 
من املش�رتي االنتظار، والرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص يذكر أن من عنارصصحة 
املصارفة التفرق بني املتصارفني وليس بينهم يشء. وهذا العنرص 
مفقود يف هذه املصارفة. وتأسيًسا عىل هذا فال يظهر يل جواز هذا 

النوع من املصارفة لفقده رشطها. واهلل أعلم. 

حك�م رشاء أس�هم رشك�ة تعم�ل يف اس�تخراج الذهب   -6
وتعد أكثر أصوهلا منه، هل يمثل الس�هم حصة شائعة يف 

الذهب؟ هل لذلك تأثري عىل حكم التعامل بأسهمها؟

ال يظهر يل مانع من رشاء أس�هم يف رشكة تعمل يف استخراج 
الذه�ب، ولو كان غالب أصوهلا من ذل�ك الذهب؛ وذلك ألن 
الرشكة شخص اعتباري له ذمة حمدودة ذات وعاء قابل للحقوق 
والواجبات والتملك والتربع واإللزام وااللتزام، وغري ذلك من 
الترصفات املالية، فأس�هم هذه الرشكة حصص شائعة يف عموم 
موجوداهت�ا وعنارص وجوده�ا. ومن هذه العن�ارص واملقومات 
قيمتها املعنوية املتمثلة ىف اعتبارها ومكانتها يف س�وق الرشكات 



)69(

وأس�واق اإلنتاج. وق�د تكون قيمة اجلان�ب االعتباري للرشكة 
أكث�ر حجًم م�ن قيمة ما لدهيا من أص�ول متحركة وثابتة. وألن 
للرشك�ة أص�واًل ثابتة ل�إلدارة والتش�غيل غري الذهب، فس�هم 
الرشك�ة لي�س حمص�وًرا يف كمي�ة الذهب ال�ذي تق�وم الرشكة 
باس�تخراجه حت�ى يق�ال بمراع�اة رشوط ال�رصف، وإنم متثل 
أس�همها كامل عنارص وجودها. والس�هم فيها حصة مشاعة يف 

مات الرشكة واعتبارها.  عموم مقونِّ

فم�ن يش�رتي س�هًم أو أكثر من أس�هم هذه الرشك�ة ال يعترب 
نفس�ه قاص�ًدا رشاء كمي�ة م�ن الذه�ب املس�تخرج؛ فالذه�ب 
املستخرج مادة متحركة خيرج اليوم ويباع غًدا، وخيرج غريه بعد 
ذلك، ويس�تمر نش�اط الرشكة يف هذا الس�بيل عىل ه�ذا االجتاه. 
ولكنه يقصد الدخول يف املسامهة يف هذا النشاط ويف هذه احلركة 
اإلنتاجية والصناعية، واالش�رتاك يف متلك االختصاص يف ذلك 
وم�ن القواع�د الرشعي�ة أنه جيوز تبًع�ا ما ال جيوز اس�تقالاًل وال 
خيف�ى أن الرشكات املس�امهة هلا س�يولة من النق�ود وهلا ديون هلا 
وعليه�ا، وانتفاء الوضوح الكامل ملوج�ودات الرشكة مما يعطي 
ن�وع جهال�ة؟! كل ذل�ك يغتفر وال يؤثر يف صحة تداول أس�هم 



)٧0(

الرشكات بيًعا ورشاء ومتلًكا ومتليًكا، حيث جيوز تبًعا ما ال جيوز 
اس�تقالاًل. وعلي�ه فال يظه�ر يل مانع يف جواز تداول أس�هم هذه 

الرشكة بيًعا ورشاًء. واهلل أعلم. 

الحلول الرشعية الجتماع الرصف والحوالة: 

م�ن النش�اطات املرصفية املعت�ادة واملتكررة لدى املؤسس�ات 
املالي�ة احلواالت، واحلواالت ق�د تكون بعملة البل�د املحال فيه 
كأن يطل�ب أحد الناس من أحد املص�ارف حتويل مبلغ من املال 
بعمل�ة معين�ة كالريال الس�عودي أو ال�دوالر األمريكي، فيدفع 
للم�رصف هذا امل�ال، ويطلب من�ه حتويله إىل بلد مع�ني، فيقوم 
املرصف بذلك ويعطيه إشعاًرا بالتحويل إىل ذلك البلد عىل أحد 
املصارف أو عىل فرع من فروعه، هذا النوع من التحويل املرصيف 
حوالة حمضة ليس هلا تعلق بمسائل الرصف وإنم هي من مسائل 

السفتجة. وقد عرفها بعضهم بقوله: 
الس�فتجة ه�ي أن يعط�ي أحد الن�اس مااًل آلخر مع اش�رتاط 
القضاء يف بلد آخر، وذلك لضمن الطريق عىل سبيل القرض كم 

كان يفعل ابن الزبري، وقد يكون عىل سبيل األمانة. 
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وقد اختل�ف العلمء يف حكمها، فجمهوره�م قالوا بجوازها 
مس�تدلني ع�ىل ذلك ب�م روي ع�ن عط�اء أن عبد اهلل ب�ن الزبري 
ؤ كان يأخ�ذ م�ن قوم بمكة دراهم، ث�م يكتب هبا إىل أخيه 
مصع�ب بن الزب�ري يف العراق ويأخذوهنا منه، فس�ئل ابن عباس 
عن ذلك فلم يَر بأًس�ا. فقيل له: إن أخذوا أفضل من درامههم؟ 

قال: ال بأس إذا أخذوا بوزن درامههم. 

وروي أيًض�ا مثل هذا عن عيل ب�ن أيب طالب ؤ ، فهؤالء 
ثالثة من أصحاب رسول اهلل أجازوا ذلك. 

ورد املجي�زون ع�ىل املانعني قوهل�م بأن هذا م�ن قبيل القرض 
ال�ذي جي�ر نفًع�ا، وكل قرض جر نفًع�ا فهو ربا، حي�ث إن دافع 
النق�ود يس�تفيد من ذلك أمنَ�ُه من خطر الطري�ق - رد املجيزون 

عىل ذلك بقوهلم: 

املنفع�ة التي جتر إىل الرب�ا يف القرض هي التي ختص املقرض 
كس�كنى دار املق�رتض، ورك�وب دواب�ه، واس�تعمله، وقبول 
هديت�ه، وال مصلح�ة ل�ه يف ذلك غري االق�رتاض بخالف هذه 
املس�ألة ف�إن املنفعة مش�رتكة بينهم ومه�ا متعاون�ان،  فهي من 
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جنس املعاونة واملشاركة)1(. 

وهذا املعنى ذكره ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية رمحه اهلل يف جمموع 
الفتاوى يف مس�ألة الس�فتجة حيث قال: والصحيح اجلواز؛ ألن 
املق�رض رأى النفع بأم�ن خطر الطريق يف نق�ل درامهه إىل ذلك 
البل�د وق�د انتف�ع املق�رتض أيًض�ا بالوف�اء يف ذل�ك وأمن خطر 
الطري�ق، فكالمه�ا منتفع هبذا االق�رتاض والش�ارع ال ينهى عم 

ينفعهم ويصلحهم، وإنم ينهى عم يرضهم. ا ه�)2(. 

ويف جمم�وع رس�ائل وفتاوى ش�يخنا اجلليل الش�يخ حممد بن 
إبراهيم - رمحه اهلل - فتوى ألحد املواطنني هذا نصها: 

فقد جرى االطالع عىل االستفتاء املوجه إلينا منك املتضمن أنك 
تقرض من تتوىل بيع ماشيته الستعجاله، وتستويف ما أقرضت مما 
تقبضه من قيمة ماشيته املباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك، 
وتذكر أنك تتخذ ه�ذه الطريقة لرتغيب اجلالبني وإيثارهم إياك 
دون غ�ريك. واجل�واب: احلمد هلل، ال ش�ك أن أص�ل مرشوعية 

املغني ج ٤ ص ٣20 وهتذيب السنن البن القيم ج ٥ ص 1٥2 بواسطة الشيخ   )1(
عمر املرتك رمحه اهلل من كتابه »الربا واملعامالت  املرصفية« ص 2٨٣-2٨٤.

ج 29 ص ٥٣1.  )2(
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الق�رض ليس مقصًدا من مقاص�دك يف اإلقراض، وإنم غرضك 
جر منفعة لذاتك، وحيث إن هذه املنفعة ال تنقص املقرتض شيًئا 

من ماله فغاية ما يف األمر الكراهة.ا ه�)1(. 

وق�ال آخ�رون بمنعها بحجة أن الس�فتجة قرض يس�تفيد منه 
املق�رتض أم�ن الطريق وكل قرض جر نفًعا فه�و ربا. وقد تقدم 

رد هذا االحتجاج بم يكفي عن إعادته. 

وذكروا حديًثا عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »السفتجات حرام«. وهو 
حدي�ث ضعي�ف ذكره ابن اجل�وزي يف املوضوع�ات، فال يصح 

االحتجاج به. 

والق�ول بج�واز ذلك هو ما تطمئن إلي�ه النفس ملا يف ذلك من 
املصلحة املش�رتكة والتيسري عىل املسلمني يف معامالهتم، وانتفاء 
الدليل الصحيح عىل املنع، وألن األصل يف املعامالت اإلباحة. 

وقد تكون احلوالة بنقد مغاير للنقد املراد تسليمه يف البلد اآلخر، 
فهذا النوع من التحويل جيتمع فيه الرصف واحلوالة، وال خيفى أن 
للرصف يف حالة اختالف العوضني جنًس�ا رشًطا هو التقابض يف 

ج ٧ ص 210. رقم الفتوى 1٧06.  )1(
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جمل�س العقد، وقد تق�رر  لدى املجامع الفقهي�ة واهليئات العلمية 
أن كل عمل�ة ورقية جن�س، جيوز املصارفة بينه�ا وبني غريها من 
عم�الت الدول األخ�رى مطلًقا إذا كان يًدا بي�د لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فإذا 

اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد«. 

وعلي�ه فيج�ب قبل التحويل إج�راء عملية ال�رصف، بحيث 
يتسلم املحيل العملة التى يريد حتويلها بعد انتهاء عملية الرصف 
سواء أكان تسلًم حسيًّا أم تسلًم يف معنى احلس. كأن يعطيه شيًكا 
مصدًق�ا يملك بقبضه القدرة عىل الترصف فيه بتس�لم حمتواه أو 
بقي�ده يف حس�ابه أو حتويله، فإذا تس�لم الش�يك املص�دق أمكنه 
بعد ذل�ك حتويله، وصار األمر إىل اإلج�راءات املتخذة يف احلال 
األوىل، وه�ي حتويل نقد معني إىل بلد أخرى، ولفضيلة الدكتور 
الش�يخ عم�ر املرتك رمح�ه اهلل بح�ث يف املوضوع، حيس�ن إكمل 

بحث مسألتنا بنقل قوله يف ذلك. 

قال رمحه اهلل:
ف�إن كان املدف�وع للمرصف نق�وًدا ويراد حتويله�ا إىل نقود 
من غري جنس�ها تس�لم يف مكان آخر، كأن يتقدم ش�خص إىل 
مرصف ويس�لم نقوًدا من الرياالت الس�عودية طالًبا تسليمها 
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له جنيهات مرصية يف مرص أو لريات يف س�وريا أو نحو ذلك، 
فإنن�ا إذا نظرن�ا إىل ه�ذه العملية نج�د أهنا مركب�ة من رصف 
وحتوي�ل، ومن رشوط الصحة لل�رصف التقابض، وحيث إن 
الواق�ع العلم�ي والع�ادة املتبعة يف املصارف أهنم ال يس�لمونه 
املبلغ، وإنم يس�لم طالب التحويل للمرصف النقود املطلوب 
حتويله�ا، فيقوم املرصف بتس�ليمه إيصااًل مع ش�يك يتضمن 
حوال�ة عىل مرصف آخر بمبلغ يعادل هذا من النقود املطلوب 
التحوي�ل إليه�ا دوالرات أو جنيه�ات مرصي�ة، فتك�ون هذه 
العملي�ة رصًف�ا من غري تقابض وهو غري جائ�ز، إال أنه يمكن 
أن يقال: إن العرف يعترب تس�ليم الش�يك بمنزلة تسليم النقود 
يف املعن�ى؛ ألنه يف نظ�ر الناس وعرفهم وثقته�م بمنزلة النقود 
الورقية وأنه جيري تداوهلا بينهم كالنقود؛ ألنه حممي من حيث 
إن سحب الشيك عىل جهة بدون أن يكون له رصيد يفي بقيمة 
الشيك يعترب جريمة شديدة يعاقب عليها قانوًنا؛ حتى يطمئن 
مجه�ور املتعامل�ني إىل الثق�ة الواجب توفرها يف الش�يك كأداة 
وفاء، لذا فإنه يمكن القول بأن قبض الشيك كقبض مضمونه 

فيتحقق التقابض بناء عىل هذا التوجيه. 
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ولكن خروًجا من ش�بهة الربا والريبة أرى أن يش�رتي املحيل  
النقود التي يريد حتويلها من املرصف أو غريه وبعد قبضها حييلها، 
فإن مل يمكن رشاء العملة األجنبية لكوهنا ممنوًعا تصديرها خارج 
دولتن�ا، فاملخرج أن  يش�رتي عملة من العم�الت األجنبية وبعد 
قبضها ودفع قيمته�ا حييلها، ثم بعد ذلك يصارف البنك املحالة 

عليه بالعملة التى يريدها.ا ه�)1(.

هذا ما تير إعداده. وباهلل التوفيق، واحلمد هلل رب العاملني.

اهلل  رمحه  املرتك  عمر  الدكتور  ملعايل  الرشيعة  نظر  يف  املرصفية  واملعامالت  الربا   )1( 
ص ٣٨٤.



يف بطاقة االئتامن
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل، وصىل اهلل وس�لم عىل رس�ول اهلل سيدنا ونبينا حممد 
وعىل آله وأصحابه ومن وااله، وبعد:

فال ش�ك أن األمر ك�م يقال عن عرصنا بأن�ه عرص املفاجآت 
واملس�تجدات، فه�و عرص يمتاز عن غريه من العصور الس�ابقة 
بالتط�ور والتج�دد ومتابع�ة األخ�ذ بمقتضيات احلي�اة، وذلك 
يف غال�ب جم�االت ش�ؤون احلياة، ونخ�ص من ذل�ك اجلوانب 
االقتصادي�ة. فتط�ورت فيه منتج�ات األوراق املالي�ة من حيث 
مرون�ة املب�ادالت واالس�تثمرات يف األوراق املالي�ة والتجارية، 
واألخ�ذ بوس�ائل التخف�ف يف نق�ل النق�ود عن طري�ق إصدار 
الش�يكات بمختل�ف أنواعها، ث�م تطور األم�ر إىل إدراك ما قد 
يعرتي الش�يكات من آفات تع�ود عىل حامليه�ا واملتعاملني هبا 
بالرضر واخللل واخلس�ارة من حيث س�حبها ع�ىل غري حق، أو 
تزويره�ا أو رسقته�ا أو تقلي�د التواقي�ع عليها أو غ�ري ذلك من 

أسباب التحايل عىل التعامل هبا.
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فاجت�ه الفك�ر االقتص�ادي إىل البح�ث ع�ن وس�ائل أخ�رى 
للتبادل، وتيس�ري التسهيالت التمويلية، وإىل النظر والبحث عن 
وس�ائل اس�تثمرية حديثة تعطي عوائد يزيد حجمها عن عوائد 

االستثمرات التقليدية.

فتوجه الفكر االقتصادي إىل إجياد وسيلة يف الدفع واإلبراء عند 
حصول التعام�ل يف البيع والرشاء ومجيع املبادالت واملعارضات، 
واصطلح الفكر االقتصادي عىل تسميتها بطاقة االئتمن؛ فتلقفتها 
املؤسس�ات املالي�ة واألف�راد وانت�رش التعامل هبا، حت�ى إن بعض 
بائعي الس�لع واخلدمات يرفضون التعام�ل بغريها، ويندر وجود 
تاج�ر أو رج�ل أعمل خيل�و جيبه من محلها واس�تخدامها وس�يلة 
تب�ادل وتع�اوض. وبن�اًء عىل ه�ذا ونظًرا مل�ا لبطاق�ة االئتمن من 
اهتمم وإيثار واعتبار، فقد صار مني اإلس�هام يف بحث هذه األداة 
التبادلية، والنظ�ر يف تكييفها فقًها. إًذا، ما هي بطاقة االئتمن؟ وما 
ركائ�ز اعتبارها ومس�تلزمات االس�تمرار يف اس�تخدامها؟ وهل 
يف اس�تخدامها م�ا يتعارض مع أص�ول اإلس�الم وقواعده؟ هذه 
االستفسارات واملسائل املتصلة هبا وغريها مما له تعلق هبا ستكون 

موضوع البحث، واهلل املستعان. 
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بطاقة االئتمان:

بطاق�ة االئت�من ه�ي أداة ائتمني�ة تصدره�ا املؤسس�ات املالية 
لعمالئها، يتمكن حاملها من رشاء ما يريده من س�لع وخدمات 
وم�ن احلصول ع�ىل ما يريده من نقد ع�ن طريق جهاز الرصف. 
عىل أن تسجل مبالغ استخدامها يف ذمة حاملها، ويقوم مصدرها 
بسداد هذه املبالغ ملستحقيها والرجوع بذلك عىل حامليها. فهي 
أداة دفع وإبراء باعتبار حاملها وأداة دفع وضمن باعتبار مصدرها 
ضامنًا مبالغ اس�تخدامها ألصحاهبا. عىل خالف بني أهل العلم 
يف تكييفه�ا، هل هي حوالة أو ضمن؟ فهي أداة دفع ملس�تحقات 
وس�ائل التبادل واملعاوضات يس�تخدمها حامله�ا لتغطية رغبته 
فيم يريده من مشرتيات أو نقود، ويتحمل مبالغها مصدرها عىل 
س�بيل احلوالة م�ن حاملها عىل مصدرها، أو عىل س�بيل الضمن 

وفًقا للقول املختار يف تكييفها.

أقسام البطاقة:  

تنقسم البطاقة االئتمنية إىل جمموعة أقسام أمهها: 

1 - بطاقة اخلصم الفوري -Debet Card - دبت كارد:
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ه�ذه البطاق�ة تعتمد عىل وجود حس�اب كاٍف لدى مصدرها 
حلاملها يكفي لتغطية كافة مبالغ استخدامها.

2- بطاقة االعتمد - charge card - جارج كارد:
هذه البطاقة ال يتطلب منحها وال استخدامها وجود حساب 
حلامله�ا، ولك�ن يلتزم حامله�ا بدفع مجيع ما يتعل�ق بذمته من 
أثمن السلع واخلدمات عن طريق استخدامها. ويعطي مصدر 
هذه البطاقة حاملها مهلًة جيري حتديدها بني الطرفني. والغالب 
أهن�ا ال تزيد عن ش�هر جيري خ�الل هذه املهلة س�داد ما حتقق 
بذمته عن طريقها. وذلك بعد تبلغه إشعاًرا من مصدر البطاقة 
بذلك، فإذا مضت املدة - فرتة الس�مح - دون س�داده مبالغها 
ع�ىل س�بيل املطل ص�ار ملصدره�ا ح�ق إلغائه�ا واإلجراءات 

الالزمة لسدادها.

٣ - بطاقة االئتمن - Credit card - كريدت كارد:

ه�ذه البطاق�ة ال يعتمد اس�تخدامها عىل وجود حس�اب جاٍر 
حلامله�ا لدى مصدرها، وال عىل إلزام حاملها بس�داد ما يرتتب 
عليه من مبالغ لقاء اس�تخدامها، وإنم ُيْعَطى مهلة ليقوم بالسداد 
خالهل�ا بعد خطاب اإلش�عار. ويف حال انتهاء املهلة دون س�داد 
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فيجري عليه احتساب الفوائد الربوبة، وال يلزم من ذلك سحب 
البطاقة منه وال سحب عضويته من حميطها.

ه�ذه البطاقة - كريدت كارد - هي البطاقة ذات العائد العايل 
ل�دى مصدرهيا، وهي الت�ي تتنافس البن�وك يف إصدارها، وبذل  
كث�ري من احلوافز واإلغراءات عىل تس�ويقها ب�ني العمالء. وقد 
كان م�ن اإلغ�راء ألخذها تقس�يُمها إىل بطاق�ات ذهبية وأخرى 
فضي�ة وأخ�رى برونزية، وهذا التقس�يم راج�ع إىل حجم املبالغ 

التي هي يف حدود استخدامها - سقف االستخدام. 

ركائز اعتمادها:

مما س�بق يتضح أن بطاقة االئتمن ذات أقس�ام خمتلفة، وكذلك 
ذات أن�واع متعددة فمنه�ا الذهبية والفضي�ة والربونزية وغريها 
م�ن األن�واع، ولكنها مهم تع�ددت وتنوعت فإهن�ا مجيعها تتفق 
يف اعتمده�ا ع�ىل إج�راءات عام�ة، خيض�ع كل ن�وع منه�ا هلذه 
اإلج�راءات. وتنف�رد كل بطاق�ة من هذه البطاق�ات بخصائص 
ليس هلا تأثري عىل املبدأ العام يف إجيادها وال عىل اعتبارها من قبل 

مصدرهيا من أعظم أدوات االستثمر لدهيم. 
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إن بطاقة االئتمن تشتمل إجراءاهتا عىل ثالثة عقود منفصل بعضها 
ع�ن بع�ض من حي�ث املوض�وع واألط�راف والعالق�ة، ولكن هذه 
ا يقتس�مه طرف�ان من أطراف  العق�ود الثالثة جتتمع لتنتج كس�ًبا ماديًّ
ه�ذه العقود، الطرف األول: املنظمة الدولية لتنظيم التعامل بالبطاقة 
وضمن سالمته، والطرف الثاين مصدرها، وفيم ييل بيان هذه العقود.

العقد األول:

عقد بني املنظمة الدولية لشؤون إصدار بطاقات االئتمن وبني 
مصدري البطاقات - املصارف واملؤسس�ات املالية - هذا العقد 
ينظم العالقة بني الطرفني، وتتضح هذه العالقة من اختصاصات 
كل ط�رف في�م يتعل�ق بإصدارالبطاقة ب�م له وما علي�ه، وبالتايل 
طريقة اقتس�ام ما يأخذه الطرف الثاين - املصارف واملؤسس�ات 
املالية - من حس�وم عىل املبيعات بواس�طة البطاقة واقتسام ذلك 
بينه�ا وب�ني املنظم�ة الدولية لق�اء قيام ه�ذه املنظمة بتيس�ري أمر 

استخدامها وضمن التعامل هبا.

العقد الثاني:  

عق�د بني مص�در البطاق�ة وحامله�ا، يتقب�ل مص�در البطاقة 
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بموجبه مجيع استخدامات حامل البطاقة من أثمن مشرتياته وقيم 
خدماته يف حدود معينة، وبرشوط معينة. يف هذا العقد جيري من 
مصدر البطاقة دفع هذه األثمن والقيم إىل مستحقيها، بعد حسم 
ج�زء منها طبًق�ا ملقتضيات العقد الثال�ث اآليت ذكره و أحكامه. 
وذل�ك يف مقابل حتم�ل مصدر البطاقة خدمات اس�تخدامها من 

ِقبل حاملها، سواء أكان ذلك عىل تكييفها ضمًنا أم حتوياًل.

العقد الثالث: 

ع�ىل القول بأن البطاقة وثيقة ضمِن مصدِرها حامَلها، فيصدر 
ه�ذا العق�د بني مص�در البطاق�ة ومالكي الس�لع واخلدمات من 
رج�ال أعمل ومؤسس�ات مالية وبائعي خدم�ات. يلتزم مصدر 
البطاق�ة بموجب هذا العق�د بضمن حاملها ألثمن مش�رتياته أو 
خدمات�ه، فيقوم بس�داد مبالغ اس�تخدام البطاقة للتاج�ر أو بائع 
املنافع كالفنادق ومكاتب الطريان وغريها، عىل أن حيسم مصدر 
البطاقة نسبة من هذه املبالغ لقاء ضمنه، وذلك وفق ما تتفق عليه 

هذه األطراف مع مصدر البطاقة.
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والغالب أنه يوجد عقد رابع، ال سيم يف حال استخدام البطاقة 
خ�ارج منطق�ة البنك مص�در البطاق�ة، حيث يقوم ط�رف رابع 
يس�مى بنك التاجر بالوس�اطة بني التاجر ومصدر البطاقة تكون 

بني التاجر وبنك التاجر عالقة وكالة يستحق األجر عليها.

رسوم الحصول عىل البطاقة:

يتقاىض مصدرو البطاقات االئتمنية رس�وًما ممن يقدموهنا هلم 
لقاء اإلصدار وتكاليف�ه واالنتمء لعضوية البطاقة وخصائصها، 

وتتمثل هذه الرسوم، يف الغالب، فيم ييل: 

1 - رسوم العضوية:
ل هذا الرس�م مرة واحدة عن�د املوافقة عىل طلب العميل  حُيصَّ
احلصول عىل البطاقة، وتقدير هذا الرسم راجع إىل ما لدى مصدر 

البطاقة من قرارات واعتبارات بتعيني مقادير الرسوم ومبالغها.

2 - رسوم إصدار البطاقة:
ل هذا الرسم من العميل لقاء إصدار البطاقة باسمه، ويف  حُيصَّ
مقابلة خدمات إصدار هذه البطاقة جيري حتديد مبلغ هذا الرسم 

وفًقا لتقدير مصدر البطاقة.
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٣ - رسوم التجديد:
ل هذا الرسم عند انتهاء صالحية البطاقة وإصدار بطاقة  حُيصَّ

أخرى للعميل بداًل عن األوىل املنتهي أجلها.

٤ - رسوم االستبدال:
حُيصل هذا الرسم عند ضياع البطاقة من حاملها أو عند تلفها 
أو رسقته�ا، فيص�در البن�ك بداًل عنه�ا بعد إب�الغ العميل ذلك 

وطلبه االستعاضة عنها.
٥ - رسوم البطاقة اإلضافية:

حيص�ل هذا الرس�م عن�د طلب حام�ل البطاقة إص�دار بطاقة 
إضافية ألحد أفراد أرسته تكون تابعة لبطاقته.

هذه الرس�وم ليس�ت ذات أمهية ملص�دري البطاقات؛ فهي ال 
ا، وهلذا فإن غالب  متث�ل من عوائد البطاقات إال نس�بة قليلة ج�دًّ
مص�دري ه�ذه البطاقات يتنازل�ون عن هذه الرس�وم ويقدمون 
إىل  لالنض�مم  وحف�ًزا  تش�جيًعا  جماًن�ا؛  لعمالئه�م  البطاق�ات 
عضويتها، لقاء احلصول عىل أهداف إصدارها من احلس�ومات 

عىل أثمن املبيعات بواسطتها.
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وعىل أي حال، فإن النظر الرشعي يف حكم أخذ هذه الرس�وم 
ق�د ال يتج�اوز القول بأهن�ا يف مقابلة خدمة قائم�ة. ونظًرا إىل ما 
هل�ذه البطاقات من فوائد عالية عىل رس�وم اإلصدار، فمن كمل 
التص�ور ذكر هذه الفوائ�د أو ذكر أمهها، م�ع األخذ يف االعتبار 
أن هذه الفوائد قد حيصل بعضها من حاميل البطاقات، وبعضها 
حيص�ل من بائعي الس�لع واخلدمات بواس�طة البطاق�ات. وفيم 
ي�يل ذكر أهم هذه العوائ�د، والتعليق عىل كل عائد بذكر حكمه 

الرشعي، فيم يظهر يل. 

1 - الفوائد الربوية:
حيتمل أن يكون حس�اب حامل البطاقة لدى مصدرها مكشوًفا 
ال س�يم بطاق�ات االئت�من - كري�دت كارد - حيث يق�وم مصدر 
البطاق�ة بعد تلقيه طلب س�داد مبلغ اس�تخدام البطاق�ة بقيد تلك 
املبالغ عىل حس�اب حاملها مدينًا، ويتقاىض لقاء ذلك فائدة ربوية 
جيري قيدها تباًعا يف حساب حامل البطاقة لصالح مصدرها، وقد 
يعطي مصدُر البطاقة حامَلها فرتة سمح يقوم بتغطية حسابه خالهلا، 
وبعد انقضاء فرتة السمح دون تغطية احلساب يقوم مصدر البطاقة 

ا له يف احتساب الفوائد عىل حامل البطاقة. بمزاولة ما يدعيه حقًّ
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وهذه الفوائد الربوية مصدر دخل ملصدري البطاقات تعترب من 
املصادر الرئيسة لسوق البطاقات، حيث يلتزم حامل البطاقة بدفع 
ا، تضاف  نس�بة مئوي�ة معينة عىل الرصيد املدين يف حس�ابه ش�هريًّ
هذه النس�بة املتكررة عىل حساب العميل املدين. وال شك أن هذا 
عني الربا، وهو كسب حرام من املكاسب اخلبيثة، وقد أمجع علمء 

اإلسالم - إال من شذ - عىل القول بتحريم هذا الكسب. 

2- فوارق سعر الرصف:
قد يس�تخدم العميل بطاقته يف رشاء سلعة أو خدمة بعملة غري 
عملة حس�ابه يف بنكه - مصدر البطاقة - فيقوم مصدر البطاقة - 
وقد وجب عليه سداد احلق بعملة الرشاء - بتحويل هذه العملة 
إىل عملة حساب العميل بطريق الرصف، ويرتتب عىل هذا فارق 
يف س�عر الرصف، كم أن مصدر البطاق�ة يأخذ عمولة لقاء قيامه 

بإجراءات الرصف. 

وال�ذي يظه�ر، واهلل أعلم، أن حتمي�ل العميل فوارق الرصف 
عىل الصفة املذكورة ال بأس به، كم أن أخذ مصدر البطاقة عمولة 
ع�ىل قيامه باملصارفة ال بأس به، فه�ي يف مقابل خدمة، حيث إن 

مصدر البطاقة وكيل عن حاملها يف إجراء هذا الرصف.
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٣ - عموالت ثابتة عن املبالغ غري املسددة:

يفرتض أن مصدر البطاقة سيبذل جمهوًدا يف سبيل متابعة حاميل 
البطاقات يف املطالبة بتغطية حس�اباهتم، فهو يقرر يف الغالب عىل 
كل حام�ل بطاقة من قبله رس�َم متابعة، وه�ي مبالغ ثابتة املقدار 
ال تتغ�ري بتغ�ري املبال�غ وال العم�الء، وتؤخ�ذ ه�ذه العم�والت 
لتغطية تكلفة املطالبة ومتابعة العمالء يف س�داد ما تعثر من ديون 

ومطالبات. وقد يعفي منها بعض العمالء ممن هم أهل ثقة.
وال�ذي يظهر يل أن العمالء خيتلفون من حيث املالءة وعدمها 
فالغال�ب عىل العم�الء املالءة وااللتزام ب�أداء احلقوق. فأرى أن 
أخذه�ا من عميل رشي�ف ميلء ملتزم بمله وم�ا عليه غري جائز. 
فبأي حق تؤخذ منه هذه العمولة التي ال سبب له يف أخذها، إال 
أن يكون ذلك من العميل عىل س�بيل التربع هبذه العمولة الثابتة 
لتيسري أمر هذه البطاقات، فهذا حمل نظر، ويمكن أن يقال بجواز 
أخ�ذ هذه العمولة الثابتة عىل كل عميل حيوج مصدر البطاقة إىل 

متابعته لتغطية حسابه ولكن كيف التمييز بني العمالء؟

٤ - رسوم مقابل السحب النقدي:

يمك�ن للعميل حام�ل البطاقة أن يس�تخدم بطاقته للس�حب 
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م�ن مكائ�ن ال�رصف اآليل، أو حتى عن طريق البنوك املش�اركة 
يف إصدار البطاقات، وذلك بس�حب ما حيتاج�ه من مبالغ نقدية 
ويلت�زم العمي�ل - حامل البطاقة - بدفع رس�وم لقاء اس�تخدام 

أجهزة الرصف أو السحب من البنوك األخرى.

وهذه الرسوم إن كانت يف مقابلة استخدام أجهزة الرصف، 
فه�ي يف حكم أجرة اس�تخدام هذه األجهزة وهي جائزة، لكن 
ب�رشط أن تكون عن كل اس�تخدام، وأن تك�ون أجرة موحدة 
غ�ري خاضعة حلجم املبلغ املس�حوب. وكذل�ك األمر يف حال 
الس�حب بالبطاق�ة من البن�وك األخ�رى املرتبطة بش�بكة هذه 
البطاقة، فهي يف مقابلة أجرة إجراءات القيد. وإذا كان يف هذه 
الرس�وم، ال سيم الرس�وم التي تتقاضاها البنوك األخرى لقاء 
اس�تخدام البطاق�ة - إذا كان فيه�ا ما خيرج ع�ن هذا التصور- 

فحكم ذلك مربوط بتصوره.

 ٥ - العم�والت املس�تحصلة م�ن بائع�ي الس�لع واخلدم�ات 
   بواسطة البطاقة:

ه�ذه العموالت ه�ي يف نظري الركيزة األوىل والرئيس�ة لقيام 
هذه البطاقات وانتش�ارها، وتسابق املصارف واملؤسسات املالية 
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يف إصدارها، وبذل الكثري من احلوافز للحصول عليها، وقد ذكر 
خرباء املال واالستثمر أن التعامل هبا يعطي أضعاف العوائد عىل 

غريها من وسائل االستثمر وجماالته املختلفة.

ومهم تعددت أنواع البطاقات فهي تتفق مع بعضها يف أن هذه 
العوائد منها أهم عنرص لكل بطاقة من عنارص اعتمدها. وحيث 
إن ه�ذا العائد تقتضيه أحكام العق�د بني التاجر ومصدر البطاقة 
فبحث�ه والنظر في�ه يقتيض النظر يف العالق�ة التعاقدية بني التاجر 

ومصدر البطاقة والتكييف الفقهي هلذه العالقة.

التكييف الفقهي لبطاقة االئتمان:

اختل�ف الباحث�ون يف تكيي�ف العالق�ة ب�ني بائعي الس�لع أو 
اخلدمات، ومصدري البطاقات، فبعضهم قال: إن العالقة عالقة 
حوال�ة، حي�ث إن حام�ل البطاقة بحك�م ما لبطاقت�ه من أحكام 
واختصاصات حييل من يشرتي منه بثمن ما يشرتيه من سلعة أو 
خدم�ة عىل مصدر البطاقة بكامل الثم�ن، فيتحول احلق من ذمة 
حامل البطاقة إىل ذمة مصدرها، وتنقطع بذلك مس�ؤولية حامل 
البطاقة من ثمن ما يشرتيه، وتربأ ذمته من ذلك الثمن براءة تامة. 
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فليس للتاجر حق الرجوع عىل حامل البطاقة. وإذا كانت البضاعة 
معيبة وردها مش�رتهيا - حامل البطاقة - فليس له حق اس�رتداد 
ثمنه�ا وإنم ذلك حق ملصدر البطاقة وه�ذا يعني أن ثمن الرشاء 
 بواس�طة البطاق�ة قد حتول من ذمة املش�رتي - حام�ل البطاقة - 
إىل ذمة مصدره�ا، فصار دينًا عىل مصدر البطاقة لصاحب احلق 
وه�و البائع، وقد أقيمت جمموعة من الورش العلمية والندوات 
الفقهي�ة لبحث موض�وع هذه العالق�ة بني مص�دري البطاقات 
وبائع�ي اخلدم�ات والس�لع إذا كان الس�داد ع�ن طري�ق ه�ذه 

البطاقات، وُأِعدَّ يف ذلك جمموعة أبحاث. 

وق�د اجته بع�ض فقهاء الع�رص وعلمئ�ه إىل أن العالقة هي 
عالقة حوالة، وممن اجته إىل القول بأهنا حوالة الدكتور الصديق 
الرضي�ر يف بحثه ال�ذي قدمه يف ندوة فقه بطاق�ة االئتمن، فقد 
ذك�ر يف الصفحة احلادي�ة عرشة من بحثه تكيي�ف العالقة بني 
مصدري البطاقة والتاج�ر، ب�أهنا عالقة حوالة، وقال يف تأييد 

رأيه ما نصه: 

ويؤي�د هذا التكيي�ف باحلوالة العب�ارة التالية الت�ي جاءت يف 
بحث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمن: 
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يقوم نظام البطاقات عىل أس�اس الت�زام البنك مصدر البطاقة 
بتس�ديد قيم�ة مش�رتيات حام�ل البطاق�ة مب�ارشة للمح�الت 
التجاري�ة - وقال الصديق الرضير - ويؤيد ذلك أيًضا قوله: إن 
البنك املصدر للبطاقة هو املس�ؤول الوحيد أمام التاجر عن قيمة 

مبيعاته حلامل البطاقة. ا ه�. 
ويالحظ عىل القول بأن العالقة بينهم عالقة حوالة، وأن سداد 
هذا الدين بعد حس�م جزء منه يعترب من قبيل بيع النقد بأقل من 
مق�داره، فهو من رضوب بيع األث�من بأثمن أخرى، مما يعترب من 
بي�وع املصارف�ة. وال خيف�ى ما لبي�وع األثمن بعضه�ا ببعض من 
أح�كام تتعلق بوج�وب املمثلة يف ح�ال احتاد العوضني جنًس�ا، 

وبالتقابض يف جملس العقد مطلًقا. 

وعليه فحس�م مصدر البطاقة املح�ال عليه جزًءا من احلوالة 
ا، ومن قبيل رصف الكمبياالت بجزء  لصاحله يعترب كسًبا ربويًّ
م�ن مبالغها، ويف ح�ال اعتبارها حوالة فمص�در البطاقة ليس 
كفي�اًل حلام�ل البطاقة حت�ى يمكن أن يقال بأن هذا احلس�م يف 
مقابل�ة الكفال�ة. ف�إن الكفالة ضم ذم�ة إىل ذم�ة. وذمة حامل 
البطاق�ة بالنس�بة لعالق�ة مديونيت�ه بالتاج�ر بعد قب�ول التاجر 
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بطاق�ة مصدره�ا ع�ىل س�بيل احلوالة تربأ ب�راءة تام�ة من حق 
التاجر عليه. كم أن شأن الكفالة أن ذمة املكفول مشغولة بحق 
املكفول له حتى يستويف حقه، وليس للتاجر عىل حامل البطاقة 
ح�ق، بعد قبول التاجر بطاقة املصدر املرتتب عىل القبول قبول 
احلوال�ة. وال يقال بأن هذا احلس�م أج�رة وكالة. ف�إن الوكالة 
له فيه.  تعن�ي تفويض امل�وكل وكيله يف الت�رصف عنه في�م وكَّ
وال تتأثر بالوكالة مس�ؤولية املوكل فيم تعلق بذمته من حقوق 
تتناوهلا الوكالة، فذمة املوكل مش�غولة باحلق. وال تعلق للحق 
بذمة الوكيل. وليس مصدر البطاقة سمساًرا للتاجر حتى يقال 
بأن هذا احلسم عمولة سمرة، فإن السمرة وساطة للتوفيق 
ب�ني إرادت�ني أو أكث�ر يف التعاقد؛ فلم يكن من مص�در البطاقة 
جمهود أو إش�ارة أو توجيه حلامل البطاقة أن يشرتي من التاجر 

ما تم منه رشاؤه. 

ثم إن هذا احلس�م مل يكن عىل سبيل »ضع وتعجل«؛ ألن مسألة 
ض�ع وتعج�ل ال جي�وز االش�رتاط يف عقد البي�ع أن يلت�زم الدائن 
بالتنازل عن بع�ض حقه لقاء تعجله، وإنم األمر راجع إىل الدائن 
نفس�ه، ورغبته يف تعجي�ل املؤجل والتنازل عن بع�ض احلق لقاء 
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التعجيل، أو البقاء عىل حقه املؤجل حتى حيني أجل سداده. ثم إن 
مبل�غ احلوالة ليس مؤجاًل حتى يقال بإمكان خضوع هذه املس�ألة 
ملس�ألة ض�ع وتعجل بعد قب�ول احلوالة وتعلق احل�ق بذمة املحال 
عليه. وقد يقال بأن احلسم ليس عىل حامل البطاقة فهو مل يترضر. 
واجلواب عن هذا القول بأمرين، أحدمها: إن األمر ليس كم يقال 
بأن حامل البطاقة مل يترضر فإن التاجر يف الغالب يراعي ما حيس�م 
من�ه، فيضيف�ه إىل ثمن البضاعة أو اخلدمة املش�رتاة من قبل حامل 
البطاق�ة. بدلي�ل أن الغالب أنه لو حرض للتاج�ر عميالن أحدمها 
حيمل بطاقة واآلخر معه نقود فاملتبادر يف الذهن أن التاجر سيفرق 
بينه�م يف الثمن، فيعطي من يدفع نق�وده عاجاًل ثمنًا خمفًضا عمن 
يدف�ع الثمن بواس�طة البطاقة. وعىل القول بنفي ه�ذا التفريق من 
التاج�ر؛ ألن أنظم�ة االرتب�اط هب�ذه البطاق�ات ب�ني أطرافها متنع 
التفري�ق وتق�رر عقوبات عىل من يأخذ بالتفري�ق من التجار. فإن 
بائعي األص�ول أو املنافع يأخذون يف تقدير أثمهنم باخلضوع هلذه 
األنظمة، ومعاجلة هذا اخلضوع برفع السعر بقدر ما يستقطع منهم 
ملص�دري البطاقات. هذه إيرادات عىل القول بتكييفها حوالة وإذا 

كان يف األنظمة ما يمنع ذلك فإن االعتبار باملقتىض الرشعي.
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وقال بعضهم بأن العالقة ب�ني مصدر البطاقة وحاملها عالقة 
وكال�ة وأجابوا عن اإلش�كال يف تكييف هذا احلس�م بإجابات، 

ملخصها والرد عليها ما ييل: 

أواًل: قالوا بتكييف عالقة مصدر البطاقة بالتاجر بأهنا عالقة وكالة 
أو سمرة وليست عالقة حوالة، والرد عىل هذا القول بأن من أحكام 
الوكال�ة والكفالة والس�مرة أن احلق ال ينتقل هبا عن ذمة من وجب 
علي�ه احل�ق، وهو حامل البطاقة، فذمته ال تزال مش�غولة به، ومصدر 
البطاقة منشغلة ذمته باحلقوق املرتتبة عىل استخدام البطاقة وليس هذا 

من شأن الوكالة.
ثانًي�ا: قال�وا بأن حس�م مص�در البطاق�ة من أثمن املش�رتيات 
يف مقاب�ل م�ا حيص�ل عليه التجار م�ن كثرة العم�الء، فمصدرو 
البطاق�ات يس�تحقون عليه�ا األج�ر. وس�واء قص�د مص�درو 
البطاق�ات تنش�يط الس�وق التجارية هب�ذه البطاق�ات أم قصدوا 

الربح فال أثر عىل قصدهم يف إباحة احلسم من عدمه. 

وهناك من يقول بأن حسم جزء مما يستحقه بائعو السلع هو يف 
مقابل ترويج س�لعهم، حيث إهنم قد استفادوا من هذه البطاقات 
فوائ�د تتمثل يف إبراز ه�ذه البطاقات يف واجهات معارضهم، ويف 
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اإلعالن عن قبوهلا وس�يلة دفع وإبراء. ويمكن أن جياب عن هذا 
الق�ول بأن اإلجراءات الرتوجيية للس�لع أو اخلدمات قد ال ترتب 
حقوًقا لآلخرين عىل القائمني برتويج السلع، ونظام البطاقة يرتب 

احلق عىل مصدر البطاقة.

وحيث إن القول بأن العالقة بني مصدر البطاقة وحاملها عالقة 
وكالة أو س�مرة قول مل يس�لم من االعرتاض الرشعي، فال نزال 

يف حاجة إىل قول يسلم من االعرتاض. 
وق�د ذهب بعض أهل العلم وحمققيه�م إىل القول بأن العالقة 
ب�ني مص�دري البطاق�ة وحامله�ا وقابلها عالقة ض�من وكفالة، 
بحيث يكون مصدرها ضامنًا لكافة استخدامات البطاقة جلميع 
م�ن يتعامل معهم حاملوها، س�واء أكان ذلك بي�ع أعيان أم بيع 
منافع أم مسحوبات نقدية. ويكون ما يستحصله مصدر البطاقة 
م�ن التاجر أجرة ضمن وكفالة. ويرتتب ع�ىل األخذ هبذا الرأي 

أمور منها ما ييل: 

أواًل: إن ذم�ة حام�ل البطاق�ة ال ت�زال منش�غلة بح�ق البائع ، 
بحيث يكون حق قابلها قائًم ِقَبل ذمتني، ذمة حامل البطاقة وذمة 
مصدرها، وال بأس أن يش�تمل عقد العالقة بني التاجر ومصدر 
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البطاق�ة، عىل أن يبدأ التاجر بمطالبة مصدر البطاقة بحقه بصفته 
كفي�اًل غارًم�ا، ويف حال تعثر الس�داد من مص�در البطاقة يكون 
للتاج�ر حق مطالب�ة حامل البطاقة باعتبار ذمته ال تزال منش�غلة 

هبذا احلق حتى يتم سداده. 

ثانًي�ا: يف ح�ال رد املبي�ع م�ن قبل حام�ل البطاق�ة إىل التاجر، 
أو اتفاقه�م ع�ىل اإلقالة فيجب ع�ىل التاجر رد الثم�ن إىل حامل 
البطاقة حمس�وًما منه أج�رة الكفالة يف حال س�داد الثمن من قبل 
مصدر البطاقة، سواء أكان سداد الثمن حسًم من حساب حامل 

البطاقة أم كان إقراًضا له بدون فائدة ربوية.

ثالًثا: ال يرد عىل هذا القول بأنه يرتتب عليه األخذ بجواز أخذ 
األج�رة عىل الضمن، حي�ث إن مجهور العلمء ي�رون عدم جواز 
أخ�ذ األجرة عىل الضمن؛ لكون الضمن من عقود التربعات فال 
جيوز املعاوضة عليه. وجياب عن هذا بأن القول بعدم جواز أخذ 
األجرة عىل الكفالة قول ال يعرف له مس�تند من كتاب اهلل تعاىل 
وال من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وال قول أحد من أصحاب رسول اهلل وال 
أفعاهلم، واألصل يف املعامالت اإلباحة، ومن املعامالت الكفالة 
والضمن، والقول بأن الكفالة من أنواع التربعات ال يمنع منه أن 



)100(

يكون من عقود املعاوضات، والقول بأنه حيتمل أن تؤول الكفالة 
إىل ضمن فيقع الربا قول يمكن أن جياب عنه بم ييل: 

إن الغالب يف التعامل بني الناس الصدق والوفاء والعربة  أ - 
بالغال�ب واألكث�ر؛ فأيلول�ة الكفال�ة إىل ض�من احت�مل 
ضعيف ال ُترتب عليه أحكام رشعية. ال س�يم فيم يتعلق 
بمسائل املعامالت املبنية عىل اإلباحة يف األصل، وإضافة 
إىل هذا فإن األجرة عىل الضمن هي أجرة عىل عقد التزام، 
ال خيتلف بخصوصها عميل عن عميل، وال من هو أهل 
للثق�ة والوفاء عمن هو جمهول احلال، إال يف حال التنازل 

عن احلق أو املطالبة به.
مراع�اة مصال�ح العب�اد وتيس�ري أموره�م يقتيض  ب - 
األخ�ذ بجواز أخذ األجرة عىل الضمن، ال س�يم يف هذا 
العرص الذي غلب�ت فيه رعاية املصال�ح املادية وتغليبها 

عىل األخالقيات. 
وجود املزاحم واملنافس للمعامالت اإلس�المية، وذلك  ج - 
م�ن قبل البنوك الربوية، ف�إذا قلنا بمنع أخذ األجرة عىل 
الضمن من غري مس�تند رشعي، غري اجلانب األخالقي، 
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اس�تقلت املصارف الربوية بمنافع الضمنات، وحجبت 
ه�ذه املنافع عن التعامل اإلس�المي حجًبا ليس فيه أكثر 
من احلذر والتوجس اخلايل من إمكان الوقوع. ورس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م�ا ُخرينِّ ب�ني أمرين إال اخت�ار أيرمها ما مل يكن 

إثًم. وليس يف أخذ األجرة عىل الضمن إثم.

رابًعا: قالوا: إن ضمن املجهول وما مل يقع غري جائز لدى بعض أهل 
العلم، والرد عىل هذا القول بأن الذي عليه املحققون من أهل العلم 
 جواز ذلك،  جاء يف االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
م�ا نص�ه: ويصح ض�من املجهول ومن�ه ضمن الس�وق - إىل أن 
ق�ال - ويصح ضمن حارس وجتار حرب بم يذهب من البلد أو 
البحر، وغايته ضمن جمهول وما مل جيب وهو جائز عند أكثر أهل 
العل�م، مالك وأيب حنيفة وأمحد. اه��. اختيار ومجع عالء الدين 

البعيل ص 2٣2.

ويظه�ر، واهلل أعل�م، أن القول ب�أن البطاقة وثيق�ة ضمن من 
مصدرها للمتعاملني مع حاملها فيم يستقر يف ذمته هلم من مبالغ 
لقاء قبوهلم إياها قول وجيه وصحيح، وذلك ملا فيه من املصالح 

ودفع املضار وانتفاء املحظور ومن ذلك: 
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ختري�ج ما يأخذه مصدر البطاقة م�ن التجار إىل أمر مباح  أ -  
وإخراج�ه بمقتىض رشعي عن الرب�ا وأكل أموال الناس 

بالباطل إىل كسب مباح هو أجرة ضمن.

ب - مزيد توثق التاجر حلقه حينم تنشغل بتحمل حقه ذمتان: 
ذمة املشرتي  حامل البطاقة وذمة الضامن مصدر البطاقة، 

فله مطالبة أهيم شاء لتعلق حقه يف ذمة كل واحد منهم.

وإذا ن�ص يف عقد العالقة بني التاج�ر ومصدر البطاقة عىل أن 
يطال�ب التاجر مصدر البطاقة بم كف�ل حاملها قبل رجوعه عىل 
حامل البطاقة، فإن هذا النص خيفف من مسؤولية حامل البطاقة، 
حي�ث ال يرجع إليه يف س�داد أثمن مش�رتياته إال بعد العجز عن 

استيفاء احلق من مصدر البطاقة.
 ج - ختفيف مس�ؤولية مصدر البطاقة عن احلقوق املرتتبة عىل 
التعام�ل هبذه البطاق�ات حينم ينضم إىل هذه املس�ؤولية 
من يتع�اون معه يف حتمل احلق، وذل�ك حينم تكون ذمته 

منضمة إليها ذمة أخرى يف حتمل احلق.

نظًرا النشغال ذمة الكفيل  مصدر البطاقة، بأثمن مشرتيات  د - 
املكف�ول حام�ل البطاقة فق�د ذهب مجهور أه�ل العلم إىل 
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ج�واز مطالبة الكفي�ل مكفوله بس�داد املبلغ حم�ل الكفالة 
قبل س�داده هذا املبلغ ملس�تحقه املكفول له  التاجر. وذلك 
إذا طالب املكفوُل له التاجُر الكفيَل مصدَر البطاقة بس�داد 

الدين. ذكر أقوال بعض أهل العلم يف ذلك:

ذك�ر فضيل�ة الدكتور أب�و رخية يف بحث�ه الكفال�ة وأحكامها 
ضم�ن جمموعة بحوث صدر هبا جزآن بعنوان »بحوث فقهية يف 
قضاي�ا اقتصادية معارصة« له وملجموعة م�ن زمالئه. ُأورد َنصَّ 

ما ذكره وبمصادره: 

من املعروف أن الكفالة إما أن تكون بإذن املكفول عنه أو بغري 
إذنه، فإذا كانت بإذن املكفول عنه فالذي عليه احلنفية والشافعية 
يف األص�ح عندهم - واحلنابلة يف األظهر من أقواهلم- هو جواز 
مطالب�ة الكفي�ل املكف�وَل عنه بس�داد الدي�ن حتى ت�ربأ ذمته إذا 
طول�ب من صاح�ب احلق وهو الدائ�ن، ك�م أن للكفيل - عند 
احلنفية والش�افعية يف قول - أن ي�الزم املكفول عنه إذا لزم. وأن 
حيبسه؛ ألنه السبب يف ذلك، وإن مل يطالب صاحب احلق الكفيل 
فليس له حق مطالبة املكفول عنه. الش�أن يف ذلك ش�أن الرجوع 
بالدين، فإنه ليس للكفيل أن يرجع عىل املكفول عنه قبل األداء. 
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وهن�اك ق�ول مرجوح عند احلنابلة والش�افعية بج�واز مطالبة 
الكفي�ل للمكف�ول عنه  وإن مل يطالب من املكفول له، الش�أن يف 
ذلك ش�أن من اس�تعار عينًا للرهن فرهنها، ف�إن للملك املطالبة 
بفكه�ا، وألن الكفي�ل قد ش�غلت ذمته بأمر املكف�ول عنه فله أن 
يطال�ب بتخليصه وتربئ�ة ذمته - إىل أن قال - وأم�ا املالكية فقد 
وافق�وا اجلمهور يف القول بج�واز مطالبة الكفيل للمكفول عنه، 
لكنه�م ال يش�رتطون - مم�ا اطلعت عليه من كتبه�م - أن تكون 

مطالبة الكفيل موقوفة عىل مطالبة الدائن له. ا ه�)1(. 
وم�ن املعروف يف تنظي�م العالقة بني التاجر ومص�در البطاقة 
أن التاج�ر يطالب الكفيل  مصدر البطاقة  بس�داد قيمة الفاتورة 
دون الرج�وع إىل حامل البطاقة - املكف�ول - وهذا عني مطالبة 
املكفول له الكفيل بس�داد دين الكفالة، وفيم س�بق يتضح جواز 
مطالبة الكفيل مكفوله بم كفله به، ولو مل يسدد املبلغ، ال سيم إذا 

طالبه املكفول له بالسداد.

ج٤  املحتاج  مغني   ،1٥٧ ص  ج2  اللباب  ص11،  ج6  الصنائع  بدائع   )1( 
ص 209، كفاية األخيار ج 1 ص 1٧2، املهذب ج 1ص ٣٤2، املغني ج ٤ 

ص ٤٤0، تبيني املسالك ج٤ ص 29. 
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وهبذا يتضح جواز حس�م هذا املبلغ من حساب املكفول لدى 
الكفيل، وذلك يف مقابلة س�داد هذا املبلغ للمكفول له حمس�وًما 

منه أجرة الضمن.
وفي جواز أخذ األجرة على الضمان يقول الشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدى رحمه الله في كتابه »الفتاوى السعدية ص ٣٧٤« ما نصه: 
قول األصح�اب - رمحهم اهلل - وله أخذ اجلعل عىل اقرتاضه 
ل�ه بجاهه في�ه نظر فإنه لو ق�ال: أخذ اجلعل ع�ىل الكفالة ال عن 
االقرتاض لكان أوىل فإن االقرتاض من جنس الشفاعة وقد هنى 
الش�ارع ع�ن أخذ اجلعل فيه�ا، وأما الكفالة فال حم�ذور يف ذلك 

ولكن األوىل عدم ذلك واهلل أعلم. ا ه�. 

ويالحظ يف هذا النص أنه ذكر األوىل وهو عدم أخذ األجرة عىل 
الضمن عىل سبيل التورع ال عىل سبيل احلكم بحرمته. واهلل أعلم.

ويقول الش�يخ عبد اهلل البس�ام رمح�ه اهلل يف حكم أخذ األجرة 
ع�ىل الكفالة: أرى أنه ال مان�ع رشًعا يف ذلك، مع أن األفضل أن 

تكون من الضامن والكفيل إحساًنا. واهلل أعلم. ا ه�. 
ويق�ول الدكت�ور مج�ال الدين عطي�ة يف كتابه ع�ن البنوك 

اإلسالمية ما نصه: 
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ال يوج�د نص عىل أن الكفالة من عق�ود التربع، وإن تصنيف 
العقود إىل معاوضة وتربع، إنم هي صناعة فقهية لتسهيل دراسة 
األح�كام. وإن جريان العرف يف زمٍن م�ا عىل تقديم الكفالة من 
باب الش�هامة واملروءة ال يمنع م�ن تقديمها بعوض من َقبِل من 
يتخ�ذ ذلك مهنة ويعرض نفس�ه للمخاطر دون التزام رشعي أو 

أديب عليه بتقديم الكفالة.)1( ا ه�.

ومم�ن ذه�ب إىل القول بج�واز أخ�ذ اجلعل ع�ىل الكفالة من 
العل�مء املعارصي�ن الش�يخ عيل اخلفيف والش�يخ عب�د الرمحن 
عيس�ى والش�يخ عب�د احلليم حممود ش�يخ األزهر س�ابًقا. انظر 
 الرب�ا واملعام�الت املرصفي�ة للدكت�ور عم�ر امل�رتك رمح�ه اهلل 

ص: ٣٨9 و٣90. 

وقد كنت أحد املش�اركني يف ندوة فق�ه بطاقة االئتمن املنعقدة 
يف البحري�ن يف 16 - 1٧ من مج�ادى األوىل 1٤19ه� قدمت يف 
هذه الندوة بحًثا ُكلنِّف األستاذ الدكتور نزيه كمل محاد بالتعقيب 

عليه فكان مما جاء يف تعقيبه قوله: 

نقاًل عن النبوك اإلسالمية ما هلا وما عليها أليب املجد حرك.   )1(
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قد ذهب الشيخ الفاضل ابن منيع إىل جواز أخذ األجرة عىل 
الكفالة، وأقام عىل ذلك مجلة من احلجج وأتى فيها بفقه حس�ن 
وقول�ه املش�ار إليه يف نظ�ري رأي وجيه ومذهب س�ديد، لكنه 
ال يص�ح عىل إطالق�ه � إىل أن قال � وهلذا وحت�ى يتحرر الرأي 
ال�ذي اجته إليه وَيْس�َلَم من اإلي�راد عليه فإنه يل�زم تقييد القول 
بمرشوعي�ة أخذ األجرة عىل الكفالة بأال يؤول عقد الكفالة إىل 
مداين�ة ألج�ٍل بني الكفي�ل واملكفول إذا كان ملت�زم اجلعل هو 

املدين املضمون. ا ه�. 
وقد عقدت ندوة علمية يف مدينة املنامة يف البحرين يف اليومني 
1٧ - 1٤19/1٨ه�� وكان  عن�وان الن�دوة: بطاق�ة االئت�من. 
قام�ت باإلع�داد هلا وتول�ت ش�ؤوهنا إدارة اخلدم�ات املرصفية 
اإلسالمية يف البنك األهيل التجاري، حرضها جمموعة من فقهاء 
َم فيها بحوث، وصدرت  العامل اإلس�المي واقتصاديية، وقد ُق�دنِّ
م�ن الندوة توصي�ات من أمهه�ا النص عىل جواز بطاقة احلس�م 
الف�وري - دب�ت كارد - وبطاق�ة االعتمد )احلس�م الدوري( - 
جارج كارد - لكن برشط أن ينص يف العقد بني التاجر ومصدر 
البطاقة بأن العالقة بينهم عالقة ضمن وكفالة،  أما بطاقة االئتمن 
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- كري�دت كارد - فنظًرا العتمدها ع�ىل الفائدة الربوية يف حال 
ميض مهلة معلومة لدى طرفيها - فرتة سمح - دون تغطية مبالغ 
املشرتيات من حاملها فقد أعطيت هذه البطاقة مزيًدا من العناية 
ببحثها ونقاشها والنظر يف حكم استخداماهتا. والتوقيع عىل عقد 
مس�تلزماهتا، وأن ع�ىل حاملها أال يتأخر يف س�داد ما يرتتب عىل 
اس�تخدامها من ديون، بحيث ال يرتتب علي�ه فوائد ربوية. وإن 
تأخر يف الس�داد فعليه حتمل ما يرتتب عىل ذلك من فوائد ربوية 

وبناًء عىل هذا فال جيوز أخذها، اللتزامه بمتقىض رشوطها.

 b وقيل بجواز ذلك ويعترب قبوله بالرشط كقبول عائش�ة
رشط ال�والء حين�م أرادت رشاء اجلارية بريرة لتعتقها فاش�رتط 
مالكه�ا أن ال�والء هل�م فذك�رت ذل�ك لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: 
»اش�رتطي هل�م الوالء ف�إن الوالء مل�ن أعتق«. ومن ق�ال بجواز 
ذل�ك قال بصح�ة العقد ب�ني مص�در البطاقة وحاملها وبفس�اد 
رشط االلت�زام بالفائ�دة الربوي�ة يف ح�ال حتققه�ا. ونوقش هذا 
القول بإمكان قبول صحة العقد وفس�اد ال�رشط، إال أن املطالبة 
بمقت�ىض الرشط يكون الفصل فيها يف الغالب لدى جهة قضائية 
غ�ري رشعية فيحك�م عىل حامله�ا بالفوائ�د الربوي�ة كجزء من 
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خصائ�ص هذه البطاقة وأحكامها، ولكن بعد التداول والنقاش 
اتف�ق مجيع املش�اركني يف هذه الندوة عىل أن�ه ال جيوز أخذها وال 
اس�تخدامها؛ ألن الرشط وإن كان فاس�ًدا فإن القول بفس�اده ال 

يلتزم به من ال حيكم بم أنزل اهلل.

ونظ�ًرا إىل أن جمموعة من فقهاء الع�رص وعلمئه ال يزالون يف 
ت�ردد يف األخذ بقول من يقول بجواز أخذ األجرة عىل الضمن، 
باعتب�ار أن ذل�ك من عقود التربعات، وال جت�وز املعاوضة عنه. 
فف�ي حال التوقف ع�ن األخذ بالقول بج�واز أخذ األجرة عىل 
الض�من أو القول بع�دم جواز ذلك القول فيمك�ن ملن هذا رأيه 
أن يأخ�ذ بقول م�ن جييز للكفي�ل مصدر البطاق�ة أن يدخل مع 
قابل البطاقة يف صلح حيث يتنازل قابل البطاقة عن بعض حقه 
ملصدر البطاقة يف مقابلة س�داد أثمن مبيعاته عىل عميله - حامل 
البطاق�ة - بم جيري االتفاق عليه بينهم من نس�بة معينة من مبلغ 
ه�ذه األثمن. ويكون ملصدر البطاقة حق حس�م كامل املبلغ من 
حساب عميله حامل البطاقة أو قيده عليه يف حسابه عنده. وقد 
ن�ص بعض أهل العلم ع�ىل جواز أن تتم املصاحل�ة بني الكفيل 
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والدائ�ن بالتنازل ع�ن بعض الدين ليقوم الكفيل بس�داد الدين 
 للدائ�ن ب�م ت�م التصالح عليه ث�م يرج�ع الكفيل ع�ىل املكفول
- املدي�ن - بمطالبت�ه بم كفله به وهو كامل املبلغ ال بم س�دده؛ 
وذلك ألن الكفي�ل بكفالته قد تعلق كامل الدين بذمته للدائن. 
وجي�وز أن يتصال�ح الطرفان بحس�م جزء من الدي�ن، حيث إن 

الكفالة تقتيض ضم ذمة إىل ذمة.

قال يف املبسوط يف باب صلح الكفالة ما نصه: 

ق�ال رمح�ه اهلل: وإذا كان لرجل عىل رجل أل�ف درهم وهبا كفيل 
عن�ه بأمره فصالح الكفيل الطالب عىل مائة درهم عىل إبراء األصيل 
م�ن األلف جاز - إىل أن قال - ول�و صاحله عىل مائة درهم - إىل أن 
قال - كان للكفيل أن يرجع باأللف كلها عىل املكفول عنه ألنه ملك 

مجيع األصل وهو األلف بعضها باألداء وبعضها باهلبة منه. ا ه�)1(.

وقال يف الفتاوى اهلندية: 
وإذا أدَّى - أي الكفي�ل - امل�ال م�ن عن�ده رجع ب�م كفل وال 
يرج�ع ب�م أدَّى حت�ى ل�و أدَّى الزيوف وق�د كفل باجلي�اد رجع 

املبسوط ج2 ص٥٨-٥9.  )1(
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باجلي�اد ولو أدَّى م�كان الدنانري الدراهم وقد كف�ل بالدنانري أو 
شيًئا مما يكال أو يوزن عىل سبيل الصلح رجع بم كفل به كذا يف 

املحيط. ا ه�)1(. 

ة:  وقال يف الفتاوى البزازيَّ
لرج�ل ع�ىل آخ�ر ألف وهب�ا كفي�ل فل�و صال�ح الكفيل عىل 
 مائ�ة عىل أن وهب الكفيل تس�عمئة رجع الكفي�ل عىل املطلوب 
- باأللف كله - إىل أن قال - وكذا كل ما صاحله عليه من مكيل 
أو م�وزون بعينه أو حي�وان أو عْرض أو متاع، رجع بكل األلف 

عىل األصيل ا ه�)2(. 

ومصاحل�ة الكفي�ل أو املكف�ول له عىل بعض حق�ه جائز لدى 
مجه�ور أهل العلم، حيث أجازوا للمدين أن يصالح الدائن عىل 
بعض حقه ومس�تند ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الصلح جائز بني املسلمني 
إال صلًح�ا أحّل حراًما أو حرم ح�الال«. وليس يف تنازل الدائن 

عن بعض حقه عىل سبيل الصلح حتليل حرام أو حتريم حالل.

الفتاوى اهلندية  ج٣ ص 266.  )1(
ج 6 ص 1٣. ونحو هذا جاء يف بدائع الصنائع ج 6 ص 1٣ ويف رد املحتاج ٤   )2(

ص 2٧2 ويف البحر الرائق ج 6 ص 222 ويف فتح القدير ج 6 ص ٣0٥.



)112(

ويف صحي�ح البخاري أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص َكلَّم غرماء جابر ليضعوا 
عن�ه فوضع�وا عنه الش�طر. ويف مصنف ابن أيب ش�يبة واملطالب 
العالي�ة البن حج�ر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ بأح�د أصحابه وقد أصيب 
يف حديقته، فمرَّ به  ملسو هيلع هللا ىلص  وهو ملزوم فأش�ار إىل غرمائه بالنصف 

فأخذوه منه.)1(

ويف صحيح البخاري ومس�لم عن عب�د اهلل بن كعب عن أبيه 
أن تق�اىض ابن أيب ح�درد دينًا كان له عليه - أي عىل كعب - يف 
املس�جد فارتفعت أصواهتم حتى س�معها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فخرج 
إليهم ثم نادى: »يا كعب«. قال: لبيك يا رس�ول اهلل. فأش�ار إليه 
أن ض�ع الش�طر من دين�ك. قال: قد فعل�ت يا رس�ول اهلل. قال 

رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  »قم فأعطه«. ا ه�)2(.

وقال ابن قدامة يف املغني: 

ق�ال أمح�د إذا كان للرجل عىل الرجل الدي�ن ليس عنده وفاء 
فوض�ع عنه بعض حقه وأخذ منه الباق�ي كان ذلك جائًزا. ا ه�. 

مصنف ابن أيب شيبة ج ٧ ص٣19. املطالب العالية ج 1 ص ٤19.  )1(
صحيح البخاري ج 1 ص 12٣ – 12٤ – 12٧ ج ٣ ص 160 وص 2٤6.  )2(
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وذكر مستند هذا القول األحاديث املتقدمة)1(.

وال ش�ك أن الكفيل بحكم كفالته الغرمية مدين بم كفل به، 
وق�د اتف�ق أهل العلم عىل ج�واز مطالبة الدائ�ن الكفيل بمبلغ 
كفالته. وخالفهم هل للمكف�ول مطالبة الكفيل بمبلغ الكفالة 
مطلًقا؟ أم أن حق املطالبة يكون بعد تعذر االستيفاء من املكفول 
عنه؟ خالف بينهم جرى ذكره فيم س�بق إال أن هذا اخلالف ال 
يؤث�ر عىل اعتب�ار الكفيل مدينً�ا للمكفول عنه بمبل�غ الكفالة، 
 وه�ذا الق�ول يمك�ن أن يكون مس�تنًدا فيب�اح ملص�در البطاقة 
- الكفيل - أن يأخذ من الدائن التاجر - ما جيري عليه االتفاق 
ع�ىل س�بيل املصاحلة وال يعترب ذلك رًب�ا وال أكل مال بالباطل، 
بل هو تنازل من الدائن للكفيل املدين عن بعض حقه يف مقابلة 

سداده حقه. واهلل أعلم.

هذا فيم يتعلق بمعاجلة ما يأخذه مصدرو البطاقات من بائعي 
السلع واخلدمات.

املغني ج ٧ ص 1٤ حتقيق الدكتور عبد اهلل الرتكي.   )1(
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أم�ا ما يتعلق بأخذ فوائد عىل حامل البطاقة يف حال اس�تعمله 
البطاقة، وليس له حس�اب عند مصدر البطاقة وإنم تسجل عليه 
أثمن مشرتياته ديوًنا تتبعها فوائدها الربوية فهذا ال عالج له غري 

تركه فهو الربا الرصيح املجمع عىل حظره وحتريمه.

وهن�اك حماوالت إلجي�اد بدائل رشعية عن ه�ذه البطاقة ومن 
هذه املحاوالت ما ييل: 

بطاقة املرابحة: 

يعتم�د هذا البدي�ل عىل قيام مصدر البطاق�ة بتوكيل حاملها 
وكالتني، إحدامه�ا: وكالة عامة لرشائه ملصدر البطاقة ما يرغبه 
حاملها من س�لع وخدمات. الثانية: وكالة بقيام حامل البطاقة 
بيعه هذه املش�رتيات لنفس�ه بصفت�ه وكياًل عن مص�در البطاقة 
فيت�وىل بذل�ك حام�ل البطاقة ط�ريف عق�د البيع، م�ن اإلجياب 
بصفت�ه وكياًل عن مص�در البطاقة يف البيع وم�ن القبول بصفته 

أصياًل عن نفسه.

فإذا رغب حامل البطاقة أي س�لعة أو خدمة اشرتى ما يرغبه 
ملص�در البطاقة بصفت�ه وكياًل عنه يف الرشاء، وأح�ال البائع عىل 



)11٥(

مص�در البطاق�ة بثم�ن البيع، ثم يش�رتي من نفس�ه ذل�ك املبيع 
بصفت�ه وكي�اًل عن مصدر البطاق�ة يف البيع بثمن ال�رشاء وزيادة 
ربح املرابحة ثم يقوم مصدر البطاقة بقيد ثمن بيعها عىل حاملها 

يف حسابه لديه.

يتضح من هذا البديل ما ييل: 

اعتمده عىل التوكيل العام يف الرشاء.  -1

اعتمده عىل التوكيل يف البيع وعىل تويل حامل البطاقة العقد.  - 2

عدم حسم يشء من أثمن املبيعات عىل البائعني.  - ٣

رج�وع النقص بصفة مبارشة ع�ىل حامل البطاقة، حيث   - ٤
إن ثم�ن مش�رتياته يتكون م�ن ثمن رشائها م�ن البائعني 

وزيادة ربح املرابحة

ويالحظ عىل هذا النوع من البطاقات ما ييل: 
ظه�ور الصوري�ة يف هذا الت�رصف واختف�اء احلقائق يف   - 1

التعامل يف البيع والرشاء بني حامل البطاقة ومصدرها.
عىل القول بسالمة األخذ بمبدأ التوكيل يف الرشاء والبيع   - 2
فإن عامة الناس س�يترصفون باس�تخدام البطاقة دون أن 
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يكون منهم أخذ برتتيبات البيع والرشاء حس�بم تقتضيه 
الوكالتان.

عىل افرتاض األخذ هبذا البديل فإن اس�تخدامه س�يكون   - ٣
ا، بحيث يقرص ع�ن خدمة حاميل  ع�ىل نط�اق ضيق ج�دًّ

هذة البطاقة يف الداخل واخلارج.
وق�د تم يف ن�دوة »فقه بطاقة االئتمن« مناقش�ة بطاق�ة املرابحة 
ورفضها املشاركون رفًضا مطلًقا وبعضهم عدهلا بالصيغة اآلتية: 
ي�وكل البن�ك عميله - حامل ه�ذه البطاقة - بال�رشاء وكالة 
عنه مما حيتاجه الوكيل حامل البطاقة من التجار ثم ُيْشِعُر العميل 
البنك بم اش�رتاه له وكال�ًة عنه، فيقوم البنك بع�د ذلك بمبارشة 
البيع عىل عميله مرابحة، بأي وس�يلة من وس�ائل االتصال. ويف 
حال البيع باآلجل جيب أن تكون مدة ال�تأجيل معلومة، والثمن 
معلوًما، وإذا كان مقسًطا فيجب معرفة عدد األقساط ومبلغ كل 

قسط وأجل سداده.

وع�ىل أي ح�ال فبطاقة املرابح�ة بطاقة عىل س�بيل التجاوز يف 
التعبري وإال فليس�ت بطاقة ائتمنية، فليست أداة دفع وإذا قدر هلا 
التنفيذ فس�يكون ذلك عىل أضيق نطاق، وس�تكون بطاقة منتفية 
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عنه�ا خصائص البطاق�ات االئتمني�ة وغري خاضع�ة ألنظمتها، 
وال يمك�ن حتقيقها ما حتققه بطاق�ات االئتمن من مصالح خمتلفة 

وألطراف متعددة، واهلل أعلم.

بطاقة التخفيض:

ه�ذه البطاقة ال تش�تمل، في�م أعلم، عىل حم�ذور رشعي فهي 
بطاقة ُتعطِي حامَلها حق االختصاص بتخفيض أثمن مش�رتياته 
م�ن أعيان وخدم�ات ونحوها. هل�ذه البطاقة قيمة ق�د تزيد عن 
تكالي�ف إعدادها بحكم أن مصدره�ا يعطي حاملها اختصاًصا 
ل�دى جمموع�ة م�ن بائعي األعي�ان واخلدم�ات بتخفي�ض أثمن 
مش�رتياته. فمصدرها يبيع اختصاًصا عىل غريه يملكه. ومجهور 
أهل العلم يبيحون املعاوضة عن االختصاصات. وقد صدر قرار 
جممع الفقه اإلسالمي بجدة بجواز املعاوضة عن االختصاصات 
كحقوق الطبع والنرش والتأليف واالخرتاع والعالمات التجارية، 
وغري ذلك م�ن االختصاصات. وصدرت فتاوى فقهائنا الكرام 
ومنهم ش�يخنا اجلليل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ - رمحه 
اهلل - بج�واز التن�ازل ع�ن االختصاص بع�وض كمن يرشع يف 
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إحياء أرض؛ فينش�أ بذلك اختصاصه هب�ا دون كمل متلكه إياها 
فيبيعها قبل إمتام اإلحياء ويصح بيعه.

ه�ذه البطاقة ليس�ت مث�ل بطاقة االئت�من؛ فليس فيها س�وى 
طرف�ني: حامله�ا ومصدره�ا. فاملص�در بائ�ع واحلام�ل مش�رٍت 
وبع�د متام البي�ع والرشاء تنقط�ع عالقة أحدمها باآلخ�ر، إال أن 
تكون ه�ذه البطاقة معيبة بم يمنع االنتف�اع هبا فريجع حاملها - 
مشرتهيا- عىل مصدرها - بائعها - كم يرجع املشرتي عىل البائع 
غ الفسخ. ثم إن حاملها بعد حصوله عليها يستخدمها  فيم ُيَس�ونِّ
ل�دى اخلاضعني حلكمه�ا التخفييض. وهو يف نف�س األمر يدفع 
أثمن مشرتياته املخفضة بواسطتها. وليس ملصدرها بعد إصداره 

إياها عالقة بحاملها مطلًقا. 

هب�ذا التص�ور يظهر لنا أن هذه البطاقة املس�تخدمة للتخفيض 
فقط جائزة، واهلل أعلم.

بطاقة السحب: 

هذه البطاق�ة تصدرها املصارف اإلس�المية والتقليدية، وهي 
أداة يتمكن حاملها من السحب هبا من أجهزة الرصف اململوكة 
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للمصارف اإلس�المية وغريها، وذلك من حس�ابه لدى مرصفه 
يف أي وقت خالل أربع وعرشين س�اعة، وبرس�م ثابت عن كل 
سحب بغض النظر عن حجم املبلغ املسحوب. هذا الرسم يعترب 
أجرة استخدام هذا اجلهاز - الرصاف - وإن كان اجلهاز مملوًكا 
ملصدر البطاقة صار الرسم خمفًضا، وإن كان اجلهاز مملوًكا لبنك 

آخر فإن الرسم يزيد قلياًل عن ذلك الرسم.

هذه البطاقة إن كانت حمصورة يف خدمة السحب من احلساب 
فقط بواس�طة اجله�از أو من املص�ارف األخرى، وال تس�تخدم 
يف اس�تخدامات بطاق�ات االئت�من، بحيث ال تس�تخدم يف رشاء 
األعي�ان واخلدمات، ث�م جيري حتويل أثمن هذه املش�رتيات عىل 
مصدره�ا، إذا كانت حمصورة في�م ذكر فال يظهر مانع رشعي يف 
اس�تخدامها ورشائه�ا من مصدرهيا، والرس�م ال�ذي يؤخذ عىل 
الس�حب بواس�طتها يعترب أجرة للقائمني بتيس�ري ذل�ك، أما إذا 
كان�ت جتمع بني وظيفتي الس�حب والرشاء كم تس�تخدم بطاقة 
االئتمن، فعليها من اإليراد ما عىل بطاقة االئتمن. واهلل املس�تعان، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
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من مراجع البحث:

1 - القرآن الكريم.

2 - صحيح البخاري ورشحه البن حجر.

٣ - صحيح مسلم ورشحه للنووي.

٤ - سنن الرتمذي.

٥ - سنن أيب داود.

6 - مسند اإلمام أمحد.

٧ - نيل األوطار.

٨- املبسوط للرخيس.

9- بدائع الصنائع للكاساين.

10- الفتاوى اهلندية.

11- الفتاوى البزازية.

12- الرشح الصغري عىل أقرب املسالك.

1٣- تبيني املسالك.
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1٤- مغني املحتاج.

1٥- املهذب للشريازي.

16- املجموع للنووي.

1٧- كفاية األخيار.

1٨- املغني البن قدامة.

19- الرشح الكبري أليب عمر بن قدامة.

20- االختيارات الفقهية للبعيل.

21- الفتاوى السعدية للشيخ ابن سعدي.

22- البنوك اإلسالمية ماهلا وما عليها أليب املجد حرك.

2٣- الربا واملعامالت املرصفية للدكتور عمر املرتك.

2٤- بحث للدكتور الصديق الرضير رمحه اهلل يف البطاقات.

 2٥- بح�وث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة ملجموعة من 
  فقهاء العرص ومنهم الدكتور أبو رخية.





 

 بحث يف
االلتزامات الرشعية واملعاوضة عليها
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل، وص�ىل اهلل وس�لم عىل رس�ول اهلل حمم�د وعىل آله 
وصحبه، وبعد: 

فهذا بحث يف االلتزامات الرشعية واملعاوضة عليها أرجو اهلل 
اإلعانة عىل إعداده.

تعريف االلتزام: االلتزام هو مزيد َفِعَل لِزَم من باب ِعلم   -1
َيعَلم ومصدره لزوًما، وااللتزام مصدر التزم يلتزم، وهو 

تعهد بالقيام بعمل أو االنتهاء منه، أو عدم إتيانه.

وتعريف�ه اصطالًحا: هو صدور إرادة منفردة من مكلف   -2
ع�ىل س�بيل االختي�ار بالتعه�د لط�رف آخ�ر بفعل يشء 
أو ترك�ه أو ع�دم إتيان�ه. ويدخل يف ذلك الوع�ُد والنذُر 
واحَللُِف عىل الفعل أو الرتِك يف احلال أو املس�تقبل تعليًقا 
أو إطالًق�ا. وق�د عرفه بعضه�م بأنه االلتزام ب�م ال يلزم. 
فمن التزم بيشء لزمه الوفاء به عىل س�بيل الوجوب وإن 
كان يف أصل�ه لي�س واجًبا.كمن ن�ذر أن يفعل أمَر طاعة 
يس�تطيع فعله�ا، أو َحَلف عىل فع�ل يشء أو عىل تركه، 
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أو َوَع�د بيشء ترتب علي�ه االلتزام بأدائ�ه. فهذه األمور 
وإن كان�ت غري واجبة يف األصل إال أهن�ا بااللتزام تلزم، 

ويدخل يف ذلك الضمن والكفالة.
االلت�زام نتيج�ة تعهد أو وع�د أو كفال�ة أو ضمن يصدر   -٣
من طرف واحد لطرف آخر، بأن يكون ُملَزًما بإصداره، 
فيلزم�ه بعد ص�دوره. وقبل صدوره يك�ون حمله جائًزا، 
حيث إن امللتزَم قبل االلتزام إن شاء قام به وإن شاء تركه.
االلت�زام أث�ر من آث�ار ت�رصف املكلف. فمتى ص�در منه   -٤
تعه�د بفعل يشء أو تركه لزمه تنفيُذ ما تعهد به، كالوعد 
والنذر واحَللِ�ف والضمن والكفالة، فمن وعد غرَيه لزمه 
الوفاء بالوعد ديانًة وقضاًء عىل خالف بني أهل العلم يف 
ذل�ك، وقد صدر بل�زوم الوفاء بالوعد ق�رار جممع الفقه 

اإلسالمي رقمه....... وتارخيه........
ب�أن الوعد يلزم ديان�ًة وقضاًء، وأن الواع�د يف حال نكوله   
عن الوفاء بالوعد الذي وعد به فإنه يلزمه تعويُض املوعود 
ع�م يترضر به لقاء ع�دم الوفاء بوعده. وق�د أخذ بااللتزام 
بالوعد مجيُع القوانني العاملية أو أكثرها. والوعد ليس عقدًا.
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وق�د وجد من يقول بأن الوعد عقد. والصحيح أن االلتزام - 
والوعُد من أجناسه - ليس عقًدا من العقود الصادرة من طرفني 
فأكث�ر، وإن�م هو التزام م�ن طرف لطرف آخر إن ش�اء امللتَزُم له 
مطالب�َة امللتِزم به فله ذل�ك، وإن رصف النظر عن مطالبته بذلك 

فال يلزمه يشء جتاهه. 

وق�د اجته بعض فقهاء العرص إىل الق�ول بأن الوعد عقد فقالوا: 
إن االلت�زام عق�د بني امللتِزم وامللَت�زِم له، فقالوا بن�اء عىل ذلك بأن 
اإلجيار مع الوعد بالتمليك ال جيوز؛ ألنه عقدان يف عقد واحد عىل 
حم�ل واح�د، وقد جاء النهي ع�ن إبرام عقدي�ن يف عقد واحد عىل 
حم�ل واحد، وأنه من قبيل بيعتني يف بيعة، وقد هنى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

عن ذلك، فهو عقد إجيار وعقد وعد.

وه�ذا غ�ري صحي�ح؛ ألن الوعد ليس عق�ًدا، إذ العق�د ما كان 
مش�تماًل ع�ىل االلت�زام واإللزام بني طرف�ني فأكثر كعق�ود البيوع 
واإلج�ارة واملس�اقاة واملزارع�ة واملش�اركات وغريها م�ن عقود 
املعاوض�ات، ف�كل واح�د من ط�ريف العق�د له من عق�ده حقوق 
وعلي�ه فيه واجبات، وأما الوعد بالتملي�ك فليس عقًدا، وإنم هو 
الت�زام م�ن طرف واحد آلخ�ر. فلو تن�ازل امُللَتزم له ع�ن مطالبته 
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بإنف�اذ الوعد مل يرتتب عليه أي حق جت�اه امللَتِزم. وأما الواعد فهو 
ب�ني أمرين يف حال مطالبت�ه بالوفاء بالوعد. إما أن يفي بم وعد به 
أو أن يتحم�َل ال�رضَر الالحَق باملوعود لق�اء التخلف عن الوفاء 
بالوع�د. فم�ن نذر طاع�ة لزمه الوف�اء بنذره، وإن كان�ت الطاعة 
–حم�ل الن�ذر – مس�تحبة، فهي تتح�ول يف حق الن�اذر إىل واجبة، 
يعاق�ب عىل التخل�ف عن أدائها ك�م يعاقب َم�ن ختلف عم جيب 

عليه من صوم وصالة وغريها.

وم�ن حلف ع�ىل أداء فعل مباح أو مس�تحب أو عىل ترك أمر 
مرشوع وحنث يف يمينه فعليه كفارة يمني.

ومن كفل مدينًا تعلق الدين يف ذمته للدائن كم هو قائم يف ذمة 
املدي�ن؛ ألن الكفال�ة ضم ذم�ة إىل ذمة، وهكذا األم�ر فيم يتعلق 
بالض�من. وق�د ذكر بع�ض أهل العل�م أن من ضم�ن َمْن صدر 
احلكم بقتله قصاًصا خلروجه من الس�جن ألمر يقتضيه خروُجه 
ع�ىل أن يق�دم من يضم�ن رجوَعه، فم�ن قدمه فه�و حمل احلكم 

بالقتل إن مل يرجع املضمون فيقتص منه.

ُل األمر اجلائز إىل أمر واجب  وكل ذل�ك يقتيض بأن االلت�زام حُيَونِّ
األداء. وأن للتخل�ف عن االلتزام أحكاًما تتعلق به من حيث إلزام 
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امللتزم بآثار ختلفه عن الوفاء بالتزامه، ومطالبته قضاًء وديانًة بالوفاء 
بالتزام�ه، وترتيب عقوبات رشعي�ة عىل التخلف عن أداء االلتزام، 
مث�ل كف�ارات اليم�ني، واملعاقب�ة الرشعية ع�ىل التخلف ع�ن أداء 

النذور، وتعلق احلقوق بذمة الكافل بعد التزامه هبا طائًعا خمتاًرا.

اختل�ف الفقه�اء يف حك�م أخذ األج�رة ع�ىل االلتزام،   -٥
فذه�ب مجهوره�م إىل منع األجرة علي�ه، وأهنا من أكل 
أم�وال الن�اس بالباط�ل، وذه�ب البعض اآلخ�ر إىل أن 
حكم أخذ األجرة عىل االلتزام جائز، ومن ذلك خطاب 
الض�من س�واء أكان خط�اب الض�من مغط�ى، أم غ�ري 
مغط�ى، وس�واء يف ذلك مما جرى التنفي�ذ عليه أو مل جيِر 
التنفي�ذ علي�ه. ويظهر يل صح�ة هذا الق�ول وترجيحه، 

ومن مستند القول به وبجوازه ما يىل:

أواًل: انتف�اء الن�ص الرشعي م�ن كتاب اهلل تعاىل، و من س�نة 
نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، و من عمل الصحابة ئ عىل منع ذلك.

ثانًي�ا: اتفاق أهل العلم عىل أن من التزم لغريه بكفالة أو ضمن 
أو غري ذلك من االلتزامات كالنذور، وكان ذلك من طائع خمتار 
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وه�و مم�ن تصح من�ه الترصفات الرشعي�ة فإنه يلزمه م�ا التزم به 
لغريه. وحرص ذلك بالتربع بااللتزام، ال دليل عليه.

ثالًث�ا: األصل يف املعامالت اإلباحة حت�ى يرد النص الرشعي 
يف النق�ل عن هذا األصل، وليس لدينا نص رشعي ُيس�تند عليه 
يف منع أخذ األجرة عىل االلتزام فيبقى األمر عىل أصل اإلباحة.

رابًعا: االلتزام تعهد. وهو ترصف من ُمَؤهل للترصف بإرادة 
منفردة ينتج التزاًما بمقابلٍ  هو التمس األجر عند اهلل، أو التمس 
املعاوض�ة عن�ه، وق�د ذكر بع�ض أهل العل�م كثرًيا من مس�ائل 
االلت�زام بعوض؛ فأجازوا أخذ العوض عليه، فقالوا: جيوز أخذ 
األج�رة عىل حفظ الوديعة، وجيوز أخ�ذ األجرة عىل ضمن درك 
الطريق، وقالوا بجواز أخذ الرشيك حصته من الربح مع رشيكه 
يف رشك�ة الوج�وه، إذا كان أحدمه�ا ذا جاه واآلخ�ر دون ذلك. 
واكتف�ى ذو اجلاه من عمله مع الرشي�ك بجاهه، وريض الطرف 
اآلخر بذلك، فاس�تحق ذو اجلاه أخذ حصته من ربح مش�اركته 
يف مقاب�ل تضامنه مع رشيكه جتاه اآلخرين. وقالوا: جيوز إعطاء 
الرج�ل زوجته مبلًغا من املال ع�ىل التزامها له بعدم زواجها بعد 
موته، وكذلك العكس. وقالوا بجواز االقرتاض من الغري للغري 
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بمبلغ للوسيط بني املقرض واملقرتض، وبجواز أخذ األجرة عىل 
الش�هادة لدى القايض، وعىل الشفاعة لدى السلطان، ونصوص 
 الفقهاء يف ذلك مبثوثة، وقد كفانا الدكتور نزيه محاد – حفظه اهلل – 
مؤونة إيرادها، حي�ث أوردها يف بحثه )مدى جواز أخذ األجرة 
عىل الكفالة( كم كفانا مؤونة عزوها وتوثيقها. فهذه جمموعة من 
مس�ائل االلتزام - والضمن نوع من االلتزامات - جيوز التربع به 

وجيوز أخذ العوض عليه.

خامًسا: علل بعض املانعني من أخذ األجرة عىل االلتزام، ومنه  
الض�من، فقالوا بأن الضمن حيتمل أن يؤول إىل أن يقوم الضامن 
بالسداد عن املضمون، ويرتتب عىل هذا اعتبار الضامن قد أقرض 
املضمون مبلغ الض�من، فتكون األجرة نفًعا جره القرض، وكل 
ا إذ قد ال  ق�رض جر نفًعا فهو ربا. هذا االحتمل نادر وقوعه جدًّ
يتحق�ق إال بنس�بة أقل بكثري من واح�د يف املائة )1%(، وال جيوز 
أن تبنى األحكام الرشعية يف التحريم أو اإلباحة عىل االحتمالت 
النادرة، ال سيم إذا ترتب عىل ذلك القول منُع ما يقتيض مصلحة 
عام�ة للمس�لمني. والقواع�د الرشعي�ة يف ذلك تق�رر أن احلكم 

لألغلب ولألكثر ولألعم، وأنه جيوز تبًعا ما ال جيوز استقالاًل.
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سادًس�ا :قالوا ع�ن الض�من بأنه من عق�ود التربع�ات والُقَرب، 
وأن�ه ال جيوز أخذ العوض عليها. وهذا غري ظاهر؛ فكثري من عقود 
الُق�َرب تؤخذ عليها األعواض، كوظائف اإلمامة واألذان والتعليم 
واحلس�بة والقض�اء والوالي�ات العام�ة، فأخذ الع�وض عليها حمل 
اعتب�اٍر وجواٍز من جمموعة م�ن أهل العلم. ومما ج�اء عنهم: جواز 
أخذ عوض عىل الوساطة يف القرض، والوساطة يف القرض نوع من 
الُقرب فهي شفاعة. قال يف الروض املربع: وإذا قال: اقرتض يل مائة 

ولك عرشة. صح؛ ألنه يف مقابلة ما بذله من جاهه.ا ه�)1(.
سابًعا: قالوا: اإلمجاع منعقد عىل منع أخذ األجرة عىل الضمن. 
وال�رد عىل هذا يتلخص يف أن دع�وى اإلمجاع معتمد القائلني به 
ع�ىل م�ا ذك�ره ابن املن�ذر -رمح�ه اهلل - يف كتاب�ه »اإلرشاف عىل 
مذاه�ب أه�ل العل�م يف اخل�الف«، وكذل�ك ما حكي ع�ن ابن 

القطان من دعوى اإلمجاع.

فه�ذا م�ا حكاه اب�ن املنذر عن اإلمج�اع، حيث ق�ال ما نصه: 
أمجع من نحفظ عنه من أهل العلم عىل أن احلملة بُجعٍل يأخذه 
احلمي�ل ال حت�ل وال جتوز. واختلفوا يف ثب�وت الضمن عىل هذا 

)1(  )ج2 ص 1٥2(. 
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الرشط، فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني 
ول�ك ألف دره�م. فإن الكفالة جائزة وت�رد إليه األلف درهم. 
وإذا قال: استقرض يل من فالن ألف درهم ولك عرشة دراهم.
قال: هذا الخري فيه؛ ألنه قرض جر منفعة. وقال أمحد يف مسألة 
الكفالة: ما أرى هذا يأخذ ش�يًئا بحق. وقال إسحاق: ما أعطاه 
من يشء فهو حس�ن. وقال أمحد يف املس�ألة الثانية يف القرض ال 

بأس به، وقال إسحاق: أكرهه. ا ه�)1(.

ونقل احلطاب يف مواهب اجلليل عن ابن القطان اإلمجاع فقال: 
والضمن بجعل ال جيوز: ابن القطان عنه صاحب اإلنباء إمجاًعا. 
ا ه�� )2(. ولنا يف دعوى اإلمجاع يف ض�وء ما ذكره ابن املنذر، وما 

حكي عن ابن القطان مخس وقفات هي:

الوقفة األوىل: 

في�م يتعل�ق باإلمجاع وأق�وال أهل العلم في�ه، فعلمء األصول 
خمتلفون يف اإلمجاع من حيث حقيقته، وإمكان وقوعه وحصوله. 

)1(  اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم يف اخلالف البن املنذر. حتقيق حممد رساج 
الدين ج1، ص 120 – 121. 

)2(  ج ٥ ص 11٣. 
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وفيمن يقع اإلمجاع منهم. وقد قال اإلمام أمحد: من اّدعى اإلمجاع 
فقد كذب. ال س�يم ودعوى اإلمجاع يف قول مل يثبت فيه نص من 

كتاب وال من  سنة وال من عمل صحايب.

الوقفة الثانية: 

إن القول باإلمجاع غري صحيح، فقد جاء يف املدونة الكربى 
لإلمام مالك يف اجلزء العارش ص 2٥9 يف مس�ألة درك املبيع 
وأنه عىل املش�رتي ولو مل يقبض املبيع. ونصه: قال ابن وهب 
ثه قال: تبايع عثمن  أخ�ربين عبد اجلبار بن عمر أن ربيع�ة َحدَّ
اب�ن عف�ان وعبد الرمح�ن بن عوف فرًس�ا غائب�ة. ورشط إن 
كانت هذا اليوم حية فهي مني أي يف ضمين ودركي.قال ابن 
وهب: قال ابن شهاب: كان عثمن وعبدالرمحن بن عوف من 
أَج�دنِّ أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف البيع ف�كان الناس يقولون 
ليتهم تبايعا حتى ننظر أهيم أجُد، فابتاع عبدالرمحن بن عوف 
من عثمن فرًس�ا باثني عرش ألف دره�م، إن كانت هذا اليوم 
صحيح�ة فهي مني. وال أخ�ال عبدالرمحن إال قد عرفها. ثم 
إن عبدالرمح�ن ق�ال لعثمن: ه�ل لك أن أزي�دك أربعة آالف 
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وهي منك. - أي: يف ضمنك - حتى يقبضها رس�ويل؟ قال: 
نعم. فزاده عبدالرمحن بن عوف أربعة آالف درهم عىل ذلك. 
فمتت. وقدم رس�ول عبدالرمح�ن فعلم الناس أن عبدالرمحن 
أج�ُد من عثمن. قال ابن وهب: قال يونس عن ش�هاب نحو 
ذل�ك. قال: وإن�ه وجد الف�رس حني خلع رس�نها قد ماتت 

فكانت من البائع. ا ه�، أي: يف ضمن عثمن. 

ه�ذه الصفقة بني عث�من وعبدالرمح�ن  ء  وما تالها 
م�ن عقد ضمن من عثمن لعبدالرمحن يمكننا أن نكيفها عقًدا 
ن وهو  تأمينيًّا اش�تمل عىل أركان التأمني اخلمسة وهى: املؤمنِّ
عث�من، واملؤم�ن ل�ه وهو عب�د الرمح�ن، وحمل التأم�ني وهو 
حي�اة الفرس، واألج�ر عىل التأم�ني وهو مبل�غ أربعة آالف 
درهم دفعه عبدالرمحن لعث�من. والتغطية التأمينية وهي قيمة 
الف�رس اثنا ع�رش درمًها، وه�و مبلغ رشاء الف�رس ورده إىل 
عبدالرمح�ن. ويظه�ر يل بوض�وح أن هذه املعامل�ة من هذين 
الصحابي�ني اجلليلني ص�ورة واضح�ة لتطبيق ج�يل للتأمني 
وه�ي من املمرس�ات التأميني�ة يف عهد أصحاب رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص. وه�ذا نص رصيح عىل جواز أخذ األجرة عىل االلتزام. 
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وهبذا نستطيع إسقاط القول بأن اإلمجاع منعقد عىل منع أخذ 
األجرة عىل االلتزام. كم أننا نستطيع إسقاط القول بأن التأمني 

نازلة فقهية مل يكن للعصور اإلسالمية املتقدمة عهد به.

كم يمكننا االستدالل هبا عىل أن املبيع بعد متام البيع بني البائع 
واملش�رتي يف عه�دة املش�رتي ويف دركه، إال أن يمتن�ع البائع من 
تس�ليمه. فغرمه وغنمه للمش�رتي. وعليه، فهذا األثر عن هذين 
الصاحب�ني اجلليلني عثمن بن عف�ان وعبدالرمحن بن عوف دليل 
ع�ىل صح�ة الق�ول ب�أن درك املبيع عىل املش�رتي ولو مل يتس�لمه 

املشرتي ودليل واضح عىل جواز أخذ العوض عىل االلتزام.

وبن�اء عىل ه�ذا الواق�ع العم�يل من هذي�ن الصحابي�ني وأن 
الف�رس بعد بيع عثمن إياها عىل عبدالرمحن بن عوف كانت من 
ضمن املش�رتي. فقد ع�رض عبدالرمحن بن عوف عىل عثمن أن 
يق�وم بضمهن�ا بأجرة قدره�ا أربعة آالف درهم  حتى يتس�لمها 

رسوله منه.

فعث�من ؤ ضم�ن لعبدالرمح�ن ب�ن ع�وف فرس�ه الذى 
اش�رتاها منه ضمًنا م�ن اهلالك مدة بقائها عنده حتى يتس�لمها 



)1٣٧(

منه. وأخذ عثمن عىل ضمهنا أجرة مقدارها أربعة آالف درهم. 
فه�ذا نص رصي�ح يف جواز أخ�ذ األجرة عىل الض�من، خالًفا 
للقائل�ني بع�دم ج�واز ذل�ك، وبه يبط�ل ادعاء اإلمج�اع عليه. 
وق�د علق فضيلة الدكت�ور نزيه محاد عىل هذه القصة فقال: من 
الواض�ح يف ه�ذا أن عثمن بن عفان باع عب�د الرمحن بن عوف 
 التزام�ه بضمن فرس�ه حت�ى يأيت رس�ول عبد الرمح�ن لقبضها 
– بعد أن خرجت من ملكه وضمنه بعقد البيع – بأربعة آالف 
دره�م – إىل أن ق�ال – وحيث إنه مل يعرف خمالف أو منكر من 
الصحاب�ة مل�ا وقع – مع عل�م الناس –كم ج�اء يف الرواية كان 
ذل�ك إمجاًعا س�كوتيًّا منهم ع�ىل جواز املعاوضة ع�ىل االلتزام 

بتحمل هالك مال الغري. اه�)1(. 

وهذا إسحاق بن راهويه، وهو أحد أئمة اإلسالم وفقهائه ومن 
الرعي�ل األول، يق�ول: »ما أعطاه من يشء فهو حس�ن«. فكيف 
يق�ال باإلمجاع ؟ وإس�حاق يقول ما خيالف دع�وى اإلمجاع وهو 
إمام يعتد بقوله ويعترب. وهو س�ابق ع�رص القائلني باإلمجاع عند 

)1(  من خمطوطة الفضيلته بعنوان املعاوضة عن االلتزام ص1٧. 
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اب�ن املنذر وس�ابقة حياته حلي�اة ابن املنذر. وقد س�بق إيراد النص 
الرصي�ح الثابت عن صحابيني من كبار أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أهنم فعال ذلك بمش�هد من جمموعة من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ومل يكن فيهم خمالف.

الوقفة الثالثة:

حكاي�ة اب�ن املنذر - رمح�ه اهلل - اإلمجاع حكاي�ٌة فيها َنَصٌف 
واعتدال ودقة يف القول؛ فقد قال رمحه اهلل: أمجع من نحفظ عنه 
م�ن أه�ل العلم. فهو - رمح�ه اهلل - مل يطلق الق�ول يف اإلمجاع، 
وإن�م حرص ذلك بم حفظه عن مش�اخيه. وال خيفى أن مش�اخيه 
ليس�وا َمن ينعقد هبم اإلمجاع، فليس�وا مجيع علمء أمة اإلسالم، 
وليس�وا مجيع أصحاب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، وليس�وا مجي�ع التابعني. 
وع�ىل أي قوٍل من أق�وال علمء األص�ول يف اإلمجاع فليس من 

حيفظ عنهم ابن املنذرهم وحدهم من ينعقد هبم اإلمجاع.

الوقفة الرابعة:

ي�كاد أهل العلم جيمعون ع�ىل أن حكايات ابن املنذر اإلمجاع 
فيها نظر. فليست إمجاًعا، وإنم هي يف مستوى ما عليه أكثر أهل 
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العل�م. مع أنه –رمح�ه اهلل –يف هذه املس�ألة كان دقيًقا يف حكاية 
اإلمجاع فذكر أن اإلمجاع عمن حيفظ عنه من أهل العلم، وذلك 
م�ن معارصيه. وذكر أن إس�حاق ب�ن راهوي�ه خالفهم يف ذلك 
فأج�از اجُلعل عىل احلملة. وال ش�ك أن إس�حاق إم�ام من أئمة 
املسلمني وكبار فقهائهم، فكيف يذكر ابن املنذر اإلمجاع ويذكر 
خمالف�ة إس�حاق وال يعتربه قاطًعا لإلمج�اع؟! وقد أجاب بعض 
املانعني من أخذ اجلعل بأن إس�حاق ي�رى جواز أخذ اجلعل إذا 
مل يك�ن ذلك رشًطا من الكفيل. ولي�س هذا القول بظاهر، فابن 
املن�ذر ذكر املس�ألة يف كتابه »اإلرشاف ع�ىل مذاهب أهل العلم 
يف اخل�الف«. فهي مس�ألة خالفية غالب أهل العل�م يرى املنع. 
وإس�حاق بن راهويه يقول: ما أخذ فحس�ن. فقد كان احلديث 
بخصوص مس�ألة خالفية، هي حكم أخ�ذ اجلعل عىل الكفالة. 

فذكر من منع وذكر من أجاز.

الوقفة الخامسة:

م�ا ذكر عن حكاي�ة ابن القطان اإلمجاع فه�ي حكاية احلطاب 
عن صاحب اإلنباء. وما آفة األخبار إال رواهتا.
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وع�ىل افرتاض صحة الرواية عن اب�ن القطان حكايَته اإلمجاع 
يف املسألة، فهو قول منقوض بم ثبت عن بعض أصحاب رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبم ثبت عن أحد أئمة اإلسالم وعلمئه وهو اسحاق بن 
راهويه من قول�ه بجواز ذلك. وهو متقدم عىل ابن القطان وعىل 
اب�ن املنذر، فحكاية ابن القطان اإلمجاع عىل التس�ليم بثبوهتا عنه 

مردودة بم ذكر.

وق�د قال بجواز أخ�ذ األجرة عىل الكفال�ة جمموعة من فقهاء 
العرص منهم الش�يخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل حيث قال: 
ق�ول األصحاب – رمحهم اهلل – وله أخ�ذ ُجعل عىل اقرتاضه له 
بحاج�ة. في�ه نظر. فإنه ل�و قيل: أخذ اجلعل ع�ىل الكفالة ال عن 
االقرتاض ل�كان أوىل. فإن االقرتاض من جنس الش�فاعة، وقد 
هنى الشارع عن أخذ اجُلعل فيها.وأما الكفالة فال حمذور يف ذلك 

ولكن األوىل عدم ذلك. اه�)1(. 
وقال الدكتور مجال الدين عطية يف كتابه عن البنوك اإلسالمية: 
ال يوج�د نص ع�ىل أن الكفالة م�ن عقود الت�ربع. وأما تصنيف 
العق�ود إىل عقود معاوضة وعقود تربع، فإن�م هي صناعة فقهية 

)1(  الفتاوى السعدية ص ٣٥2 باب القرض. 
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لتس�هيل دراسة األحكام. وإن جريان العرف يف زمن كان تقديم 
الكفالة من باب الش�هامة وامل�روءة ال يمنع من تقديمها بعوض 
من قبل َمْن يتخذ ذلك مهنة، ويعرض نفسه للمخاطر دون إلزام 

رشعي أو أديب عليه بتقديم الكفالة. اه�.
ومم�ن ذه�ب إىل القول بج�واز أخ�ذ اجلعل ع�ىل الكفالة من 
الفقهاء املعارصين الش�يخ ع�يل اخلفيف، والش�يخ عبد الرمحن 
عيسى، والشيخ عبد احلليم حممود، والدكتور نزيه محاد وغريهم.

ثامنً�ا: م�ا يقال بأن أخ�ذ األجرة ع�ىل االلتزام رش�وة، أو من 
أكل أموال الناس بالباطل، أو أن اجلعل إنم يس�تحق عىل العمل 
وليس االلتزام عماًل فال ُيْسَتَحقُّ به ُجْعٌل، أو أن االلتزام من باب 
املعروف والتربعات، وفعل اخلريات واإلحس�ان، فال جيوز أخذ 

العوض عليها. فاجلواب عن ذلك ما يىل:

الق�ول بأن أخ�ذ األجرة ع�ىل الضمن رش�وة، قول غري  أ -  
صحيح؛ فالرشوة مال يدفعه الرايش إىل املرتيش ليحصل 
ع�ىل مصلحة م�ن غريه، كمن يدفع رش�وة للقايض، أو 
ألي ذي والي�ة ليحكم له بدعواه أو برغبته يف احلصول 
ع�ىل مصلحة يس�عى للحصول عليها. وه�ذه املصلحة 
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التى قد حتصل ملبتغيها عن طريق الرشوة هي يف الغالب 
مظلم�ة يأخذه�ا طالبه�ا عىل س�بيل الظل�م والعدوان. 
وااللتزام لآلخر بيشء ال يلزمه يف األصل ليس من قبيل 

الظلم والعدوان. وإنم هو من قبيل املعاوضة.

ب - القول بأن أخذ األجرة عىل الضمن من أكل أموال الناس 
بالباط�ل. هو قول غ�ري صحيح؛ فهو يف مقابل�ة االلتزام 
ٌل، والتحمل يستحق  مُّ الذي التزم به امللتزم. وااللتزام حَتَ
علي�ه العوض. وق�د تقدم احلدي�ث عن ه�ذا بالتفصيل 

وذكر األمثلة.
ج� - القول بأن الضمن معروف وتربع، وال جيوز أخذ العوض 
ع�ىل الت�ربع. هذا قول غ�ري صحيح؛ فال يل�زم أن يكون 
الض�من تربًعا بل جيوز االلتزام عىل س�بيل االحتس�اب، 
وجيوز أن يك�ون االلتزام يف مقابلة عوض مادي، فضمن 
الطري�ق بعوض جائز. فكل الت�زام جيوز فيه التربع جيوز 
في�ه أخذ العوض عليه، ولي�س لدى املانع دليل عىل املنع 

جيب األخذ به. 
تاسًعا: ال خيفى أن املؤسسات املالية اإلسالمية ختوض معركة 



)1٤٣(

مع البنوك الربوية، والقول بمنع أخذ األجرة عىل االلتزام يعطي 
البن�وك الربوية قوة يف املصادمة وإضعاًفا للبنوك اإلس�المية، مع 
أن الواجب عىل فقهاء املس�لمني أن يس�اندوا البنوك اإلسالمية، 
وأن يمدوه�ا ب�كل ما من ش�أنه أن يقوي جانبه�ا ما مل يكن ذلك 
إثًم، وال خيفى أن اإلثم يف ذلك خمالفة النصوص الرشعية. وليس 
لدينا نصوص رشعية من كتاب وال سنة وال عمل صحابى يمنع 
ذل�ك، بل ثبت عن أكاب�َر من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذُهم 
وإعطاؤهم األجرة عىل االلتزام، ومل يظهر هلم معارض من فقهاء 

الصحابة اآلخرين. مما جعل ذلك إمجاًعا سكوتيًّا.
والقول بأن املنع مبني عىل االستحس�ان، والتورع، واإلمجاع. 
فق�د ظه�ر لن�ا مما س�بق أن دع�وى اإلمج�اع غري صحيح�ة. وأن 
الت�ورع وحده ال يصح أن تبنى عليه أح�كام التحليل والتحريم 
م�ا مل يكن ذلك مبنيًّا عىل نصوص رشعية تس�نده. فللمس�لم أن 
يأخذ يف تعامله مع نفسه بأسباب الورع والتقوى، وله أن يطلب 
ما يس�تحق معاوض�ًة عم حتمله أو فعله. وأما في�م يتعلق بتعامل 
الن�اس فيم بينه�م فاألص�ل يف املعامالت اإلباحة، وال ش�ك أن 
األخذ باالستحسان والتورع مطلوب رشًعا. وال يعني ذلك منع 
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أخ�ذ املعاوض�ة عليه. وال خيفى أن الفت�وى تتغري بتغري األحوال 
والظ�روف واملالبس�ات، ولو أعي�دت حياة س�لفنا الصالح من 
الفقه�اء، إىل احلياة املعارصة، لكان هلم جماالت يف تغيري كثري من 
الفتاوى الصادرة منهم عىل س�بيل االجتهاد، بل إن بعضهم كان 
له من األحوال والظروف الطارئة ما رأى يف ضوئها إعادة النظر 
يف فتاواه وأقواله الس�ابقة. ولنا يف اإلمام الش�افعي  دليل عىل 
ذل�ك، فق�د أعاد النظر يف كثري من أقواله وفتاواه حينم س�افر إىل 
مرص ورأى ما عليه الناس يف شؤون حياهتم من أعراف وأحوال 
وأخ�الق ختالف أع�راف وأخالق َم�ْن كان خيالطهم يف العراق. 
وطبق  ما لديه من علم واس�ع بالرشيعة اإلسالمية، وابتنائها 
ع�ىل املقاص�د الرشعي�ة واملصالح العام�ة عىل م�ا يقتضيه عدهلا 
ها عىل رفع احلرج واملش�قة، واألخذ  وَنَصُفها وس�محتها، َوحضُّ
بالير والتيس�ري. ودليل هذا املنهج الس�ليم من الش�افعي هو ما 
ل�ه من أق�وال قديمة وأقوال جديدة. تبني منه�ا رحابة الفقه عند 

الشافعي واتساعه، الستيعاب الكثري من متطلبات احلياة.
وق�د تب�ادر إىل الذه�ن جمموعة تس�اؤالت تتعل�ق بالصفقة 
التجاري�ة بني الصحابيني اجلليلني عثمن بن عفان وعبدالرمحن 
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اب�ن ع�وف ء واالس�تدالل بقصته�م ع�ىل ج�واز أخ�ذ 
الع�وض عن االلت�زام، أحبب�ت عرضها يف البح�ث واإلجابة 

عنها، وهي ما ييل:

أواًل: أعط�ى عب�د الرمحن بن ع�وف عثمن مبل�غ أربعة آالف 
درهم لضمن خس�ارة موت الف�رس لو ماتت وقد ماتت فأعطى 
عث�من عب�د الرمحن ثم�ن الف�رس وق�دره اثنا عرش أل�ف درهم 
واحتفظ عثمن لنفس�ه بمبلغ أربع�ة آالف درهم يف مقابلة ضمنه 

قيمة الفرس لو هلكت. أال يعترب ذلك ربا فضل؟
ثانًيا: جاء يف تعريف القمر بأنه غرم حمقق وغنم حمتمل. وهذا 
التعري�ف ينطبق عىل هذا التعامل بني عثمن وعبد الرمحن، حيث 
إن عب�د الرمحن أعط�ى عثمن مبلًغا من امل�ال حيتمل أن يغنم عن 
طريق�ه أكثر من�ه. وحيتمل أن يضيع عليه ما دفع يف حال س�المة 

الفرس من املوت وهذا عني القمر.
ثالًث�ا: اجلهالة وهي عن�رص من عنارص بطالن العقود. حيث إن 
التعويض الذى يدفعه الضامن يف حال حدوث ما يتعلق باملضمون 
م�ن تل�ف كيل أو جزئي جمهول مقداره وق�ت التعاقد عىل الضمن 
بينم قيمة الضمن معلومة. واجلهالة يف العقود مؤثرة عىل صحتها.
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رابًع�ا: الغب�ن وهو عن�رص من عن�ارص التأثري ع�ىل العقود 
بفس�اد أو بطالن أو تصحيح أخطاء. ووجه الغبن يف ذلك أن 
املبل�غ الذي يدفعه طالب الضمن ق�د ال يقابله يشء يدفع إليه 
يف حال سالمة حمل الضمن، فيضيع عليه ما دفعه يف غري مقابلة 

وهذا هو الغبن.
هذه األس�ئلة حيتاج األمر إىل إجابة عنها، ال س�يم والتعامل بم 
فيه هذه اإلشكاالت صدر ممن هم يف معيَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أعىل 

مقام وأخلص صحبة.
واجل�واب عن ه�ذه االستش�كاالت حيت�اج إىل معرف�ة نوعية 
املعاوض�ة يف عق�ود الض�من وااللتزام�ات. فالتعام�ل ال�ذى تم 
ب�ني أم�ري املؤمنني عثمن بن عف�ان املبرش باجلن�ة، وبني الصحايب 
اجللي�ل املب�رش باجلن�ة عبدالرمح�ن ب�ن ع�وف ء ن�وع من 
التأمني. والصحيح أن عقود التأمني ليست معاوضة بني األثمن-

النق�ود- وإنم هي معاوض�ة بني مبيٍع هو األمن عىل س�المة حمل 
االلت�زام. وثمٍن هو مبلغ األج�رة عىل الضمن. واملبيع وهو األمن 
من اخلسارة. والثمن هو املبلغ املدفوع ثمنًا لذلك. فطالب األمان 
عىل ما يملكه مما قد يعرض له من تلف كيل أو جزئي ليس خارًسا 



)1٤٧(

أب�ًدا. وهدف�ه من إب�رام عقد الضمن هو س�المة حم�ل الضمن أو 
سالمة مالك حمل الضمن من خسارته، فهو يف كال احلالني غانم إما 
س�المة حمل الضمن أو التعويض عن تلفه. وبناًء عن هذا املفهوم 
ملعن�ى الض�من واملعاوضة عنه يتض�ح أنه ليس لدين�ا مبادلة نقود 
بنق�ود، وليس لدينا تعامل بالقمر ولي�س لدينا غرر وال غبن وال 
جهال�ة. وبناء عىل هذا املفهوم الصحيح ملعنى الضمن واملعاوضة 
عليه تظهر لنا براءة الصحابيني اجلليلني من أن يقال عن تعاملهم 
يف صفقة الفرس بأنه من قبيل الربا والغرر والقمر واجلهالة. فهذه 
األمور تتجه إىل التعامل بالنقود ثمنًا ومثمنًا، أما عقود الضمنات 
والتأمني فليس�ت معاوضة بني نقد ونق�د، وإنم هي معاوضة بني 

التزام ونقد كاملعاوضة بني السلع واملنافع مع النقود.

وأرى أن غياب املفهوم الصحيح ملحل التعاقد يف التأمني هو 
الذي س�جل اخلالف يف حكم التأم�ني. حيث إن حمل التعاقد 
يف الضمن�ات ويف التأم�ني ه�و االلت�زام للمؤمن ل�ه بمقتىض 
التأم�ني. وهذا االلتزام يعطي املَلَتَزم له األماَن والطمأنينَة عىل 
ب إدراَك هذا  س�المته من اخلس�ارة مدَة رسي�ان العقد.وُيَق�رنِّ

املفهوم املثاُل التايل:
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طري�ق ملقص�د رجلني وه�و طريق حمف�وف بمخاط�ر َقْطِع 
الطريق من لصوص وقّطاع طرق، وعند مدخله مكتب ضمن 
يلت�زم صاحب�ه بضمن ما حيصل عىل س�الك ه�ذا الطريق من 
نقص أو خسارة، يف مقابل مبلغ من املال يدفعه من يريد سلوك 
ه�ذا الطريق؛ ليحصل عىل ضمن ما قد يتعرض له من عدوان 
ا بصاحب  وهنب. فإذا أراد رجالن اس�تطراق هذا الطريق وَمرَّ
هذا املكتب، طلب أحدمها من صاحب املكتب إعطاءه ضمن 
م�ا قد يتع�رض له من نقص وقت س�لوكه الطري�ق، ودفع له 
ثم�ن الضمن. وأم�ا اآلخر فلم يدخل م�ع صاحب املكتب يف 
ضمن، وإنم حتمل خماطر الطريق، ثم استطرقا الطريق. السؤال 
التقريري أهيم أكثر طمأنينة واستقراًرا نفسيًّا؟ ال شك أن الذي 
اشرتى الضمن واألمن واالستقرار هو أكثرمها ارتياًحا نفسيًّا؛ 
ألنه ضامن س�المته من النقص سواء أتعرض لنقص أم َسلَِم 
م�ن ذلك. وأما اآلخر فه�و يف قلق وخوف من احتمل تعرضه 
مل�ا يؤذيه منذ دخول�ه الطريق منه حتى خروج�ه منه. فالراحة 
النفس�ية التى اكتسبها دافع الضمن يف هذا الطريق هي قيمة ما 

دفعه يف عقد االلتزام.
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وخالص�ة الق�ول أن التعاق�د ع�ىل الض�من وااللت�زام به ليس 
معاوض�ة بني نقد ونقد، وإنم هو معاوضة بني منفعة هي االلتزام 
بالضمن يف مقابل ثمن. وهذا ما فعله الصحابيان اجلليالن. فصفقة 
الف�رس، حيث طلب مش�رتهيا عبد الرمحن بن ع�وف من بائعها 
عثمن بن عفان أن يضمن له ثمنها يف حال موهتا قبل تس�لمها منه 
يف مقابل مبلغ أربعة آالف. ثم تبني أهنا ماتت قبل تس�لمها فأعاد 
عثمن لعبد الرمحن ثمنها اثني عرش ألف درهم. هذه القصة س�ند 
قوي يف مرشوعية اعتبار االلتزام عوًضا يستحق باذله ثمنًا لذلك 

االلتزام. فهي يف معنى املعاوضة وليست يف معنى املصارفة.

كم أنه يمكننا أن نس�تدل عىل ج�واز أخذ األجرة عىل االلتزام 
بم ييل:

مس�ألة العرب�ون، وه�ي رشاء زيد مث�اًل س�يارة من بكر   -1
بمبلغ مائة ألف ريال، برشط إعطاء البائع بكٍر املش�رتَي 
زيًدا خيار رشط ملدة أس�بوع لإلمساك أو الرد، برشط أن 
يعط�ي زيد بكًرا ع�رشة آالف ريال عربوًن�ا ويف حال رد 
زيد السيارة خالل أسبوع. تكون العرشة آالف لبكر لقاء 
الع�دول ع�ن الرشاء. ويف حال اإلمس�اك تك�ون العرشة 
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آالف ج�زًءا من ثم�ن املبيع. فهذا املبل�غ العرشة اآلالف 
يف مقاب�ل التزام البائع بكٍر بقبول رد الس�يارة خالل مدة 
اخلي�ار. وال خيف�ى أن متل�ك البائ�ع العرب�ون هو مذهب 
اإلم�ام أمحد. وق�د أقره جممع الفقه ال�دويل وصدر قراره 
بصحت�ه. فالعربون هو قيمة التزاٍم بقبول نتيجة اخليار يف 

حال اختيار الرد.
مسألة الرشط اجلزائي، وهو التزام املقاول مثال بإنجاز   -2
مقاولته خالل مدة حمددة ومعينة ويف حال عدم التزامه 
ب�م التزم ب�ه يدف�ع للملَتَزِم ل�ه املبلغ املتف�ق عليه. وال 
شك أن املقاول مل يعِط التزامه بم التزم، به يف حال عدم 
وفائه بااللت�زام إال وقد جعل من مبل�غ مقاولته مبلًغا 
يف مقاب�ل التزامه، فهو يف حال عدم وفائه بذلك ملتزم 
بدف�ع مبلغ مع�ني يف مقابل عدم وفائ�ه بااللتزام. وقد 
ص�در بمرشوعي�ة ال�رشط اجلزائي وج�وازه قرار من 

هيئة كبار العلمء.
الوع�د امللزم، وقد ص�در بصحته ولزومه ق�رار جممع الفقه   -٣
اإلس�المي الدويل. وال ش�ك أنه يس�تبعد أن ُيص�در واحد 
م�ن الناس وعًدا آلخر يلزمه الوفاء ب�ه إال ملا له يف ذلك من 
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مصلحة، سواء أكانت نقوًدا أم كانت عينًا أم منفعة متقومة. 
أم كان احتس�اب أج�ر عند اهلل. أم كان ذلك نتيجة ش�هامة 
وكرم، وفيم ييل بعض األمثلة التي ذكرها الفقهاء يف كتبهم 

وهي رصحية عىل جواز الوعد وااللتزام به يف مقابلة ثمن:

جاء يف حترير الكالم يف مسائل االلتزام ما ييل:

ف�رع: وأم�ا إعط�اء الرج�ل زوجت�ه أو أم ولده ش�يًئا عىل أال 
تت�زوج فذلك جائز وكذا عكس�ه. وال ُيمنعان من الزواج ولكن 
يرج�ع عليهم بم أخذتاه. قال يف كتاب الوصايا من املدونة: ومن 
أس�ند وصيته إىل أم ولده عىل أال تتزوج جاز ذلك، فإن تزوجت 
ُعزل�ت. وكذا لو أوىص هلا بألف درهم عىل أال تتزوج فأخذهتا.

فإن تزوجت ُأخذت منها.

ق�ال أبو احلس�ن: وكذل�ك إذا أوىص لزوجته ع�ىل أال تتزوج 
ج�از ذلك.ابن يونس. كم جاز أن تعط�ي املرأة زوجها مااًل عىل 
أال يتزوج عليها. وإن كان ذلك حالال هلم إال أهنم منعا أنفس�هم 
م�ن االنتف�اع بالن�كاح النتفاعهم بامل�ال، فمتى رجع�ا عن ذلك 

ُرجع عليهم بم أخذاه. اه�. ص111.
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وجاء يف االختيارات الفقهية للبعيل ما نصه:

قال أصحابنا: وال جيوز أن تأخذ الزوجة عوًضا عن حقها يف 
املبي�ت وكذا ال�وطء. ووقع يف كالم القايض م�ا يقتيض جوازه. 
قال أبو العباس: وقياس املذهب عندي جواز أخذ العوض عن 
س�ائر حقوقها من القس�م وغريه؛ ألنه إذا ج�از للزوج أن يأخذ 
الع�وض عن حقه منها جاز هلا أن تأخذ العوض عن حقها منه؛ 
ألن كال منه�م منفعة بدنية. وقد نصَّ اإلمام أمحد يف غري موضع 
ع�ىل أنه جي�وز أن تبذل امل�رأة العوض ليصري أمره�ا بيدها –إىل 
أن قال وقد تش�به هذه املسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف. 

اه�. ص 2٤9.

وقد نقل فضيل�ة الدكتور نزيه محاد هذه النصوص وغريها يف 
كتاب�ه القي�م - )املعاوضة عن االلتزام(، ومنه�ا ما جاء يف املغني 
البن قدامة يف معرض كالمه عن أحكام خيار الرشط من قوله- 
 أعن�ي اب�ن قدامه رمحه اهلل: وألن الرشط يأخذ قس�ًطا من الثمن.

ا ه�. ص ٤٤.
قال الدكتور نزيه: وكذلك األمر يف بيع العربون، فإن مبلغ 
العربون يف احلقيقة ونفس األمر ليس إال ثمن التزام البائع بفسخ 
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العقد إذا اختار املش�رتي ذلك خالل الفرتة املحددة يف العقد 
 تقديًرا، وأن الباقي من الثمن صورة هو الثمن احلقيقي للمبيع 
– إىل أن ق�ال – أم�ا مبل�غ العرب�ون فقد اس�تحقه البائع ثمنًا 
اللتزامه املش�ار إلي�ه... يؤكد ه�ذا التقدي�ر ويوضحه أنه ال 
يوجد وجه سائغ – يف نظري – الستحقاق البائع العربون يف 
حالة الفسخ عىل اخلصوص إال ما ذكرت. ولوال هذا التقدير 
ل�كان متل�ك البائ�ع للعرب�ون يف ه�ذه احلالة م�ن أكل أموال 
الناس بالباطل.ا ه�. وذكر الش�يخ عبد الرمحن بن سعدي – 
رمحه اهلل – س�َؤااًل هو: إذا قال: طل�ق زوجتك وَعيلَّ - ألف 
. فطلقه�ا - أو ب�ع عبدك زي�ًدا بمئة وعيّل مائ�ة أخرى. فهل 
يلزم�ه ما قال؟ فأجاب رمح�ه اهلل: قال يف اإلقناع ورشحه عن 
الرعاية: ولو ق�ال لزيد: طلق زوجتك وعيلَّ ألف أو مهرها. 
فطلقه�ا لزمه ذلك الطالق. ول�و قال: بع عبدك من زيد بمئة 
وَع�يّل مائة أخ�رى. مل يلزم�ه يشء والفرق أنه لي�س يف الثاين 

إتالف بخالف األول. اه�. 

أقول - القائل هو الش�يخ عبد الرمحن الس�عدي – ويف الفرق 
نظ�ر. فإنه إن�م اختار بيع�ه بمئة لض�من املائة األخ�رى، فكأنه مل 
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ي�رَض بيعه إال بمئتني، والذي تقتضيه القواعد اس�تواء األمرين 
يف الضمن. اه�. ص ٣٧2.

ولفضيلة الدكتور نزيه مح�اد بحث قّيم بعنوان: املعاوضة عن 
االلتزام. اس�تند يف إع�داده عىل التأصيل والتعليل واالس�تدالل 
واألمان�ة العلمية يف نقل النصوص عن العلمء والفقهاء، وانتهى 

منه إىل قوله:

لق�د ظهر يل بعد االس�تقراء والتتب�ع الدقيق للقضي�ة وإمعان 
النظ�ر يف مذاهب الفقه�اء وآرائهم يف املس�ائل ذات العالقة هبا، 
وإع�مل الفك�ر يف مناقش�ة أقاويله�م وأدلته�م يف ض�وء مدارك 
الرشيعة وقواعدها الكلي�ة ومقاصدها العامة  يف جلب املصالح 
ودرء املفاس�د ورف�ع احل�رج عن العب�اد يف ظل حاج�ات الناس 
وظروف حياهتم يف هذا العرص: أن كل التزام - سواء كان بفعل 
أو امتن�اع عن فعل، بت�رصف َعَقدي أو غري َعَقدي بمعاوضة أو 
ت�ربع أو غري ذل�ك - جتوز املعاوض�ة عنه بامل�ال إذا توافرت فيه 

الرشوط األربعة اآلتية:
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أن يكون فيه نفع حقيقي مقصود للملَتزِم له.  - 1

أن يكون نفعه مرشوًعا )يف حال السعة واالختيار(.  - 2

أن يكون متقوًما )أي له قيمة مالية يف عرف الناس(.  - ٣

أن يكون مقدوَر الوفاء به. واهلل تعاىل أعلم. اه�.  - ٤

وخالص�ة الق�ول أن القول بج�واز أخذ األجرة ع�ىل االلتزام 
قول صحيح. ينطبق ذلك عىل ما ييل:

جواز أخذ القسط التأميني عىل التأمني، حيث إن التأمني   - 1
الت�زام املؤمن بتعويض املؤمن له عم يقع عىل حمل التأمني 
م�ن تل�ف كيل أو جزئ�ي يف مقابل�ة م�ا يقدم�ه املؤمن له 

للمؤمن من اشرتاك.

جواز أخذ الُجعل عىل الضمن والكفالة.  - 2

جواز أخذ الُجعل عىل االلتزام بالوعد.  - ٣

جواز أخذ العربون عىل خيار الرشط.  - ٤

ج�واز أخ�ذ مقابل ال�رشط اجلزائ�ي عىل االلت�زام بوعد   - ٥
الوفاء.
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جواز أخذ الُجعل عىل إصدار خطاب الضمن.  - 6

وم�ا ذكر أعاله ليس ح�رًصا، وإنم هو ذكر ملس�ائل جيوز فيها 
أخ�ذ األجرة ع�ىل االلتزام، وقد توجد مس�ائل أخرى مش�اهبة. 

واهلل أعلم.

هذا ما تير إيراده يف هذا املوضوع، واهلل املستعان. 



 بحث يف
مقتضى كساد النقود وأثر ذلك عىل 

االلتزام هبا
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل رب العاملني، وصىل اهلل وس�لم عىل رس�وله األمني 
نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، وبعد:

فهذا بحث يف مقتىض كساد النقود وحدود التضخم يشتمل عىل: 

مفه�وم كس�اد النق�ود الورقي�ة، وأثره يف تعي�ني احلقوق   - 1
وااللتزامات اآلجلة.

حدود التضخم التي يمك�ن أن تعترب معه النقود الورقية   - 2
نقًدا كاسًدا.

أرجو اهلل تعاىل التوفيق والسداد، واهلل املستعان.
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معنى الكساد يف اللغة ويف االصطالح الفقهي

الكساد يف اللغة:

ق�ال يف تاج العروس: كس�د املتاع وغ�ريه كنرص وكرم األوىل 
هي املتداولة املش�هورة، والفعل يكس�د كس�اًدا بالفتح وكسوًدا 
بالض�م مل ينف�ق. ويف التهذيب أصل معنى الكس�اد هو الفس�اد، 
ثم اس�تعملوه يف عدم نفاق السلع واألسواق فهو كاسد، وسلعة 
كاس�دة وكسدت السوق تكس�د كساًدا أو سوق كاسد بال هاء. 

وأكسد القوم كسدت سوقهم كذا يف اللسان. ا ه�)1(.

ولتحديد معنى الكس�اد نرجع إىل معنى النَّفاق، حيث ذكر يف 
القاموس ويف التاج أن الكساد عدم نفاق السلع واألسواق.

وق�ال يف الت�اج: نف�ق البيع ينف�ق نفاًق�ا كس�حاب راج، وكذلك 
السلعة تنفق إذا غلت ورغب فيها، ونفق الدرهم نفاًقا كذلك. ا ه�.

   ومم�ا تقدم يظهر أن الكس�اد بمعنى رخص الس�لع وضعف 
الرغبة يف رشائها وبالتايل نقص ِقَيِمها.

تاج العروس للزبيدي ج 2 ص ٤٨٥.   )1(
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وقد أخذ هبذا املعنى الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل يف 
تفس�ريه قوله تعاىل: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ﴾. سورة التوبة آية 

2٤ حيث قال:

)وجتارة ختشون كسادها( أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل 
جلمي�ع أن�واع التج�ارات واملكاس�ب م�ن ع�روض التجارات 
م�ن األث�من واألواين واألس�لحة واألمتعة واحلب�وب واحلروث 

واألنعام وغري ذلك. ا ه�)1(. 

وقال ابن العريب يف أحكام القرآن يف تفس�ري الكس�اد الوارد يف 
اآلية الكريمة: والكساد نقصان القيمة. ا ه�)2(.

الكساد يف االصطالح:

الواقع إن املتتبع ألقوال الفقهاء يف معنى الكس�اد خيرج من 
مطالعاته إىل أن مجهورهم يرون أن املقصود بالكس�اد انقطاع 
القيمة فالس�كة إذا أبطلها ويل األمر قالوا عنها بأهنا كاس�دة، 
وه�ذا املعن�ى ال يتفق مع املعن�ى اللغوي للكس�اد، حيث إن 

ج�� 2 ص 21٣.  )1(
ج�2 ص ٨96.  )2(
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عدم نفاق الس�لعة نقصان قيمتها مع بق�اء قيمة هلا يف اجلملة 
والرضا بتداوهلا.

ق�ال الكاس�اين: ل�و اش�رتي بفل�وس نافق�ة ثم كس�دت قبل 
القب�ض انفس�خ العقد عند أيب حنيفة رمح�ه اهلل. فأبو حنيفة يرى 
أن الفل�وس بالكس�اد خترج عن كوهن�ا ثمنً�ا؛ ألن ثمنيتها تثبت 
باصط�الح الن�اس، ف�إذا ترك الن�اس التعامل هبا ع�دًدا فقد زال 

عنها صفة الثمن)1(.

وجاء يف الدرر الس�نية س�َؤال موجه للش�يخ عب�د اهلل أبابطني 
مفتي الديار النجدية يف زمنه: إذا كسدت السكة بتحريم السلطان 

هلا أو بغريه أو رخصت. فم احلكم؟ 

فأجاب رمح�ه اهلل بإجابة مطولة جاء فيها ذكرُه بعَض ما ذكره 
ناظم املفردات يف الكساد ومعناه، فقال:

تبيناوالنق�د يف املبي�ع حي�ث ُعينِّن�ا ك��س��اده  ذا  وب��ع��د 
يقب�لنح�و الفل�وس ث�م ال يعامُل ال  عندن�ا  فمن�ه  هب�ا 
والقرض أيًض�ا هكذا يف الردبل قيم�ة الفلوس ي�وم العقد

بدائع الصنائع ج�� ٥ ص 2٤2.  )1(
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أي إذا انعق�د بنق�د مع�ني كدراه�م مك�رة أو مغشوش�ة أو 
بفلوس ثم حرمها الس�لطان، فمنع املعامل�ة هبا قبل قبض البائع 

هلا، مل يلزم البائع قبضها. ا ه�.)1( 

هذا النص من احلنابلة يعني أن الكساد انقطاع القيمة ال نقصها. 
وهو نص يتفق يف مفهومه مع ما ذكر من نص يدل عىل أن الكساد 
عندهم انقطاع القيمة، وقد فرق بعضهم بني الكساد واالنقطاع، 

فوصف الكساد بنقص القيمة إعماًل ملدلوله، قال يف الكشاف: 

وعل�م م�ن أن الفلوس إن مل حيرمها الس�لطان وجب رد مثلها 
غلت أو رخصت أو كسدت. ا ه�)2(. 

عىل أي حال، فال مش�احة يف االصطالح، وإن بعدت العالقة 
بني املعنى اللغوي للكساد ومعناه االصطالحي عند الفقهاء.

فلدين�ا يف بح�ث الكس�اد وأث�ره يف رب�ط االلت�زام بمس�توى 
األس�عار مس�ألتان، إحدامها: ما تعلق بالذمة م�ن مال انقطعت 
ماليته بكساده  عىل املفهوم الفقهي، وذلك قبل قبضه من املدين.

الدرر السنية ج ٥ ص 10٨.  )1(
كشاف القناع ج� ٥ ص 2٥٨.  )2(
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والثانية: ما تعل�ق بالذمة من مال ال تزال ماليته قائمة ومعتربة 
إال أن قيمته املالية نقصت قبل قبضه.

أما املسألة األوىل فقد ذكرها الكاساين يف بدائع الصنائع فقال: 
لو اش�رتي بفلوس نافقة ثم كس�دت قبل القبض انفسخ العقد 
عن�د أيب حنيفة رمحه اهلل، وعىل املش�رتي رد املبي�ع إن كان قائًم، 
وقيمت�ه أو مثله إن كان هالًكا. وعند أيب يوس�ف وحممد رمحهم 
اهلل ال يبطل البيع والبائع باخليار، إن ش�اء فس�خ البيع وإن ش�اء 
أخذ قيم�ة الفلوس، كم إذا كان الثمن رطًبا فانقطع قبل العقد. 
وأليب حنيف�ة أن الفلوس بالكس�اد خرجت من كوهنا ثمنًا؛ ألن 
ثمنيته�ا تثب�ت باصط�الح الن�اس فإذا ت�رك الن�اس التعامل هبا 
عدًدا فقد زال عنها صفة الثمن، وال بيع بال ثمن فينفسخ العقد 

رضورة. ا ه�)1(.
وهب�ذا يتض�ح أن األئمة الثالثة أبا حنيف�ة وصاحبيه قد اتفقوا 
ع�ىل أن الدائن ال يلزمه قبول املث�ل، واختلفوا يف التطبيق فأبطل 
أبو حنيفة البيع لبطالن الثمن، وقال صاحباه بصحة البيع وإعطاء 

البائع اخليار بني فسخ البيع أو أخذ قيمة الفلوس.

ج ٥ ص 2٤2.  )1(
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 وقد اختلف املالكية رمحهم اهلل يف الثمن املتعلق بالذمة بعد أن 
أبطل الس�لطان التعامل به، هل يرد مثله وق�ت العقد أو قيمته؟ 

فاملشهور عندهم رد املثل. والقول اآلخر رد القيمة)1(.
إال أن�ه قد جاء يف حاش�ية قليويب تقييد الكس�اد ب�أن تكون له 

قيمة، وهذا نص قوله: 
وي�رد املثل وإن أبطله الس�لطان إن بقي ل�ه قيمة، وإال رد قيمة 

أقرب وقت إىل اإلبطال. ا ه�)2(.

والش�افعية يرون رد املثل ولو أبطل السلطان التعامل هبا، قال 
يف األم:

ومن س�لف فلوًس�ا أو دراهم أو باع هبا. ثم أبطلها الس�لطان 
فليس له إال مثل فلوسه أو درامهه التي سلف أو باع هبا. ا ه�)٣(.

أما احلنابلة فقالوا: يرد القيمة: قال يف زاد املستقنع ورشحه:

وإن كان�ت الدراه�م الت�ي دف�ع الق�رض عليه�ا مك�رة أو 
كان القرض فلوًس�ا، فمنع الس�لطان املعاملة هب�ا، أي بالدراهم 

انظر حاشية الرهوين ج� ٥ ص 122 والزرقاين عىل خمترص خليل ج� ٥ ص 60.  )1(
قليويب وعمرية ج�� 2 ص 2٥9.  )2(

األم  ج� 2 ص٣٣.  )٣(
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املكرة أو الفلوس، فله - أي: املقرض - القيمة وقت القرض؛ 
ألنه كالعيب فال يلزمه قبوهلا، وس�واء كانت باقية أو اس�تهلكها 
وتك�ون القيمة من غري جن�س الدراهم، وكذلك املغشوش�ة إذا 

حرمها السلطان. ا ه� )1(. 

وقال يف كش�اف القن�اع ما نصه: ولو تغريَّ س�عره ولو بنقص ما مل 
يتعيب... أو  يكن القرض فلوًس�ا أو يكن دراهم مكرة فيحرمها، 
أي: يمن�ع من املعاملة هبا... فال يلزم�ه قبوهلا، فله - أي: املقرض - 
القيمة عن الفلوس املكرة يف هذه احلال وقت القرض، سواء كانت 
باقية أو اس�تهلكها وسواء نقصت قيمتها قلياًل أو كثرًيا، واملغشوشة 

إذا حرمها السلطان كذلك. ا ه�)2(. 

وذكرها - أعني هذه املس�ألة - صاح�ب املفردات عىل اعتبار أهنا 
من مفردات اإلمام أمحد فقال:
تبيناوالنق�د يف املبي�ع حي�ث ُعين�ا ك��س��اده  ذا  وب��ع��د 
يقب�لنح�و الفل�وس ث�م ال يعامل ال  عندن�ا  فمن�ه  هب�ا 
والقرض أيًض�ا هكذا يف الردبل قيم�ة الفلوس ي�وم العقد

الروض املربع وحاشيته للشيخ ابن قاسم ج� ٥ ص 2٥٨.  )1(
كشاف القناع عن متن اإلقناع ج� ٥ ص 2٥٨.  )2(



)16٧(

وقد س�بق إيراد نص الكاساين يف البدائع، بأن اإلمام أبا حنيفة 
يبطل العقد ويلزم برد املبيع، وأن صاحبيه صححا العقد وأعطيا 
البائ�ع اخلي�ار بني فس�خ البيع، أو أخ�ذ قيمة الفل�وس، وهذا يف 
مجلت�ه من األئمة الثالث�ة أيب حنيفة وصاحبيه يعن�ي أن الدائن ال 
يلزمه قبول الثمن الكاسد. وكذلك مّر بنا أن املشهور يف املذهب 
املالك�ي أن النق�د املتعل�ق بالذمة إذا أبطل�ه الس�لطان أن الدائن 
يلزم�ه قبول النق�د املتعلق بذمة مدينه، ولي�س له إال ذلك ولكن 
يف املذهب قول لبعض فقهائه بلزوم القيمة وقت العقد إذا أبطل 
الس�لطان التعامل بذل�ك النقد. وجرى من الرهوين يف حاش�يته 

مناقشة هذا القول)1(. 

وق�د ذك�ر اب�ن قدام�ة رمح�ه اهلل يف املغن�ي املذهب يف املس�ألة 
واخلالف فيها بني املذاهب األخرى، فقال:

وقال مالك والليث بن س�عد والش�افعي: لي�س له إال مثل ما 
أقرض�ه؛ ألن ذلك لي�س بعيب حدث فيها فج�رى جمرى نقص 
س�عرها. ولنا أن حتريم الس�لطان هل�ا منع نفاقها وأبط�ل ماليتها 

انظر حاشية الرهوين ج� ٥ ص 121 - 122.  )1(
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فأشبه كرها أو تلف أجزائها. ا ه� )1(.  

وهب�ذا يتض�ح أن هذه املس�ألة ليس�ت م�ن مف�ردات املذهب 
احلنب�يل، وق�د ذكر بع�ض فقهاء املذه�ب احلنب�يل أن النص عن 
اإلمام أمحد يف رد القيمة يف حال كساد النقد وارد عنه يف القرض، 
وقد أورد الشيخ عبد اهلل أبابطني رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
ا بالقرض، فقال  تعميم الدين عىل مجيع أس�بابه، وأنه ليس خاصًّ

صاحب املفردات:
قال قي�اس القرض عن جليهوش�يخ اإلس�الم فت�ى تيمي�ة
كالص�داق الدي�ون  يف  وع�وض يف اخلل�ع واإلعتاقالط�رد 
ونح�و ذا طًرا ب�ال اختصاصوالغصب والصلح عن قصاص

قال الشيخ عبد اهلل أبابطني: أي قال شيخ اإلسالم بحر العلوم 
أب�و العباس تقي الدين ابن تيمية رمحه اهلل يف رشح املحرر: قياس 
ذلك أي القرض فيم إذا كانت مكرة أو فلوًسا وحرمها السلطان، 
وقلنا برد قيمتها يف مجيع الديون يف بدل التلف والغصوب مطلًقا 
والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة. انتهى. قال: 
وج�اء يف الدين نص حرره األثرم إذ حيق�ق معنى قول ابن تيمية: 

ج�� 6 ص ٤٤2 حتقيق الدكتور عبد اهلل الرتكي.  )1(
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إن األصحاب إنم ذكروا النص عن أمحد يف القرض قال: وكذلك 
املنصوص عن أمحد يف سائر الديون، قال األثرم: سمعت أبا عبد 
اهلل سئل عن رجل له عىل رجل دراهم مكرة أو فلوس فسقطت 

املكرة، قال: يكون له بقيمتها من الذهب. ا ه�)1(. 

وخالص�ة القول يف هذه املس�ألة: إن ما تعل�ق بالذمة من ثمن 
كسد. إن املذهبني احلنفي واحلنبيل وقواًل يف مذهب اإلمام مالك 
يذهبون إىل أن الدائن ال يلزمه قبول الثمن الكاس�د وأن له قيمته 
وق�ت العقد، وأبو حنيفة خالًفا لصاحبيه يرى بطالن العقد حمل 
الثمن. وأن املش�هور يف مذهب اإلمام مالك واملذهب الش�افعي 
أن الدائن يلزمه قبول املثل ولو كس�د، ومل نعرف خالًفا يف ذلك، 
ولعل ملحظ اإلمام الشافعي رمحه اهلل وأصحابه أن الثمن املتعلق 
بالذم�ة إن كس�د فله قيم�ة ذاتية  يف نفس�ه من ذه�ب أو فضة أو 
فل�وٍس، فه�ذه األثمن من مع�ادن هلا قيمة ذاتية يف نفس�ها، وهي 
ختتل�ف ع�ن العم�الت الورقي�ة فال�رضر يف قب�ول مثلها يس�ري 
بخ�الف العم�الت الورقية، فإبطاهل�ا قطع لقيمته�ا مطلًقا. وال 
أظن وجود عامل شافعي ينسب إلمامه الشافعي ومذهبه الشافعي 

الدرر السنية ج� ٥ ص 109.  )1(
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الق�ول برباءة الذمة يف دفع م�ا تعلق هبا مما ال قيمة  له كالعمالت 
الورقية بعد إبطاهلا.

أما املس�ألة الثانية وهي ما إذا تعلق يف الذمة مال ال تزال ماليته 
قائمة، إال أنه تعرض لنقص السعر بعد العقد.

هذه املس�ألة اخلالف فيها بني فقهاء املذاهب قليل، حيث اجته 
مجهوره�م إىل األخ�ذ بلزوم قب�ول املثل من املدي�ن وإن رخص 

سعره، قال الكاساين:  
ولو مل تكسد، ولكنها رخصت قيمتها أو غلت ال ينفسخ البيع 
باإلمجاع، وعىل املشرتي أن ينقد مثلها عدًدا وال يلتفت إىل القيمة 

ههنا؛ ألن الرخص أو الغالء ال يوجب بطالن الثمنية. ا ه�)1(. 
وقال أيًضا يف باب القرض: ولو مل تكس�د ولكنها رخصت أو 

غلت فعليه مثل ما قبض. ا ه�.  
ونقل ابن عابدين أن اإلمام اإلسبيجاين يف رشح الطحاوي قال: 

وأمجع�وا أن الفل�وس إذا مل تكس�د ولك�ن غل�ت قيمته�ا أو 
رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد. ا ه�)2(.

بدائع الصنائع ج� ٥ ص ٥٤2.   )1(
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قل�ت: »م�ا ذكره اإلس�بيجاين م�ن اإلمجاع غ�ري صحيح؛ فإن 
اإلمام أبا يوسف له رأي يف الفلوس أهنا إذا تغري سعرها برخص 
أو زي�ادة أن املدين هبا يرد قيمتها وقت القبض أي قبض املدين. 

قال ابن عابدين يف رسالته »تنبيه الرقود عىل مسائل النقود«:

... غل�ت الفلوس أو رخصت فعن�د اإلمام األول ليس عليه 
غريها، وقال: الثاين عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض 
وعليه الفتوى. ا ه�)1(. وقد ذكر ابن عابدين ما ذكره مال مسكني 
يف حاش�يته من التفرقة يف رأي أيب يوس�ف ب�ني الفلوس والنقد 
م�ن الذهب والفضة. وأن رأيه يف لزوم القيمة بالنس�بة للفلوس 

ال يندرج حتت القول بذلك يف النقد من الذهب والفضة.

واستحس�ن اب�ن عابدي�ن ه�ذا التنبيه م�ن صاحب احلاش�ية. 
واملتتبع لرأي أيب يوس�ف ال جي�د أنه رمحه اهلل نص عىل ختصيص 

الفلوس دون غريها من الذهب والفضة.

والعل�ة الت�ي جعلت اإلم�ام أبا يوس�ف يقول ب�رد القيمة يف 
الفل�وس موج�ودة يف النقد من ذه�ب أو فضة إذا تغري س�عره، 

رسائل ابن عابدين ج��� 2 ص 60 و 6٤.  )1(
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حي�ث إن لكل من نقود الفل�وس والذهب والفض�ة قيمة ذاتية 
كامنة فيها، والترضر من نقص س�عر الفلوس أو زيادته حاصل 
يف نقص س�عر النقد من ذهب أو فض�ة أو زيادته، فالكل جيتمع 
يف وج�ود قيمة ذاتي�ة يف معدنه، ويف وجود الرضر عىل امللتزم هبا 
يف حال الغالء، وعىل الدائن هبا يف حال رخصها، فالتفريق بينها 
ل عىل صاحب هذا ال�رأي بم مل يقله.  تفري�ق بني متمثلني وَتَق�وُّ
ويص�ح لنا أن نس�تعري عبارة جاءت يف حاش�ية الدس�وقي عىل 

رشح خليل  حيث  يقول:

ولعله أطلق الفلوس عىل ما يش�مل غريها نظًرا للعرف. اه�.  
فنق�ول كذل�ك: لعل أبا يوس�ف أطل�ق الفلوس عىل ما يش�مل 
غريها نظًرا للعرف، ال س�يم وهو رمح�ه اهلل مل يعِط غريها مغايًرا 
هلا. وهبذا يظهر أن املذهب احلنفي املش�هور فيه لدى مجهور أهله 
أن غالء الس�عر ورخصه ال يؤثر عىل لزوم القبول برد املثل، وأن 

يف املذهب قواًل يف الفلوس برد القيمة وعليه الفتوى.

أم�ا املالكية فيكادون جيمعون عىل لزوم قب�ول الدائن رد املثل 
يف حال غالء السعر أو رخصه، وقد ورد عن الرهوين يف حاشيته 
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اس�تثناء حال الفحش يف الغ�الء أو الرخص. وفيم ييل نقل يشء 
من أقواهلم:

جاء يف املدونة: قلت: أرأيت لو أن رجاًل قال لرجل أقرضني ديناًرا 
دراه�م أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم، 
ما الذي يقضيه يف قول مالك؟ قال: يقضيه مثل درامهه التي أخذ منه 

رخصت أو غلت، فليس عليه إال مثل الذي أخذ. ا ه�.

وجاء فيها أيًضا:

قل�ت: أرأي�ت إن أتي�ت إىل رجل فقل�ت له: أس�لفني درهم 
فل�وس. والفل�وس يومئ�ذ مائ�ة بدره�م، ث�م حال�ت الفلوس 
ورخص�ت حتى صارت مائتا فلس بدرهم. قال: إنم يرد مثل ما 

أخذ وال يلتفت إىل الزيادة. ا ه�)1(.

وقال الدردير يف رشحه:

إن بطل�ت فل�وس أو دنانري أو دراهم ترتبت لش�خص عىل 
غ�ريه - أي: قط�ع التعام�ل هب�ا أو تغ�ريت بزي�ادة أو نقص - 
ولعله أطلق الفلوس عىل ما يشمله غريها نظًرا للعرف فاملثل، 

املدونة  ج� ٨ ص 1٥٣.  )1(
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أي فالواج�ب، قضاء عىل من ترتبت يف ذمته قبل قطع التعامل 
هبا أو التغري. ا ه�)1(. 

ومثل هذا قال الدسوقي يف حاشيته. 

وقد جاء يف حاشية الرهوني قوله:

ا حتى يصري  قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بم إذا مل يكثر ذلك جدًّ
القاب�ض هلا كالقابض ملا ال كب�ري يف نفعه لوجود العلة التي علل 

هبا املخالف. ا ه�)2(.

وهذا االس�تثناء ال�ذي نقله الره�وين يعني األخ�ذ بالقيمة يف 
ه�ذه احلال، وق�د ناقش أخونا الكبري الدكت�ور الصديق الرضير 
هذه العبارة م�ن الرهوين يف بحثه القيم الذي قدمه ملجمع الفقه،  
وذك�ر - رمح�ه اهلل - أن الره�وين يعل�ق هبذه العبارة عىل مس�ألة 
حكم كس�اد النقد ال تغري س�عره بنقص أو زيادة، ومع احرتامنا 
الكام�ل لفضيلت�ه ودقة نظره إال أنه لو أع�اد النظر يف العبارة وما 
س�بقها وحلقه�ا؛ ألدرك أن الرهوين يذكر قي�د القول برد املثل يف 

الرشح الكبري مع حاشيته ج�٣ ص ٤0.  )1(
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ح�ال اعت�دال التغري، أما إذا فح�ش التغري فيق�ول بالقيمة وهذه 
عبارت�ه رمح�ه اهلل:... وأما إذا تغريت بزي�ادة أو نقص فال، وممن 
رصح بذل�ك أبو س�عيد بن لب. قلت: وينبغ�ي أن يقيد ذلك بم 
ا حتى يصري القابض هلا كالقابض ملا ال كبري  إذا مل يكثر ذلك جدًّ

يف نفعه فيه... ا ه�.

وخالص�ة الق�ول يف هذا املذه�ب أن الدائن لي�س له إال قبول 
املثل س�واء تغري س�عر الدين بزيادة أو نقص، وأن الرهوين يقيد 

ذلك بم إذا مل يكن التغري فاحًشا.

والشافعية ال يكادون خيتلفون يف القول بأن املدين يرد املثل ولو 
زاد السعرأونقص، قال السيوطي: وقد تقرر أن القرض الصحيح 
ي�رد فيه املث�ل مطلًقا، فإذا اقرتض فيه رطل فل�وس فالواجب رد 

رطل من ذلك اجلنس زادت قيمته أو نقصت. اه�)1(. 

أم�ا احلنابل�ة فجمهورهم، وه�و املذهب، ال يعت�ربون لنقص 
السعر أو زيادته أثًرا يف لزوم قبول رد املثل.

قطع املجادلة عند تغري املعاملة  ج�1 ص 9٧.  )1(
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ق�ال ابن قدامة: قد ذكرنا أن املس�تقرض ي�رد املثل يف املثليات 
س�واء رخص الس�عر أو غال أو كان بحاله، ول�و كان ما أقرضه 
موجوًدا بعينه فرده من غري عيب حيدث فيه لزم قبوله سواًء تغريَّ 

سعره أو مل يتغري. ا ه�)1(.

وقال يف الكشاف: وإذا كان القرض مثليًّا ورده املقرتض بعينه 
لزم املقرتض أخذه، ولو تغري سعره ولو بنقص ما مل يتعيب - إىل 
أن ق�ال � وعلم منه أن الفلوس إن مل حيرمها الس�لطان وجب رد 

مثلها غلت أو رخصت أو كسدت. ا ه�)2(. 

تنبيه: يالحظ أن املصنف عربَّ هنا عن الكس�اد بمعناه اللغوي 
وهو تغري س�عر الس�لعة بنقص، خالًفا ملا عليه عامة الفقهاء من 
التعب�ري بالكس�اد ع�ن االنقط�اع بتحريم الس�لطان إياه�ا ولعله 

يقصد بالكساد هنا الفحش يف النقص.

وق�ال يف ال�روض املربع: ويرد املقرتض املثل أي أقرب ش�بًها 
من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كس�دت. اه�. 
قال يف احلاشية: وهذا مع بقاء التعامل هبا، وعدم حتريم السلطان 

املغني ج�� 6 ص ٤٤1.  )1(
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هل�ا عند أكث�ر األصحاب؛ ألن عل�و القيمة ونقصاهنا ال يس�قط 
املثل عن ذمة املقرتض. ا ه�)1(.

ومم�ا تقدم يتضح أن مجهور الفقه�اء يرون لزوم قبول املقرض 
ملثل ما أقرضه، السيم يف األثمن إذا مل يبطل السلطان التعامل هبا، 

لكن سعرها تغري بزيادة أو نقص.

وهن�اك قول باألخذ بقيمة ما تعلقت به الذمة من ثمن يف حال 
تغري س�عره بزيادة أو نقص، وإن كان التعامل به باقًيا، وهو قول 
أيب يوس�ف، وذكر ابن عابدين أنه املفتى به، وذكر الرهوين قواًل 
لبعض املالكية وقيده بتغري سعره تغرًيا فاحًشا. وذكر هذا القول 

الشوكاين يف نيل األوطار فقال:

فائدة: قال يف البحر: مس�ألة اإلمام حييى: لو باع بنقد ثم حرم 
السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان، يلزم ذلك النقد إذا عقد 
عليه. والثاين يلزم قيمته إذا صار لكس�اده كالعرض. انتهى. قال 
 يف املن�ار: وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر. اه�. 
قل�ت - أن�ا عبد اهلل املني�ع - قوله: لع�ارض آخر. يفه�م منه أن 

الروض املربع، وحاشية ابن قاسم ج�� ٥ ص ٤٣.  )1(
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النقص الفاحش أو الزيادة الفاحشة موجبة لألخذ بالقيمة قياًسا 
عىل منع الس�لطان التعامل بالس�كة موض�وع االلتزام. وقد أخذ 
هب�ذا الق�ول حمقق�و احلنابلة، ومنهم ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية، 
وتلميذه ابن القيم، والش�يخ عبداهلل أبابطني، والش�يخ حسن بن 

حسني بن عيل، والشيخ عبدالرمحن بن سعدي.

قال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم يف حاشيته عىل الروض املربع 
ما نصه:

قوله: رخصت... واختار الش�يخ - أي: ش�يخ اإلس�الم ابن 
تيمية - رد القيمة، كم لو حرمها الس�لطان، وجزم به الش�يخ يف 
رشح املح�رر فقال: إن أقرضه طعاًم�ا فنقصت قيمته فهو نقص 
الن�وع، فال جيرب عىل أخ�ذه ناقًصا، فريج�ع إىل القيمة، وهذا هو 
الع�دل. قال عبد اهلل بن الش�يخ حممد : هو أقوى - إىل أن قال - 
وأحلق الشيخ سائر الديون بالقرض، وتابعه كثري من األصحاب. 
وذكره الش�يخ منصوص أمحد، وأنه س�ئل عن رجل له عىل آخر 
دراهم مكرة أو فلوس فس�قطت املكرة قال: يكون له قيمتها 

من الذهب. ا ه�)1(.

ج� ٥ ص ٤٣.    )1(
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وجاء يف الدرر السنية: سئل الشيخ عبد اهلل أبابطني إذا كسدت 
الس�كة بتحريم الس�لطان هلا أو تغريه أو رخصت إلخ. فأجاب: 
قد بس�ط هذه املس�ألة ناظم املف�ردات وش�ارحها فنتحفك بنقل 

كالمهم ملخًصا - إىل أن قال:
َنقََّص�ا الكس�اد  إن  َص�اوقوهل�م  الن�وع عي�ب رخَّ ف�ذاك 
في�م س�وى القيم�ة ذا جيه�لق�ال ونقص النوع ليس يعقل
املث�ىِل يف  القيم�ة  باخلف�يوخ�رج  لي�س  ن�وع  بنق�ص 
خوف انتضاء السعر بالتقايضواخت�اره وق�ال ع�دل ماض

ثم نقل الش�ارح كالم الشيخ، إىل أن قال: إذا أقرضه أو غصبه 
طعاًم�ا فنقص�ت قيمته نقص الن�وع، فال جيرب عىل أخ�ذه ناقًصا 
فريج�ع إىل القيمة. وهذا ه�و العدل، فإن املالني إن�م يتمثالن إذا 
  اس�توت قيمتهم وأما مع اختالف القيمة فال متاثل... وذكر
أن النق�ص يوجب العيب ومعناه عيب النوع إذ ليس املراد عيب 
ال�يشء املع�ني، فإنه ليس هو املس�تحق، وإنم امل�راد عيب النوع، 
واألن�واع ال يعق�ل عيبه�ا إال يف نقص�ان قيمته�ا - إىل أن قال - 
وأما رخص السعر فكالم الشيخ رصيح يف أنه يوجب رد القيمة 

أيًضا، وهو أقوى. اه�)1(.

الدرر السنية ج� ٥ ص 110.   )1(
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قلت: ويفهم من قول الش�يخ عب�د اهلل أبابطني من قوله: وهو 
أقوى. أنه خيتار قول الشيخ ابن تيمية.

وقال الشيخ عبد اهلل أبابطني يف جواب آخر بعد أن ذكر املذهب 
يف ذلك، قال: فاحلاصل أن األصحاب إنم أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا 
يف القرض والثمن املعني، خاصة فيم إذا منع الس�لطان التعامل هبا 
فق�ط، ومل ي�روا رد القيم�ة يف غري الق�رض والثمن املع�ني، وكذا مل 
يوجبوا رد القيمة واحلالة هذه فيم إذا كسدت بغري حتريم السلطان 
هل�ا وال فيم إذا غلت أو رخصت. وأما الش�يخ تقي الدين فأوجب 
رد القيم�ة يف القرض والثمن املعني، وكذلك س�ائر الديون فيم إذا 
كس�دت مطلًق�ا، وكذل�ك إذا نقص�ت القيمة فيم ذك�روا يف مجيع 

املثليات. اه�)1(.
وس�ئل الشيح حسن بن حس�ني بن عيل آل الشيخ فاستعرض 
يف إجابته املش�هور من املذهب يف مس�ألة نقص الس�عر وزيادته، 
وذك�ر القول اآلخر يف رد القيم�ة، وأورد يف بعض إجابته بعض 
نظ�م صاح�ب املف�ردات ورشحها، ثم ق�ال: وقال الش�يخ تقي 
الدين يف رشح املحرر: إذا أقرضه أو غصبه طعاًما فنقصت قيمته 

الدرر السنية ج�� ٥ ص 111.  )1(
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فه�و نقص الن�وع، فال جيرب عىل أخذه ناقًص�ا فريجع إىل القيمة، 
وهذا هو العدل - إىل أن قال - وكالم الشيخ هذا هو الذي ذكره 
الناظ�م عنه خترجًيا له واختياًرا، فقد عرفت أنه حتصل يف املس�ألة 
م�ن حيث هي ثالثة أق�وال: التفريق بني ما إذا حرمها الس�لطان 
فبطل�ت املعاملة هب�ا بالكلية، ومثله إن تكرت أو كس�دت فال 
يتعام�ل هب�ا فالقيم�ة، وب�ني م�ا إذا كان غايته الغ�الء والرخص 
م�ع بقاء املعامل�ة بحاهلا، فاملثل مطلًقا كم ه�و املنقول عن مالك 
والشافعي والليث.وثالثها اختيار أيب العباس، وهو املعتمد لدينا 

يف الفتوى. ا ه�)1(. 
وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل: قوله: كذلك املغشوشة 
وعنده�م أهن�ا مثلية فيكفي رده�ا، لكن فيم إذا وج�د نقًصا فإنه 
يلزمه املثل عندهم وعىل أصل الش�يخ - أي: ش�يخ اإلسالم ابن 
تيمي�ة - الظاهر أنه يلزم�ه القيمة، ثم هذا يف القرض ونص عليه 
 أمحد واختار الش�يخ أن هذا جييء يف س�ائر الديون: قال الش�يخ 
- أعن�ي الش�يخ حممد - وهذا ه�و الذي جيري يف س�ائر الديون  

وهذا هو الذي ينبغي ملا عىل ُكلٍّ من النقص. ا ه�)2(.

الدرر السنية ج� ٥ ص112.  )1(
فتاوى ورسائل للشيخ حممد بن إبراهيم ج ٧ ص 20٥.   )2(
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وذكر الشيخ عبد اهلل البسام املسألة واخلالف فيها، ثم قال: 
واختار الش�يخ تق�ي الدين وش�مس الدين اب�ن القيم وبعض 
علمء الدعوة النجدية السلفية أن النقد إذا غال أو رخص أو كسد 
ف�إن للدائ�ن القيمة، كم لو حرمها ويل األمر. وأحلق الش�يخ تقي 

الدين سائر الديون بالقرض وتابعه كثري من األصحاب. اه�. 
قل�ت : - أنا عبداهلل املنيع- وقد س�ألت فضيلة الش�يخ عبد 
اهلل البسام عن هذا القول فذكر أنه خيتاره؛ ألن املثلية ال تتحقق 

إال بالقيمة.
ويف ضوء ما تقدم يتضح أن القول بلزوم القيمة يف حال الرخص 
أو الغ�الء قول له وجه�ه من النظر واالعتب�ار ووجاهة االختيار، 
وق�د ق�ال به جمموعة من أهل العلم من مجي�ع املذاهب، وذكر ابن 
عابدي�ن أن�ه املفتى به يف املذهب احلنفي، وذكر الش�يخ حس�ن بن 

حسني آل الشيخ أحد علمء احلنابلة أنه املعتمد لدينا يف الفتوى.

وبمزي�د م�ن النظ�ر والتأمل والعم�ق يف التصور يتض�ح لنا أن 
املث�يل ال يتحق�ق إال إذا كان مثليًّا من حيث اجلوهر واالعتبار، فال 
نس�تطيع أن نعترب املثلي�ة وقد ختلف عنها بعض عن�ارص اعتبارها 
وه�و نقص قيمتها، وإن كان�ت املثلية من حيث الظاهر موجودة. 
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فالن�اس ال يقصدون من متلك األث�من أعياهنا وإنم يقصدون منها 
قوهتا الرشائية فإذا انخفضت قوهتا الرشائية فقد نقصت مثليتها.

 أرأيت لو أن زيًدا من الناس استقر يف ذمته خلالد مبلغ من املال، 
ثم بعد ذلك نقصت قيمة هذا املال، عند السداد بخمسني يف املائة، 
وق�د يبل�غ النق�ص أيًض�ا ألًفا يف املائ�ة، كم حيصل ذل�ك يف قضايا 
العم�الت الورقية املتتابع تدنيها وانخفاضها، كيف نعترب املثلية يف 
هذا إال بيشء من النظر الظاهري املوجب للتساؤل واالستغراب ثم 
اإلنكار. وال شك أن القول الذي حدا بالقائلني باملثلية دون القيمة 
ه�و أن الغالب يف الكس�اد يكون يف النق�ود، والنقود يف عصورهم 
نق�ود يف ذواهتا قيمة معتربة فليس�ت كالنق�ود الورقية التي ال قيمة 
هلا  يف ذواهتا، وذلك  يف عصورنا احلارضة، ثم  تلمسهم رمحهم اهلل 
البع�د عن الظلم، ولكنه مس�لك عالج الرضر ب�رضر مثله، فقالوا 
برفع الظلم عن املدين، وس�لكوا يف حتقيق ذلك ظلم الدائن نفس�ه 
وقد يكون العكس يف حال الزيادة. وقد أجاب ش�يخ اإلسالم ابن 

تيمية رمحه اهلل عن دعوى املثلية فجاء يف الدرر السنية ما نصه: 

وقال الش�يخ تقي الدين يف رشح املحرر: إذا أقرضه أو غصبه 
طعاًما فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فال جيرب عىل أخذه ناقًصا 
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فريج�ع إىل القيمة، وهذا ه�و العدل؛ فإن املالني إن�م يتمثالن إذا 
اس�توت قيمتهم، وأما مع اختالف القيمة فال متاثل فعيب الدين 
إفالس املدين، وعيب العني املعينة خروجها عن املعتاد. ا ه�)1(. 
ويف ضوء ما تقدم يمكن أن نتصور يف اجلانب التطبيقي ثالث 
حاالت، إحداها: ما إذا كان تغري السعر بنقص كان يف نقٍد حال 
األداء، إال أن املدين به ماطل الدائن يف السداد مع القدرة واليسار 
حتى تغري الس�عر بنق�ِص قوته الرشائية، فهذا املدي�ن يعترب ظامًلا 
الدائن بممطلته، وقد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »َمْطُل الغني 
ظلم«. وقوله: »يَلُّ الواجد حيل عرضه وعقوبته«. فعىل القول بأن 
املدي�ن يدفع للدائن املثل، ف�إن القائلني هبذا القول قد ال يقولون 
به يف هذه املسألة، وإنم يقولون بضمن املدين ما نقص عىل الدائن 

عىل اعتبار أن مطله من باب الغصب. 

قال يف حاشية الرهوين عىل كنون: 
ر رصفه ع�ن وقته املرشوط  إذا قب�ض الناظ�ر ريع الوقف وأخَّ
رصف�ه فيه م�ع إمكان�ه فتغ�ريت املعامل�ة بنقص، ق�ال: يضمن 
النق�ص يف ماله لتعديه بذل�ك وظلمه، واهلل أعلم. قال أبو عقبة: 

الدرر السنية ج ٥ ص 110.    )1(
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وإذا كان ه�ذا يف الناظ�ر م�ع أن�ه أمني ف�أوىل باملدي�ن، قلت: ثم 
رأيت يف املسائل امللقوطة، وهلل احلمد، ما يوجب القطع بم ذكره 
الوانغي لكن يف حالة خاصة ونصه: مس�ألة: من عليه طعام فأبى 
الطال�ب من قبضه ومكنه املطلوب م�راًرا حتى غال الطعام. قال 

مالك: ليس عليه املثلية، وإنم له قيمته. ا ه�)1(.
وقال يف الربيع املربع: وإن نقصت القيمة يف املغصوب ضمنها 

الغاصب لتعديه. ا ه�)2(.

وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل:

ق�ال األصح�اب وما نقص بس�عر مل يضمن. أق�ول: ويف هذا 
نظر، فإن الصحيح أنه يضمن نقص السعر، فكيف يغصب شيًئا 
يس�اوي ألًفا وكان مالك�ه بصدد بيعه، باأللف ثم نقص الس�عر 
نقًصا فاحًش�ا فصار يساوي مخس�مئة أنه ال يضمن النقص فريده 

كم هو؟! اه�)٣(.

هامش عىل حاشية الرهوين ج ٥ ص 121.  )1(
ج� ٥ ص٣9٨.  )2(
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 فاملمط�ل يعت�رب غاصًبا بتمنع�ه ومماطلته الس�داد. والذي يظهر
- واهلل أعلم - أن أكثر أهل العلم يوجبون عىل الدائن رد قيمة ما 
استقر يف ذمته من حق حال األداء، ثم تغري السعر بنقص. يستوي 
يف الق�ول هب�ذا القائلون برد املثل يف حال انتف�اء التعدي باملمطلة، 
والقائلون برد القيمة يف حال تغري السعر بنقص مطلًقا. واهلل أعلم.
احل�ال الثانية: ما إذا كان تغري الس�عر بنق�ص كان يف نقد حال 
األداء أو يف ح�ال تأجي�ل الس�داد، إال أن�ه مل يك�ن م�ن املدين به 
مماطل�ة يف األداء بع�د املطالب�ة، فهذه احلالة وما ين�درج حتتها من 
صور مش�مولة بمس�ألة ما إذا تغري الس�عر بنقص بعد اس�تقرار 
احلق يف الذمة وقبل الس�داد، وقد تقدمت هذه املسألة، واخلالف 
يف احلك�م فيها من حيث إلزام الدائن بقبول رد املثل من غري نظر 
إىل التغ�ري بزي�ادة أو نقص، أو قب�ول امتناع الدائن م�ن رد املثل 

ومطالبته بالقيمة.
احل�ال الثالث�ة: م�ا إذا كان االلت�زام باحلق مؤجَل الس�داد، ثم 
بع�د حلوله صار من الدائن مماطلة يف الس�داد، وقد تغري الس�عر 
بنقص قب�ل حلول األجل. وبعد حلول األج�ل وثبوت املمطلة 
زاد النقص، فهذه املس�ألة هلا نظران أحدمها: تغري الس�عر بنقص 
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قبل حلول األجل. فهذه الصورة من صور احلال الثانية. والنظر 
الث�اين: زي�ادة التغيري بنق�ص بعد حلول األجل وثب�وت املمطلة 
فه�ذه الصورة م�ن صور احل�ال األوىل فيم يتعلق بزي�ادة التغري، 
فعىل القول برد املثل من غري نظر إىل تغري السعر بنقص أو زيادة، 
إال أن يك�ون ذل�ك ناجًتا من التعدي يف املمطل�ة. فيضمن الدائن 
مق�دار النقص الذي حصل بعد حل�ول األجل وثبوت املمطلة.
وأم�ا عىل القول اآلخر برد القيمة، فال فرق بني تغري الس�عر قبل 
حل�ول األج�ل أو بعده، حيث يل�زم أن يدفع للدائ�ن قيمة حقه 

وقت استقراره يف ذمته للدائن. 
أم�ا ح�دود التضخم ال�ذي تعترب ب�ه العم�الت الورقي�ة نقوًدا 
كاس�دة، فيمكن أن نرجع إىل تذكر ما س�بق ذك�ره يف أول البحث 
من حتديد معنى الكس�اد. فقد ذكر علمء اللغة يف معنى الكساد أنه 
عدم نفاق الس�لع يف األسواق. ونفاق الس�لع يف األسواق غالؤها 
والرغبة فيها. وهذا يعني أن الكس�اد رخص الس�لع وعدم الرغبة 
فيها مع بقاء قيمة هلا يف اجلملة. وقد اجته مجهور الفقهاء إىل األخذ 
بأن الكساد انقطاع القيمة. وقال بعضهم باملفهوم اللغوي للكساد 

نقص القيمة مع بقائها من حيث اجلملة.
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ويمك�ن أن نحررموض�وع البح�ث بتحديد معنى الكس�اد بأنه 
نق�ص الس�عر نقًصا فاحًش�ا بغ�ض النظر ع�ن بقاء التعام�ل به أو 
انقطاعه، طبًقا للتعبري الذي ذكره الرهوين يف حاش�يته: حتى يصري 

القابض هلا كالقابض ملا ال كبري منفعة فيه.
فهل يعترب التضخم االقتصادي من اجلوائح املضمونة؟ حيث 
إن املدين، قد انتفع ببدل الدين عليه انتفاًعا سامًلا من أثر التضخم، 
ث�م حص�ل النقص الفاحش عىل الدائن يف ح�ال حبس دينه عند 
املدين وعجزه عن الت�رصف فيه بم ينقذه من ترضره بالتضخم. 
ع�ىل أي حال، فإن اعتربن�ا األرضار الناجتة من التضخم ش�بيهة 
باجلوائح فقد ذكر العلمء رمحهم اهلل يف تقدير اجلائحة قولني ومها 
روايت�ان عن اإلمام أمحد إحدامها: إنه ال ف�رق بني قليل اجلائحة 
وكثريها، فمتى حصل النقص اعترب جائحة. وقد اس�تدرك عىل 

هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقال:
وعىل الرواية األوىل يقال: الفرق مرجعه إىل العادة.

والرواي�ة الثاني�ة: إن اجلائح�ة الثل�ث ف�م زاد. كم ق�درت به 
الوصي�ة والنذر ومواض�ع يف اجلراح وغري ذل�ك؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »الثلث والثلث كثري«)1(.

جمموع الفتاوى الكربى ج ٣0 ص 2٧9.    )1(



)1٨9(

وخالصة القول يف هذا البحث أن أهل العلم ذهبوا إىل وجوب 
قبول رد املثل لنقد جرى االلتزام به، ثم أبطل الس�لطان التعامل 
ب�ه قبل قبض�ه. وذهب حمققوهم إىل إلزام املدي�ن برد القيمة. كم 
ذه�ب مجهوره�م إىل القول بوجوب قب�ول رد املثل يف حال تغري 
الس�عر بنقص أو زيادة بعد االلتزام ومع بقاء التعامل به. وذهب 
بعض املحققني إىل القول بإلزام املدين برد القيمة من غري نظر إىل 
مقدار النقص أو زيادته، وتوسط بعضهم فقال بإلزام املدين برد 
القيمة يف حال تغري الس�عر بنقص فاحش، حيث يكون القابض 
له كالقابض ملا ال كبري منفعة فيه. ثم اختلفوا يف تقدير الفحش يف 
النق�ص فقال بعضهم: إن ذلك راج�ع إىل العرف والعادة. وقال 

بعضهم: إن ذلك مقدر بالثلث فم زاد.

وأحب أن أختم بحثي بالوقفات التالية، لعل فيها ما يمكن أن 
يعترب إكماًل للبحث:

الوقفة األوىل: 

ال شك أن فقهاء املذاهب األقدمني ومتأخرهيم مل يكن هلم عهد 
بالنق�ود الورقية، حي�ث إن األثمن عندهم م�ن الذهب والفضة. 
وك�ذا العم�الت املعدنية مما يس�موهنا فلوًس�ا. وال خيف�ى ما بني 
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أجن�اس النقود الورقية وأجناس النق�ود املعدنية من فرق، حيث 
إن النقد الورقي ال قيمة له يف ذاته، وإنم قيمته الثمنية يف أمر خارج 
ع�ن ذاته، فمت�ى بطل التعامل ب�ه انعدمت قيمت�ه انعداًما كاماًل. 
بخ�الف النق�د املعدين، فلئ�ن كان له قيمة ثمني�ة يف اعتباره ثمنًا، 
ف�إن يف ذاته قيم�ة مادية معتربة كجزء من م�ادة معدنه، وهلذا قال 
مجهورهم بلزوم قبول رد املثل منه ولو أبطل السلطان التعامل به؛ 
ألن الرضر بأخذه قد يكون يسرًيا لوجود القيمة الذاتية فيه نفسه.

ولو كانت النقود الورقية موجودة يف عصور فقهائنا األقدمني 
مل�ا قال أحد منه�م بقبول ردها ولو أبطلها الس�لطان. كيف وقد 
كان من بعضهم القول برد القيمة يف حال تغري الس�عر بنقص أو 

زيادة مع بقاء التعامل هبا ووجود قيمة ذاتية فيها!
وهل�ذا أرى أن االحتج�اج م�ن فقهائنا املعارصي�ن عىل القول 
بل�زوم قبول رد املثل بم عليه فقهاؤن�ا األقدمون احتجاج يف غري 

حمله، وتقويل هلم بم مل يقولوه. واهلل أعلم.
الوقفة الثانية: 

ج�اء يف البح�ث القي�م الذي قدم�ه فضيلة الربوفس�ور الرضير 
ملجم�ع الفقه اإلس�المي بج�دة يف الصفحة الرابعة من�ه: إن القول 
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بربط القرض بمستوى األسعار يؤدي حتًم يف حال ارتفاع األسعار 
إىل أن يدفع املقرتض إىل املقرض أكثر مما أخذ منه وهذا ربا)1(.

وتعليق�ي عىل القول بأنه ربا: إن هذا القول غري صحيح.فلئن 
كان زي�ادة يف الظاه�ر فه�و يف حقيق�ة األمر وباطنه لي�س زيادة، 
وإنم هو التمثل يف قدر االلتزام واحلق املوجب له، فقد أخذ قدًرا 
مس�اوًيا حلق�ه؛ وعليه فإن روح النص�وص ومقاصدها ال تنطبق 
ع�ىل هذا القول وال تس�عفه بتأييد. وامللحظ ال�ذي حلظه فضيلة 
أخين�ا الدكت�ور الصدي�ق وهو اجلانب الش�كيل للتق�ايض الذي 
وصف�ه بالربا - هذا امللحظ الحظه غريه ف�إذا كان الدين دراهم 

أعطى دنانري وبالعكس لئال يؤدي إىل الربا)2(.

الوقفة الثالثة:  

ج�اء يف بح�ث ش�يخنا الصدي�ق يف مع�رض رده بالقيم�ة أن 
املقرض يف حال إعطائه حق املطالبة بقيمة قرضه يوم القرض بعد 
أن تغ�ريت قوته الرشائية بانخفاض. ق�ال، حفظه اهلل، ما معناه: 
بأن املقرتض س�يترضر من هذا التقايض أكثر من ترضره باملراباة 

البحث ص ٤.  )1(
الدرر السنية ج� ٥ ص 10٨.  )2(
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ا قد  مع املرابني، وسيجد املقرتض من هذا الطريق جانًبا استثمريًّ
ال جيد ربحيته به يف طريق االستثمر املباحة.

هذا القول حيتاج من فضيلته إىل إعادة نظر، فهل يعترب مقرض 
أقرض أخاه الس�وداين مثاًل مليون جنيه س�وداين يف وقت كانت 
قيم�ة امللي�ون اجلنيه عرشة آالف دوالر - ث�م كانت قيمة املليون 
اجلني�ه وقت الس�داد ألف�ي دوالر. هل يعترب ه�ذا املقرض حينم 
نحك�م ل�ه بقيمة قرضه وق�ت القرض وهو ع�رشة آالف دوالر 
هل يعترب رابًحا وقد أخذ قدر قرضه من غري زيادة وال نقصان؟ 
وم�ا ربحيت�ه يف هذا الصني�ع؟ وإذا قلنا ليس للمق�رض إال مثل 
ما أقرض�ه. فأين املثلية يف ذلك؟ وقد نق�ص عليه لتحقيق املثلية 
مخسمئة يف املائة؟ فاملثلية الشكلية ال قيمة هلا وال اعتبار إذا ختلفت 
عنه�ا املثلي�ة احلقيقية، فالنقود ال تقصد لذاهت�ا، وإنم يقصد منها 
م�ا حتقق�ه من قوة رشائية. هذه مناقش�ة من زمي�ل لزميل آخر أو 
لزميل يعترب يف مس�توى ش�يخ لطالب. ولكن األمر يف الواقع أن 
احل�ق أحق أن يتبع وأن الرجال يعرفون باحلق ال أن احلق يعرف 

بالرجال. واهلل أعلم.

هذا ما تير إيراده، واهلل املستعان. 
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من مراجع البحث:

1 - القرآن الكريم.

2 - تفسري الشيخ عبد الرمحن بن سعدي.

٣ - أحكام القرآن البن العريب.

٤ - نيل األوطار للشوكاين.

٥ - بدائع الصنائع للكاساين.

6 - حاشية ابن عابدين.

٧ - تنبيه الرقود يف مسائل النقود – من رسائل ابن عابدين.

املدونة الكربى.   - ٨

الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي.  - 9

10 -  الزرقاين عىل خمترص خليل.

11 -  حاشية الرهوين.

12 -  حاشية ابن مدين.

1٣ -  قطع املجادلة عند املعاملة للسيوطي.
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1٤ -  األم للشافعي.

1٥ -  املغني البن قدامة.

16 -  كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت.

 1٧ -  ال�روض املرب�ع، ومعه حاش�ية الش�يخ عب�د الرمحن 
 بن قاسم.

1٨ -  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية.

 19 -  ال�درر الس�نية يف األجوب�ة النجدي�ة، مج�ع الش�يخ  
  عبدالرمحن ابن قاسم.

20 -  فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ورسائله.

21 -  الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرمحن بن سعدي.

 22 -  االختيارات اجللية يف املس�ائل اخلالفية للشيخ عبداهلل   
 البسام.

2٣ -  القاموس املحيط.

2٤ -  تاج العروس.

2٥ -  لسان العرب.



بحث يف أن قبض الشيك قبض ملحتواه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل رب العاملني، وصىل اهلل وس�لم عىل رس�وله األمني 
حمم�د وعىل آله وصحبه أمجعني، وم�ن اهتدى هبديه واقتفى أثره 

واستن بسنته إىل يوم الدين، وبعد:

فلق�د نزل عىل أه�ل هذا الع�رص، بحكم تطور وس�ائل احلياة 
بمختل�ف ألواهنا وأش�كاهلا وأحواهلا، نوازُل فقهي�ة يف العبادات 
واملعام�الت مل يكن من أس�الفهم الربرة الفقه�اء نصوص فيها، 
وإن كان�وا -رمحه�م اهلل - أوغلوا يف تصوير مس�ائل ليس هلا من 
واقعهم نصيب، وإنم تعترب يف زمنهم من مدارك اخليال، كقوهلم: 
�ا طار يف س�مء عرفة يوم عرفة كان ل�ه بذلك حكم  ول�و أن حاجًّ
الوقوف هبا، فجاء الطريان يف عرصنا فنقل ذلك اخليال إىل حقيقة، 
وكقول بعضهم: ولو أن إنس�اًنا ب�اع كاغدة بألف دينار. ومل يكن 
هن�اك واقع ملموس يف وج�ود صفقات بيع من هذا النوع، فجاء 
تط�ور األثمن بإمكان وجود قطع م�ن الكاغد تبلغ قيمة الواحدة 

منها أكثر مما تبلغه قطعة نقد ذهبية. كورقة الدوالر مثال.
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وهك�ذا ج�اء عرصن�ا بعجائ�ب الزم�ان وغرائب�ه، ولكنن�ا 
ونحن أمام هذا الس�يل العارم من املش�اكل الفقهية يف العبادات 
واملعامالت والتحقيقات اجلنائية والقضائية، ال نعدم من سلفنا 
الصال�ح من أئمتن�ا وفقهائنا قواع�د عامة، تعت�رب مناًطا لتعليق 
هذه املش�اكل الفقهية عليها ولتفريعها عنها. ومن تلك القواعد 
الفقهي�ة: األصل يف املعام�الت اإِلباحة، واألص�ل يف العبادات 
احلظ�ر. املش�قة جتلب التيس�ري. إذا ض�اق األمر اتس�ع. العرف 

والعادة حمكمن.

ونظ�ًرا إىل ضخام�ة حجم املعام�الت التجاري�ة يف عرصنا 
احل�ارض فق�د أجل�أت احلاج�ة إىل إجي�اد أث�من ورقي�ة عرفت 
ب�أوراق البنكن�وت بج�وار العم�الت املعدنية ث�م حلت حمل 
األثمن املعدنية، واكتس�بت كل خصائ�ص األثمن، فاعتربت 
مقياًسا للقيم، ومستودًعا للثروة، وأداًء لإِلبراء العام. وانعقد 
اإِلمج�اع، أو كاد، ع�ىل إجراء أح�كام األثمن املعدني�ة عليها. 
وبالرغم من الس�هولة نس�بيًّا يف إصدار مبالغ كبرية من األثمن 
الورقي�ة يف حدود القيود املوجب�ة العتبارها فقد ظهر عجزها 
ع�ن جم�اراة متطلب�ات املب�ادالت التجاري�ة، وقام ع�رف عام 
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معترب يف اعتبار الش�يك املس�تويف ألس�باب قبوله يف قوة النقد 
املش�تمل عليه، وأن تسليمه وتس�لمه موجب لرباءة الذمة من 
حمت�واه. ونظًرا إىل هذا الوضع للش�يكات، فق�د قامت الرغبة 
واحلاج�ة امللحة يف بحث موضوع الش�يك، ه�ل قبضه قبض 
ملحتواه بحيث يوجب قبضه براءة الذمة من مش�موله وتصح 
املصارف�ة ب�ه؟ وقد عرضت مس�ألته عىل هيئة كب�ار العلمء يف 
اململكة العربية الس�عودية وال يزال نظره جارًيا يف جملسها، كم 
عرضت املس�ألة عىل جممع الفقه اإِلسالمي التابع لرابطة العامل 
اإِلس�المي؛ فأص�در قراًرا باعتب�ار قبضه قبًض�ا موجًبا لرباءة 
الذم�ة وصح�ة الرصف. ه�ذا القرار ص�در بع�دد ٧ وتاريخ 
1٤09/2/1٣ ه�، وس�يجري نقل نصه إن ش�اء اهلل يف آخر 
البح�ث مع بعض نصوص أه�ل العلم يف موض�وع القبض، 

وأنه راجع إىل العرف السائد.

ونظ�ًرا ألمهية املوضوع فقد جرى مني إعداد بحث يف تصوير 
واقع الش�يك، وتكيي�ف حقيقته تكييًف�ا فقهًيا، وإب�داء رأيي يف 

اعتبار قبضه قبًضا ملحتواه. واهلل املستعان.
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تعريف الشيك:

الش�يك هو أمر مكتوب وفقا ألوضاع معينة حددهتا األنظمة 
املختصة، يطلب به ش�خص يس�مى الس�احب من شخص آخر 
يسمى املسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد االطالع عليه 

مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معني أو حلامله.

خصائص الشيك:

للشيك خصائص ومميزات يعترب هبا شيًكا معترًبا. هذه اخلصائص 
واملمي�زات حددهت�ا كل دول�ة يف أنظمتها وقد ج�اء النص عليها يف 

نظام األوراق التجارية السعودي، ومن ذلك ما يأيت:

املادة -91- يشتمل الشيك عىل البيانات اآلتية:  -1

كلمة شيك مكتوبة يف متن الصك باللغة التي كتب هبا. أ- 

أمر غري معلق عىل رشط بوفاء مبلغ معني من النقود. ب- 

ج�- اسم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(.

مكان الوفاء. د- 

تاريخ إنشاء الشيك ومكانه. ه�- 
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توقيع من أنشأ الشيك )الساحب(. و- 
وقد نصت املادة الثانية والتسعون عىل سلب الصفة االعتبارية 
من الش�يك إذا خال من البيانات املذكورة يف املادة الس�ابقة إال يف 

حالتني، مها:
إذا خال الشيك من بيان مكان وفائه اعترب مستحق الوفاء  أ- 
يف املكان املبني بجانب اس�م املسحوب عليه فإذا تعددت 
األماكن املبينة بجانب اسم املسحوب عليه اعترب الشيك 
مس�تحق الوفاء يف أول مكان منها. وإذا خال الش�يك من 
هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعترب مستحق الوفاء يف 

املكان الذي يقع فيه املحل الرئييس للمسحوب عليه.

إذا خ�ال الش�يك من بي�ان مكان اإِلنش�اء اعترب منش�أ يف  ب- 
املكان املبني بجانب اسم الساحب.

الشيك ورقة جتارية تشبه النقد من حيث صالحه للتداول   -2
والقبول.

الغالب عىل الش�يك أن يش�تمل عىل أطراف ثالثة، هي:   -٣
الس�احب واملس�حوب عليه واملس�تفيد. وجيوز اقتصاره 



)202(

عىل طرفني، مها: الس�احب )وهو املستفيد( واملسحوب 
عليه. وإىل هذا تنص املادة السادس�ة والتسعون من نظام 
األوراق التجارية السعودي عىل أنه  جيوز سحب الشيك 
ألمر الساحب نفسه، وجيوز سحبه حلساب شخص آخر، 
وال جيوز س�حبه عىل الساحب نفس�ه ما مل يكن مسحوًبا 
بني فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسى واحد، ويشرتط 

أال يكون الشيك مستحق الوفاء حلامله.

يش�رتط لسحب الشيك أن يكون املس�حوب عليه مدينًا   -٤
للس�احب بم ال يقل عن قيمته، ومع ذلك فيعترب الشيك 
صحيًحا ولو مل يكن املسحوب عليه مدينًا للساحب، إال 
أنه يعترب من ضمن الس�احب نفس�ه، فضاًل عم يف سحبه 

عىل غري مدين به من اإِلجرام املوجب للعقوبة.

إذا كان املس�حوب عليه غري مدين بمثل قيمته فال يلزمه   -٥
اعتمده.

ا من قيمته حتى يتم  ال يعترب الشيك مربًئا ساحبه إبراًء تامًّ  -6
سداده.



)20٣(

حلامل الشيك الرجوع عىل امللتزمني جمتمعني أو منفردين   -٧
إذا قدم يف ميعاده النظامي ومل تدفع قيمته.

ال يعترب الشيك ورقة نقدية تضيع قيمتها بفقدها، وإنم   -٨
هو س�ند بدين يثبت بإحدى ط�رق اإِلثبات املعتربة يف 

حالة ضياعه.

ال يش�رتط لصحة الش�يك ووجوب دفعه لدى االطالع   -9
رض�ا املس�حوب علي�ه إال إذا كان غري مدين للس�احب 

بمثل قيمته.

10- ال يش�رتط لصح�ة الش�يك الن�ص ع�ىل وص�ول قيمته 
للساحب، كم هو الشأن يف الكمبيالة.

11- ال يعترب لصحة الش�يك ارتف�اع رصيده أو نقصانه لدى 
املسحوب عليه)1(.

ونظ�ًرا لوجود تش�ابه بني الش�يك والكمبيالة وألن للش�يك 
أحكاًم�ا ال تثبت للكمبيالة فقد يكون من مس�تلزمات التصور 

حمسن  للدكتور  العربية  البالد  ترشيعات  يف  الشيك  أحكام  يف  نظرات  انظر   )1(
شفيق: ص ٣2- ٤2، املوسوعة الفقهية الكويتية - احلوالة: ص 22٧، نظام 

األوراق التجارية السعودي ومعه املذكرة التفسريية له.
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واإِليض�اح ذكر الفرق بني الش�يك والكمبيال�ة، ومتهيًدا لذلك 
ف�ال بد من ذكر ما يعترب مميًزا للكمبيالة حتى يتضح الفرق بينها 

وبني الشيك.

الكمبيالة هي أمر مكتوب وفًقا ألوضاع معتربة معينة حددهتا 
األنظم�ة املختصة بإص�دار تنظي�مت األوراق التجارية، يطلب 
هبا شخص يسمى الس�احب من شخص آخر يسمى املسحوب 
علي�ه أن يدفع بمقتضاه�ا مبلًغا معينًا من النقود للمس�حوب له 
أو ألم�ره م�ن غري تعليق ع�ىل رشط، وقد نص�ت املادتان األوىل 
والثانية من نظام األوراق التجارية السعودي عىل أهم خصائص 

الكمبيالة بم ييل:

املادة -1- تشتمل الكمبيالة عىل البيانات اآلتية:

كلمة كمبيالة مكتوبة يف متن الصك باللغة التي كتب هبا. أ- 

أمر غري معلق عىل رشط بوفاء مبلغ معني من النقود. ب- 

ج�- اسم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(.

ميعاد االستحقاق. د- 

ه�- مكان الوفاء.
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اسم من جيب الوفاء له أو ألمره. و- 

تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكانه. ز- 

توقيع من أنشأ الكمبيالة )الساحب(. ح- 

امل�ادة -2-: ال يعترب الص�ك اخلايل من البيان�ات املذكورة يف 
املادة السابقة كمبيالة إال يف األحوال اآلتية:

إذا خل�ت الكمبيالة من بيان ميعاد االس�تحقاق اعتربت  أ- 
مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها.

إذا خل�ت الكمبيال�ة م�ن بيان م�كان الوف�اء أو من بيان  ب- 
موطن املس�حوب علي�ه اعترب املكان املبني بجانب اس�م 

املسحوب عليه مكان وفائها وموطنًا للمسحوب عليه.

ج�- إذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتربت منشأة يف املكان 
املبني بجانب اسم الساحب.

وب�م ذك�ر م�ن مالم�ح وخصائ�ص عام�ة ل�كل من الش�يك 
والكمبيال�ة يمكنن�ا الق�ول ب�أن الش�يك يتف�ق م�ع الكمبيالة يف 

اخلصائص التالية:
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افرتاض وجود ثالثة أطراف هي الس�احب واملس�حوب   -1
عليه واملستفيد وذلك يف الغالب.

وج�ود عالقت�ني حقوقيت�ني، إحدامه�ا ب�ني الس�احب   -2
واملس�حوب عليه وه�ي الرصيد الدائن وهي ما يس�مى 
بمقاب�ل الوف�اء، الثاني�ة ب�ني الس�احب واملس�تفيد وهي 

وصول قيمة الكمبيالة أو الشيك.

قدرهتم عىل القيام بتس�وية ما يرتبانه من عالقات قانونية   -٣
بني املتعاملني هبم بعملية وفاء واحدة.

وخيتلف الشيك عن الكمبيالة فيم ييل:

إن الش�يك يس�حب عادة عىل مرصف ويندر أن يسحب  أ- 
ع�ىل ف�رد ع�ادي أو مؤسس�ة غ�ري مرصفي�ة، يف حني أن 
الكمبيالة تسحب عىل أي جهة أو فرد أهل لاللتزام هبا.

إن الشيك واجب الدفع دائًم لدى االطالع عليه وال جيوز  ب- 
تأجيل دفعه، بينم يغلب عىل الكمبيالة أال تكون مستحقة 
 الوفاء عن�د االطالع، وإنم جيب وفاؤها بعد وقت جيري 

تعيينه فيها.
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ج�- يشرتط لسحب الشيك أن يكون املسحوب عليه مدينًا 
للس�احب بم ال يقل عن قيمته، فإن ُسِحَب شيك عىل 
غري مدين به اعترب ذلك جريمة توجب العقوبة، وتبقى 
للش�يك قيمته املالية يف ذمة ساحبه. وعليه فإنه ال جيوز 
للمس�حوب عليه أن يؤرش عىل الش�يك بالقبول؛ ألنه 
طاملا كان مستكماًل لرشوط اعتباره كان واجب الدفع 

عىل املسحوب عليه ريض بذلك أم سخط.

وإىل ه�ذا تن�ص امل�ادة )100( م�ن نظ�ام األوراق التجاري�ة 
السعودي، حيث تقول:

ال جيوز للمسحوب عليه أن يوقع الشيك بالقبول، وكل قبول 
مكت�وب علي�ه يعترب كأن مل يك�ن، ومع ذلك جيوز للمس�حوب 
علي�ه أن ي�ؤرش عىل الش�يك باعت�مده وتفيد هذه العب�ارة وجود 
مقابل يف تاريخ التأشري، وال جيوز للمسحوب عليه رفض اعتمد 
الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعترب توقيع 

املسحوب عليه عىل صدر الشيك بمثابة اعتمد. اه�.
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وكث�ري من عل�مء االقتصاد واملصارف ي�رون أن التفرقة بينهم 
عس�رية يف حال ما إذا كان س�احب الكمبيالة دائنًا للمس�حوب 
علي�ه بقيمتها، وكان الن�ص فيها عىل الدفع َح�اَل االطالع. ويف 
ذلك يق�ول الدكتور أمني بدر بعد أن اس�تعرض الفروق بينهم، 
وناقش�ها مناقش�ة أذابت كثرًيا من هذه الف�روق وقربت بعضها 
ملقابل�ه ق�ال م�ا نص�ه: )وباالختص�ار ف�إن التميي�ز بني الش�يك 

والكمبيالة قد يصري يف بعض الصور عسرًيا(. اه�)1(.

وبمزيد م�ن التأمل يمكن الق�ول: إن الكمبيالة قد تكون عىل 
ح�ال من اإِلج�راء بحي�ث يصعب التميي�ز بينها وبني الش�يك، 
كأن يك�ون س�حبها عىل مدين هبا، وأن تك�ون واجبة الدفع عند 
االط�الع، وأن يك�ون س�حبها ع�ىل م�رصف. وق�د ختتلف عن 
خصائص الش�يك بالنس�بة لنوع املس�حوب علي�ه ووجود أجل 
مع�ني لوجوب دفعها وانتف�اء مديونية املس�حوبة عليه بقيمتها، 

وحينئٍذ يبدو الفرق بينهم واضًحا جليًّا)2(.

االلتزام املرصيف يف قوانني البالد العربية: ص ٤2.  )1(
احلوالة: ص  الكويتية -  الفقهية  املوسوعة   ،٤1  - االلتزام املرصيف: ص ٤0   )2(

2٣٧، نظام األوراق التجارية السعودي.
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ونظًرا إىل أن الش�يك ق�د تعرتضه بعض املخاطر من ضياع أو 
رسق�ة أو نحومها، فقد ابتدع النظام املرصيف ما يس�مى بالش�يك 
املس�طر، وذل�ك بوض�ع خطني متوازي�ني عىل وجهه إش�ارة إىل 
تعي�ني أن يك�ون الوف�اء هب�ذا الش�يك ألح�د البن�وك ال لفرد أو 
ش�خص آخر فيك�ون عىل املس�تفيد منه أن يظهره ألح�د البنوك 

ليتوىل حتصيله حلسابه.

�ا إذا مل يرد بني اخلطني إش�ارة أو  ويكون الش�يك املس�طر عامًّ
وردت عبارة صاحب مرصف أو ما يعادهلا.

�ا إذا كتب ب�ني اخلطني اس�م صاحب مرصف  ويك�ون خاصًّ
بالذات، ويف ذلك تقول املادة )112( من نظام األوراق التجارية 
ا  الس�عودي ما نصه: وال جيوز أن يوىف شيًكا مسطًرا تسطرًيا عامًّ
إال إىل أحد عمالئه أو إىل بنك، وال جيوز أن يوىف ش�يًكا مس�طًرا 
ا إال إىل البنك املكتوب اسمه فيم بني اخلطني، وإىل  تسطرًيا خاصًّ
عمي�ل هذا البنك إذا كان هذا األخري هو املس�حوب عليه، ومع 
ذل�ك جيوز للبنك املكتوب اس�مه بني اخلط�ني أن يعهد إىل بنك 

آخر قبض قيمة الشيك.
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وهناك وس�يلة أخرى التقاء خماطر ضياع الش�يك أو رسقته 
أو تزوي�ره وهي اش�رتاط قي�د قيمته يف احلس�اب اجلاري بدال 
من دفعها بالنقود، ويفرتض هلذه الطريقة وجود حس�اب جاٍر 
حلامل الشيك لدى املسحوب عليه، ويف هذا تقول املادة )11٣( 
من نظام األوراق التجارية الس�عودي ما نصه: جيوز لس�احب 
الش�يك أو حلامله أن يش�رتط عدم وفائه نقًدا ب�أن يضع عبارة 
للقي�د يف احلس�اب أو أية عب�ارة أخرى تفيد نف�س املعنى. ويف 
هذه احلالة ال يكون للمس�حوب عليه إال تس�وية قيمة الشيك 
بطري�ق قي�ود كتابية، كالقيد يف احلس�اب أو النق�ل املرصيف أو 
املقاص�ة، وتقوم هذه القيود مقام الوفاء وال يعتد بش�طب بيان 

)للقيد يف احلساب()1(.

وهن�اك م�ا يس�مى بالش�يك الس�ياحي، ويذكر األس�تاذ عيل 
عوض: إن أول نش�أته كانت عام 1٨91م بس�بب رحلة قام هبا 
رئيس رشكة أمريكان إكس�ربس للس�ياحة إىل أوروبا، فصادفته 

 ،٥6  - للدكتور عيل عوض: ص ٥٤  القانونية  الوجهة  البنوك من  عمليات   )1(
نظام األوراق التجارية السعودي. نظرات يف أحكام الشيك يف ترشيعات البالد 

العربية، للدكتور حمسن شفيق: ص ٧1-6٨.
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فيه�ا متاع�ب راجع�ة إىل كيفية حصول�ه عىل مال يقوم بش�ؤون 
حيات�ه يف ه�ذه الرحل�ة فابتك�ر نظام الش�يكات الس�ياحية حتى 
ذاع اس�تعمهلا فأصبح�ت البنوك تصدر ش�يكات س�ياحية قابلة 
للرصف لدى مجيع البنوك األخرى، ويذكر األستاذ عيل عوض: 
إن الص�ورة الغالبة للش�يك ه�و أن يصدر الش�يك بفئات نقدية 
معين�ة، وعىل الصك مكان يوقع فيه العميل عند تس�لم الش�يك 
وم�كان آخ�ر يوقع فيه عند قب�ض قيمته أمام البن�ك الذي يدفع 
هذه القيمة، ليتحقق من تطابق التوقيعني ومن أن الذي يس�تويف 
القيمة هو ذات املس�تفيد الذي تسلم الشيك ممن أصدره وتنفيذه 
بطريق املقاصة. ويذكر األستاذ عيل عوض: إن كثرًيا من الرشاح 
يس�تبعد الشيك الس�ياحي من تعريف الشيك إذا ختلف بيان من 

البيانات الالزمة للشيك.

وه�و أم�ر غال�ب حي�ث ال يتضمن تاري�خ الس�حب ومكان 
اإِلصدار واس�م املس�حوب عليه. كم ينكر عليه وصفه بالس�ند 
اإِلذين أو الس�ند حلامل�ه، ك�م يعرفه القانون التج�اري، إذ هو ال 
يتضمن تعه�د البنك بالدفع حتى ولو تضمن أمًرا للمس�حوب 
علي�ه؛ ألن تعهد الس�احب ضمنًا بالوفاء عند ختلف املس�حوب 
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ا رصفيًّا. كم أن وظيفة  علي�ه ال يكفي العتبار الورقة س�نًدا جتاريًّ
الش�يك الس�ياحي ختتل�ف ع�ن وظيف�ة الس�ند اإِلذين أو الس�ند 
للحامل؛ ألن الش�يك الس�ياحي يس�تهدف جمرد نقل النقود وال 
يستخدم أداة لألثمن وهي الوظيفة األساسية للسندات التجارية، 
ومن هذا ندرك أن الش�يك الس�ياحي ورقة ابتكرها العرف وأقر 
حكمه�ا، بعيًدا عن األحكام التي وضعها الترشيع لألوراق التي 

قد تشتبه هبا. اه�)1(.

الوصف الفقهي اإلِسالمي:

مرَّ بنا أن من خصائص الش�يك أنه لي�س ورقة نقدية وإنم هو 
وثيقة بدين ُيقىض بإِحالته من ذمة ساحبه إىل ذمة املسحوب عليه 
مع بقاء مس�ؤولية ساحبه حتى سداده، وأنه ال ينبغي أن يسحب 
إال ع�ىل من لديه مقابل وفائه. وأنه ال يلزم العتباره ش�يًكا قبول 
املس�حوب عليه. وهذه اخلصائص هي خصائ�ص احلوالة، فإذا 
قيل بأن الش�يك حوالة كان هلذا القول وجاهته. ومل يرد عليه إال 
مسألة ضمن الساحب قيمة الشيك حتى يتم سداده؛ ألن احلوالة 

عمليات البنوك من الوجهة القانونية: ص60٣-60٤.  )1(
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نق�ل الدين من ذمة إىل ذمة بمعنى براءة ذمة املحيل من الدين إذا 
كانت اإِلحالة عىل ميلء. وقد أجابت املوسوعة الفقهية الكويتية 
ع�ىل ه�ذا االع�رتاض بأن الس�احب يعترب حمي�اًل بمبلغ الش�يك 

وضامنًا سداده)1(.

وق�د يقال بأن الش�يك يعت�رب يف حكم ورقة نقدي�ة، ويف ذلك 
تق�ول املوس�وعة الفقهية الكويتي�ة يف معرض توجي�ه القول بأن 

تسلم الشيك من املرصف بمنزلة تسلم قيمته، ما نصه:

فإذا نظرنا إىل أن الشيكات تعترب يف نظر الناس وعرفهم وثقتهم 
بمثاب�ة النقود الورقية، وأنه جيري تداوهل�ا بينهم كالنقود تظهرًيا 
وحتوياًل، وأهنا حممية يف قوانني مجيع الدول من حيث إن س�حب 
الش�يك عىل جهة ليس للس�احب فيها رصيد يفي بقيمة الشيك 
املس�حوب يعترب جريمة ش�ديدة تعاقب عليها قوانني العقوبات 
يف ال�دول مجيًعا، إذا نظرنا إىل ه�ذه االعتبارات يمكن القول بأن 
تسليم املرصف الوسيط شيًكا بقيمة ما قبض من طالب التحويل 

يعترب بمثابة دفع بدل الرصف يف املجلس. اه�.

املوسوعة الفقهية الكويتية – احلوالة – ص2٤0/2٣9.  )1(
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بع�د اس�تعراض م�ا مرَّ إي�راده عن الش�يك ووضع�ه ووصفه 
وخصائصه وأحكامه وما بينه وبني الكمبيالة من فروق يطيب يل 
إيراد ما ذكرته اللجنة الدائمة للبحوث واإِلفتاء التابعة هليئة كبار 
العلمء يف اململكة العربية السعودية يف بحثها موضوع التحويالت 
املرصفية والربيدية. حيث إن التحويالت املرصفية تتناول حتويل 
النقد نفس�ه أو رصفه بنقد آخ�ر ثم حتويله، كم يتناول حاالت ما 
إذا كان لطال�ب التحويل حس�اب جاٍر يف البنك يأمر بالس�حب 
منه لعملية التحويل أم ال؟ فقد جاء يف بحث اللجنة يف املوضوع 

نفسه ما ييل)1(:

التحويالت املرصفية والربيدية:

من املعامالت املرصفية والتحويالت، ما يتم بأحد طريقني:

أحدمها: أن يدفع شخص إىل مرصٍف ما مبلًغا من املال ليحوله 
إىل ش�خص يعين�ه يف بل�د آخر، فيح�رر امل�رصف حوالة بذلك 
املبل�غ إىل مرصف آخر أو فرع ل�ه يف البلد املطلوب حتويل املبلغ 
إليه بأمره بدفع املبلغ إىل الش�خص الذي عيَّنه طالب التحويل، 

هذا البحث قمت بإعداده حينم كنت أحد أعضاء هذه اللجنة.  )1(
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فيتسلم دافع املبلغ سند التحويل ليقوم بتسليمه حمتواه أو يرسله 
إىل الش�خص الذي يريد تس�ليمه املبلغ ليقب�ض قيمته، وهذا ما 

يسمى بالتحويل املرصيف.

الث�اين: أن يقوم املرصف بناء عىل رغب�ة دافع املبلغ بالكتابة أو 
اإِلب�راق إىل امل�رصف اآلخر بتس�ليم املبلغ إىل الش�خص املعني، 
دون أن يتس�لم العمي�ل حوالة حمررة بذلك، ويس�مى هذا النوع 

بالتحويل الربيدي.

وكم يقع التحويل من بلد إىل بلد فقد يكون يف البلد نفسه بني 
مرصف وفروعه، وبني حس�اب ش�خص يف مرصٍف وحسابه يف 
مرصف آخر، والغالب أن التحويل املرصيف والربيدي ال يتم إال 

بعمولة يأخذها البنك يف مقابلة قيامه هبذه املهمة)1(.

الوصف اإلِسالمي للتحويالت املرصفية:

حاول�ت املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة التعرف ع�ىل الوصف 
الفقهي اإِلس�المي للتحوي�الت املرصفية فَكتَب�ْت يف ذلك بحًثا 
مطواًل ناقش�ْت فيه القول بتخرجيها عىل الس�فتجة املعروفة لدى 

املوسوعة الفقهية الكويتية – احلوالة – ص2٣2.  )1(
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فقهاء الرشيعة فذكرْت ما بينهم من تش�ابه وفروق. كم ناقش�ت 
القول بتخرجيها عىل القرض أو الوكالة، ثم انتهت إىل القول بأن 
التحوي�الت املرصفية عملية مركبة من معاملت�ني أو أكثر، وهو 
عقد حديث بمعنى أنه مل جيِر العمل به عىل هذا الوجه املركب يف 
العهود السابقة، ومل يدل دليل عىل منعه فهو صحيح جائز رشًعا 

من حيث أصله.

ونظًرا لنفاسة البحث وما فيه من مناقشة لتخريج التحويالت 
املرصفية عىل بعض العقود املشاهبة هلا يف الفقه اإِلسالمي، فأرى 

مناسبة نقله يف هذا البحث؛ حتقيًقا للفائدة وفيم ييل نصه:

الوصف )التكييف( الفقهي اإلِسالمي:

س�بق أن أرشنا يف بحث )الس�فتجة( إىل وجه الشبه إمجاال بني 
الس�فتجة القديم�ة والتحويالت املرصفية احلديث�ة. ولبيان ذلك 
تفصي�ال ينبغي التنبيه إىل أن الس�فتجة القديمة قد أجازها بعض 
الفقه�اء )عىل الرغم من الرشط الذي يس�تفيد به املقرض األمان 
م�ن خطر الطريق، وه�و رشط التوفية يف بلد آخر( فهي وس�يلة 
أجيزت لشدة احلاجة إليها، ومل حيل دون جوازها اشرتاط الوفاء 
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يف بل�د آخ�ر. تلك وجوه الش�به أرشن�ا إليها إمجاال هن�اك، لكن 
الناظ�ر إىل هذه التحويالت احلديثة وإىل الس�فتجة القديمة يرى 

بينهم فروًقا من جهات أربع.

اجلهة األوىل:

أن الس�فتجة القديم�ة ال ب�د أن تكون بني بلدي�ن، والتحويل 
املرصيف تارة يكون كذلك وتارة يكون بني مرصفني يف بلد واحد.

اجلهة الثانية:

أن الس�فتجة القديمة قد يكون املقرتض فيها مسافًرا أو عازًما 
عىل الس�فر، فيويف هو نفس�ه أو نائبه إىل املق�رض أو إىل مأذونه، 
والتحويل املرصيف ليس فيه ذلك؛ فاملرصف األول وهو املقرتض 

ال يويف بنفسه إال إذا كان املرصف الثاين الدافع فرًعا لألول.

اجلهة الثالثة:

أن املف�روض يف الس�فتجة القديمة احتاد جن�س النقد املدفوع 
عن�د العق�د واملؤدى عن�د الوف�اء. فاآلخذ يف الس�فتجة إذا أخذ 
دنانري من نوع خمصوص وفاها كذلك. وإذا أخذ دراهم من نوع 
خمصوص وفاها كذلك. فإهنم عّرفوا السفتجة بأهنا قرض )وقد 



)21٨(

تتواف�ر مع�ه فيها عنارص احلوالة( فلو كان�ت التأدية بنوع آخر ملا 
كانت قرًضا؛ ألن القرض ال بد فيه من رد املثل.

والتحويل امل�رصيف ال يقترص عىل هذه احلالة، فإن املرصف يف 
أغل�ب األحيان يأخذ نقوًدا من نوع ويكتب للمرصف اآلخر أن 
يويف من نوع آخر، وهذه املعاملة ليست قرًضا حمًضا، بل تشتمل 

أيًضا عىل رصف أو شبهه عىل ما سيأيت.

اجلهة الرابعة:

أن اآلخذ يف السفتجة القديمة ال يتقاىض أجًرا اكتفاء بأنه سينتفع 
باملال يف س�فره أو إقامته، فريبح ما يغنيه عن اش�رتاط أجر لعمله. 

أما املرصف يف التحويل املرصيف فيتقاىض أجًرا يسمى: عمولة.

وفيم ييل س�نتناول بالبح�ث والتمحيص كل جهة من جهات 
الفروق األربعة هذه بني الس�فتجة الفقهية القديمة والتحويالت 
املرصفي�ة احلديث�ة؛ لن�رى مقتضاه�ا يف األحكام بالنظ�ر الفقهي 

اإِلسالمي.

الفرق األول: كون الس�فتجة ال تتم إال بني بلدين، والتحويل 
قد يتم بني مرصفني يف بلد واحد.
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هذا الفرق ال تأثري له يف احلكم الرشعي باجلواز. فإن الذين 
أج�ازوا الس�فتجة بني بلدين جي�ب أن جييزوا ما يش�بهها بني 
مكانني يف بلد واحد، بل هذه أقرب إىل اجلواز؛ ألن اش�رتاط 
الوف�اء يف بل�د آخر كان هو العلة الت�ي جعلت بعض الفقهاء 
يكره�ون الس�فتجة أو حيرموهن�ا ف�إذا أجازه�ا املحققون مع 
وج�ود ه�ذه الش�بهة فإجازهت�ا مع ق�رب املكان�ني أوىل؛ ألن 
املقرتض حينئذ ال يس�تفيد س�قوط خطر الطريق، فال يتوهم 

أنه قرض جّر نفًعا.
الف�رق الث�اين: كون الس�فتجة القديمة تش�مل ص�وًرا مغايرة 
للتحويل املرصيف. هذا الفرق أيًضا ال تأثري له؛ ألن الذين أجازوا 
السفتجة مل خيصوا اجلواز هبذه الصورة املغايرة، فيكفي أن يكون 
التحويل موافًقا للصور األخرى من السفتجة، فالقائلون بجواز 

هذه الصور ينبغي أن يقولوا بجواز التحويل املوافق هلا.

الفرق الثالث: كون الس�فتجة جتري بنقد واحد، أما التحويل 
املرصيف فقد جيري بنقد واحد وقد يكون بني جنسني من النقود.

ه�ذه فروق جدي�رة بعناية الباحث؛ ألن هلا تأث�رًيا، وحتتاج إىل 
يشء من التحليل والتفصيل:
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فالتحوي�ل ب�ني مرصف�ني يف بل�د واح�د أو دولة واح�دة إنم 
يكون بنق�د الدولة غالًبا فيكون كالس�فتجة القديمة بعد اعتبار 
أن امل�رصف ش�خصية اعتباري�ة. ف�م قي�ل يف تطبي�ق الس�فتجة 
ع�ىل املعامالت الرشعي�ة املعروفة يقال يف تطبي�ق هذا النوع من 
التحويالت فهو ق�رض وتوكيل، أو قرض وحوالة. والتحويل 
ب�ني مرصفني يف دولتني ال يمكن أن يكون بنوع واحد من النقد 
غالًب�ا. فالذي يريد حتوي�ل دنانري عن طريق مرصف يف الكويت 
إىل م�رصف يف لبن�ان مثاًل ال ب�د أن يطلب التحوي�ل إىل لريات 
لبناني�ة بس�عر ال�رصف وقت التحوي�ل، وهذا يس�تدعي ثالث 
خطوات ذات أحكام وسنرشحها فيم ييل مبينني وصفها الفقهي 

خطوة خطوة.

أوال: أن يتق�دم إنس�ان للم�رصف ويطلب حتوي�ل النقود إىل 
مرصف آخر:

وهذا متهيد لعقد التحويل، ويبني فيه عادة مقدار النقود، وهل 
يقص�د حتويله�ا إىل نقود من جنس�ها أم من غري جنس�ها؟ وبيان 
املرصف الذي يراد التحويل إليه وبيان الش�خص الذي سيقبض 

البدل من املرصف اآلخر أهو طالب التحويل أم غريه؟
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ثانًيا: قيام الطالب بدفع النقود إىل موظف املرصف:

وهذا بعد س�بق الطلب املبني يعت�رب إجياًبا للتحويل الذي يعد 
قرًضا إن كان املقصود التوفية بمثله من جنس�ه: فالدافع مقرض 
واآلخذ مقرتض من املرصف، والدفع إجياب واألخذ مع ما بعده 
قبول وامل�ال املدفوع هو حمل العقد، وكذلك املِْثل الذي يلتزم به 
املقرتض معط�ي الصك، فإن�ه العوض. فهذا القرض املس�تويف 
ملقوماته عقد صحيح جائز رشًعا حيث خال من املوانع الرشعية. 

وما يتخيل مانًعا وهو العمولة سيأيت الكالم عليه.

وأم�ا إن كان املقصود التوفية بنقد من جنس آخر فهو رصف، 
ومن رشائط صحة الرصف التقابض وال تقابض يف هذا الرصف، 
فيلتح�ق بالربا لع�دم التقابض، هذا إذا اعتربن�ا األوراق النقدية 
نقوًدا وضعية، وأما إذا اعتربت سندات عىل اجلهة التي أصدرهتا 
بالقيمة املذكورة فيها من الذهب، فإن معاملة التحويل املذكورة 
ب�ني جنس منه وجنس آخر تعترب بيع دين بدين دون قبض أصاًل 
يف جمل�س العق�د؛ ألن م�ا تم تس�ليمه من أحد اجلانبني هو س�ند 

)صك( بمبلغه وليس نقًدا، فهل من حل؟
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فنقول جواًبا عن ذلك:

إنن�ا نعت�رب األوراق النقدي�ة املذك�ورة م�ن قبي�ل النقود   -1
الوضعي�ة ال من قبيل األس�ناد املعرتف فيها باس�تحقاق 
قيمته�ا عىل اجله�ة الت�ي أصدرهتا من دول�ة أو مرصف 
إص�دار، وإن كان�ت ه�ذه الصف�ة األخرية ه�ي أصلها 
ومنطل�ق فك�رة إح�الل األوراق النقدي�ة املعروف�ة ب�ني 
الناس باس�م )بنكنوت( حمل النقود الذهبية والفضية يف 
الت�داول أخًذا وعطاًء ووفاًء؛ ذلك ألن الصفة الس�ندية 
فيها قد ُتنوِس�َيْت بني الناس ويف عرفهم العام وأصبحوا 
ال ي�رون يف ه�ذه األوراق إال نق�وًدا مكفولة حلت حمل 
الذه�ب يف الت�داول متاًما، وانقطع نظ�ر الناس إىل صفة 
الس�ندية يف أصله�ا انقطاًع�ا مطلًق�ا، تلك الصف�ة التي 
كانت يف األصل حني ابتكار هذه األوراق إِلحداث الثقة 
ب�ني الناس لينتقلوا يف التعامل ع�ن الذهب إليها، حيث 
يعلمون أن هلا تغطية ذهبية يف مركز اإِلصدار وأهنا س�ند 
عىل ذلك املركز بقيمتها مس�تحق حلامله يس�تطيع قبضه 

ذهًبا متى شاء.
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هذا أصلها أما بعد أن َألِفها الناس وسالت يف األسواق تداواًل 
ووف�اًء م�ن الدولة، وعليه�ا العمل بني الناس ومل�س املتعاملون 
هب�ا مزيتها يف اخلفة وس�هولة النق�ل، فقد ُتن�وِسَ - كم ذكرنا - 
فيها هذا األصل الس�ندي واكتس�بت يف نظر اجلميع واعتبارهم 
وعرفه�م صف�ة النقد املعدين وس�يولته بال ف�رق، فوجب لذلك 
اعتباره�ا بمنزل�ة الفل�وس الرائج�ة م�ن املع�ادن غ�ري الذه�ب 
والفض�ة، تل�ك الفلوس الت�ي اكتس�بت صفة النقدي�ة بالوضع 
والع�رف واالصطالح، حتى إهنا وإن مل تكن ذهًبا أو فضة لتعترب 
حسب القيمة التي هلا بمنزلة أجزاء للوحدة النقدية الذهبية التي 
تس�مى: ديناًرا أو لرية أو جنيًها ذهبيًّا، بحسب اختالف التسمية 

العرفية بني البالد للوحدة من النقود املسكوكة الذهبية. 

ه�ذه ح�ال الفلوس الرائج�ة من املع�ادن املختلفة غ�ري الذهب 
والفض�ة بالنظر الرشعي، وهو الصفة التي جيب إعطاؤها يف نظرنا 
لألوراق النقدية )البنكنوت( فتبديل جنس منها كالدينار الكويتي 
الورق�ي أو الل�رية الس�ورية أو اللبناني�ة مثاًل بجنس آخ�ر كاجلنيه 
املرصي أو اإِلسرتليني أو الدوالر األمريكي مثال يعترب كاملصارفة 

بني الذهب والفضة والفلوس املعدنية الرائجة عىل السواء.
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والقاع�دة الفقهي�ة يف ه�ذه املصارف�ة أن�ه عن�د اخت�الف 
اجلنس جيوز التفاض�ل يف املقدار بني العوضني، ولكن جيب 
التقابض يف املجلس من اجلانبني، منًعا للربا املنصوص عليه 

يف احلديث النبوي.

وهب�ذا التخريج يس�تبعد اعتب�ار عملية التحوي�ل املرصيف بني 
جنس�ني من ه�ذه األوراق من قبي�ل بيع الدين بالدي�ن وإنم هي 

مبادلة بني نقود فيها حتويل ورصف يف وقت واحد.

بناء عىل ما سبق نقول: إن اعتبار األوراق النقدية كم ذكرنا   -2
)نقوًدا وضعية اصطالحية( يقتيض يف التحويل من جنس 
إىل آخر منها أن يتم تقابض العوضني يف جملس التحويل؛ 
نظًرا ألن هذا التحويل بني جنسني من هذه النقود يتضمن 
مصارفة، والرصف يشرتط لصحته التقابض وهذا يقتيض 
أن يدفع طالب التحويل إىل املرصف األوراق النقدية التي 
حيمله�ا وأن يرصفها ب�األوراق النقدية من اجلنس اآلخر 
املطل�وب ويقبضها بالفعل من املرصف، ثم يس�لمها إليه 
قرًض�ا ليوفي�ه يف البلد اآلخ�ر من هذا اجلن�س الثاين، أي 
جي�ب فك عملي�ة التحويل بني جنس�ني خمتلفني من هذه 
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األوراق إىل عمليت�ني: مصارفة أواًل يق�ع فيها التقابض، 
وس�فتجة ثانًيا يدفع فيها مبلًغا من جنس ويس�تويف نظريه 

من اجلنس نفسه يف البلد اآلخر.

هذا ما يستوجبه يف األصل عنرص املصارفة يف عملية التحويل 
املرصيف بني جنسني، ولكن هذه التجزئة العملية ال تقع فعال بني 
طال�ب التحويل واملرصف الوس�يط وإنم يدف�ع طالب التحويل 
إىل امل�رصف املبلغ املطلوب حتويله م�ن نقود البلد الذي هو فيه، 
فيق�وم املرصف بتس�ليمه إيصاال ب�ه مع صك )ش�يك( يتضمن 
حوال�ة عىل مرصف يف البلد اآلخر ب�م يعادل هذا املبلغ من نقود 
البلد املطلوب التحويل إليه، فريسل طالب التحويل هذا الشيك 
إىل الش�خص املحول باسمه أو الذي حرر الشيك ألمره ليقبضه 

هناك من املرصف املحول عليه.

ف�إذا نظرنا إىل الش�يكات فإهن�ا تعترب يف نظر الن�اس وعرفهم 
وثقتهم بمنزلة النقود الورقية، وأهنا جيري تداوهلا بينهم كالنقود 
تظهرًيا وحتويال، وأهنا حممية يف قوانني مجيع الدول، من حيث إن 
س�حب الشيك عىل جهة ليس للس�احب فيها رصيد يفي بقيمة 
الش�يك املس�حوب يعترب جريمة تعاقب عليها قوانني العقوبات 
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يف الدول مجيًعا، إذا نظرنا إىل هذه االعتبارات يمكن القول معها 
ب�أن تس�ليم املرصف الوس�يط ش�يًكا بقيمة ما قب�ض من طالب 
التحويل يعترب بمنزلة دفع بدل الرصف يف املجلس أي أن قبض 
ورقة الشيك كقبض مضمونه فيكون الرصف قد استوىف رشيطته 

الرشعية يف التقابض.

ا )ش�يًكا( باملبلغ  ثالًثا: إعط�اء املرصف لطالب التحويل صكًّ
املطلوب:

فه�ذا اإِلعط�اء إم�ا أن يك�ون مس�بوًقا بإعطاء النق�ود أو غري 
ا ما كان فهو من تتمة قبول  مسبوق كم تقدم يف اخلطوة الثانية وأيًّ
التحوي�ل الذي هو عملي�ة مركبة، ولكن ل�و الحظنا عىل انفراد 
لكان له وصف رشعي خيتلف بحس�ب سبقه بدفع النقود وعدم 

سبقه بذلك.

ف�إن كان مس�بوًقا بإعطاء النق�ود التي اعت�ربت مقرتضة  أ-  
احتمل كونه حوالة أو وكالة: وتصوير احلوالة أن يقال: إن 
املرصف الذي أصبح مدينًا بدين القرض قد أحال دائنه - 
الذي أعطى النقود وأصبح مقرًضا - عىل املرصف اآلخر 
ليدف�ع الدين الذي ه�و بدل القرض إىل ذل�ك الدائن، أو 
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إىل الشخص الذي عينه وكتب اسمه يف الصك. وتصوير 
الوكال�ة أن يق�ال: إن امل�رصف اآلخذ ق�د وكل املرصف 
الث�اين يف دفع املبل�غ املذكور يف الصك إىل من ذكر اس�مه 
فيه سواء أكان هو الطالب أم الشخص اآلخر الذي عينه، 
وه�ذا التوكيل مرصح يف الصك بم يدل عليه، وإنم س�لم 
ه�ذا الصك لطال�ب التحويل متكينًا له من اس�تيفاء حقه، 

وأن اعتبار ذلك وكالة هبذا التصوير الثاين هو األقرب.

وعلي�ه يك�ون وكالة جائ�زة رشًعا، وتك�ون عملي�ة التحويل 
مركبة من قرض ووكالة إذا اس�توىف املحول بنفس�ه أو من قرض 
ووكالتني إذا كان املستويف هو الشخص اآلخر الذي عينه املحول 
فهو وكيله يف االستيفاء، وإنم قلنا: إن تقدير الوكالة هنا أقرب من 
تقدي�ر احلوالة؛ ألن احلوالة الرشعية ثمرهت�ا براءة ذمة املحيل من 
الدين، وليست للتحويل املرصيف هذه الثمرة؛ ألن املرصف اآلخذ 
يبق�ى مدينًا بدين الق�رض وال يربأ منه إال بتوفية املرصف اآلخر، 
يض�اف إىل ذلك أن املرصف الثاين قد يكون غري مدين للمرصف 
األول ف�ال يصح أن يكون حماال عليه رشًعا عند اجلمهور إال عىل 
أساس احلوالة املطلقة عند احلنفية ومن معهم، وأن الوكالة خالية 
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من هذين اإِلِش�كالني، فالتخريج عليها يكون أوىل وأرجح، غري 
أنه قد يقال: إن الوكالة جيوز فيها رجوع املوكل ورجوع الوكيل 

وهذان األمران ليسا من صفات التحويل املرصيف.

وجواًب�ا عىل ه�ذا اإِليراد نق�ول: إن الوكالة هنا ليس�ت عقًدا 
منف�رًدا معق�وًدا بصورة مقص�ودة مبارشة وإنم حللن�ا إليها عقد 
التحوي�ل ال�ذي ه�و عق�د مرك�ب م�ن إق�راض ورشط، وهذا 
الرشط ينحل إىل وكال�ة، فهي وكالة مرشوطة من جانب طالب 
التحوي�ل، فتك�ون وكالة تعلق هب�ا حق الغري، ف�ال جيوز رجوع 
امل�وكل فيه�ا وال الوكيل بع�د القبول. ومن جه�ة أخرى يلحظ 
أيًضا أن املرصف قد اس�توىف عمولة عىل هذه العملية فهي وكالة 

بأجر فال جيوز الرجوع فيها.

ب- وإن مل يك�ن إعطاء الصك مس�بوًقا بدفع املبلغ املطلوب 
حتويله فلذلك حالتان:

احلالة األوىل:

أن يكون للطالب يف املرصف حساب جاٍر دائن:

ف�إن كان املطل�وب حتويل النق�ود إىل نقود من جنس�ها،   -1
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كدنان�ري كويتي�ة إىل دنان�ري كويتية فحينئ�ذ يكون إعطاء 
الص�ك توكيال من املرصف للطالب بقب�ض املبلغ املبني 
يف الصك ليس�توفيه من الدين الذي له عىل املرصُف وقد 
استغني عن تقدير القرض ألن الدين السابق قام مقامه.

وإن كان املطل�وب التحوي�ل إىل نق�ود من غري جنس�ها،   -2
كدنان�ري كويتي�ة إىل ل�ريات لبنانية أو غريه�ا كان طلب 
التحويل إجي�اب مصارفة بني بعض النقود التي للطالب 
يف حس�ابه الدائ�ن ل�دى امل�رصف واملبلغ املطل�وب من 
النقود األخرى، وكان تس�ليم الصك )الشيك( للطالب 
قب�وال للمصارفة وتوكيال من املرصف بالقبض قام مقام 
التقابض الواجب رشًعا يف جملس عقد الرصف؛ ألن هذا 

الصك )الشيك( عرًفا يف حكم النقد.

احلالة الثانية:

أال يكون للطالب يف املرصف حساب دائن:

ف�إن كان يريد حتويل النقود إىل نقود من جنس�ها كان الطلب 
التمًس�ا للوكيل يف القرض، كأن�ه يقول للمرصف: ألتمس منك 
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أن توكل املرصف الثاين يف دفع مبلغ كذا إيّل أو إىل فالن ليحتسب 
ل�ك قرًضا عيّل. وحينئذ يكون إعط�اء الصك توكيال للمرصف 
الثاين أن يدفع للشخص، صار هذا املرصف الثاين دائنًا للمرصف 
األول باملبلغ ما مل يكن له - أي للمرصف األول - عنده حساب 
دائ�ن، ويصري املرصف األول دائنًا لطالب التحويل ما مل يكن قد 

قام بدفع املبلغ إليه قبل قيام املرصف اآلخر بدفع ما يف الصك.

وإن كان يري�د حتوي�ل النق�ود إىل نق�ود م�ن غ�ري جنس�ها - 
واملفروض أن طالب التحويل ليس له يف املرصف حس�اب دائن 
ومل يدفع النقود يف املجلس - فحينئذ يعد طلب التحويل التمًسا 
للتوكيل بالقرض - كم سبق بيانه - أي أن يقوم املرصف األول 
بتوكي�ل املرصف الثاين يف البلد اآلخر ب�أن يدفع إىل الطالب )أو 
إىل من يعينه( املبلغ املطلوب من نقود ذلك البلد اآلخر ليحتسب 
دينًا عىل الطالب، ويعترب تسليم الصك إىل الطالب قبوال وتنفيًذا 
للتوكي�ل باإِلق�راض؛ فيصبح طالب التحوي�ل مدينًا للمرصف 
األول بمبل�غ الص�ك من نقود ذل�ك البلد متى ت�م قبضه هناك، 
ث�م حني ي�وىف للمرصف قيمته م�ن نقود اجلنس اآلخ�ر )النقود 
املحلي�ة( يعترب ذلك الوفاء مصارفة بني ما للمرصف يف ذمته من 
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النقود األجنبية وما يوفيه اآلن من النقود املحلية. ويتحقق بذلك 
رشط التقاب�ض يف بديل ال�رصف؛ ألن أحدمها يف الذمة مقبوض 

واآلخر يدفع اآلن يف جملس الرصف.

الف�رق الراب�ع واألخ�ري: ب�ني الس�فتجة القديم�ة والتحويل 
املرصيف اليوم: وهو أن املرصف يأخذ عمولة من طالب التحويل 
م�ع املبلغ املطل�وب حتويله، وال يوج�د هذا يف عملية الس�فتجة 

القديمة التي تكلم عنها الفقهاء.

فنق�ول يف ه�ذا الف�رق: إن يف هذه العمولة إش�كااًل بحس�ب 
الظاهر، ال س�يم إذا قلنا: إن العملي�ة من قبيل القرض وقد نص 
بع�ض الفقه�اء ع�ىل أن�ه ال جي�وز يف القرض اش�رتاط جي�ر نفًعا 

للمقرتض، كم ال جيوز اشرتاط جير نفًعا للمقرض.

ولك�ن رشط جر النف�ع للمقرض يعترب رب�ا ورشط جر النفع 
للمق�رتض يعت�رب زي�ادة إرفاق م�ن املقرض للمق�رتض فيكون 
وع�ًدا حس�نًا، وال يلزمه تنفي�ذه اكتفاء بأصل اإلرف�اق. عىل أن 
بع�ض احلنابل�ة أج�ازوا يف القرض اش�رتاط دفع املق�رتض أقل 
مم�ا أخ�ذ. كم لو قال: أقرضك مائة دينار عىل أن تردها يل تس�عة 
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وتس�عني، فيج�وز ذلك ألنه زيادة إرفاق باملق�رتض، وقد التزمه 
املقرض فيلزمه. وليس لإلرفاق حد جيب الوقوف عنده والسيَّم 
أن ه�ذا الرشط مض�اد للربا ففي التزامه تأكي�د التربي من الربا، 

ا ويسعف يف ختريج العمولة. فهذا القول عند احلنابلة جيد جدًّ

ثم إن بني املعامالت التي يقوم هبا األفراد واملعامالت التي   -٣
تقوم هبا املصارف فرًقا شاس�ًعا، فاملقرتض يف الس�فتجة 
القديمة ال يقوم بعمل للمقرض وال يتحمل مؤونة، ألنه 
إذا كان مس�افًرا حلاجة نفس�ه، وغالًبا ما يّتجر يف البلد أو 
يف طريق�ه أو يف البل�د الذي يص�ل إليه وق�د أصبح املال 
ال�ذي اقرتضه مل�ًكا له، فأرباحه كله�ا ختصه، وما صنع 
شيًئا للمقرض سوى كتابته الصك، ثم توفية الدين له أو 

لصديقه مثاًل.

أما املرصف الذي اعت�رب مقرتًضا يف عملية التحويل فيختلف 
عن املقرتض يف الس�فتجة، فهو شخصية اعتبارية جتمع موظفني 
وعمال يتقاضون رواتب ش�هرية غري مرتبطة بالعمل قلة وكثري، 
ا جمهًزا بأثاث وأدوات وآالت كثرية الستقبال العمالء  ويتخذ مقرًّ
وقض�اء حاجاهت�م، ثم إن العملية ليس�ت كتابة ورقة فحس�ب، 
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وإن�م هي إجراءات كث�رية ذات كلفة مالية، فل�و مل يأخذ عمولة 
ملا استطاع تغطية النفقات الطائلة التي ينفقها، فاشرتاط العمولة 
حمقق للعدالة، ومتفق مع أصل الترشيع اإلسالمي، وليس هناك 

نص أو إمجاع عىل منع مثل ذلك.

النتيجة:

والنتيج�ة الت�ي تس�تخلص م�ن كل م�ا س�بق م�ن كالم ع�ن 
التحويالت املرصفية الي�وم هي أن التحويل املرصيف أو الربيدي 
عملي�ة مركبة م�ن معاملتني أو أكثر، وهو عق�د حديث، بمعنى 
أن�ه مل جي�ِر العمل به عىل ه�ذا الوجه املركب يف العهود الس�ابقة، 
ومل ي�دل دلي�ل ع�ىل منعه، فه�و صحي�ح جائز رشًع�ا من حيث 
أصل�ه بقط�ع النظ�ر ع�م حييط به م�ن م�واد قانونية جي�ب ملعرفة 
حكمها اس�تقصاؤها تفصيال ودراستها للحكم فيها. اه�)1(. من 

املوسوعة الكويتية.

وق�د بحَث مس�ألَة قبض الش�يك قب�ض ملحت�واه جمموعٌة من 
علمء الرشيعة واالقتصاد منهم الدكتور عيل السالوس والدكتور 

املوسوعة الفقهية الكويتية - احلوالة: ص 22٥، 2٣٥.  )1(
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س�امي محود واألستاذ س�رت اجلعيد وغريهم، وكلهم اتفقوا عىل 
أن قبض الش�يك قبض ملحتواه، وقد ص�درت فتوى من اللجنة 

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بذلك وفيم ييل ذكر أقواهلم.

فقد ج�اء يف كتاب الدكتور عيل الس�الوس )اس�تبدال النقود 
والعمالت( يف معرض رده عىل الشيخ حسن أيوب، حيث كان 
حس�ن أيوب يرى أن األوراق النقدية عروض جتارة، فرد عليه، 
جزاه اهلل خرًيا، وذكر يف رده أن الشيك ينقل امللكية يف احلال وأنه 
قب�ض ملحتواه؛ ألنه يف معنى احلوال�ة وأن احلوالة بمنزلة القبض 
وأورد ن�ص ابن قدامة يف املغني بأن احلوالة بمنزلة القبض ج� 6 
ص٥6 و ب�أن احلوالة كالتس�ليم ج��٥ ص٥٨،69. وذكر نص 
شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن األسمء تعرف حدودها تارة بالرشع 
كالص�الة وال�زكاة والصي�ام واحل�ج، وت�ارة باللغة كالش�مس 
والقمر والرب والبحر، وتارة بالعرف كالقبض والتفريق. جمموع 

الفتاوى ج�29 ص ٤٤٨. إىل أن قال:

فإذا كان القبض مرده إىل العرف فإن الش�يك هو األداة الرئيسة 
التي تنتقل هبا ملكية النقود املودعة يف احلسابات اجلارية باملصارف، 
وإذا تع�ارف الناس عىل نقل هذه امللكية بالتلكس مثال، أال يكون 
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هذا قبًضا يف عرفهم؟ ويمكن أن يتوصل الناس إىل وسائل أخرى 
تنتقل هبا ملكية النقود فتقوم هذه الوسائل مقام قبض النقود ذاهتا.

إىل آخر ما ذكره الدكتور السالوس - حفظه اهلل-.

كم بحث املسألة الدكتور سامي محود رمحه اهلل يف كتابه »تطوير 
األع�مل املرصفية بم يتفق والرشيعة اإلس�المية« حيث قال حتت 

عنوان: القبض يف مصارفة البنوك، ما نصه:

تتف�ق اآلراء الفقهية عىل فس�اد ال�رصف إذا مل يكن فيه قبض، 
فقد نقل الس�بكي يف املجموع عن ابن املن�ذر أنه قال: )أمجع كل 
م�ن نحف�ظ عنه من أهل العلم ع�ىل أن املتصارفني إذا افرتقا قبل 

أن يتقابضا أن الرصف فاسد()1(.

ولكن اآلراء الفقهية ختتلف يف املراد بالقبض، فالقبض عىل ما 
يرى احلنفية مراد به التعيني باعتبار أن اليد يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يًدا بيد« 

ليس مراًدا هبا اليد اجلارحة.

كم يقول الكاس�اين يف معرض رده عىل أخذ الش�افعي بظاهر 
اللف�ظ هبذا احلديث: ب�ل يمكن محل اليد عىل التعيني؛ ألهنا آلته، 

السبكي، اجلزء العارش ص6٥.  )1(
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وألن اإلش�ارة باليد س�بب التعيني)1(، ولذلك فإنه إذا وقع البيع 
عىل مال ربوي بمل ربوي آخر )قمح بش�عري مثال(، فإن تعيينهم 
يق�وم - عند احلنفية - مقام القبض، ولكن األمر خيتلف عندهم 
بالنس�بة للنق�ود، وذل�ك ألن الدراه�م والدنان�ري ال تتع�ني عند 

احلنفية بالتعيني ولذلك كان ال بد من التقابض)2(.

ف�إذا انتقلنا من حالة الكالم يف البيع الذي جيري فيه الرصف 
باملناول�ة )خذ وه�ات( إىل حالة وقوع ال�رصف يف الذمة، فإن 
الص�ورة تتضح بأن املراد من القبض هو التعيني الذي تثبت به 
احلقوق وليس املراد ش�كله باألخذ واإلعطاء، فلنستمع إىل ما 
يروي�ه ابن عم�ر - ريض اهلل عنهم - بقوله: كنت أبيع اإلبل يف 
البقي�ع، أبي�ع بالدنانري وآخذ الدراهم، وأبي�ع بالدراهم وأخذ 
الدنان�ري فوقع يف نف�يس من ذلك، فأتيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
يف بيت حفصة - أو قال حني خرج من بيت حفصة - فقلت: 
ي�ا رس�ول اهلل رويدك أس�ألك: إين أبي�ع اإلبل بالبقي�ع، فأبيع 
بالدنانري وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانري، فقال 

الكاساين، اجلزء السابع ص٣19.  )1(
السبكي اجلزء العارش ص66.  )2(
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الرس�ول علي�ه الص�الة والس�الم: »ال بأس أن تأخذها بس�عر 
يومها، ما مل تفرقا وبينكم يشء«)1(.

ومن الواض�ح أن هذا التصارف اجلاري عىل ما يف الذمة ليس 
فيه تقابض بمظهره الشكيل، بأن يربز كل طرف ما يريد مصارفته 
بل كان يتم عىل أساس أن احلق القائم هبيئة دنانري يف الذمة يسدد 

بم يؤدى يف مقابلها من دراهم بسعر اليوم.

وقد أش�كلت هذه النقطة عىل بعض من نظر إىل حيث إن هذا 
احلديث املروي عن ابن عمر معارض بحديث أيب سعيد بالنسبة 
مل�ا ج�اء فيه: )وال تبيعوا منه�م غائًبا بناجز(، فق�ال ابن عبد الرب 
موضًحا ذلك اإلش�كال عىل ما جاء يف تكملة املجموع: )وليس 
احلديثان بمتعارضني عند أكثر الفقهاء؛ ألنه يمكن استعمل كل 
واحد منهم، فحديث ابن عمر مفر، وحديث أيب سعيد اخلدري 
جمم�ل، فصار معناه ال تبيعوا غائًب�ا - ليس يف ذمة - بناجز. وإذا 

محال عىل هذا مل يتعارضا. اه� )2(.

البيهقي، اجلزء اخلامس ص 2٨٤.  )1(
السبكي اجلزء العارش ص 10٥.  )2(



)2٣٨(

وم�ن ذلك يؤخ�ذ أن غاية القبض ه�ي إثبات الي�د، فإذا كان 
ذلك حاصال فال ينظر للش�كل يف املبادل�ة، ولذا كان الرصف يف 
الذمة جائًزا، سواء كان أحدمها دينًا واآلخر نقًدا أو كان املبلغان 

عبارة عن دينني يف ذمة كل من املتصارفني.
فقد جاء يف املدونة ما ييل:

قل�ت: أرأيت لو أن لرجل عيلَّ مائ�ة دينار، فقلت: بعني املائة 
دين�ار التي لك عيلَّ بألف درهم أدفعه�ا إليك نقًدا، فدفعت إليه 

تسعمئة، ثم فارقته قبل أن أدفع إليه املائة الباقية.
قال: قال مالك ال يصلح ذلك ويرد الدراهم، وتكون الدنانري 

التي عليه عىل حاهلا.
قال مالك: ولو قبضها كلها كان ذلك جائًزا)1(.

وأورد ابن رش�د اخلالف يف مس�ألة الرصف ب�ني دينني يف ذمة 
املتصارفني فقال:

املس�ألة السادس�ة: واختلفوا يف الرجلني يك�ون ألحدمها عىل 
صاحب�ه دنان�ري ولآلخر عليه دراهم هل جي�وز أن يتصارفا وهي 

يف الذمة؟

املدونة الكربى، اجلزء الثامن ص٣9٣.  )1(
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فقال مالك: ذلك جائز، إذا كان قد حال مًعا.

وقال أبو حنيفة: جيوز يف احلاّل ويف غري احلاّل.

وقال الشافعي والليث: ال جيوز ذلك حال أو مل حيال)1(.

وحجة من مل جيز العملية )الشافعي والليث( أنه غائب بغائب، 
وقد بيَّنَّا أن قابلية الدين حاَل املطالبة ال تبقي يف املسألة إال الشكل 
ال�ذي جيري فيه إب�راز كل طرف ما عليه من دي�ن لآلخر، وهذا 
اإلبراز وسيلة إبراء ال أكثر فإذا توصلنا إليه باملصارفة فم املانع؟

وم�ع ذلك فإن املراد هو بيان م�دى الرمحة يف اختالف األئمة، 
أثاهبم اهلل مجيًعا بم قدموا وما خدموا هذا الفقه العظيم.

فإذا انتقلنا لتطبيق املس�ألة ع�ىل واقع العمل املرصيف فإننا نجد 
أن الرصف إما أن يكون عىل الصندوق أو باحلساب.

ف�إذا كان ال�رصف نقًدا عىل الصندوق فال إش�كال يف املس�ألة 
حيث يسلم املتصارف نقوده )من اجلنيهات اإِلسرتلينية - مثال( 
ليتس�لم من صندوق املرصف العملة املطلوبة من اجلنس اآلخر. 

فهنا تقابض حاّل منجز.

ابن رشد احلفيد، اجلزء الثاين ص200.  )1(
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أما إذا كان الرصف باحلساب فإن املودع يتسلم إيصال اإِليداع 
الذي حيمل تاريخ الي�وم الذي فيه اإليداع، ويقوم املرصف بقيد 
القيمة املعادلة للعملة األجنبية - بحس�ب س�عر ي�وم اإِليداع - 
بحس�اب العمي�ل لدي�ه بالعمل�ة الوطنية. وهذا قب�ض؛ ألن فيه 

تعيينًا حلق العميل جتاه املرصف.

ول�و كان للعميل حس�ابان أحدمه�ا باجلنيه اإِلس�رتليني مثال 
واآلخر بال�دوالر، وأراد أن يصارف من أحدمها ليضيفه لآلخر 
فإن�ه يأم�ر املرصف بإج�راء القيود باملصارفة بس�عر ي�وم التنفيذ 
فتكون العملية تبديل دين بدين بم يش�به مصارفة الدين بالدين، 
وهي العملية اجلائزة عند مالك )إذا كان الدينان حالَّنْي( واجلائزة 

أيًضا عند أيب حنيفة )حلَّ الَدْينان أم مل حَياِل(.
هذا ومن اجلدير باإِلشارة إىل أن سري املصارف عىل نظام القيد 
املزدوج يف إجراء القيود ال يسمح للمرصف إال أن جيري العملية 
بش�قيها يف كل ح�ال ألن كل قيد دائن ال ب�د أن يقابله قيد مدين 

وهذا أمر معروف ومتفق عليه يف علم املحاسبة.

وتقوم املص�ارف العاملية باإلضافة إىل أع�مل الرصف العادي 
م�ع العمالء بيًعا ورشاء بإجراء عملي�ات يطلق عليها اصطالح 
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الرتجي�ح وهي - يف نطاق الرصف - تنطوي عىل رشاء عمالت 
أجنبية من س�وق )لندن مثال( لبيعها يف س�وق آخ�ر )نيويورك( 

هبدف ربح فرق السعر بني املركزين - إذا وجد ذلك الفرق.

وتت�م العملي�ة عىل أس�اس الس�عر احل�ارض وتقي�د احلقوق 
يف دف�رت، كم ل�و كانت عملي�ة رصف لعميل ل�ه لدى املرصف 
حس�ابان أو أكثر بأن�واع خمتلفة من العم�الت، ويف ضوء ذلك 
ف�إن أع�مل الرتجيح لالس�تفادة من فروق األس�عار بني مراكز 
العمالت األجنبية يف األس�واق العاملية مقبولة يف موازين النظر 
الفقهي اإلسالمي، باعتبار أهنا أعمل رصف حارض مع التقابض 

احلسايب املتبادل.

وهكذا يتبني أن القبض يف بيوع الرصف - عىل أساس السعر 
احلارض - ال يمثل مش�كلة بالنس�بة للعمل امل�رصيف املراعى فيه 
اخلض�وع لضوابط الرشيع�ة الغراء، وذلك ألن التقابض س�واء 
�ا )باملناول�ة( أو حس�ابيًّا )بالقيود الدفرتي�ة( مبني عىل  كان يدويًّ

إثبات احلق املنجز بالنسبة للطرفني املتبايعني. اه�)1(.

تطوير األعمل املرصفية بم يتفق والرشيعة اإلسالمية، الطبعة األوىل ص ٣٤6-  )1(
.٣٥0
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وحت�دث األس�تاذ بجامع�ة أم الق�رى الدكتور س�رت بن ثواب 
اجلعيد يف رسالة تقدم هبا لنيل املاجستري بعنوان » أحكام األوراق 
النقدية والتجارية يف الفقه اإلس�المي« وقد اش�رتكُت يف مناقشة 

هذه الرسالة يف جامعة أم القرى، فقال:

الفرع الس�ادس: حكم اقرتان الرصف باإلج�ارة يف التحويل 
بالشيكات:

ذكرن�ا فيم س�بق حكم الش�يك يف التحوي�ل إذا كان النقد من 
جنس واحد، واآلن نبني ما لو أراد املستأجر - طالب التحويل- 
أن يتسلم املبلغ يف البلد اآلخر بنقد خيالف النقد الذي تقدم به إىل 

املرصف أو هو موجود يف حسابه مع املرصف.

وإذا فرضن�ا أن زيًدا من الناس تقدم إىل املرصف بمبلغ عرشة 
آالف ريال س�عودي مثال، ويريد أن حيرر له املرصف ش�يًكا هبذا 
املبلغ عىل أن يتسلمه يف مرص مثال باجلنيهات املرصية، أو الدوالر 

األمريكي، أو أي عملة أخرى خمالفة للعملة التي جاء هبا.

واملسألة ذات جوانب:

األول: إذا كان طال�ب الش�يك ج�اء بنق�ده مع�ه، ث�م س�لمه 
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إىل امل�رصف وطل�ب من�ه أن حي�رر ل�ه ش�يًكا إىل مرص يتس�لمه 
باجلنيهات... فهنا املسألة رصف يتلوه إجارة ووكالة..

أما الرصف فبني الرياالت الس�عودية املفروضة يف املثال وبني 
اجلنيهات املرصية تم بسعر اليوم الذي يتقدم فيه الطالب.

واإلجارة فهي متكني املس�تأجر )الطال�ب للتحويل( من أخذ 
املقدار املساوي لنقده يف املكان الذي يرغبه، يف مرص يف مثالنا.

والوكال�ة فإهن�ا ذات جانب�ني: وكال�ة م�ن امل�رصف للطالب 
ووكال�ة من امل�رصف القاب�ض إىل املرصف الدافع، واإلش�كال 

الوارد عىل العملية هو التقابض هل يتم بتسلم الشيك أم ال؟

لق�د ذهب كثري من الباحثني املعارصين إىل أن تس�لم الش�يك 
قب�ض ملحت�واه وبالتايل يعترب الرصف صحيًح�ا لتوفر رشطه)1(، 
وإن�م يعت�رب قب�ض الش�يك قبًضا ملحت�واه؛ ألنه حي�اط بضمنات 
وضوابط جتعل القابض له مالًكا ملحتواه، ويس�تطيع أن يترصف 

النقود   .٣9  ،٣٨ عرت  الدين  د.نور  والربوية،  املرصفية  املعامالت  انظر   )1(
املصارف  من  الرشيعة  موقف  ص٤٧.  الكفراوي  د.عوف  واملصارف، 
اإلسالمية املعارصة. د.عبد اهلل العبادي ص2٤٣. السالوس: استبدال النقود 

والعمالت ص 16٤وما بعدها.
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فيه، فيبيع به ويشرتي وهيب ويستطيع أن يظهر الشيك إذا مارس 
أي عملية من بيع أو رشاء ونحوها...

كم أن من الضوابط التي تدعم الثقة بالشيك ما ييل:

اعتبار إصداره من غري رصيد جريمة يعاقب عليها. أ- 

كون الش�يك غري مؤجل، بل يتم رصف�ه بمجرد تقديمه  ب- 
بخ�الف األوراق التجارية األخرى، فإن األجل الزم هلا 
وم�ن طبيعته�ا غالًبا - إىل أن قال - وما س�بق من القول 
ب�أن الش�يك يكفي قبضه ع�ن قبض حمت�واه لصحة عقد 

الرصف يرد عليه بعض اإليرادات أمهها:

إن قب�ض الش�يك يف ق�وة قب�ض حمت�واه؛ وذل�ك ألن   -1
املت�رصف ال�ذي يملك�ه من قب�ض حمتوى الش�يك هو 
هنائ�ي بينم ي�مرس من قبض الش�يك بعض الترصفات 
وه�ي موقوف�ة عىل الوف�اء الفعيل، إذ قد يكون الش�يك 
ال رصي�د له وبذلك صار هذا وجه فرق بني املس�ألتني، 
ولكن يمكن الرد عليه بأن هذا الفرق ال يؤثر يف اإلحلاق؛ 
ألن قب�ض املحتوى هو اآلخر ليس هنائيًّا، إذا نظرنا إليه 
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من جهة أخ�رى، وهو كون النقد مزوًرا أو معيًبا ونحو 
ذل�ك من العي�وب، ولكن النقد امل�زور ال يمكن معرفة 
أول م�ن زوره؛ ألن�ه يت�داول باملناول�ة بين�م الش�يكات 
تت�داول بطري�ق يمكن معرفة من انتقل�ت إليه؛ وبالتايل 
يس�هل ضبط العيب إذا ظهر قريًبا ه�و من هذه الناحية 
أس�هل، ولكن يع�وض ه�ذا يف األوراق النقدية مراقبة 
ويل األم�ر ومعاقبته ملن زّور النقد، فهذا حيد من التزوير 
يف النق�ود، كم حيد م�ن التزوير يف الش�يكات الضوابط 
الكث�رية- كالرصي�د ومعاقبة من يصدر الش�يك بدون 

رصيد - والضمنات ونحوها.

ويمكن القول بأن مسؤولية مصدر الشيك عن صدق حمتواه   
مع ما حييط به من ضوابط أخرى تعزز الثقة يف الشيك فتشبه 
ض�من الدول�ة ع�ن األوراق النقدي�ة التي تصدره�ا؛ غاية 
ما هن�اك أن األوراق النقدية ش�يكات حلامله�ا، واألوراق 
التجارية - الش�يك - اسمية وما بينهم من فروق ال يؤثر يف 

عدم اإلحلاق إذ ال بد أن يكون الفرق مقصوًدا.
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إن قاب�ض الش�يك ق�د يتأخ�ر ع�ن تقديم�ه إىل املرصف   -2
الوكيل، وقد يزيد السعر أو ينقص يف هذه الفرتة فيترضر 
أحدمه�ا فال يتحق�ق الوصف الذي بينه الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص يف 

حديث ابن عمر أن ال تفرتقا وبينكم بأس أو يشء.

وجي�اب ع�ىل ذل�ك ب�أن األج�ري وموكل�ه أو فرعه مس�تعدان 
للوف�اء الفعيل للش�يك يف أي وق�ت يتقدم به حامل�ه، فإذا تأخر 
فه�و خطؤه ويتحمل نتيجته لو نقص الس�عر، فضال عن أن هذا 
املتأخ�ر ال يتأخ�ر إال ملصلح�ة أو عذر، وهو ممكن م�ن نقل هذا 
الش�يك والترصف به يف أنواع الترصفات، وهذا جيعل من النادر 

أن يتأخر أحد بشيكه يرتصد زيادة السعر أو نقصه.
�ا أن يوضع للش�يك تاريخ متأخ�ر ال يتم  لك�ن املمن�وع حقًّ
رصف�ه إال بعده كم هو احل�ال يف األوراق التجارية األخرى.- 
وم�ن هن�ا كان ال وج�ه لرتجي�ح أن قبضها قب�ض ملحتواها إذ 

األجل الزم هلا.
ويمكن القول يف ضوء ما تقدم: إن قبض الشيك قبض ملحتواه 
إذا مل ي�دون في�ه تاريخ وأجل التس�لم. اه�. من رس�الة الدكتور 

اجلعيد.
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ويتأيد قول من قال بأن قبض الش�يك قبض ملحتواه بم اعتربه 
العل�مء يف ب�اب ال�زكاة قبًض�ا م�ن أن الدين عىل م�يلء يف حكم 

املقبوض حيث أوجبوا الزكاة فيه.

ق�ال يف اإلنص�اف: )احلوال�ة ب�ه واإلب�راء من�ه كالقب�ض عىل 
الصحيح من املذهب، وقيل: إن جعل وفاء كالقبض وإال فال()1(.

وجاء يف األم�وال أليب عبيد عن ابن عمر ء: )وما كان 
من دين عىل ثقة فزكه()2(.

وق�ال الزيلعي: )ولو كان الدين عىل مقرٍّ جتب - أي الزكاة - 
ألنه يمكنه الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل(. اه�)٣(.  

وقد ورد عن اإلمام مالك مس�ألة هبة الدين لغري من هو عليه 
)قل�ت - س�حنون - ف�إن وهبت لرج�ل دينًا يل ع�ىل رجل آخر 
ق�ال: ق�ال مالك: إًذا أش�هد له ومجع بينه وب�ني غريمه ودفع إليه 

ذكر احلق فهو قد قبض()٤(.

املرداوي: 1٨/٣.  )1(
األموال أليب عبيد:٣٨٨.  )2(

تبني احلقائق:2٥6/1.  )٣(
املدونة:٤6/1٤.  )٤(
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وقال أبو عبيد بعد أن عرض أقوال العلمء يف زكاة الدين: أما 
ال�ذي أختاره من هذا فاألخري باألحادي�ث العالية التي ذكرناها 
ع�ن عمر وعثمن وجاب�ر وابن عمر، ثم ق�ول التابعني بعد ذلك 
احلس�ن وإبراهيم وجاب�ر بن زيد وجماهد وميم�ون بن مهران أن 
يزكي�ه يف كل عام م�ع ماله احلارض، إذا كان الدي�ن عىل األملياء 

املأمونني؛ ألن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده ويف بيته. اه�.)1(.
وبعد فلو ذهبنا نستعرض كل ما قاله علمء الرشيعة اإلسالمية 
وعلمء االقتصاد اإلسالمي خلرجنا من حميط اإلفادة والتصور إىل 
حمي�ط التكرار اململ. وبناًء عىل ذل�ك أكتفي بم أوردته من نقول 

عن أهل العلم يف املوضوع نفسه وأخلص ذلك فيم ييل:
أوال: ي�كاد اإلمج�اع ينعق�د بني مجي�ع من حتدث عن الش�يك 
وخصائص�ه وأحكامه عىل أن قبضه قبض ملحتواه إذا كان حمتواه 
يف ذمة املس�حوب عليه، حي�ث إن الضمن�ات املتاحة حلمية حق 
املس�تفيد م�ن الش�يك أبل�غ م�ن الضمن�ات املتاحة حلمي�ة ثمنية 
األوراق النقدي�ة املجمع عىل اعتبارها نق�ًدا موجًبا لإلبراء العام 

والقابلية املطلقة.

األموال:٣92.  )1(
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ثانًيا: التحويل املرصيف له أحوال:
إحداها:

أن يأيت املحول إىل املرصف ومعه نقد يريد أن حيوله املرصف إىل 
عميله أو من يرغب التحويل إليه، وليس له عند املرصف حساب 
س�ابق كمن يتق�دم إىل البنك يف مكة املكرم�ة بطلب حتويل عرشة 
آالف ري�ال إىل عميل�ه يف الري�اض، ويتس�لم ص�ورة من إش�عار 
التحوي�ل فق�د ذكر الباحث�ون أن ه�ذه إجارة وبعضه�م خرجها 
عىل الس�فتجة. وإن كانت اإلجارة تتفق مع الس�فتجة يف العنارص 
اجلوهرية يف التحويل، واختلفوا يف حكم أخذ األجرة عليها، فاجته 
غالبهم إىل جواز ذلك وأنه ليس من قبيل القرض الذي جير نفًعا.

احلال الثانية:
م�ا إذا كان للمحول حس�اب ل�دى املرصف فعمده بس�حب 
مبل�غ مع�ني من حس�ابه لتحويله إىل م�ن يرغب التحوي�ل إليه، 
فهذه احلال اس�تيفاء املحول من البن�ك بقدر املبلغ املحول عليه، 
ث�م حوالة هلا حكم احلال�ة األوىل. وال يؤثر اس�تيفاء املبلغ املراد 
حتويله من البنك عىل أحكام احلوالة واعتبارها إجارة أو سفتجة 

مقبوضة مترصًفا يف مبلغها.
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احلال الثالثة:
م�ا إذا أح�رض مري�د التحويل مبلًغ�ا من النق�د املحيل وطلب 
حتويل�ه إىل خارج بل�د النقد املحيل وبنقد البل�د اخلارجي، كمن 
يطل�ب حتوي�ل مبلغ من العملة الس�عودية إىل العمل�ة األمريكية 
إىل م�ن يرغب التحويل عليه، فهذه العملية تش�تمل عىل رصف 
وإج�ارة. ف�إن كان ل�دى البن�ك َوْقَت طل�ب التحوي�ل العملة 
األجنبي�ُة، س�واء كان�ت يف صندوق�ه أو يف صن�دوق م�ن حيول 
عليه م�ن البنوك األجنبية، بحيث يكون للبنك املحول حس�اب 
بالعمل�ة املذكورة لدى البنك املح�ول عليه، فإذا أجري الرصف 
بس�عر وقته وتعني مقدار املبلغ املراِد حتويلُه بالعملة األجنبية فإن 
حتويل املبل�غ بالعملة املحلية إىل العملة األجنبية يف قوة املصارفة 
يًدا بيد؛ ألن عملية املصارفة متت وليس بينهم بعد ذلك يشء. ثم 
ت�ؤول هذه احلال بعد املصارفة إىل احل�ال األوىل يف اعتبارها بعد 

املصارفة إجارة أو سفتجة.

احلال الرابعة:

م�ا إذا كان لطال�ب التحويل لدى البنك حس�اب جاٍر فطلب 
السحب منه ثم طلب رصف املبلغ املسحوب إىل عملة أجنبية ثم 
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طل�ب حتويل تلك العملية األجنبية إىل من يرغب التحويل عليه 
خارج البالد، فإذا كان لدى البنك يف صناديقه أو قيوداته العملة 
األجنبي�ة املراد رصف املبلغ إليها فهذه العملية هي اس�تيفاء، ثم 
رصف، ث�م حتويل. وقبض اإلش�عار بالتحويل بالعملة األجنبية 
بمنزلة القبض احليس. وما تقدم من النصوص الفقهية من أقوال 
بع�ض الفقهاء وعلمء االقتصاد يؤدي إىل القول بانتفاء املحذور 

من هذه العمليات املرصفية.
احلال اخلامسة:

م�ا إذا تقدم طال�ب التحويل إىل البنك بمبل�غ معني من عملة 
حملي�ة، أو كان لطالب التحويل حس�اب عند ه�ذا البنك فطلب 
منه س�حب ذلك املبلغ ليقوم البنك بتحويله إىل عملة أجنبية إىل 
من يرغب طالب التحويل التحويَل إليه، فإذا مل يكن لدى البنك 
يف صناديق�ه تلك العمل�ة األجنبية وليس له ل�دى البنك املحول 
عليه حس�اب بالعمل�ة املذكورة - األجنبي�ة - ولكن له يف بنوك 
أخرى س�واء أكانت حملية أم أجنبية حس�اٌب بنفس العملة قدر 
املبلغ امل�راد حتويله أو أكثر منه، فهل تصح هذه املصارفة باعتبار 
أن البن�ك صارف بم يملك�ه، وأنه يمكنه تعمي�د البنك الذي له 
حساب عنده بنفس العملة األجنبية بتحويل قدر املبلغ إىل البنك 
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ال�ذي ح�ول عليه طالب التحوي�ل؟ أو أهنا ال تص�ح، حيث إنه 
لي�س لدي�ه يف صناديق�ه وال يف قيد البنك املح�ول عليه يشء من 

العملة األجنبية التي حول عليه هبا.
وال�ذي يظهر، واهلل أعلم، صح�ة املصارفة؛ ألن البنك يملك 
العمل�ة الت�ي ص�ارف هب�ا، ويف نف�س األم�ر لدي�ه من وس�ائل 
االتصال املبارشة والعاجلة ما يعترب يف حكم جملس العقد والقيد 

يف احلساب نوع من القبض.

احلال السادسة:

م�ا إذا تقدم طال�ب التحويل إىل البنك بمبل�غ معني من العملة 
املحلي�ة، أو طل�ب م�ن البن�ك إذا كان له عنده حس�اب ج�اٍر أن 
يسحب من ذلك املبلغ ليرصفه إىل عملة أجنبية ليست لدى البنك 
يف صناديق�ه وال يف قيوده لدى املصارف وإنم س�يعمل البنك عىل 
تأمني النقد األجنبي مس�تقبال ملن حول عليه، فهذه مصارفة يظهر 
- واهلل أعلم - بطالهنا النتفاء التقابض احليس واملعنوي يف جملس 

عقد املصارفة؛ ألن البنك صارف بم ال يملكه وقت املصارفة.

ونظ�ًرا إىل أن القبض من املس�ائل التي ختضع ألحكام العرف 
والع�ادة وهو رشط يف صحة املصارفة فقد يكون من متام البحث 
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ذكر بعض من أقوال أهل العلم يف معنى القبض.

1- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

وأما اس�تدالهلم بأن القبض ه�و التخلية، فالقبض مرجعه إىل 
عرف الناس، حيث مل يكن له حد يف اللغة وال يف الرشع. وقبض 
ثم�ر الش�جر ال ب�د فيه م�ن اخلدم�ة والتخلية املس�تمرة إىل كمل 
الص�الح بخالف قبض جمرد األصول. وختلية كل يشء بحس�به 

ودليل ذلك املنافع يف العني املؤجرة. اه� )1(.

2- وقال ابن قدامة - رمحه اهلل - يف املغني:

وقب�ض كل يشء بحس�به... وق�ال أب�و حنيف�ة: التخلية يف 
ذل�ك قبض، وقد روى أبو اخلطاب عن أمحد رواية أخرى، أن 
القب�ض يف كل يشء التخلي�ة م�ع التمييز؛ ألنه خ�ىل بينه وبني 
املبي�ع من غ�ري حائل ف�كان قبًضا ل�ه كالعق�ار- إىل أن قال - 
وألن القب�ض مطل�ق يف الرشع فيجب الرج�وع فيه إىل العرف 

كاإلحراز والتفرق. اه�)2(.

جمموع الفتاوى ج�٣ ص2٧6-2٧٥.  )1(
املغني ج�٤ ص126-12٥.  )2(
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وقال يف موضع آخر: وإن أحال املكاَتب س�يده بنجم قد حل 
علي�ه ص�ح وبرئت ذم�ة املكاتب ويك�ون ذلك بمنزل�ة القبض. 
اه��)1( وجه الش�اهد من هذا النص أن احلوالة املس�توفية رشوط 

اعتبارها يف قوة قبض حمتواها. والشيك يف حقيقته حوالة.

وق�ال يف موضع آخر: ف�إن كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال 
الضام�ن صاحب الدين به برئت ذمته وذم�ة املضمون عنه؛ ألن 

احلوالة كالتسليم. اه�)2(.

٣- وقال يف الرشح الكبري:

وألن احلوالة بمنزلة القبض فكأن املحيل أقبض املحال. اه�)٣(.

٤- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

واألس�مء تع�رف حدوده�ا ت�ارة بال�رشع كالص�الة والزكاة 
وال�رب  والقم�ر  باللغ�ة كالش�مس  وت�ارة  والصي�ام واحل�ج... 

والبحر... وتارة بالعرف كالقبض والتفرق. اه�)٤(.

املغني مع الرشح الكبري- ج�٥ ص٥6.  )1(
املغني مع الرشح الكبري ج�٥ ص69.  )2(
املغني مع الرشح الكبري ج�٥ ص٥٨.  )٣(

جمموع الفتاوى ج�29 ص٤٤٨.  )٤(
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٥- وقال املرداوي رمحه اهلل:

فائدة: احلوالة واإلبراء منه كالقبض عىل الصحيح من املذهب، 
وقيل: إن جعال وفاًء فكالقبض وإال فال. اه�)1(.

6- وقال شيخنا الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل:

باخت�الف  ختتل�ف  الت�ي  األم�ور  م�ن  القب�ض  أن  ونع�رف 
املقبوضات، فم جاء فيه التنصيص يف الرشع صار القبض فيه إىل 

مقتىض التنصيص، وما ال فريجع فيه إىل املتعارف. اه�)2(.

ويف الدرر الس�نية جواب للشيخ عبد اهلل بن الشيخ حممد    -٧
ابن عبد الوهاب رمحهم اهلل ونصه:

وس�ئل عن صفة القبض للطعام ونحوه فأج�اب: أهل العلم 
ذك�روا أن القبض يف كل يشء بحس�به. وأج�اب أيًضا: القبض 
كيله أو وزنه ويف الرواية األخرى أنه التخلية مع التمييز. اه�)٣(.

اإلنصاف ج�٣ ص1٨.  )1(
فتاوى ورسائل، الشيخ حممد بن إبراهيم ج�٧ ص10٣.  )2(

الدرر السنية ج�٥ ص٤٧.  )٣(
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٨- ويف املقنع ما نصه:

وعن�ه إن قب�ض مجي�ع األش�ياء بالتخلية م�ع التميي�ز، قال يف 
احلاشية: قوله بالتخلية إذ القبض مطلق يف الرشع فريجع فيه إىل 

العرف كاحلرز والتفرق. اه� )1(.

9- وقال املنقور- رمحه اهلل - يف جمموعه:

ق�ال الزركيش: والقبض فيه وجه�ان فإن كان مما ينقل فقبض 
املرهت�ن ل�ه أخذه من راهن�ه منقوال وإن كان مم�ا ال ينقل كالدور 
واألرض�ني فقبض�ه ختلية راهن بين�ه وبني مرهتن�ه ال حائل دونه 
بيشء. فقبض كل يشء بحسبه عىل ما جرت العادة فيه - إىل أن 
قال - وما عدا ذلك كالدور والعقار والثمرة عىل الش�جر ونحو 
ذل�ك التخلي�ة بينه وبني مرهتن�ه من غري حائل ب�أن يفتح له باب 
ال�دار أو يس�لم إليه مفتاحها ونح�و ذل�ك، وإن كان فيها قمش 
للراهن ونحو ذلك يف الّدكان ونحوها بأن يميش إليها ويش�اهد 

املرهون ليتحقق التمكن فيكون كالقبض. اه�)2(.

املقنع مع حاشيته ج�2 ص62-6٣.  )1(
الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة، ج�1 ص٣٥٣.  )2(
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ونص�وص أه�ل العل�م يف ذل�ك أكثر م�ن أن حت�رص وهي يف 
جمموعه�ا تعط�ي القناعة عىل حص�ول اإلمجاع أو ش�بهه عىل أن 
حقيقة القبض مردها إىل العرف والعادة. حيث إن علة اش�رتاط 
القبض هو التوثق من نفاذ العقد واستقرار امللك املربر للترصف. 
ق�ال ابن القيم رمحه اهلل فيم نقله عنه الش�يخ عبد اهلل بن بس�ام يف 

كتابه »االختيارات اجللية من املسائل اخلالفية« ما نصه:

علة النهي عن البيع قبل القبض عجز املشرتي عن تسلمه؛ ألن 
البائع قد يس�لمه وقد ال يسلمه، ال سيم إذا كان املشرتي قد ربح 

فإنه يسعى يف رد املبيع إما بجحد أو احتيال يف الفسخ. اه�)1(.

وهذا يعني أن املقصود من القبض يتحقق بأي طريق من طرق 
الع�رف والع�ادة، فإن ذل�ك الطريق يعترب قبًضا، وق�د تقدم نقل 

النصوص من أقوال أهل العلم يف تأييد ذلك.

وتأسيًس�ا عىل ما س�بق ذكره يمكننا القول بأن الش�يك قبضه 
قبض ملحتواه إذا كان مصدًقا أو يف قوة التصديق. وذلك بصدوره 
مم�ن تتوافر في�ه الثقة واالطمئنان وس�المة التعامل التجاري ممن 

االختيارات اجللية من املسائل اخلالفية. ج�٣ ص٤٣.  )1(
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هو أمني ع�ىل رشفه ومقامه وعلو س�معته. ويعترب قبًضا ملحتواه 
يف عملية املصارفة إذا كان مصدر الش�يك يملك املبلغ املش�مول 
بالش�يك، س�واء يف صناديقه املحلية أو يف الصندوق املركزي يف 

مقره الرئيسى.

وع�ىل التفصي�ل ال�وارد يف األح�وال الس�ت املتق�دم ذكرها، 
وإمتاًما للفائدة واستئناًس�ا هلذه النتيجة فقد صدر من جممع الفقه 
اإلس�المي التابع لرابطة العامل اإلس�المي قرار يف مسألة الشيك، 

وأن قبضه قبض ملحتواه حيسن نقله وهذا نصه:

احلم�د هلل وح�ده، والص�الة والس�الم ع�ىل من ال 
نب�ي بعده س�يدنا ونبينا حممد ص�ىل اهلل عليه وعىل آله 

وصحبه وسلم.
أم�ا بع�د: ف�إن جمل�س املجم�ع الفقهي اإلس�المي 
لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عرشة املنعقدة 
بمك�ة املكرمة يف الفرتة من ي�وم األحد 1٣ من رجب 
1٤09ه�� املواف�ق 19 م�ن فرباي�ر 19٨9م إىل ي�وم 
األح�د 20 من رجب 1٤09ه� املوافق 26 من فرباير 

19٨9م نظر يف موضوع:
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رصف النق�ود يف املصارف، هل يس�تغنى فيه عن   -1
القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟

ه�ل يكتفي بالقيد يف دفات�ر املرصف عن القبض   -2
ملن يريد اس�تبدال عملة بعمل�ة أخرى مودعة يف 
امل�رصف؟ وبعد البحث والدراس�ة قرر املجلس 

باإلمجاع ما ييل:
أوال: يقوم تس�ليم الش�يك مقام القب�ض عند توفر 
رشوطه يف مسألة رصف النقود بالتحويل يف املصارف.
ثانًي�ا: يعترب القيد يف دفاتر املرصف يف حكم القبض 
مل�ن يري�د اس�تبدال عمل�ة بعمل�ة أخرى، س�واء كان 
الرصف بعملة يعطيها الش�خص للمرصف أو بعملة 

مودعة فيه.
وص�ىل اهلل عىل س�يدنا حممد وعىل آله وصحبه وس�لم تس�ليًم 

كثرًيا، واحلمد هلل رب العاملني. انتهى قرار املجمع.
أسمء األعضاء:

هذا ما تير ذكره، وباهلل التوفيق، واهلل املستعان.
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من مراجع البحث

القرآن الكريم.  -1

السنن الكربى، للبيهقي.  -2

األموال، أليب عبيد.  -٣

بدائع الصنائع، للكاساين.  -٤

تبيني احلقائق، للزيلعي.  -٥

املدونة الكربى، ملالك.  -6

مقدمة ابن رشد.  -٧

بداية املجتهد، البن رشد.  -٨

فتاوى عليش.  -9

املجموع للنووى، والتكملة للسبكي.  -10

املغني والرشح الكبري، البن قدامة وابن أخيه.  -11

اإلنصاف، للمرداوي.  -12

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية.  -1٣
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املقنع البن قدامة وحاش�يته، للش�يخ س�ليمن بن عبد   -1٤
الوهاب.

الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة، للمنقور.  -1٥

فتاوى ورسائل، الشيخ حممد بن إبراهيم.  -16

االختيارات اجللية يف املسائل اخلالفية، البن بسام.  -1٧

الدرر السنية، ملجموعة من علمء نجد.  -1٨

االلت�زام املرصيف يف قوانني البالد العربية، للدكتور   -19
أمني بدر.

استبدال النقود والعمالت، للدكتور عيل السالوس.  -20

بحث يف املعامالت املرصفية، لللجنة الدائمة للبحوث   -21
واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية.

تطور األعمل املرصفية بم يتفق والرشيعة اإلس�المية،   -22
للدكتور سامي محود.

أحكام األوراق النقدية والتجارية يف الفقه اإلسالمي،   -2٣
للدكتور سرت اجلعيد.
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املوسوعة الفقهية الكويتية.  -2٤

موق�ف الرشيع�ة من املص�ارف اإلس�المية املعارصة،   -2٥
للدكتور عبد السالم العبادي.

النقود واملصارف، للدكتور عوض الكفراوي.  -26

نظرات يف أحكام الش�يك يف ترشيعات البالد العربية،   -2٧
للدكتور حمسن شفيق.

مذكرت�ه  م�ع  الس�عودي  التجاري�ة  األوراق  نظ�ام   -2٨
التفسريية.

عملي�ات البنوك من الوجه�ة القانوني�ة، للدكتور عيل   -29
عوض.

املعامالت املرصفية والربوية، للدكتور نور الدين عرت.  -٣0

األوراق النقدية للشيخ عبداهلل املنيع.  -٣1



حكم تداول أسهم الرشكات املسامهة
بيًعا ورشاًء ومتلًكا ومتليًكا
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل وحده، وصىل اهلل وس�لم عىل م�ن ال نبي بعده حممد 
وعىل آله وصحبه، وبعد: 

فنظًرا إىل أن التجارة يف األسهم أصبحت من أهم االستثمرات 
التجارية لألفراد واملؤسسات، وحيث إن السهم يف الرشكة عبارة 

عن حصة مشاعة يف كامل أصول الرشكة. 

ونظ�ًرا إىل أن تداول األس�هم بيًعا ورشاًء خيضع لرشوط البيع 
ومنه�ا إباحة املبيع، وأن يكون معلوًما برؤية أو صفة، وأن يكون 
مق�دوًرا عىل تس�ليمه، وحيث إن بعض هذه الرشوط قد يش�ك 
يف حتققه�ا يف ت�داول األس�هم. فق�د ظه�رت االس�تفتاءات من 
جهات متعددة عن حكم تداول أس�هم الرشكات املس�امهة بيًعا 
ورشاًء وتوس�ًطا يف ذل�ك ومتلًكا ومتليًكا، فرأيت أن اإلس�هام يف 
 اإلجابة عن ذلك واجب عىل من يظن يف نفسه القدرة عىل ذلك، 

واهلل املستعان.
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الرشك�ة املس�امهة عب�ارة عن ش�خصية معنوي�ة هلا ذم�ة مالية 
ا قد يكون  حمدودة قابلة لإللزام وااللتزام، تزاول نش�اًطا استثمريًّ
مباًح�ا يف أصل�ه كال�رشكات الزراعي�ة والصناعي�ة والتجارية، 
وذل�ك فيم جتوز التجارة في�ه بيًعا ورشاًء ونحو ذلك مما تش�مله 
التجارة. وقد يكون االس�تثمر التجاري أو الصناعي أو الزراعي 
حمظ�وًرا يف أصل�ه، كالبن�وك الربوي�ة أو صناع�ة املحرم�ات من 
اخلمور واملخدرات، وغري ذلك مما ال جتوز صناعته، وال التجارة 
فيه، وال استهالكه، مثل زراعة احلشيش ومواد املخدرات وتربية 
اخلنازي�ر وال�كالب، وغري ذلك مما حت�رم زراعته واالس�تثمر يف 

أنواعه وأجناسه ومستلزماته. 

وتأسيًس�ا عىل هذا نستطيع القول بأن رشكات املسامهة تنقسم 
قس�مني: قسٌم ال جيوز للمسلم الدخول فيه بيًعا ورشاًء وتوسًطا 
يف ذلك ومتلًكا ومتليًكا، وهو الرشكات املسامهة مما حمل االستثمر 
فيها حمرم، كالبنوك الربوية ورشكات التجارة والصناعة والزراعة 
فيم هو حمرم بأصل الرشع مما مر التمثيل عليه. وقس�ٌم ال حمظور 
عىل املسلم يف مزاولة االستثمر عن طريقه، كالرشكات التجارية 
والصناعية والزراعية مما حمل االستثمر فيها مباح يف أصل الرشع. 
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وهبذا التقس�يم نس�تطيع حتديد موضوع البحث، وهو النظر 
يف حك�م تداول أس�هم الرشكات املس�امهة املحصور نش�اطها 
يف جم�االت االس�تثمر املب�اح بأصل ال�رشع. وقب�ل الدخول يف 
التعرف عىل حكم بيع أسهم هذه الرشكات ورشائها والتوسط 
يف ذل�ك ومتلكه�ا ومتليكها، ن�رى أن من ك�مل التصور لوضع 
هذه الرشكات التعرف عىل واقعها، فإن احلكم عىل اليشء فرع 

من تصوره. 

ال ش�ك أن كل رشك�ة من ه�ذه الرشكات عب�ارة عن أصول 
ثابت�ة وأصول متحركة، وأثمن س�ائلة مهيأة للتمويل هبا، وديون 
ع�ىل الغري، وقيم�ة معنوي�ة. وأن الس�هم يف هذه الرشك�ة عبارة 
ع�ن حصة ش�ائعة يف كام�ل موجودات الرشكة، ف�إذا جرى بيع 
ه�ذه احلصة أو رشاؤها فإن املش�رتي يش�رتي ه�ذه احلصة بم هَلا 
من أصول ونقود وديون وقيمة اعتبارية. واملش�رتي يف الواقع ال 
يعرف حجم حمتويات هذه الرشكة عىل سبيل التفصيل، وإن كان 
يعرف ذلك عىل س�بيل اإلمجال. وقد تساهل الكثري من املجالس 
اإلدارية هلذه الرشكات يف التقدم للبنوك الربوية بأخذ تسهيالت 
متويلي�ة ربوية لبعض مش�اريعها عند االحتي�اج وبفوائد ربوية، 
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وإذا صار عندها فائض من النقود فقد تس�تبيح هذه املجالس أن 
تودعها يف هذه البنوك بفوائد ربوية حتسبها من مواردها.

ه�ذا الواقع لغالب ال�رشكات يعطينا املالحظ�ات التالية عىل 
حكم تداول أسهمها بيًعا ورشاًء.

األوىل: إن املش�رتي ال يستطيع أن يعلم ما اشرتاه من أسهمها 
عل�ًم تفصيليًّا عنها، وإنم يعلم عن وضعها املايل، وما يس�جل يف 
ميزانيته�ا من وصف ق�د يعجز عن إدراك كامل�ه غالب الناس، 
فهل يؤثر هذا عىل حتقق اشرتاط أن يكون املبيع معلوًما للمشرتي 

بوصف أو رؤية؟
الثاني�ة: إن الس�هم وه�و حصة ش�ائعة يف الرشك�ة من أصول 
الرشك�ة يملكه�ا مالك الس�هم. وم�ن أصوهلا النق�ود املوجودة 
فيه�ا، وبالت�ايل فإن بيع ه�ذه احلصة يعني بيع ج�زء من األصول 
وج�زء من النقود، وال خيف�ى أن بيع النقود بالنق�ود يعترب رصًفا 
يش�رتط له التمثل والتقابض يف اجلن�س الواحد، والتقابض عند 
اختالف اجلنس. فهل يؤثر هذا عىل جواز بيع الس�هم يف الرشكة 

سواء احتد اجلنس أو اختلف؟
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الثالثة: إن الس�هم يف الرشكة وهو حصة ش�ائعة فيها يعني أن 
ج�زًءا منه يمث�ل دينًا للرشكة، وقد يكون ثمن هذا الس�هم املبيع 
مؤجاًل فيصري يف الصفقة بيع دين بدين، وقد روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص النهي 
عن بيع الكالئ بالكالئ. فهل يؤثر هذا عىل صحة بيع الس�هم يف 

الرشكة؟

الرابع�ة: إن الس�هم املبي�ع هو حصة ش�ائعة م�ن رشكة جتاوز 
جملس إدارهتا صالحيته املرشوعة، فاجته إىل البنك الربوي ألخذ 
تس�هيالت متويلية لبعض مشاريعها بفوائد ربوية أو إىل إيداع ما 
لدهيا من فائض نقدي لدى أحد البنوك الربوية، وأخذ فائدة عىل 
اإليداع يضاف إىل موارد هذه الرشكة، فهل يؤثر هذا عىل إباحة 

التملك يف هذه الرشكة وجواز بيع أسهمها ورشائها؟ 

هذه أربع مالحظات قد تورد عىل القول بجواز بيع أسهم هذه 
الرشكات أو رشائها أو التوسط يف ذلك أو متلكها. والذي يظهر 
يل - واهلل أعل�م - أن ه�ذه املالحظات ال تؤثر عىل القول بجواز 
تداول هذه األس�هم بيًعا ورشاًء، وهو األظهر واألصح، إن شاء 

اهلل، وأما اجلواب عن هذه املالحظات األربع فيتضح فيم ييل:
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أم�ا املالحظ�ات األوىل والثانية والثالثة فقد صدر من س�محة 
شيخنا العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم - رمحه اهلل - مفتي الديار 
الس�عودية س�ابًقا فتوى بجواز تداول أس�هم الرشكات الوطنية 
كرشكات الكهرباء واألس�منت بيًعا ورشاًء ومتلًكا، وقد أجاب 
يف فت�واه عن هذه املالحظ�ات الثالث إجابة تتواف�ر فيها القناعة 

واالطمئنان وفيم ييل نصها: 

احلمد هلل وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى وبعد،

ورد إلينا استفتاء عن هذه الرشكات املسامهة كرشكة الكهرباء 
واألس�منت والغاز ونحوها مما يشرتك فيه املسامهون، ثم يرغب 
بعضهم ببيع يشء من سهامهم بمثل ثمنها أو أقل أو أكثر حسب 
نج�اح تلك الرشكات وضده، وذكر املس�تفتي أن الرشكة عبارة 
عن رؤوس أموال بعضها نقد وبعضها ديون هلا وعليها، وبعضها 
قيم ممتلكات وأدوات مما ال يمكن ضبطه بالرؤية وال بالوصف، 
واستشكل السائل القول بجواز بيع تلك السهام ألن املنصوص 
اشرتاط معرفة املتبايعني املبيع، كم أنه ال جيوز بيع الذي يف الذمم 
وذكر أن هذا مما عمت به البلوى. وهذا حاصل السؤال منه ومن 

غريه عن حكم هذه املسألة. 
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واجل�واب: احلم�د هلل، ال خيف�ى أن الرشيعة اإلس�المية كفيلة 
ببيان كل ما حيتاج الناس إليه يف معاش�هم ومعادهم، قال تعاىل: 
چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ)1( وال�كالم ع�ىل ه�ذا 

مبني ع�ىل معرفة حكم عقد هذه الرشكة ومس�امهة الناس فيها، 
وال ريب يف جواز ذلك، وال نعلم أصاًل من أصول الرشع يمنعه 
وينافي�ه، وال أح�ًدا من العلمء ن�ازع فيه. إذا عرف ه�ذا فإنه إذا 
كان لإلنس�ان أسهم يف رشكة وأراد بيع أسهمه فال مانع يف بيعها 
ب�رشط معرفة الثم�ن، وأن يكون أصل ما فيه اش�رتاكه معلوًما، 

وأن تكون أسهمه منها معلومة أيًضا.

ف�إن قي�ل إن فيها جهال�ة لعدم معرف�ة أعيان ممتل�كات الرشكة 
وصفاهت�ا، فيق�ال إن العل�م يف كل يشء بحس�به ف�ال ب�د أن يطلع 
املشرتي عىل ما يمكن االطالع عليه بال حرج وال مشقة، وال بد أن 
يكون هناك معرفة عن حال الرشكة ونجاحها وأرباحها، وهذا مما 
ال يتعذر علمه يف الغالب؛ ألن الرشكة تصدر يف كل س�نة نرشات 
توضح فيها بيان أرباحها وخسائرها كم تبني ممتلكاهتا من عقارات 

النحل: آية / ٨9.  )1(
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ومكائ�ن وأرصدة، كم هو معلوم من الواقع، فاملعرفة الكلية ممكنة 
والب�د، وَت�َت�بُّ�ع اجلزئي�ات يف مث�ل هذا في�ه حرج ومش�قة، ومن 
القواعد املقررة أن املش�قة جتلب التيس�ري وقد رصح العلمء رمحهم 
اهلل باغتف�ار اجلهالة يف مس�ائل معروفة متفرقة مثل جهالة أس�اس 

احليطان وغري ذلك. 

فإن قي�ل إن يف هذه الرشكات نقوًدا، وبيع النقد بنقد ال يصح 
إال برشطه. فيقال: إن النقود هنا تابعة غري مقصودة. وإذا كانت 
هبذه املثابة فليس هلا حكم مستقل، فانتفى حمذور الربا كم سيأيت 

يف حديث ابن عمر. 

فإن قيل إن للرشكة ديوًنا يف ذمم الغري، أو أن عىل تلك السهام 
املبيعة قس�ًطا من الديون الت�ي قد تكون عىل أصل الرشكة. وبيع 
الدي�ن يف الذم�م ال جيوز إال مل�ن هو عليه برشط�ه. فيقال: وهذا 
أيًض�ا من األش�ياء التابع�ة التي ال تس�تقل بحكم بل ه�ي تابعة 
لغريها، والقاعدة أنه يثبت تبًعا ما ال يثبت اس�تقالاًل، ويدل عىل 
ذلك حديث ابن عمر مرفوًعا: »من باع عبًدا وله مال فمله للبائع 

إال أن يشرتطه املبتاع«. رواه مسلم وغريه.
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فعم�وم احلديث يتن�اول مال العب�د املوجود وال�ذي له يف ذمم 
الن�اس. ويدل عليه أيًضا حديث ابن عم�ر اآلخر: »من باع نخاًل 
بعد أن تؤبر فثمرهتا للذي باعها إال أن يشرتط املبتاع«. متفق عليه. 

ووج�ه الداللة أن بيع الثمرة قبل بدو صالحها ال جيوز، لكن ملا 
كانت تابعة ألصلها اغتفر فيها ما مل يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد.

ومم�ا يوض�ح م�ا ذكر أن ه�ذه ال�رشكات ليس املقص�ود منها 
موجوداهت�ا املالية، وليس�ت زيادهتا أو نقصها بحس�ب ممتلكاهتا 
وأقيامه�ا احل�ارضة، وإن�م املقص�ود منه�ا أم�ر وراء ذل�ك وهو 
نجاحه�ا ومس�تقبلها وق�وة األم�ل يف إنتاجه�ا واحلص�ول ع�ىل 

أرباحها املستثمرة غالًبا.

 ومم�ا ذك�ر يتضح وجه القول بج�واز بيعها عىل ه�ذه الصفة، 
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم)1(.

ولس�محته رمحه اهلل فتوى أخرى، فقد س�ئل رمحه اهلل عن بيع 
الدكان بم فيه وفيه نقود فأجاب بأنه يش�رتط العلم بم يف الدكان 
ف�إن حصل العل�م به فال بأس. وأجاب عن اش�تمل الدكان عىل 

فتاوى ورسائل ج�٧ ص٤2-٤٣.  )1(
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نق�ود فق�ال: أما جمرد وج�ود النقود فيه فال خي�ل بصحة البيع إذا 
كان�ت النق�ود تابعة غري مقصودة كم رصحوا ب�ه فيمن باع عبًدا 

وله مال. اه�)1(.

ففي هاتني الفتويني من شيخنا رمحه اهلل إجابة واضحة وسديدة 
مس�ددة عن املالحظات الثالث املتقدم ذكرها وتوضيحها بم فيه 

تصورها التصور الكامل.

وأم�ا اجل�واب عىل املالحظ�ة الرابع�ة فيتضح إن ش�اء اهلل من 
استعراض الواقع االقتصادي املعارص والتغري االجتمعي العاملي 
من حيث املعيشة وأنمط احلياة وإمكان تطبيق ذلك عىل القواعد 

الرشعية املوجبة للتيسري والتسهيل.

ال شك أن الرشكات املسامهة يف عرصنا احلارض تشكل عنرًصا 
�ا مهمًّ يف حياتن�ا املعارصة، فال غنى لكل أمة ولكل دولة  اقتصاديًّ
ع�ن قيام هذه الرشكات، مل�ا حتتاجه تلك األمم وتلك الدول من 
مش�اريع اخلدمات العامة واإلنتاج الشامل؛ مما يعجز عن الوفاء 
بمتطلباهتا الكثري من ميزانيات تلك الدول، السيم الدول حمدودة 

فتاوى ورسائل ج�٧ ص19٣.  )1(
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الدخل، ومنها مشاريع الري والرصف والكهرباء، واملواصالت 
العامة من برية وبحرية وجوية وس�لكية وال سلكية، وجتهيزات 

اإلنتاج الصناعي والزراعي واحليواين. 

تقوم هذه الرشكات عند تأسيس�ها ع�ىل جتميع رؤوس أموال 
تفي بمتطلباهتا يف احلال ويف املستقبل، وتوزع عىل وحدات صغرية 
حتى يتمكن بواس�طتها املواطنون واملستثمرون من االشرتاك يف 
هذه الرشكات كلٌّ عىل قدر طاقته ورغبته؛ ليتمكنوا من اس�تثمر 
مدخراهتم العاجزة يف الغالب عن االستقالل بمشاريع استثمرية. 
ويف حال عجز أحدهم عن اشرتاٍك يف إحدى هذه الرشكات عند 
التأس�يس أو االكتتاب ثم قدرته بعد ذلك يستطيع احلصول عىل 
ما يريده من هذه الوحدات عن طريق الرشاء ليتمكن من استثمر 
مدخراته. وهذا يعني أن هذه الرشكات املسامهة أصبحت حاجة 
ملحة يف حياة األمم والدول، ال مناص ألي دولة تريد االستفادة 
م�ن منجزات العل�م والصناع�ة والثقاف�ة وتأمني احلي�اة األمثل 

لبالدها. وهذا رضب من عمرة األرض التي أمر اهلل هبا عباده.

فإذا كان الواقع االقتصادي يلح عىل األمم والش�عوب لألخذ 
هبذا االجتاه االس�تثمري واإلنتاجي، وإذا كان الواقع االقتصادي 
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يقلل من قدرة الفرد عىل االس�تقالل باس�تثمر مدخراته، ال سيم 
إذا كان�ت صغ�رية، وإذا كان الواق�ع االقتص�ادي حي�رص اخلربة 
االس�تثمرية يف الغال�ب يف فئات معينة من أف�راد األمم من ذوي 
اخل�ربات االقتصادية من جماالت االس�تثمر واإلنت�اج، وإذا كان 
الواقع االقتصادي يعزل جمموعة كبرية من أبناء األمم والشعوب 
عن القدرة عىل االستثمر واإلنتاج، إما لضعف إمكانياهتم املادية، 
أو لتخلفهم عن املستوى املؤهل للقدرة عىل االستثمر واإلنتاج إذا 
كان الواقع االقتصادي كذلك فإن جمموعة كبرية من أبناء األمم 
والشعوب متتلك بمجموعها ثروات ضخمة يعترب انضممها إىل 
ا لق�درة هذه الرشكات  رؤوس أم�وال هذه الرشكات س�نًدا قويًّ
عىل التضلع بمس�ؤولياهتا االقتصادي�ة، والوفاء باألغراض التي 

أنشأت ألجلها. 

ويف نف�س الوق�ت جي�د أبن�اء ه�ذه األم�م والش�عوب طريًقا 
لالس�تثمر التع�اوين ال تضيق به أية مس�امهة يف هذا الس�بيل مهم 
كان حجمه�ا املادي. وهذا يعني رضورة تيس�ري أمر انضمم هذه 
األم�وال إىل رؤوس أم�وال ه�ذه الرشكات الت�ي هي يف األصل 
واالجتاه رشكات اس�تثمر وإنت�اج مباح، ال يرد عليها من الش�به 
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والتش�كيك يف مرشوعيته�ا إال مث�ل ه�ذه املالحظ�ات، وأمهها 
املالحظ�ة الرابعة التي قد يتبدد ضباهُبا يف ضوء القواعد الرشعية 
التايل ذكرها، وذكر وجه االس�تدالل هبا عىل التيس�ري والتسهيل 

ومن أهم هذه القواعد ما ييل :

1- جيوز تبًعا ما ال جيوز استقالاًل:

 هل�ذه القاعدة جمموعة تطبيقات منها: ج�واز بيع العبد مع َما 
َل�ه م�ن م�ال وإن كان ماله كثرًيا، فيبيعه س�يده ومع�ه ماُله بثمن 
نق�دي، ه�ذا الثمن هو ثمن العبد ومالِه، فه�ذا املال للعبد يعترب 
تبًع�ا للعبد الذي جيوز بيعه اس�تقالاًل. وال جيوز بيُع مالِه املتمثل 
يف النقد اس�تقالاًل إال برشوط الرصف، ولتبعيته للعبد جاز بيعه 
م�ع العب�د بغض النظر ع�ن توفر رشوط ال�رصف يف هذا املال. 
واألصل يف ج�وازه حديثا ابن عمر يف بيِع العبِد ومعه ماله وبيع 

الثمر قبل تأبريه.

ومنها جواز بيع احلامل سواء أكانت أمة أم حيواًنا، وال خيفى 
أن�ه ال جي�وز بيع احلمل يف بطن أمه إال أن يكون تبًعا غري مقصود 

فيجوز ذلك إذ يغتفر يف التبعية ما ال يغتفر يف االستقالل. 
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ويمكن اعتبار بيع سهم يف رشكة جتاوز جملس إدارهتا صالحيته 
الرشعية، فتأخذ الربا من البنوك الربوية أو تعطيه حيث يعترب ذلك 
يس�رًيا ومغموًس�ا يف حجم الرشكة ذات األغ�راض املباحة يمكن 
اعتبار ذلك من جزئيات هذه القاعدة. إذ الغالب عىل هذه الرشكة 
االس�تثمر بط�رق مباح�ة، وما طرأ عليه�ا من جت�اوز إداري آثم يف 
األخ�ذ من البنوك بفائ�دة أو إعطائها بفائدة يعترب يس�رًيا، وهو يف 
حجم السهم املباع تبًعا ويغتفر يف التبعية ما ال يغتفر يف االستقالل. 
مع وجوب تطهري العائد من هذه األسهم ورصفه يف جهات الرب.

وفي�م ي�يل نصوص من أق�وال أهل العل�م يف تطبيق جزئيات 
هل�ذه القاعدة: قال ابن قدامة رمح�ه اهلل يف كتابه املقنع: وال جيوز 
بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدمها أو معهم من غري 
جنس�هم كمس�ألة مد عجوة ودرهم ومد بدرمه�ني، وعنه جيوز 
ب�رشط أن يكون املفرد أكث�ر من الذي معه غ�ريه. اه�. وقال يف 
احلاش�ية: قول�ه وعنه جيوز. اختاره الش�يخ تق�ي الدين رمحه اهلل 
تع�اىل - إىل أن قال - وعنه رواية ثالثة جيوز إن مل يكن الذي معه 
مقصوًدا اختاره الش�يخ تقي الدين رمح�ه اهلل تعاىل وذكره ظاهر 
املذهب. ونرصه صاحب الفائق. وقال يف املوطأ يف باب املساقاة: 
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وذل�ك أن من أم�ور الناس أن يباع املصحف أو الس�يف وفيهم 
احللي�ة من الَوِرق بال�َوِرق، أو القالدة واخلات�م فيهم الفصوص 
والذه�ب بالدنانري، ومل تزل ه�ذه البيوع جائ�زة يتبايعها الناس 
ويبتاعوهن�ا، ومل ي�أت يف ذلك يشء موصوف موق�وف عليه إذا 
ه�و بلغ�ه كان حراًما أو ق�رص عنه كان ح�الاًل، واألمر يف ذلك 
عندن�ا الذي عمل به الن�اس وأجازوه بينهم أن�ه إذا كان اليشء 
م�ن اليشء من ذل�ك الَوِرق أو الذهب تبًعا هلا هو فيه جاز بيعه، 
وذل�ك أن يك�ون املصحف أو الفصوص قيمت�ه الثلثان أو أكثر 

واحللية قيمتها الثلث أو أقل. انتهى)1(.
وقال البهويت رمحه اهلل: 

»وال يصح بيع احلمل أيًضا بأن يعقد مع أمه عليه معها، أي مع 
أم�ه، ومطلق البيع أي إذا باع احلامل ومل يتعرض للحمل فالعقد 
يش�مله تبًعا ألمه إن كان مالكها متح�ًدا وإال بطل. قال يف رشح 
املنتهى كالبيض واللبن قياًس�ا عىل احلائط ويغتفر يف التبعية ما ال 

يغتفر يف االستقالل«. اه�)2(.

املقنع البن قدامة وحاشيته للشيخ سليمن ج�2 ص ٧2.  )1(
)2(  ج٣ ص 166 من كشاف القناع.
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وقال األس�تاذ الدكتور الصديق الرضي�ر يف كتابه الغرر وأثره 
يف العقود: 

»الغ�رر الذي يؤثر يف صحة العقد هو م�ا كان يف املعقود عليه 
أصال�ة، أما الغرر يف التابع أي في�م يكون تابًعا للمقصود بالعقد 
فإنه ال يؤثر يف العقد ومن القواعد املعروفة يغتفر يف التوابع ما ال 

يغتفر يف غريها«. اه�. ص ٥9٤.

2 - احلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة اخلاصة:

ه�ذه القاعدة ذكرها كثري من عل�مء الفقه واألصول، وذكروا 
هل�ا جزئي�ات منها إباح�ة العرايا للحاج�ة العام�ة بالرغم من أن 
العرايا بيع مال ربوي بجنسه غري متحقق متاثلهم. وفيم ييل بعض 
نصوصه�م يف ذلك: قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة: » الرشيعة 
مجيعه�ا مبنية ع�ىل أن املفس�دة املقتضي�ة للتحري�م إذا عارضتها 

حاجة راجحة أبيح املحرم«)1(.

وق�ال: » جي�وز للحاجة ما ال جيوز بدوهنا ك�م جاز بيع العرايا 
بالتمر«)2(.

جمموع الفتاوى ج�29 ص٤9.  )1(
جمموع الفتاوى ج�29 ص٤٨0.  )2(
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وقال: »الشارع ال حيرم ما حيتاج الناس إليه يف البيع ألجل نوع 
من الغرر بل يبيح ما حيتاج إليه يف ذلك«)1(.

وقال الزركيش: »احلاج�ة العامة تنزل منزلة الرضورة اخلاصة 
يف حق آحاد الناس«)2(.

ويف جملة األحكام العدلية: » احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة 
كانت أو خاصة« املادة ٣2 من املجلة. وقال اجلويني: »احلاجة يف 
حق الناس كافة تنزل منزلة الرضورة يف حق الواحد املضطر«)٣(. 
ووجه االس�تدالل هبذه القاعدة عىل القول بجواز تداول أس�هم 
الرشكات املباحة يف األصل بيًعا ورشاًء بأن حاجة الناس تقتيض 
اإلس�هام يف هذه الرشكات االس�تثمرية الس�تثمر مدخراهتم فيم 
ال يس�تطيعون االس�تقالل باالس�تثمر فيه، كم أن حاج�ة الدولة 
تقتيض توجيه الثروة الشعبية إىل استخدامها فيم يعود عىل البالد 
والعباد بالرفاهية والرخاء، وفيم حيفظ هلا أمنها العام داخل البالد 
وخارجه�ا، فل�و قلنا بمنع بيع األس�هم أو رشائه�ا؛ ألدى ذلك 

جمموع الفتاوى ج�29 ص22٧.  )1(
املنثور ج�2 ص٣٤.  )2(

ص ٤٧٨-٤9٧.  )٣(
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إىل إيق�اع أف�راد املجتمع يف ح�رج وضيق حينم جيدون أنفس�هم 
عاجزين عن استثمر ما بأيدهيم من مدخرات.

ك�م أن الدول�ة قد تك�ون يف وضع ملج�ئ إىل التق�دم للبنوك 
الربوية لتمويل مرشوعاهتا العامة حينم حتجب عنها ثروة شعبية 
يكون مصريها بعد احلجب واحلرمان اجلمود. وحول هذا املعنى 
يقول العز بن عبد السالم رمحه اهلل ما نصه: »َلْو عم احلرام األرض 
بحي�ث ال يوجد في�ه حالل جاز أن يس�تحل من ذل�ك ما تدعو 
إلي�ه احلاجة وال يقف حتليل ذلك عىل الرضورات؛ ألنه لو وقف 
عليها ألدى إىل ضعف العباد، واس�تيالء أهل الكفر والعناد عىل 
بالد اإلسالم، وال نقطع الناس عن احلرف واملصالح واألسباب 

التي تقوم بمصالح األنام«. اه�)1(.

وأصل قاعدة احلاجة مستمد من كتاب اهلل قال تعاىل:

چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ )احلج: ٧٨(.

ومن س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا هنى عن قطع الش�جر واحلشيش 
م�ن حرم مك�ة املكرمة. قال�وا له: إهنم حيتاج�ون اإلذخر ألجل 

قواعد األحكام ج� 2 ص1٥9.  )1(
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س�قوف بيوهت�م ودفن موتاه�م. فقال هل�م: »إال اإلذخ�ر«. ومل 
يكن منه ملسو هيلع هللا ىلص هذا االستثناء إال بعد ما قيل له إن الناس حيتاجون 
اإلذخر فاس�تثناه. فهذا االس�تثناء يعني اعتبار احلاجة، والشك 
أن األح�كام الرشعي�ة تدور ح�ول رعاية املقاص�د الرشعية من 
رضورية وحاجية وحتسينية، وللشاطبي رمحه اهلل بحث مستفيض 
يف كتابه القيم املوافقات، حتدث فيه عن املقاصد الرشعية ومنها 
احلاجي�ات، وأن احلظ�ر إذا أتى عىل العباد ب�م حيرجهم ويضيق 
عليهم أبيح منه ما يرفع احلرج ويدفع املش�قة، ومن ذلك العرايا 
واس�تثناء اإلذخر من ش�جر مكة وحشيشها وغري ذلك مما يعود 

عىل العباد بالتيسري وحتقيق املصالح العامة لألنام.

٣- اختالط جزء حمرم بالكثري املباح:

هذه املس�ألة ذكره�ا علمء الفق�ه واألصول وتوص�ل غالبهم 
إىل الق�ول بجواز الت�رصف يف هذا املال املختل�ط إذا كان املحرم 
في�ه قلي�اًل، فيج�وز بيع�ه ورشاؤه ومتلك�ه وغري ذلك م�ن أنواع 
الترصفات الرشعية، وأس�هم الرشكات التي هي موضوع بحثنا 
من هذا النوع، فإن جزًءا يسرًيا فيها قد يكون حراًما والباقي منها 
- وهو الكثري - مباح، وأصل احلرمة جاءت من أخذ التسهيالت 
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الربوي�ة أو إعطائه�ا. وفيم ييل بعض من نص�وص أهل العلم يف 
ذلك، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

»احلرام إذا اختلط باحلالل فهذا نوعان: 
أحدمها: أن يكون حمرًما لعينه كامليتة فإذا اشتبه املذكى بامليتة 
َحُرَم�ا مجيًع�ا. الثاين: ما ح�رم لكونه غصًب�ا أو املقبوض بعقود 
حمرم�ة كالرب�ا واملي�ر فه�ذا إذا اش�تبه واختل�ط بغ�ريه مل حيرم 
اجلميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، هذا إىل مس�تحقه وهذا 

إىل مستحقه«)1(.
ويذكر ابن القيم رمحه اهلل يف مس�ألة االشتباه يف الدراهم بني 
املب�اح منها مع املحرم بس�بب غصب أو رسقة ونحو ذلك بأن 
هذا التحريم جاء عن طريق الكسب ال أن الدرهم حرام بعينه 
فق�ال: هذا ال يوج�ب اجتناب احل�الل وال حتريم�ه ألبتة، بل 
إذا خال�ط ماله دره�م حرام أو أكثر منه أخ�رج مقدار احلرام، 
وح�ل له الباقي بال كراهة، س�واء كان املخ�رج عني احلرام أو 
نظ�ريه؛ ألن التحري�م مل يتعلق بذات الدره�م وجوهره، وإنم 
تعلق بجهة الكس�ب فيه، فإذا خرج نظريه من كل وجه مل يبق 

جمموع الفتاوى ج�29. ص٣20.  )1(
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لتحري�م ما عداه معن�ى - وقال - وهذا ه�و الصحيح يف هذا 
النوع وال تقوم مصالح اخللق إال به. اه�)1(. والتطهري وس�يلة 

من وسائل التخلص من احلرام.

وقال الكاساين:

»كل يشء أفس�ده احل�رام والغال�ب علي�ه احل�الل ف�ال ب�أس 
ببيعه«.)2( اه�.

وقال ابن نجيم:

»إذا غل�ب ع�ىل ظنه أن أكثر بياعات أهل الس�وق ال ختلو عن 
الفساد فإن كان الغالب هو احلرام تنزه عن رشائه. ولكن مع هذا 

لو اشرتاه يطيب له«)٣(.اه�.

وقال أيًضا: 

»إذا اختل�ط احلالل باحلرام يف البل�د فإنه جيوز الرشاء واألخذ 
إال أن تقوم داللة عىل أنه من احلرام«)٤(. اه�. 

بدائع الفوائد ج� ٣ ص2٥٧.  )1(
بدائع الصنائع اجلزء اخلامس ص1٤٤.  )2(

األشباه والنظائر البن نجيم ص12٥.  )٣(

األشباه والنظائر البن نجيم ص12٥.  )٤(
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وقال العز بن عبد السالم:

»وإن غل�ب احلالل بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حالل 
ج�ازت املعاملة. ك�م لو اختلطت أخته من الرض�اع بألف امرأة 

أجنبية«)1(. اه�.

وقال الزركيش:

»ل�و اختل�ط درهم أو دراه�م حرام بدراهم ل�ه، ودهن بدهن 
ونحوه من املثليات ومل يتميز فصل قدر احلرام ورصفه ملن هو له 

والباقي له«)2(. اه�.

ويف ض�وء م�ا ذك�ر نس�تطيع ختري�ج مس�ألتنا - ت�داول أس�هم 
ال�رشكات بيًعا ورشاًء عىل مس�ألة اختالط احلرام اليس�ري باحلالل 
الكثري، وقد تقدم توجيه ذلك وظهر لنا من أقوال أهل العلم جواز 

التعامل هبذا املال املختلط. ويزيد يف توضيح ذلك املسألة التالية: 

٤ - لألكثر حكم الكل:

 قد يعرب عن هذه املسألة بتعبري آخر هو احلكم لألغلب، وهذه 

قواعد األحكام ج�1 ص٧2-٧٣.  )1(
املنثور ج�2 ص2٥٣.  )2(
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املسألة ذكرها علمء الفقه واألصول وخرجوا عليها جمموعة من 
اجلزئيات، ومنها بيع العبد وله مال وبيع احلامل وغريمها.

وفيم ييل مجلة من نصوصهم يف هذه املسألة. 

قال البعيل احلنبيل: 

األكل من مال َمْن ماله حرام هل جيوز أم ال؟ 

يف املس�ألة أربع�ة أق�وال، الثال�ث منه�ا إذا كان األكثر احلرام 
ح�رم. وإال فال. إقامة لألكث�ر مقام الكل قطع به ابن اجلوزي يف 

املنهاج. اه�)1(.

وق�ال اب�ن مفلح نحو ه�ذا يف كتاب�ه اآلداب الرشعي�ة واملنح 
املرعية)2(.

وقال البهويت: 

»ال حيرم ما كان من حرير وغريه إذا اس�تويا ظهوًرا ووزًنا، أو 
كان احلري�ر أكثر وزًنا والظهور لغريه، وكذا إذا اس�تويا ظهوًرا؛ 
ألن احلري�ر لي�س بأغل�ب، وإذا انتف�ى دلي�ل احلرم�ة بقي أصل 

القواعد والفوائد ص96-9٧.  )1(
انظر ج�1 ص٤٤1.  )2(
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اإلباح�ة - وق�ال أيًضا - إن�م غالبه حرير ظهوًرا حيرم اس�تعمله 
كاخلالص؛ ألن األكثر ملحق بالكل يف أكثر األحكام«)1(. اه�.

وق�ال احلصني الش�افعي: »إذا ركب احلرير م�ع غريه مما يباح 
استعمله كالكتان وغريه ما حكمه؟ 

ينظر إن كان األغلب احلرير حرم، وإن كان األغلب غريه حل 
تغليًبا جلانب األكثر إذ الكثرة من أسباب الرتجيح« اه�)2(.

ويمكن أن يكون من جزئيات هذه املس�ألة بيع الش�جر وعليه 
ثم�ره الذي مل يب�ُد صالحه، إذ ال خيفى أنه ال جي�وز بيع الثمر إال 
بعد بدو صالحه، ولكن ملا كانت الثمرة تابعة لألصل وهي قليلة 
القيمة بجانب قيمة األصل جاز ذلك إذ احلكم لألغلب. وجيوز 
تبًعا ما ال جيوز اس�تقالاًل وهلذه املس�ألة جزئيات كثرية يف أبواب 
العبادات واملعامالت. ونظًرا إىل أن الغالب عىل األسهم موضوع 
البح�ث اإلباحة واحل�رام فيها قليل بالنس�بة إلباح�ة غالبها فإن 
ختريج حكم التعامل هبذه األسهم بيًعا ورشاًء ومتلًكا عىل مسألة 
احلك�م لألغلب ظاهر ال حيتاج إىل مزي�د من التوجيه والتحرير، 

كشاف القناع ج�1 ص 2٨1.  )1(
كفاية األخبار ج�1 ص100.  )2(
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وم�ا قدمناه من نصوص فقهية ق�د يكفي يف القناعة بجواز متلك 
ذلك وبيعه ورشائه ما دام الغالب واألكثر فيه مباًحا.

٥ - ما ال جيوز التحرز منه فهو عفو: 

هذه املسألة ذكرها علمء الفقه واألصول، وفرعوا عليها كثرًيا 
من اجلزئيات يف العبادات واملعامالت، واعتربوا ما ينطبق عليها 
من األمور املعفو عنها. وتقريًرا هلذه املسألة حيسن بنا إيراد بعض 
من نصوص الفقهاء ليتسنى لنا بعد التسليم هبا وبم ينطبق عليها 
من جزئيات ختريج مس�ألتنا - تداول أس�هم الرشكات - عليها 

فنقول: قال الرخيس:

»إذا انتض�ح عليه من البول مثل رؤوس اإلبر مل يلزمه غس�له 
ألن�ه في�ه بل�وى فإن م�ن بال يف ي�وم ري�ح الب�د أن يصيبه ذلك 
خصوًصا يف الصحاري، وقد بينا أن ما ال يس�تطاع االمتناع عنه 

يكون عفًوا«.)1( اه�.

وق�ال يف اهلداي�ة مع رشح�ه: »القليل ال يمك�ن االحرتاز عنه 
وال يس�تطاع االمتن�اع عنه فس�قط اعتباره دفًع�ا للحرج، كقليل 

املبسوط ج�1 ص٨6.  )1(
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النجاسة وقليل االنكشاف«)1(. اه�.

وقال الباجي: 

»ما ال يمكن االحرتاز منه فمعفو عنه«)2(.

وقال البهويت:

»إن ما يش�ق نزحه كمصانع طري�ق مكة ال ينجس بالبول وال 
بغريه حتى يتغري«.)٣( اه�.

وقال يف موضع آخر:

»ويعفى عن يس�ري طني ش�ارع حتققت نجاس�ته ملشقة التحرز 
منه، ويعفى عن يس�ري سلس بول مع كمل التحفظ منه للمشقة، 
ويعفى عن يس�ري دخان نجاس�ة وغبارها وبخارها ما مل يظهر له 
صف�ة يف اليشء الطاهر. وقال مجاعة: ما مل يتكاثف لعر التحرز 

عن ذلك«.)٤( اه�.

اهلداية مع رشحه ج�1ص20٣،ص٥2٨.  )1(
املنتقى رشح املوطأ ح� 1 ص62.  )2(

كشاف القناع ج�1 ص٤1.  )٣(
كشاف القناع ج�1 ص192.  )٤(
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وقال يف موضع آخر: 
»ثي�اب الفقراء ال ختل�و من خرق غالًب�ا، واالحرتاز عن ذلك 

يشق فمعفي عنه«.)1( اه�.
وقال يف موضع آخر: 

»ال يص�ح أن يبي�ع الوكيل نس�أ - إىل أن قال - أم�ا ما يتغابن 
الن�اس بمثل�ه ع�ادة كالدرهم يف الع�رشة فمعفو عن�ه ال يضمن 

الوكيل وال املضارب ألنه ال يمكن التحرز عنه«.)2( اه�.

وق�ال يف موض�ع آخ�ر: »ال تص�ح رشك�ة عن�ان ومضارب�ة 
�ا كثرًيا عرًفا؛ ألنه ال ينضبط غش�ه  بمغش�وش من النقدين غشًّ
ف�ال يتأتى رد مثل�ه؛ ألن قيمته تزيد وتنق�ص فهي كالعروض. 
وال فل�وس ول�و نافق�ة؛ ألهنا ع�روض. وال نقرة وه�ي التي مل 
ت�رضب؛ ألن قيمته�ا تزي�د وتنقص فأش�بهت الع�روض. وال 
أث�ر هنا - أي يف رشك�ة العنان واملضارب�ة - وال يف الربا وغريه 
كالرصف والقرض لغش يس�ري ملصلحة، كحبة فضة ونحوها 

يف دينار ألنه ال يمكن التحرز منه«. اه�.

كشاف القناع ج�1 ص296.  )1(

كشاف القناع ج�1 ص٤٥٧.  )2(



)292(

وقال النووي: 

»األصل أن بيع الغرر باطل للحديث واملراد ما كان فيه غرر ظاهر 
يمكن التحرز عنه فأما ما تدعو إليه احلاجة وال يمكن االحرتاز عنه 
كأس�اس ال�دار ورشاء احلامل مع احتمل أن احلم�ل واحد أو أكثر 
وذك�ر أو أنثى وكامل األعضاء أو ناقصها، وكرشاء الش�اة التي يف 

رضعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه باإلمجاع« اه� )1(.

الشك أنه باستعراض واقع الرشكات املسامهة وأثرها املحسوس 
يف املس�امهة يف تأم�ني اخلدم�ات العام�ة للمجتمع�ات واعتباره�ا 
بذلك عنرًصا فعااًل يف املجال االقتصادي للبالد، واعتبارها بذلك 
ا للدول يف قدرهت�ا عىل توفري أس�باب الرفاهية والرخاء  س�نًدا قويًّ
لشعوهبا. إننا باستعراضنا واقع هذه الرشكات يتضح لنا أهنا تعترب 
يف الكي�ان االقتصادي للبالد حاج�ة ملحة ال غنى ألي دولة عنها، 
كم أن اللجوء إليها من قبل األفراد الستثمر مدخراهتم فيها حاجة 
تتصف باإلحلاح البالغ. وإذا كانت جمالس إدارهتا أجازت توجهها 
إىل االقرتاض من البنوك الربوية، وإىل إيداع ما لدهيا من سيولة يف 
البنوك الربوية الس�تثمرها بطريق الربا، فهذا التوجه وما يؤثره من 

املجموع ج�9 ص 2٥٨.  )1(
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نتائ�ج حمرمة فإن أثر ه�ذا احلرام يف كيان الرشكة يعترب يس�رًيا. مع 
بقاء اإلثم عىل اآلخذين به من جمالس الرشكات. 

وهذا يعني إمكان تطبيق هذا اجلزء اليسري املحرم عىل القواعد 
الت�ي ج�رى ذكره�ا يف بحثنا هذا، وج�رى ذكر أمثل�ة جلزئياهتا 

املخرجة عليها، وجرى إيراد نصوص بعض الفقهاء عنها. 

وبالتايل جواز إمكان ختريج حكم تداول أس�هم هذه الرشكات 
بيًعا ورشاًء ومتلًكا عىل هذه القواعد، واعتبار تداول هذه األس�هم 
جزئية من جزئيات هذه القواعد، فلئن كانت هذه األسهم ممزوجة 
بيشء يس�ري من احل�رام وغالبها حالل فإن احلاج�ة العامة لتداول 
هذه األسهم قائمة وملحة، وهي تقتيض اغتفار هذا اليسري املحرم 
يف حجم السهم، وعدم تأثريه عىل جواز تداوله. كم أن هذا اجلزء 
اليس�ري املحرم يعترب تبًع�ا ملا غالبه احلالل كتبعية الث�مر التي مل يبد 
صالحه�ا لألصول يف ج�واز بيعها م�ع أصلها مع أهن�ا منفردة ال 

جيوز بيعها حتى يتم صالحها، فيجوز تبًعا ما ال جيوز استقالاًل.

وحيث إن احلكم للغالب إباحًة أو حظًرا فإن الغالب عىل السهم يف 
الرشكة - موضوع بحثنا - اإلباحة، وتأسيًسا عىل أن اختالط القليل 
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املحرم بالكثري املباح ال يؤثر عىل صحة تداول هذا املال املختلط بيًعا 
ورشاًء ومتلًكا فإن الس�هم يف الرشكة مال خمتلط غالبه حالل وقليله 
حرام، والعربة للغالب حتريًم أو حتلياًل، وحيث إن الغالب يف السهم 
املختلط حالل، واحلرام فيه يس�ري، فإن تطبيق مسألة احلكم للغالب 

عىل تداول هذه األسهم ظاهر يتضح منه اجلواز.

 ونظًرا إىل أن احلاجة العامة، سواء أكانت للمجتمع أم للدولة، 
تنزل منزلة الرضورة لألفراد فإن حاجة املجتمع إىل تداول أس�هم 
ه�ذه الرشكات بيًعا ورشاًء ومتل�ًكا حاجة ملحة ظاهرة ال ينكرها 
ذو نظر عادل وفقه دقيق. كم أن حاجة الدولة إىل توجيه الثروات 
الشعبية لإلسهام يف توفري اخلدمات العامة ألفرادها حاجة تفرضها 
عليها مس�ؤولياهتا جتاه ش�عبها، والغالب أن عجزه�ا منفردة عن 
حتقيق ذلك قائم ؛ لذلك كله نس�تطيع القول بجواز تداول أس�هم 
ه�ذه ال�رشكات بيًع�ا ورشاًء وتوس�ًطا ومتل�ًكا، وإن كان الس�هم 
يف ه�ذه ال�رشكات خمتلًطا بحرام يس�ري مغم�وس يف حالل كثري، 
ل منزلة الرضورة الفردية. مع  فاحلكم للغالب. واحلاجة العامة ُتنَزَّ
األخذ يف االعتبار أن إجازة تداول أس�هم هذه الرشكات مرشوط 

بأن يكون نشاط الرشكة أصله مباح.
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وختاًم�ا هلذا البحث وإكماًل لتص�وره وتصويره وتقييًدا ملا قد 
يكون فيه من إطالق ُأورد ما ييل: 

أواًل: حين�م نقول بجواز متلك هذه األس�هم من الرشكات - 
موض�وع بحثنا - وجواز الترصف فيها بيًعا ورشاًء ومتلًكا وغري 
ذل�ك م�ن أن�واع الترصف�ات الرشعية، فإن�ه ال يص�ح ملن متلك 
ش�يًئا من هذه األس�هم ب�أي طريق من طرق التمل�ك واحلال أّن 
يف عائدها يس�رًيا من الكس�ب غ�ري املباح أن يدخ�ل يف ماله هذا 
الكس�ب املحرم من الس�هم يف الرشكة، وال أن حيتسبه من زكاته 
وال صدق�ة تعبدي�ة، وال أن خيرجه مما يعترب وقاي�ة ملاله بأي وجه 
م�ن الوج�وه املعت�ربة رشًعا، ب�ل جيب علي�ه حينم يقب�ض ربح 
السهم أن يقدر منه الكسب احلرام فيبعده عن ماله بإنفاقه يف أي 
وج�ه من وجوه الرب عىل س�بيل التخلص من�ه. وال يقال بأن هذا 
اجلزء احلرام خمتل�ط باجلزء احلالل اختالًطا ال يتميز أحدمها عن 
اآلخ�ر، ف�إن هذا اإليراد، ق�د أجاب عنه ابن الع�ريب رمحه اهلل يف 

كتابه أحكام القرآن عىل قول اهلل تعاىل:

ۓ              ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 

ۓ  ڭ  چ )البقرة: 2٧٨(.
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فقال: »ذهب بعض الغالة من أرباب الورع إىل أن املال احلالل 
إذا خالطه حرام حتى مل يتميز ثم أخرج منه مقدار احلرام املختلط 
ب�ه مل حيل، ومل يطب؛ ألنه يمك�ن أن يكون الذي بقي هو احلرام، 
وهذا غلو يف الدين، فإن مل يتميز فاملقصود منه ماليته ال عينه. ولو 
تلف لق�ام املثل مقامه فاالختالط إتالف لتميزه، كم أن اإلهالك 

ا ومعنى. واهلل أعلم«.)1( اه�. إتالف لعينه، وهذا بني حسًّ

وق�ال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة رمح�ه اهلل: »من اختل�ط بمله 
احلالل احلراُم أخرج قدر احلرام والباقي حالل له«.)2( اه�. 

ويقول ابن القيم رمحه اهلل: »إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر 
من�ه أخ�رج مقدار احلرام وح�ل له الباقي بال كراهة، س�واء كان 
املخرج عني احلرام أو نظريه؛ ألن التحريم مل يتعلق بذات الدرهم 
وجوهره، وإنم تعلق بجهة الكسب فيه، فإذا خرج نظريه من كل 

وجه مل يبق لتحريم ما عداه معنى«.)٣( اه�.

اجلزء األول ص�2٤٥.  )1(
جمموع الفتاوى ج�29 ص2٧٣.  )2(

بديع الفوائد ج�٣ ص2٥٧.  )٣(
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ثانًيا: إن املساهم وحده مهم كان حريًصا عىل التورع والتنزه عن 
املكاسب املشبوهة احلرام، ال يستطيع أن يمنع الرشكة من مزاولتها 
النش�اط مع البنوك الربوية ألخذ قروض منها بفائدة أو إيداعها ما 
لدهيا من س�يولة الستثمرها فيها بفائدة حتى اقتضاء سحبها منها، 
وه�و ب�ني أمرين، ال ثالث هل�م، إما أن يعزل نفس�ه من الدخول يف 
املس�امهة يف ال�رشكات، ويف هذا م�ا فيه من إيق�اع الناس يف حرج 
ومش�قة حينم يقال بذلك، وإما أن يدخل مسامًها فيها ويتحرز عن 
الكسب احلرام باالجتهاد يف تقديره ثم إخراجه عن ماله ورصفه يف 
مصارف الرب واإلحسان، وهذا هو الظاهر والصحيح إن شاء اهلل. 

وهبذا نس�تطيع القول بأن الفرد من املواطنني حمتاج إىل استثمر 
م�ا ادخره م�ن مال فيم يس�تطيع االس�تقالل باس�تثمره بنفس�ه، 
ك�م أنه حمت�اج إىل اس�تثمر ذلك يف ح�ال عجزه عن االس�تقالل 
باس�تثمره، وذلك بمجموعة طرق أضمنها وأسهلها اإلسهام يف 
ه�ذه ال�رشكات، وهو يف نفس األمر عاجز ع�ن منع الرشكة من 

االستثمر يف وجوه خمتلطة باحلالل واحلرام.

ثالًثا: إننا حينم نقول بجواز تداول أسهم الرشكات - موضوع 
بحثنا - بيًعا ورشاًء وتوسًطا ومتلًكا ومتليًكا، فهذا القول ال يعني 
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أن م�ا تق�وم عليه املجال�س اإلدارية هل�ذه الرشكات م�ن التقدم 
للبنوك الربوية بأخذ تس�هيالت متويلية ملش�اريعها، أو بإيداع ما 
لدهيا من س�يولة الس�تثمرها بطريق املراباة ال نقول بجواز ذلك 
م�ن هذه املجالس، بل هي آثم�ة يف صنيعها داخل كل عضو من 
أعضائها يف اللعنة التي ذكرها ملسو هيلع هللا ىلص حينم قال: » لعن اهلل آكل الربا 

وموكله وشاهده وكاتبه«.

 فعض�و إدارة جمل�س أي رشكة من رشكات املس�امهة التي 
تأخ�ذ من البنوك وتعطيها بالفوائد الربوية حينم يعطي صوته 
يف ق�رار يتخ�ذه جمل�س اإلدارة بذل�ك يعت�رب آكاًل الربا حينم 
تأخ�ذ رشكت�ه فوائد بنكي�ة تض�اف إىل موارد ه�ذه الرشكة، 
ك�م يعترب م�وكاًل الربا حينم ُتعطِي رشكت�ه فوائد بنكية. وهو 
باش�رتاكه يف إع�داد ق�رار من جمل�س اإلدارة بذلك مس�تحق 
للعنت�ني لعن�ة األكل ولعن�ة التأكي�ل. فليتِق اهلل رؤس�اء هذه 
املجالس وأعضاؤها وليعلموا أن الدنيا لن تغني عن اآلخرة، 
وأن م�ن أظلم الن�اس من ظل�م الناس للن�اس، وأن الرشكة 
ومس�امهيها لن تكون وقاي�ة لواحدهم حينم يق�ف أمام رب 
العامل�ني حمفوًفا باللعنة واإلبع�اد عن رمحة اهلل. وله يف اخلروج 
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ع�ن التأثي�م واللعن طري�ق التحفظ أو املخالف�ة يف قرار يعده 
املجلس بالتعامل مع البنوك أخًذا أو إعطاًء.

ق�د يق�ول أحد أعضاء رشك�ة من هذه الرشكات املس�امهة ما 
دامت احلاجة مربًرا لتداول أسهم الرشكة، واحلال أهنا تأخذ من 
البن�ك وتعطيه، وأن تداول هذه األس�هم بيًعا ورشاًء وغري ذلك 
م�ن أنواع الترصف�ات الرشعية، ال يعترب داخ�اًل يف اللعن الوارد 
عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال كراهة يف ذلك بع�د إخراج اجلزء احلرام 
م�ن الرب�ح، ورصفه يف وجوه اخل�ري، فإن الرشكات املس�امهة ال 
تلج�أ إىل البن�وك إال حت�ت طائل�ة احلاجة امللحة، ك�م أهنا ال جتد 
جمااًل الس�تثمر ما لدهيا من سيولة إال عن طريق البنوك، فلمذا ال 
تك�ون هذه احلاجة مربًرا لصنيع جمال�س إدارة هذه الرشكات يف 

دخوهلا مع البنوك الربوية يف األخذ والعطاء بطريق الفائدة؟
 واجل�واب ب�أن هناك فرًقا بني املس�اهم والرشكة ممثلًة يف جملس 
إدارهت�ا، ذل�ك أن املس�اهم ال ق�درة ل�ه يف ختلي�ص الرشك�ة ع�ن 
التعام�ل بالربا، وهو حمتاج حاجة ملحة إىل اس�تثمر مدخراته فيم 
ال يس�تطيع االستقالل باستثمره بنفسه، أما الرشكة ممثلة يف جملس 
إدارهتا فلدهيا خيارات كثرية تستطيع االستعاضة هبا عن الدخول 
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م�ع البن�وك يف معامالت ربوي�ة، أهم هذه اخلي�ارات الدخول مع 
كبار املستثمرين من أبناء اإلسالم ومع البنوك اإلسالمية يف عقود 
السلم واملرابحة واملشاركة والتأجري مع الوعد بالتمليك. وبوجود 
املص�ارف اإلس�المية وجمموعاهت�ا تنقطع حج�ة أي رشكة تتعلل 

باضطراره�ا إىل اللجوء إىل البنوك الربوية، قال تعاىل: چڱ  ڱ    
ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀچ )الط�الق: 2 – ٣( 

ومن ترك شيًئا هلل عوضه اهلل خرًيا منه واهلل املستعان.
رابًع�ا: إن احلاج�ة امل�ربرة لت�داول ه�ذه األس�هم ال تعت�رب ما 
دامت جمرد دعوى حتى تثبت، فمتى اس�تطاع الفرد أن جيد جمال 
اس�تثمر يف وجه من وجوه االس�تثمر ال ش�بهة يف كسبه وال غبار 
عىل التوجه باالس�تثمر عن طريقه، وكان عنرص املخاطرة يف هذا 
املجال مقبوال فيجب عىل الفرد أن يس�تربئ لدينه وعرضه، وأن 
يكتفي بم هو حالل حمض عم فيه االش�تباه واالرتياب، فرس�ول 
، وبينهم أمور مشتبهات  ، واحلرام َبنينِّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »احلالل َبنينِّ
ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه 
وعرضه، ومن وقع يف الش�بهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى 
حول احلمى يوش�ك أن يقع فيه، أال وإن لكل ملك محى أال وإن 

محى اهلل حمارمه«.
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وأما من ال حيسن االستثمر أو ال جيد جمااًل يستطيع االستقالل 
باس�تثمر ما لديه من مال، أو كان وصيًّا عىل قصار أو أيتام يلزمه 
االجتار بأمواهلم حتى ال تأكلها الصدقة، ويلزمه األخذ باالحتياط 
يف البعد عن جماالت املخاطرة، فإن قواعد الرشيعة وأصوهلا جتيز 
هل�ذا الصن�ف من الن�اس االكتتاب يف ه�ذه ال�رشكات وتداول 
أس�همها بيًعا ورشاًء ومتلًكا ومتليًكا، مع األخذ يف اعتبار التحرز 
عن الكس�ب احلرام باالجتهاد يف تقدي�ره، ثم رصفه يف مصارف 

الرب واإلحسان عىل سبيل التخلص منه.
خامس�ا: انطالًقا م�ن مبدأ األم�ر بالتعاون عىل ال�رب والتقوى 
والنهي عن التعاون عىل اإلثم والعدوان، ورضورة اإلس�هام من 
كل مسلم بقدر طاقته واستطاعته يف األمر باملعروف والنهي عن 
املنك�ر، ونظًرا إىل أن الربا من أعظم اخلطاي�ا والكبائر ومل يتوعد 
اهلل أحًدا من أهل الكبائر باحلرب كم توعد بحرب من أرص عىل 

الربا أكال وتأكيال. 

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   چ  تع�اىل:  ق�ال 
چ  ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے     ے  

)البقرة: 2٧9-2٧٨(.
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وحيث قامت مصارف إس�المية أخذت عىل نفسها البعد عن 
الربا ما أمكنها ذلك، وجعلت يف تشكيالهتا اإلدارية هيئات رقابة 
رشعي�ة، ترج�ع إليها يف التأكد من س�المة نش�اطها االقتصادي، 
وتعطيها حق الرقابة عىل ذلك النشاط؛ فإن عىل الرشكات املسامهة 
ممثل�ة يف جمال�س إدارهت�ا التع�اون مع ه�ذه املصارف اإلس�المية 
وإيثارها عىل غريها بالدخول معها يف نش�اطات اقتصادية س�واء 
أكان ذلك مش�اركة أم مرابحة أم َس�َلًم أم استصناعا، واحتساب 
ذلك عند اهلل عماًل صاحًلا يثابون عليه، فضاًل عن اعتبار ذلك من 

ثمر التقوى وأسباب الرزق الواسع والكسب احلالل.

وانطالًقا من مبدأ كمل الدين بالنصيحة هلل ولرس�وله ولكتابه 
وألئمة املسلمني وعامتهم، فإن املصارف اإلسالمية تعترب مرفًقا 
ا إسالميًّا جيب عىل كل مسلم بذل النصح هلذه املصارف  اقتصاديًّ
فيم جيده عليها من مالحظات، وذلك بإبالغ هذه املالحظات إىل 
هيئات الرقابة الرشعي�ة فيها، مدعومة بم يثبتها، ويف حال انتفاء 
املالحظة عليها الدخول معها يف االستثمر واإليداع، والبعد عن 
البنوك الربوي�ة تعاوًنا عىل الرب والتقوى، واس�تعاضة بالذي هو 

خري عن الذي هو أدنى وأحط.
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سادًسا: يكثر من املواطنني طرح استفتاءات عن حكم اإليداع 
ا،  يف البن�وك الربوية بقصد حفظ النقود فيها دون اس�تثمرها ربويًّ
وتصدر الفتاوى بجواز ذلك برشط أال جيد املودع غريها. وحيث 
إن اإليداع يف البنوك الربوية يساعدها عىل توسيع نشاطها الربوي 
أخ�ًذا وعط�اًء، ويعترب امل�ودع متعاوًنا مع هذه البن�وك من حيث 
احلقيق�ة والواق�ع، وإن مل يقصد ذل�ك، فإن كان�ت احلاجة قائمة 
بحيث ال يوجد مرصف إسالمي حمل ثقة واطمئنان يقبل الوديعة، 

فال بأس بذلك تنزياًل للحاجة العامة منزلة الرضورة للفرد. 

ولكن بعد وجود املصارف اإلسالمية لالستثمر املضمونة من 
قب�ل الدول�ة كضمن البن�وك األخرى يف البالد، بع�د وجود هذه 
املص�ارف مل تكن احلاجة لإليداع يف البنوك الربوية قائمة. وعليه 
ف�إن التوجيه بعدم اإليداع يف هذه البنوك الربوية متجه ملا فيه من 
نتيجة التعاون عىل اإلثم والعدوان، وإذا كان ألحد مالحظة عىل 
هذه املصارف اإلس�المية، فإن هذه املالحظة ال جتيز إيثار البنوك 
الربوية عليها، بل يتعني إيثارها يف اإليداع عىل هذه البنوك الربوية 

وتقديم املالحظات عليها إىل هيئات الرقابة الرشعية فيها.
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س�ابًعا: إذا كان�ت رشك�ة املس�امهة يف ط�ور التأس�يس وق�د 
ن�ص يف نظامه�ا ع�ىل أن للرشك�ة احل�ق يف أخذ تس�هيالت من 
البن�وك الربوية، أو إيداع ما لدهيا من س�يولة وأخذ فوائد ربوية 
وإعطائه�ا يف مقاب�ل هذا التعامل من الرشكة م�ع البنوك، فأرى 
أن الدخول مع هذه الرشكة يف اش�رتاك تأسيس�ها، س�واء أكان 
املشرتك مس�امًها أم مؤسًسا، أرى أن ذلك من قبيل التعاون عىل 
اإلث�م والع�دوان؛ ألن النص يف نظامها عىل أخ�ذ الربا وإعطائه 
يعت�رب إث�ًم وعدواًن�ا وانتهاًكا حلرم�ة من أخط�ر املحرمات التي 

حرمها اهلل ومن أعظمها.

ودخول املش�رتك فيها مؤسًس�ا أو مس�امًها يعني رضاه وقبوله 
لنظ�ام الرشك�ة ب�م يف ذل�ك ه�ذا النص اآلث�م، حيث دخ�ل فيه 
مش�رتًكا وهو يعل�م أن نظامها التعامل الرب�وي أخًذا أو إعطاًء، 
وسواء أكان دخوله يف هذه الرشكة مسامًها أم مؤسًسا بقليل من 

اإلسهام فيها أو بكثري، فإن حكمه عدم اجلواز سواء. 

ولعل مستش�كاًل يقول: لقد أجزت للمس�اهم أن يش�رتك يف 
متل�ك م�ا يريده من رشكات املس�امهة، ولو كان منه�ا تعامل مع 
البن�وك الربوي�ة، ف�م وج�ه الفرق ب�ني القول بمنع االش�رتاك يف 
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رشك�ة يف ط�ور التأس�يس ويف نظامها إجازة التعام�ل مع البنوك 
الربوي�ة، وب�ني القول بإجازة التملك يف رشكات مس�امهة قائمة 

تتعامل مع البنوك الربوية؟ 

واجلواب عن ذلك بأن رشكات املسامهة القائمة نشرتط جلواز 
متلك أس�همها أن يكون نظامها خالًيا من النص عىل التعامل مع 
البن�وك الربوي�ة. فإذا أمج�ع أعض�اء جمالس إدارهت�ا أو صدرت 
قراراهت�م باألكثر بمنع التعامل م�ع البنوك الربوية كان هلم احلق 
يف ذلك م�ن اجلانب الرشعي، ومن اجلانب النظامي. حيث إهنم 
يف منعه�م الرشكة من التعام�ل مع البنوك مل خيالفوا نظام الرشكة 
وإذا كان من أحد أعضاء جملس اإلدارة اعرتاض عىل إجازة قرار 
يصدر من جملس اإلدارة بالتعامل مع البنوك الربوية بإجازة الربا 
أخ�ًذا أو إعط�اًء كان له احلق يف التحفظ عىل ذل�ك القرار رشًعا 
ونظاًم�ا. وال يعترب يف موقفه الس�لبي خمالفا لنظ�ام الرشكة، هذا 
م�ن جانب، ومن جانب آخ�ر فإن الرشكة يف ح�ال إقدامها عىل 
التعام�ل م�ع البن�وك الربوية فإننا نش�رتط جلواز متلك أس�همها 
والترصف فيها بيًع�ا ورشاًء أن يكون العائد الربوي من التعامل 

مع البنوك قليال بالنسبة للعوائد االستثمرية املباحة للرشكة.
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أما املس�امهة يف رشكة يف طور التأسيس ينص نظامها عىل جواز 
التعام�ل م�ع البنوك الربوي�ة إيداًع�ا أو اقرتاًضا بطري�ق الفائدة ، 
فاملساهم سواء كان مؤسسا أو كان مسامها قد دخل يف الرشكة عىل 
عل�م من عدواهنا وتأثيمها فقد تع�اون معها عىل اإلثم والعدوان، 
وهو يف نفس األمر - ال سيم إن كان مؤسسا أو كان عضو جملس 
إدارة يف الرشكة - ال يستطيع أن يقف من تعاملها مع البنوك موقًفا 
معارضا؛ ألنه بدخوله مع الرشكة ملتزم بنظامها، ويف ذلك النظام 
الن�ص عىل جواز تعاملها مع البن�وك بالربا فهذا وجه التفريق بني 

القولني، وهو وجه له أثر يف اختالف احلكم.

ثامنا: إذا كانت رشكة املسامهة حتت سلطة غري مسلمة كرشكة 
هيودية أو نرصانية أو غري ذلك من األديان األخرى غري اإلسالم، 
ف�إن كان املس�اهم ال يس�تطيع بدخول�ه يف الرشك�ة أن يغ�ري من 
سياس�تها املالية واالس�تثمرية ش�يًئا فال يظهر يل جواز متلك يشء 
من أس�همها؛ ألن القائم�ني عىل هذا النوع من الرشكات ليس�وا 
أه�ال للثق�ة واالطمئن�ان بحك�م كفرهم ب�اهلل، وع�دم التزامهم 
بأوامره ونواهيه، ال سيم فيم يتعلق بالربا مع البنوك ومع العمالء، 
س�واء يف البي�ع وال�رشاء واإلق�راض واإلي�داع وال�رصف، وما 
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يمتزج بالعقود التي جترهيا الرشكة من اجلهالة والغرر، والرشوط 
املوجبة للفس�اد أو البطالن وهذا يعني أن مكاسب هذا النوع من 
الرشكات كلها موضع نظر وحذر ففيها ما هو كسب آثم خبيث 
وه�و الرب�ا الرصي�ح وم�ا كان من مكاس�بها من غ�ري ذلك، فهو 

كسب مشبوه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام.

أما إذا كان املس�اهم فيها له قدرة عىل تغيري سياس�تها املالية بم 
يتفق مع القواعد واألصول واألحكام اإلس�المية فإن مس�امهته 
يف التمل�ك فيه�ا ويف إدارهتا واحل�ال أنه قادر وع�ازم عىل فرض 
إرادت�ه املتفقة مع املقتضيات الرشعية إن دخوله يف هذا النوع من 
الرشكات يعترب حس�نة من احلسنات التي يثاب عليها، كم يعترب 

إسهاما يف إحقاق احلق وإزهاق الباطل.

التنمي�ة  بن�ك  يف  علمي�ة  ن�دوة  يف  اش�رتكت  أنن�ي  وأذك�ر 
اإلس�المي، وكان موض�وع الندوة بحث حكم متلك أس�هم يف 
رشكات مس�امهة أصل نش�اطها االقتصادي مباح، وقد كان من 
مجل�ة حضور ه�ذه الندوة س�عادة الوجي�ه صالح كام�ل، فذكر 
أن جمموع�ة الربك�ة س�امهت يف رشكات أجنبي�ة فيه�ا جتاوزات 
حمرمة ومش�بوهة، وأنه اس�تطاع أن حيول أكثر من مخسني رشكة 



)٣0٨(

مس�امهة إىل االلتزام باألحكام الرشعية، حيث إن مركزه املايل يف 
ال�رشكات مكنه من ف�رض إرادته الرشعية ع�ىل جمالس إدارهتا، 
وأنه بالفعل زاول هذا االجتاه عن طريق تلوحيه باالنسحاب منها 
إذا مل خيضع�وا إلرادت�ه املتمثلة يف حتويل اجت�اه هذه الرشكات إىل 
منعطفات رشعية إس�المية، فتم له ما أراد. فإذا كان املس�اهم يف 
هذه الرشكات عىل هذا املس�توى من القدرة عىل التأثري عىل هذا 
االجتاه وذلك بتحويله إىل اجتاه س�ليم، ف�إن تغيريه املنكر يف هذه 
الرشكات ال يتم إال بدخوله فيها مس�امًها، وال شك أن ما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب، واألعمل بالنيات.

فم�ن كان كذلك فيجوز له الدخول يف هذه الرشكات مس�امها 
ومؤسس�ا ولك�ن برشطني أحدمها خل�و أنظمتها م�ن النص عىل 
التعام�ل بالرب�ا والث�اين غلبة الظن ع�ىل دخوله يف ه�ذا النوع من 
الرشكات بأنه سيكون له تأثري يف حتويل سياستها املالية واالستثمرية 
إىل ما يتفق مع املقتضيات الرشعية، وبرشط أن ينس�حب منها إذا 
وجد نفس�ه عاجًزا عن التأثري عىل جمال�س إدارهتا بالتزامها املنهج 

اإلسالمي يف وجوه االستثمر. 

هذا ما تير إيراده وباهلل التوفيق واهلل املستعان.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل وحده، وصىل اهلل وس�لم عىل م�ن ال نبي بعده حممد 
وعىل آله وصحبه، وبعد:

فإن علم االقتصاد علم له أصوله وقواعده، ومقومات اعتباره، 
وأس�باب انتعاش�ه أو ركوده، وال ش�ك أن املش�اكل الدولية يف 
املجتمعات وبني األفراد، تنش�أ يف الغالب من اختالف وجهات 
النظر يف شؤونه، ومن بغي بعضهم عىل بعض، ومن التعسف يف 

استعمل احلق وسوء التطبيق.

لقد ذهب علمء االقتصاد إىل تعريف علم االقتصاد بأنه العلم 
الذي يبحث يف ش�ؤون إنتاج الثروات وإش�باع احلاجات املادية 

لألفراد)1(.

وعرفه بعضهم بأنه العلم الذي يمرسه اإلنسان يف عمله اليومي، 
وهو يبحث يف ذلك اجلزء من عمل الفرد أو اجلمعة، الذي ينصب 

املوسوعة العربية امليرة.  )1(



)٣1٤(

عىل احلاجات املادية وطريقة استعمهلا لتوفري الرفاهية)1(.

وعرف�ه بعضه�م بأن�ه كل ما يف�يء منفعة اقتصادية، إلش�باع 
الرغب�ة بالطيب�ات، وأن الطيبات كل ما كان�ت له منفعة بمعناها 

االقتصادي)2(.

إنن�ا بتأملن�ا ه�ذه التعريف�ات الص�ادرة مم�ن مل يتقي�د بالقيود 
اإلس�المية يف الكس�ب واإلنف�اق، ن�رى أن املعي�ار املعت�رب لدى 
أصحاهب�ا إضف�اء الصبغ�ة القانوني�ة عىل كل م�ا يع�ود باملنفعة 
االقتصادية عىل احلركة اليومية، س�واء أكانت املنفعة االقتصادية 
نتيج�ة التعامل املباح بطيبات ما رزق اهلل أم كانت نتيجة التعامل 
يف املحرمات، كالتجارة يف اخلمور ومش�تقاهتا ومستلزماهتا، ويف 
ترويج األس�لحة بني الفئات املتقاتل�ة يف أوقات الفتن، أم كانت 
نتيج�ة االغتصاب والتعدي عىل حقوق اآلخرين وممتلكاهتم، أم 

كان ذلك أثًرا من آثار التعسف يف استعمل احلق.

عام  ط2،  السعود  أبو  حممد  لألستاذ  اإلسالمي  االقتصاد  يف  رئيسية  خطوط   )1(
1٣٨٨ه�.

عام  ط2،  السعود  أبو  حممد  لألستاذ  اإلسالمي  االقتصاد  يف  رئيسية  خطوط   )2(
1٣٨٨ه�.
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النظام�ان  االعتب�ار  ه�ذا  ويف  النظ�ر  ه�ذا  يف  يس�توي 
االقتصاديان، الرأسميل واالشرتاكي وما تفرع عن االقتصاد 
االش�رتاكي م�ن مذاه�ب اش�رتاكية تلتقي مع الش�يوعية يف 

إعطاء اجلمعة حرية الفرد.

فلئ�ن أعطى االقتصاد الرأس�ميل احلرية املطلق�ة للفرد يف مجع 
الثروة وتوزيعها، فقد أعطى االقتصاد االشرتاكي احلرية املطلقة 
للجمع�ة يف مجع الثروات وتوزيعها بغض النظر عن أي وس�يلة 

من وسائل اجلمع أو ظلم األفراد.

ونظ�ًرا إىل أن اإلس�الم دين يمزج بني امل�ادة والروح، ويعطي 
كل واح�د منهم نصيب�ه يف االعتبار؛ فال ي�رىض بطغيان أحدمها 

عىل اآلخر، وإن كان يرى املادة وسيلة لسلطان الروح.

وحي�ث إن لإلس�الم توجيهاته الكريمة يف اس�تحصال الثروة 
في�م ال يع�ود ع�ىل الف�رد أو عىل اجلمع�ة بالنق�ص أو التأثري عىل 

الرضوريات اخلمس: الدين، العقل، النفس، العرض، املال.

لذلك فإننا – نحن املسلمني – نقف من هذه التعاريف موقف 
املس�قط منها ما يتعارض مع الفلس�فة العامة لإلسالم نحو املال 
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كسًبا وإنفاًقا وما يتعارض مع ما يتميز به من قواعد عامة ومبادئ 
ثابتة تنتظم به العالقات االقتصادية بني الفرد واجلمعة.

ويف ضوء هذا املفهوم لالقتصاد اإلس�المي فإن علم االقتصاد 
يبح�ث يف وجوه أنش�طة األفراد واجلمعة بم يف�يء منفعة معتربة 
رشًع�ا م�ع املحافظ��ة ع�ىل اخل�ط الت�وازين ب�ني مصلح�ة الفرد  
ومصلح�ة اجلمع�ة، بحي�ث ال تطغ�ي إح�دى املصلحت�ني عىل 

األخرى بم يعود عىل األخرية بالرضر والنقيصة.

وهب�ذا يتضح أن كل نش�اط اقتصادي اس�تهدف املنفعة املادية 
م�ن خالل املس�اس بالعقيدة اإلس�المية - أصوهلا وفروعها عن 
طريق نرش مبادئ مناهضة هلا س�واء يف ذلك التأليف أو الرتويج 
أو بأي وس�يلة من وسائل النرش - فهو اقتصاد مردود وليس من 

االقتصاد اإلسالمي يف يشء.

وكل نشاط اقتصادي استهدف املنفعة املادية من خالل املساس 
بحرمة النفس املعصومة، كاملتاجرة يف األس�لحة بني املسلمني يف 
أوقات الفتن واالضطرابات بينهم فهو اقتصاد مردود وليس من 

االقتصاد اإلسالمي يف يشء.
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وكل نش�اط اقتص�ادي اس�تهدف املنفع�ة املادي�ة م�ن خ�الل 
املس�اس بس�المة العق�ل كاملتاج�رة يف املخ�درات، تصنيًع�ا أو 
تسويًقا أو تروجًيا، وسواء يف ذلك سائلها وجامدها، وكاملتاجرة 
باملواد األولية لصناعة املس�كرات ع�ىل من يقوم بتصنيعها مخوًرا 
كم�ن يبيع العنب عىل من يصنعها مخًرا، كل ذلك اقتصاد مردود 

وليس من االقتصاد اإلسالمي يف يشء.

وكل نشاط اقتصادي استهدف املنفعة املادية من خالل املساس 
بحرمة العرض كالنش�اطات االقتصادي�ة يف املتاجرة باألعراض 
مب�ارشة كافتت�اح دور البغاء، أو غري مب�ارشة كمبارشة مقدماهتا 
ومس�تلزمات تروي�ج س�وقها كتألي�ف ون�رش الكتب اجلنس�ية 
والصور املثرية ونرش املسلس�الت املثرية للغريزة بأي وس�يلة من 
وس�ائل النرش واإلعالم من مس�ارح ومالٍه وأندية ليلية وأجهزة 
املس�امع واملرائ�ي، كل ذلك اقتصاد م�ردود وليس من االقتصاد 

اإلسالمي يف يشء.

وكل نش�اط اقتص�ادي اس�تهدف املنفع�ة املادي�ة م�ن خ�الل 
املس�اس بحرم�ة مال املس�لم والتحيل عىل االعتداء عليه بس�لبه 
أو هنب�ه أو التحيل عىل أخ�ذه، كالنش�اطات االقتصادية املتمثلة 
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يف القمر والرهان والربا والغرر والغبن ورش�وة ذوي السلطات 
للتمك�ن من االعتداء وأخذ األموال بغري حق، كل ذلك اقتصاد 

مردود وليس من االقتصاد اإلسالمي يف يشء.
ونظ�ًرا إىل أن األث�من عنرص أس�اس يف اهلي�اكل االقتصادية، 
وأن األث�من تتس�ابق مع الزم�ن يف التكيف والتغ�ري والتبدل تبًعا 
لتغ�ري قنوات  املفاهيم االقتصادية وجتددها. فإن هلا دوًرا رئيًس�ا 

يف حركة االقتصاد.

قال يف املوسوعة العربية امليرة:
ومل�ا كان ثم�ن الس�لع املختلفة م�ن أهم العوام�ل التي حتكم 
ق�درة األف�راد ع�ىل إش�باع حاجاهتم، ف�إن علم االقتص�اد هيتم 
بدراس�ة الثم�ن وتقلباته. كذل�ك تتأثر الطاق�ة اإلنتاجية للنظام 
االقتصادي بالنقود  والبنوك والتجارة الدولية وفرتات االنتعاش 

واالنكمش. اه�.
هل�ذا، وملا صار يل م�ن مزيد ارتباط بدراس�ة خصائص النقود  
وأط�وار تقلباهت�ا ومراح�ل نش�أهتا، وألهن�ا اجلان�ب اآلخ�ر يف 
املبادالت التجارية والترصفات االقتصادية، فقد رغبت احلديث 
فيها واعتربت ما قدمته متهيًدا للدخول يف بحثها، واهلل املستعان.
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األثمان:
األثمن مجع ثمن، والثمن ما تدخله الباء يف املبادالت وال يلزم 
أن يك�ون الثم�ن نق�ًدا إال أنه الغالب فنقول: بع�ت هذه بعرشة، 
واس�تأجرت ه�ذه بث�مٍن، ويس�مى الثم�ن بالنقد، ومجع�ه نقود، 
وللنق�د أو الثم�ن خصائ�ص مت�ى  توف�رت  يف يشء اعترب ذلك 
ال�يشء ثمنً�ا، بغض النظر ع�ن عنارص تكوين ه�ذا اليشء وعن 

قيمته الذاتية.

وزي�ادة يف اإليض�اح فإن التعبري ع�ن الثمن بالنق�د، يعنى لغًة 
متيي�َز اليشء وتقدي�َر قيمته، قال يف القاموس وغ�ريه: النقد متييز 

الدراهم وغريها.
فاملعن�ى امللحوظ يف كلمة »نقد« املصدر ملحوظ يف كلمة نقد 
االس�م وهو قياس اليشء وتقويم ذاته، هلذا كانت  تسمية الثمن 

بالنقد ملحوظا فيها معنى التمييز والتقويم القياس.

وي�رى علمء االقتص�اد أن للنقد أربع خصائ�ص، إحداها أن 
يك�ون وس�يًطا للتبادل الع�ام. الثاني�ة أن يكون موجًب�ا لإلبراء. 
الثالثة أن يكون مقياًسا للقيم، الرابعة أن يكون مستودًعا للثروة.
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والصحيح فيم يبدو أن حتقيق واسطية التبادل العام يف أي نقد 
ما تستلزم اعتباره مقياًسا للقيم ومستودًعا للثروة.

وإذن فقد يكون من حتصيل احلاصل أن نش�رتط يف النقد أكثر 
من أن يكون واسطة للتبادل العام موجًبا لإلبراء. وبناًء عىل هذا، 
فيمكنن�ا أن نعرف النقد بم يمكن أن يكون أقرب تعريف جامع 

ومانع وذلك بقولنا:
ا وس�يًطا للتبادل مهم كان  »النقد هو كل يشء يلقى قبواًل عامًّ
ذلك اليشء وعىل أي حال يكون«. وهبذا يتضح لنا أن أي وسيط 
خاص للتبادل كالس�ندات اإلذنية والش�يكات والكمبياالت ال 

يمكن اعتبارها نقدا لفقدها صفة القبول العام.
ويف التعبري بكلمة »يلقى« دون التعبري بمضيها » لقي« إخراج 
للنقود الباطل التعامل هبا نظاًما أو عرًفا عن مس�مى النقود وَعمَّ 

هَلا من اخلصائص واألحكام.
ويف التعبري »بأي يشء« َقْصٌد للعموم الشامل، سواء أكان ذلك 
اليشء ذا ندرة عالية يف نفسه كالذهب والفضة والعمالت املعدنية 
أم كان ذا ن�درة نس�بية تكمن فيم يكون علي�ه الوضع االقتصادي 
للقائم�ني عىل إصداره من حيث الق�وة أو الضعف وما يتخذونه 
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م�ن إجراءات وحتفظ�ات متنع الفوىض يف اإلص�دار وحتافظ عىل 
الثق�ة العامة يف قبول�ه كاألوراق النقدية. ويف ه�ذا املعنى جاءت 

نصوص فقهية تؤكد أن النقد ما تم االصطالح عىل اعتباره.
فج�اء يف املدون�ة الكربى من كتاب ال�رصف لإلمام مالك بن 

أنس رمحه اهلل تعاىل ما نصه:
»ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى يكون هلا سكة وعني 

لكرهتها أن تباع بالذهب والَوِرق نظرة«. اه�.

وجاء عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل قوله:
وأم�ا الدرهم والدينار فم يعرف له حد طبعي وال رشعي، بل 
مرجع�ه إىل العادة واالصطالح؛ وذل�ك ألنه يف األصل ال يتعلق 
الغرض املقصود به بل الغرض أن يكون معياًرا ملا يتعاملون به.

والدراهم والدنانري ال تقصد لنفسها بل هي وسيلة إىل التعامل 
هب�ا، وهلذا كانت أثمنا – إىل أن قال – والوس�يلة املحضة التي ال 
يتعلق هبا غ�رض بمديتها وال بصورهتا حيصل هبا املقصود كيف 

ما كانت.اه�)1(.

اجلزء التاسع والعرشون من جمموع الفتاوى ص2٥1 ط مطابع الرياض.  )1(
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فقوله: حيصل هبا املقصود كيف ما كانت. رصيح يف أن  النقد 
ا باعتباره وسيلة للتبادل  عنده – رمحه اهلل – هو ما يلقى قبوال عامًّ

عىل أي صورة كان ومن أي مادة اختذ.

تقدمت لنا اإلشارة فيم تقدم بأن النقد عنرص مهم يف دنيا 
املب�ادالت العامة، وأن النقد هو ما يلق�ى قبواًل عاًما يف دنيا 
املب�ادالت وأن اعتباره لدى العموم يعنى اإلبراء به والرضا 
بتموله مس�تودعا للثروة ومقوًما للس�لع. وامتداًدا للتصور 
الع�ام لوظيف�ة النق�د يف دني�ا املب�ادالت نتحدث عن نش�أة 

النقود وتطورها.

نشأة النقود وتطورها: 

ال ش�ك أن اإلنس�ان منذ خلق�ه اهلل وهو م�دين بطبعه. قليل 
بنفسه، كثري ببني جنسه، فهو ال يستطيع العيش بدون معونتهم. 
فبالرغ�م من البس�اطة التامة يف حياته إب�ان العصور األوىل فقد 
كان حمتاج�ا إىل م�ا عند اآلخري�ن، فإن كان مزارًع�ا فهو حمتاج 
إىل أدوات احلرث والري من الصناع. وإن كان صياًدا أو راعي 
أنع�ام فهو حمت�اج إىل بعض احلبوب والثمر م�ن املزارعني. وال 
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شك أن كل فريق يف الغالب يضن ببذل ما عنده حلاجة غريه ما 
مل يكن ذلك الب�ذل يف مقابل عوض. وحتقيقا لعوامل االحتياج 
نش�أ لدهيم ما يس�مي باملقايضة، بمعنى أن الصياد أو مس�تنتج 
األنعام مثال يش�رتي حاجته من اإلنت�اج الزراعي مما يملكه من 
حلوم وأصواف وجلود وأنعام. ويعتقد علمء االقتصاد أن نظام 
املقايض�ة قد س�اد وقًتا م�ا، إال أن تطور احلي�اة البرشية قد حال 
دون االس�تمرار باألخذ بمبدأ املقايضة حيث ظهرت مش�اكل 

يف األخذ هبا ومنها:

صعوبة التوافق ب�ني متبادلني فصاحب القمح قد ال جيد  أ -  
من يبادله بم هو يف حاجة إليه من أدوات احلرث.

ب- صعوبة توازن قيم الس�لع وحفظ نس�ب التبادل بينها فال 
يمكن قياس كمية من السكر بجزء من السمن أو الشاي 

أو غريمها إال بعناء.

ج�� - صعوب�ة التجزئ�ة إذ قد تكون احلاج�ة إىل يشء تافه فال 
يتكافأ هذا اليشء التافه مع ما يرغب فيه من سلعة أخرى.



)٣2٤(

صعوبة احتفاظ الس�لع بقيمتها لتكون مس�تودًعا للثروة  د –  
وقوة للرشاء املطلق ومعيارًا للتقييم. 

كل ذلك أدى إىل البحث عن االستعاضة عنها بطريقة حيصل 
هبا التغلب عىل الصعوبات املشار إليها.

فنش�أ مبدأ األخذ بوس�يط يف التبادل ليكون يف ذلك الوس�يط 
وحدة للمحاس�بة، ومقياس للقيم، وخزانة للثروة، وقوة رشائية 
مطلقة. إال أن نوعية هذا الوسيط مل تكن موحدة بني الناس فكان 
للبيئة أثرها يف تعيني وسيط التبادل. فالبالد الساحلية كانت ختتار 
األصداف نق�ًدا، والبالد الباردة وجدت يف الف�راء ندرة تؤهلها 
الختيارها وس�يًطا للتبادل، أما الب�الد املعتدلة فنتيجة للرخاء يف 
عيش�ة أهلها آثروا املواد اجلميلة كاخلرز والرياش وأنياب الفيلة 
وجل�ود احليتان نقودا. ويذك�ر أن اليابان كانت تس�تعمل األرز 
وس�يًطا للتبادل، كم كان الش�اي يف وس�ط آس�يا وكتل امللح يف 

إفريقيا الوسطى والفرو يف الشمل من أوربا.
وبتطور احليا ة البرشية بمختلف أنواعها من فكرية واجتمعية 
واقتصادية ظهر عجز الس�لع كوسائط للتبادل عن مسايرهتا هذا 
التطور الش�امل. هذا العجز يكمن يف تأرجح قيم السلع ارتفاًعا 
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وانخفاًضا تبًعا ملستلزمات العرض والطلب. وأن السلع عرضة 
للتل�ف فض�اًل عن صعوبة محله�ا وعن األخط�ار التي تصاحب 

نقلها من مكان إىل آخر.

وفض�ال عن ذلك كله فهن�اك جمموعة من الس�لع ليس هلا 
قيم�ة تذكر بجانب الس�لع املتخذة وس�ائط تب�ادل كالبيضة 
 والبطيخة والرغيف من اخلبز ونحو هذه املعدودات مما حيتاجه 

اجلميع دائم.

لذل�ك اجت�ه الفك�ر االقتص�ادي إىل بح�ث االس�تعاضة ع�ن 
الس�لع كوسائط للتبادل بم يسهل محله، وتكرب قيمته، ويكون له 
م�ن املزايا والصف�ات الكيموية والطبيعية ما يقي�ه عوامل التلف 
والتأرج�ح بني الزي�ادة والنقصان، فاهتدى إىل املعادن  النفيس�ة 

من ذهب وفضة ونحاس. 

ووج�د فيه�ا أس�باب التغل�ب ع�ىل الصعوب�ات الت�ي كانت 
تصاحب الس�لع كوس�ائط للتبادل،فس�اد التعامل هبا ردًحا من 
الزمن عىل ش�كل سبائك وقطع غري مس�كوكة، إال أن اختالف 
أنواع ه�ذه املعادن وخصوص�ا الذهب أوجد يف اس�تعمهلا ثغرة 
كان�ت ميداًن�ا للتالع�ب والف�وىض، فلي�س كل الن�اس يعرف 
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امل�ادة األصلي�ة للذهب، وليس كل الناس يع�رف العيار املقبول 
للتبادل، ث�م إن ترك تقدير القطع النقدية وخصوصا فيم له ندرة 
عالي�ة كالذهب ، وإرجاع ذلك إىل ال�وزن أوجد فرًصا لرقتها 
بالتالعب بوزهنا، فضال عم يف كل صفقة بيع من املشقات الناجتة 

عن وزن املقادير املتفق عليها من املعدن الثمني.

هل�ذا كان واجًب�ا ع�ىل والة األم�ور التدخل يف ش�ؤون النقد، 
واحتكاره�م اإلص�دار، وأن يكون عىل ش�كل قط�ع خمتلفة من 
النق�ود املعدنية، ل�كلٍّ منها وزن وعيار معلوم�ان، وأن ختتم كل 

قطعة بختم يدل عىل مسئولية احلاكم عن الوزن والعيار.

فتدخل احلكام يف ذلك وأصبحت العملة املعدنية معدودة بعد 
أن كان�ت توزن، وصار كل جنس منها متفًقا بعضه مع بعض يف 
النوع واملقدار. ويذكر أن أول من رضب النقود كرويوس ملك 

ليديا يف جنوب آسيا الصغرى يف القرن السابع قبل امليالد.

ويقال بأنه يوجد نموذج  من نقوده يف املتحف الربيطاين.

ث�م ق�ام بتقليده غريه من مل�وك اململك املتامخ�ة هلا. ويف عرص 
ازده�ار احلض�ارة اليونانية اختذت لنفس�ها عملة خاصة أطلقت 
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عليها اس�م الدرامخ�ة، ومعناها قبضة اليد. وال يزال هذا االس�م 
هو اسم العملة اليونانية حتى يومنا هذا، ويقال بأن العرب نقلوا 

اسم الدرامخة إىل العربية وعربوها باسم الدرهم.

ع�ىل أي ح�ال، فق�د وص�ل النق�د إىل مرحل�ة فيه�ا مزيد من 
أس�باب الثق�ة واالطمئن�ان والق�درة ع�ىل التعام�ل ب�ني الناس 
بمختلف أشكاله وألوانه، إال أن النقد يف هذه املرحلة بالرغم مما 
هو عليه من ثقة واطمئنان وقدرة عىل إدارة التعامل بني الناس مل 
يكن قادًرا قدرة تامة عىل جماراة التطور االقتصادي املتس�ابق مع 
الزمن. يظهر عجزه يف الصعوبة النسبية حلمله ونقله من مكان إىل 
آخر تبًعا لتعدد الصفقات الكربى يف األسواق التجارية يف العامل، 
فض�ال عن املخاوف املتمثلة يف ضياعه أو رسقته. هلذا اجته الفكر 
االقتص�ادي إىل التط�ور بالنقد تبعا للتط�ور االقتصادي الريع 
فنش�أت العمالت الورقية، عىل  أن نش�أة النقود الورقية كغريها 
من الكائنات الناش�ئة تدرجت يف حياهتا حتى بلغت مرتبة عالية 

من النضج والكمل.
وقبل أن نشري إىل مرحلة نشأة النقود الورقية نذكر ما قيل بأن 
تداوهلا كنقود قابلة للتداول العام مل يكن حديًثا وإنم كان ش�ائًعا 
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ومقب�واًل يف الص�ني. فالرحالة األوريب الش�هري ماركو بولو أحد 
رجال القرن الرابع عرش امليالدي جاء بكمية من األوراق النقدية 
م�ن الصني ويقال: إن أول إصدار ورق نقدي كان يف عهد س�ن 
تون�غ أح�د ملوك الصني يف القرن التاس�ع املي�الدي، وأن عملية 

اإلصدار استمرت من قبل حكام الصني واملغول وملوكهم.

لق�د اجتازت حياة ال�ورق النقدي أربع مراح�ل عرب التاريخ 
حيسن بنا أن نشري إليها بإجياز:

أوىل ه�ذه املراحل تتمثل يف أن غالب التجار كانوا يف غالب 
أسفارهم التجارية ال حيملون معهم نقوًدا للسلع التي يشرتوهنا 
خش�ية من ضياعها أو رسقتها، وإنم يلجؤون إىل أخذ حتاويل 
هب�ا عىل أح�د جتار اجله�ة املتجهني  إليها ممن يتمتع بش�خصية 
ذات اعتبار وس�معة مالية حسنة يف بلد التاجر املحال إىل مثله 

يف البلد املتجه إليه.

مل تك�ن ه�ذه التحاوي�ل يف الواقع نق�وًدا إذ ليس يف اس�تطاعة 
حاملها أن يدفعها أثمًنا للمشرتيات النعدام القابلية العامة فيها، 
وإن�م هي بديل مؤقت عن النقود. يتمتع حاملها هبدوء تام حينم 
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يفقدها أو ترق؛ ألن دفع ما حتويه مرشوط بأمر كتايب من املحيل 
إىل املح�ال عليه، عليه ختمه أو توقيعه بتس�ليم حمتواها للمحال 

حامل هذا التحويل.

ولكي تك�ون هذه التحاويل أكثر نفًعا وأير تداواًل فقد رأى 
املحال�ون أن مصلحته�م يف ع�دم تعيني أش�خاصهم يف احلوالة، 
وأن يكتفي بذكر التعهد بدفع املبلغ حلامله دون تعيني شخصه.

فانتقل�ت األوراق هبذا اإلجراء من مرحلتها األوىل إىل مرحلتها 
الثانية. وأصدر الصيارفة أوراًقا مرصفية مل تكن يف الواقع أكثر من 
وثائ�ق ع�ن الودائع النقدية لدهي�م، إال أن تداوهلا قبل أن تصل إىل 
الصرييف لس�دادها كان أير مما لو كان الشخص املحال هبا معينًا، 
ا، فم أن يأخذها  عىل أن تداوهلا أول أمرها كان عىل نطاق ضيق جدَّ

صاحب السلعة يف الغالب حتى يسارع إىل الصرييف لسدادها. 

إال أن هذا مل يدم طوياًل فقد أخذت الثقة بالصيارفة يف االنتشار 
وش�اعت األوراق املرصفية وراج قبوهلا يف التداول دون الرجوع 
إليهم لسدادها إال النزر القليل منها؛ مما دعا بالصيارفة إىل إدراك 
ه�ذا الواقع فعمدوا إىل إص�دار أوراق مرصفي�ة جديدة بمقدار 
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اجلزء املتداول يف األس�واق. فكانت قيمة ما أصدروه من أوراق 
مرصفي�ة تزي�د بمقدار اجلزء املت�داول يف أيدى الن�اس عن قيمة 
الودائ�ع النقدية التي لدهيم. وهذا يعنى أن اجلزء الذي أصدروه 

مؤخًرا ال رصيد له عندهم.

وهبذا انتقلت األوراق النقدية من مرحلتها الثانية إىل مرحلتها 
الثالث�ة. ال ش�ك أن هذه املرحل�ة تعني حت�واًل ملحوًظا يف تاريخ 
الورق النقدي؛ فلم تكن األوراق النقدية يف املرحلتني السابقتني 

سوى وثائق عىل النقود العينية املودعة.

أم�ا املرحل�ة الثالث�ة فقد انتقل�ت فيها هذه الوثائ�ق من حميط 
بدليتها للعملة املعدنية  إىل موضوع النقود نفس�ها، وأصبحت 
جزًءا من النقود هلا صفة القبول احلذر، فضاًل عن اعتبارها خمزًنا 
للثروة ومقياًس�ا للقيم، وقوة رشائية مطلقة. إال أن هذه املرحلة 
مل تك�ن مرحل�ة اكتمل تام حلي�اة األوراق املالي�ة النقدية، فليس 
هل�ا صف�ة القبول الع�ام حي�ث كان اإلصدار مش�وًبا بفوضوية 
وتالعب لكون اإلصدار مفتوحا لكل من زاول مهنة الرصافة. 
وألن الصيارف�ة أدركوا أن جزًءا قلي�اًل مما يصدرونه من أوراق 
مرصفية هو الذي يقدم إليهم لس�داده. وأن الغالبية الكربى من 
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ُم هبا إليهم النش�غاهلا يف التداول  ه�ذه األوراق املرصفية ال ُيَتَقدَّ
العام يف املجتمع. 

ويمكننا االستش�هاد بحادثة من حوادث التالعب باألوراق 
املرصفي�ة ففي مطلع القرن الثامن عرش يذكر األس�تاذ. )ج.ف 
ك�رواذر( يف كتابه املوج�ز يف اقتصاديات النقود. أن )جون لو( 
أح�د رج�ال األعمل يف فرنس�ا وض�ع مرشوع�ات ذات طبيعة 
خيالي�ة اعتمد يف متويلها  عىل إص�دار أوراق مرصفية ال حدود 
هل�ا، ف�كان صنيعه وصني�ع زمالئ�ه الصيارفة ورج�ال األعمل 
عاماًل ذا أثر بالغ يف انحدار س�معة هذه األوراق، وتزعزع الثقة 
ا يف تدخل احلكومات يف شأن هذه األوراق  يف قبوهلا؛ وسبًبا قويًّ
الخت�اذ االحتياطات الكفيلة بتنظيم اإلصدار ومراقبته وحرصه 
يف م�رصف أو مصارف معينة تتمتع بثقة تامة وس�معة حس�نة، 
ولتكون تلك املصارف مس�ؤولة مسؤولية مبارشة أمام الدولة.
فتدخل�ت الدول�ة يف أم�ر اإلصدار حي�ث إن املصلح�ة العامة 

تقتيض ذلك.

فتدخ�ل الدول�ة يف أمر اإلص�دار ومراقبت�ُه وحتدي�دُه وتعينُي 
َش�ْكٍل خ�اص تكون علي�ه الورقة النقدي�ة يعترب مرحل�ة اكتمل 
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حلي�اة األوراق النقدية ونرًصا كبرًيا توج باألحكام الس�لطانية يف 
اعتبارها نقًدا له قوة اإلبراء التام.

فل�م يعد اس�تعمهلا نق�وًدا راجًع�ا إىل حك�م الع�ادة والعرف 
فحسب وإنم أمده السلطان بقوة اإلبراء أيًضا.

بقي علينا نقطة ذات أمهية بالغة يف موضوع بحثنا هذا ال سيم 
يف جم�ال نقاش الق�ول بأن األوراق النقدية أس�ناد، ه�ذه النقطة 
تتمثل يف اإلجابة عن التساؤل املتكرر: هل هلذه األوراق النقدية 
ح�ق االس�تعاضة عنها بنق�ود معدنية م�ن ذهب أو فض�ة كأثر 
للوفاء بم كتب عليها من التعهد بدفع مقابلها نقًدا معدنًيا وقت 

طلب حاملها؟
إن اإلجاب�ة عن هذا الس�ؤال تقتيض أن نرجع م�رة أخرى إىل 
اس�تعراض رسي�ع لتاريخ ه�ذه األوراق لنس�تعرضه م�ن زاوية 

االستبدال بعد أن استعرضناه من زاوية القابلية واإلنشاء.

وثائ�ق  نش�أهتا  أول  كان�ت  النقدي�ة  األوراق  أن  ش�ك  ال 
وح�واالت ع�ىل نق�ود معدني�ة م�ن ذه�ب أو فضة. وق�د كان 
التعهد طيلة مراحلها الثالث األَُول يعني صدق التعهد بتسليم 
مقابلها حلاملها ما يدل عليه هذا التعهد. وحتى بعد أن تدخلت 
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الس�لطات احلكومي�ة يف أم�ر إصداره�ا وتنظيم�ه كان التعهد 
بحال�ه وقًت�ا ما، ثم ختل�ف الوفاء هبذا التعهد أخ�رًيا فأصبحت 
جه�ة اإلص�دار بموجب أحكام س�لطانية ُضمن�ت هلا ال تعني 
بتعهده�ا إال إذا كان�ت الكمي�ة املطل�وب اس�رتجاع بدهل�ا من 
النق�ود كبرية، ولنرضب املث�ل ببنك إنجلرتا: فبعد أن منح حق 
امتي�از إصدار النقد الورقي صار يس�جل ع�ىل كل ورقة نقدية 
تعهده بدفع مقابلها حلاملها عند الطلب واس�تمر عىل هذا وقًتا 
يق�در بقرن م�ن الزمن، كان خالله يف�ي بالتزامه إال يف حاالت 
اضطراري�ة، ففي ه�ذه احلاالت يوقف الوفاء بالتعهد املس�جل 
عىل كل ورقة نقدية كاملدة بني عامي 1٧9٧م و1٨19م، حيث 
كانت البالد منشغلة بحروب نابليون. ويف احلرب العاملية األوىل 
ع�ام 191٤م أوقف الوف�اء بااللتزامات حتى تاريخ 192٥م، 
حي�ث ردت لألوراق النقدية قابليتها للتحويل إىل ذهب، لكن 
برشط أن تكون الكمية املراد االس�تعاضة عنها بذهب تبلغ ألًفا 

وسبعمئة جنيه فأكثر.

واس�تمر الوضع عىل هذه احلال س�نني كانت األوراق النقدية 
ا ال حدود له، بعد أن زالت عنها أس�باب  خالهلا تلقى قبواًل عامًّ
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الريب والش�ك، حتى اكتملت نش�أهتا ونض�ج اعتبارها وأبطل 
نظ�ام حتويلها إىل ذهب. وعىل س�بيل التحديد ففي عام 19٣1م 
أبط�ل نظام حتوي�ل األوراق النقدية إىل ذه�ب مطلًقا وأصبحت 
عب�ارة: أتعهد بدفع ك�ذا حلامله عند الطلب، أو ما يش�اهبها من 

العبارات املتفقة معها يف املعنى لفًظا غرَي مقصود معناه.

وبذل�ك انقطع�ت العالقة بني الورق�ة النقدي�ة والنقد املعدين 
بمعن�ى أن قيمة وح�دة النقود الورقية قيمة مس�تقلة ال عالقة هلا 

بقيمة ما نسبت إليه اصطالًحا من العملة املعدنية.

ويذكر علمء االقتصاد أن بقاء الكتابة عىل االلتزام باالستعاضة 
باألوراق النقدية بالعملة املعدنية، مع أن أثر هذا االلتزام معدوم، 
فيه حد لس�لطة اهليئات املختصة بإصدار النقود الورقية وتذكري 
هل�ا أن اإلصدار مبني عىل تأمني الغطاء هلذه األوراق س�واء كان 

الغطاء وثيقيًّا أو عينيًّا.

قاعدة النقد الورقي:

ال شك أن أي نقد كوسيط للتبادل ال بد أن يكون له ما يسنده 
ويدعو إىل الثقة به كقوة رشائية مطلقة، هذا الس�ند إما أن يكون 
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يف ذات النقد نفس�ه كالذهب والفض�ة إذ فيهم قيمتهم املقاربة ملا 
يقدران به من ثمن. أو أن يكون ركيزة تدعم النقد وتوحي بالثقة 
ا حمسوًس�ا كالغطاء  ب�ه، ثم إن ه�ذه الركيزة قد تكون ش�يًئا ماديًّ
الكام�ل ل�ألوراق النقدية من ذه�ب أو فضة أو عق�ار أو أوراق 
جتارية من أسهم وسندات أو موارد موجبة للثقة كالبرتول، وقد 
تك�ون التزاًما س�لطانيًّا باعتبارها. وقد يك�ون ذلك يف األزمات 
السياسية، كم كان يف عام 19٤6م عندما كانت إنجلرتا يف حالة 
ح�رب مع أملاني�ا، اضط�رت إنجل�رتا إىل رشاء الغط�اء الذهبي 
ل�ألوراق النقدية من بنك إنجلرتا بس�ندات للبن�ك عىل الدولة، 
هذه الس�ندات كان�ت بمنزلة التزام بقيمة النق�د الورقي العاري 

عم يسنده من األغطية العينية.

ا حمسوًس�ا  وقد تكون الركيزة املس�تنُِد عليها النقد ش�يًئا ماديًّ
والتزام�ات س�لطانية مًع�ا. فيغطي بعض النق�د الورقي بقيمته 
املادية عينا، ويلتزم الس�لطان يف ذمت�ه بقيمة باقية دون أن يكون 
هل�ذا الباقي غطاء مادي حمف�وظ، وقد يمثل ه�ذا الباقي غالب 

النقد الورقي.
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وال ش�ك أن النق�د من الذهب والفضة ال يس�أل ل�ه عن غطاء، 
فذات�ه عني غطائه، ولكن الذي يس�أل عن غطائ�ه وعن نوعية هذا 
ا ال تنسب قيمتها  الغطاء األوراق النقدية، إذ هي يف ذاهتا حقرية جدًّ
ا بل قد  النقدي�ة إىل قيمتها الذاتية إال مع الفارق الكبري والكبري جدًّ

ال يكون هلا قيمة ذاتية.

لقد مر بنا يف اس�تعراضنا النش�أة التارخيية ل�ألوراق النقدية 
أهنا كانت جمرد وثائق للنقود املعدنية، وأن االلتزامات املسجلة 
عليه�ا تعن�ي م�ا تدل عليه م�ن حقوق ِقَب�َل املتعهِد هب�ا، فكان 
رصي�د هذه األوراق املرصفية بكاملها لدى املتعهد بس�دادها، 
إال أن الصيارفة حينم أدركوا أن جزًءا مما يصدرونه من أوراق 
مرصفي�ة ال ُيق�دم هل�م لس�داده وإن�م تتداوله األي�دي باألخذ 
والعطاء كوس�يط للتب�ادل، أصدروا بقدر ما هلم يف األس�واق 
التجارية من أوراق مرصفية متداولة أوراًقا مرصفية بال مقابل. 

وحين�م تدخل�ت احلكوم�ات يف إص�دار األوراق املرصفية 
وألزم�ت باعتبارها نقًدا قائ�ًم بذاته حيمل ق�وة كاملة لإلبراء، 
أدركت م�ا أدركه الصيارفة من أن احلاجة إىل تغطية هذا النقد 
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الورق�ي تغطي�ة كامل�ة غري ملح�ة، وأن�ه يكفي تغطي�ة بعضه 
واعتب�ار م�ا مل ُيَغطَّ من�ه أوراًقا وثيقي�ة، أي نقًدا غط�اؤه التزام 

سلطاين بضمن قيمته.

فبن�ك إنجلرتا وهو مثل حي للمصارف املمنوحة حق إصدار 
ال�ورق النقدي قد أبيح له أول ما ُأعطَِي حق اإلصدار أن يصدر 
مبلغ أربعة عرش مليوًنا من اجلنيهات اإلسرتلينية بدون احتياطي 
ل�ه من الذهب – أي بدون تغطية – ع�ىل أن يقوم البنك برصف 
أوراق البنكن�وت الت�ي تق�دم إلي�ه بالذهب إذا َع�نَّ حلامليها أن 
يطلب�وا منه ذل�ك. ثم صدر للبن�ك حق طلبه عن�د االقتضاء أن 

ُيعفي من واجب الرصف بالذهب.

فتوالت ع�ىل إنجلرتا أزمات اقتصادية أفق�دت اجلمهور ثقته 
ب�األوراق النقدي�ة. فتقدم�وا للبن�ك باالس�تعاضة عنه�ا ذهًب�ا، 
فاس�تخدم البن�ك حقه يف االمتناع عن ال�رصف يف أحوال مؤقتة 
بعد إش�عار الدول�ة برضورة مزاولت�ه هذا احل�ق، وكان ذلك يف 
فرنس�ا  اخت�ذت  وق�د  19٣1م  1٨66م،  1٨٥٧م،  الس�نوات 
ه�ذا اإلجراء فيم ب�ني عام�ي 1٨٤٨م، و1٨٥0م، وإيطاليا عام 

1٨9٤م واألرجنتني عام 1٨٧6م، 1٨٨٥م.
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ويف ع�ام 19٣1م أوق�ف يف إنجل�رتا نظام ال�رصف بالذهب 
مطلًقا، وال ش�ك أن التوقف عن الرصف بالذهب معناه إطالق 
يد البنك يف زيادة الكمية التي يصدرها من األوراق النقدية دون 

أن يكون هلا غطاء عيني.

وأخ�ذت الواليات املتح�دة األمريكية هب�ذا االجتاه منذ 
عام 19٣٤م.

ومم�ا تقدم يتضح لن�ا أن الغطاء العيني ل�ألوراق النقدية ليس 
واجًبا قانونيًّا أن يكون كاماًل، وإنم يكفي أن يغطي بعضه ليكون 
يف ه�ذه التغطية حد للجه�ة املختصة يف اإلص�دار. ويبقى علينا 

اجلواب عن نوعية هذا الغطاء.

الواق�ع أنه ليس هن�اك قانون دويل يفرض نوًع�ا معينًا كغطاء 
ل�ألوراق النقدية. فإذا كانت بعض الدول ق�د اختارت الذهب 
غطاء لعمالهتا الورقية فقد كانت بعض الدول األخرى تؤثر أن 
تغطي عملتها الورقية بسندات جتارية يمكن أن تباع يف األسواق 
األجنبية يف أي وقت، ويمثل لتلك الدول ببعض الدول املرتبطة 

باجلنيه اإلسرتليني أو الدوالر األمريكي.
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وقد يكون الغطاء عقاًرا كم فعلت أملانيا حيث يذكر األس�تاذ 
ج.ف كرواذر يف كتابه املوجز يف اقتصاديات النقود ما نصه:

ففي عام 196٣م عندما اهنارت ثقة الش�عب األملاين يف نقوده 
بس�بب التضخ�م الكبري الذي من�ي به، وغ�دت الرغبة ملحة يف 
إجياد نقود طيبة، أصدرت الس�لطات األملاني�ة نقوًدا جديدة هي 

املارك وجعلت األرض الزراعية ضمًنا وغطاًء له)1(.

عىل أي حال فس�واء أكان الغط�اء ذهًبا أم فضة أم جموهرات أم 
عقاًرا أم س�ندات مالية فال تعترب األرواق النقدية متفرعة عن هذا 
الغطاء وإنم الغطاء يعني اإلسهام يف إحالل الثقة يف نفوس املجتمع 

هلذه األوراق النقدية، واحلد من سلطات احلق يف اإلصدار.

عىل أن هذين االعتبارين قد فقدا أمهيتهم، فبالنس�بة للحد من 
س�لطات اإلصدار فق�د أصبحت غال�ب بنوك اإلص�دار بنوًكا 
حكومية أو للحكومة عليها حق اإلدارة بالفعل، وبالنس�بة للثقة 
العام�ة فال يعتق�د أن أحًدا وهو يتداول العمل�ة يف الداخل يفكر 
في�م حيتفظ به بن�ك اإلصدار من رصيد، خاص�ة وأن الرصيد ال 

انظر ص 6-٧ دار الكتاب، طبع مطبعة عثمن بمرص.  )1(
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يمرس عليه األفراد أي حق بعد أن أبطل الوفاء بالتعهد املسجل 
عىل كل ورقة نقدية.

وظيفة النقود:

ال شك أن املبادالت العامة يف املحيط االقتصادي العام املتمثلة 
يف العقود تعتمد عىل ركنني مها الثمن واملثمن. والثمن هو النقد 
وعليه فقد يكون من متام البحث وكمله احلديث عن وظيفة النقد 
وعن االنعكاس السيئ عىل االقتصاد العام حينم جيري الترصف 

يف النقود عىل غري ما ُأوِجَدت له، فتتخذ سلعة تباع وتشرتى.

إن املتتب�ع للتوجيه�ات اإلس�المية فيم يتعلق بأنش�طة األفراد 
واجلمع�ات يف مجع الث�روة وتوزيعها ي�درك أن اإلس�الم ُيَضينِّق 
دائ�رة التب�ادل يف النقود؛ ألنه يعترب النقود وس�يلة لتبادل الس�لع 
واخلدمات ومقياًس�ا لتقييم قيم هذه الس�لع وأن اخلروج بالنقود 
عن هذا املعنى يعطي نتائج سلبية تتضح آثارها يف عزوف الناس 
عن الرضب يف األس�واق، ويف تعطيل املزارع واملصانع، وبالتايل 
تكدس األثمن يف أيدي قلة من الناس يتحكمون بس�بب متلكهم 
إياها يف مصالح العباد الدينية واالقتصادية والسياسية واالجتمعية 
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والعسكرية، وبالتايل تفيش البطالة وما تستلزمه البطالة من أعمل 
انتقامية تستهدف األموال والنفوس واألعراض.

فاإلس�الم وإن كان ال يمنع بيع األثمن بعضها ببعض إال أنه 
يضع يف س�بيل ذلك قيوًدا تنتفي عند التقيد هبا املصالح الذاتية 
املش�تملة عىل الرضر واإلرضار يف بيع بعضها ببعض فال جيوز 
بي�ع اجلن�س بعضه ببع�ض إال متمثال وي�ًدا بيد، ف�ال جيوز بيع 
الذه�ب بالذهب وال الفض�ة بالفضة إال مثال بمثل يًدا بيد فإذا 
اختل�ف األجن�اس كبيع ذه�ب بفض�ة أو عملة ورقي�ة بعملة 
أخ�رى فيش�رتط لصحة ذل�ك التقايض يف جمل�س العقد. هذه 
األحكام تس�تهدف تضييق دائرة التعامل باألث�من بيًعا ورشاًء 
ألهنا مل ختلق س�لًعا تباع وتش�رتى، وإنم خلقت لتقويم الس�لع 
وتس�هيل التبادل، ويف هذا املعنى يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

رمحه اهلل ما نصه:
»والدراه�م والدنان�ري ال تقص�د لنفس�ها ب�ل هي وس�يلة إىل 
التعامل هبا، وهلذا كانت أثمًنا بخالف سائر األموال فإن املقصود 

االنتفاع هبا نفسها«)1(.

اجلزء التاسع والعرشون من جمموع الفتاوى ص2٥1 طبع مطابع الرياض.  )1(
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وقال ابن القيم رمحه اهلل ما نصه:
فإن الدراهم والدنان�ري أثمن املبيعات والثمن هو املعيار الذي 
يع�رف ب�ه تقوي�م األموال فيج�ب أن يك�ون حم�دًدا مضبوًطا ال 
يرتفع وال ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل 
يكن هلا ثمن تعترب من املبيعات بل اجلميع س�لع. وحاجة الناس 
إىل ثم�ن يعتربون ب�ه املبيعات حاج�ة رضورية عام�ة، وذلك ال 
يمكن إال بس�عر تعرف به القيمة وذل�ك ال يكون إال بثمن تقوم 
به األش�ياء، ويس�تمر عىل حال واحدة وال يق�وم بغريه، إذ يعترب 
س�لعة ترتفع وتنخفض فتفس�د معامالت الن�اس ويقع اخلالف 
ويش�تد الرضر، كم رأيت من فس�اد معامالهتم والرضر الالحق 
هبم حني اختذت الفلوس س�لًعا تعد للربح فعمَّ الرضر وحصل 
الظل�م. ولو جعلت ثمنًا واح�ًدا ال يزداد وال ينقص، بل تقوم به 
األش�ياء وال تقوم ه�ي بغريها لصلح أمر الن�اس- إىل أن قال – 
فاألثمن ال تقصد ألعياهنا بل تقصد للتوصل هبا إىل الس�لع، فإذا 
صارت يف أنفس�ها سلًعا تقصد ألعياهنا فس�د أمر الناس، وهذا 

معنى معقول خيتص بالنقود وال يتعدى إىل سائر املوزونات)1(.

اجلزء الثاين من إعالم املوقعني ص 1٣٧-1٣٨ طبع مطابع السعادة بمرص.  )1(
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وقال الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين ما نصه:

من نعم اهلل تعاىل خلق الدراهم والدنانري وهبا قوام الدنيا، ومها 
حج�ران ال منفعة يف أعياهنم، لك�ن يضطر اخللق إليهم من حيث 
أن كل إنس�ان حمت�اج إىل أعيان كثرية يف مطعمه وملبس�ه وس�ائر 
حاجاته وقد يعجز عم حيتاج إليه ويملك ما يس�تغني عنه وحيتاج 
إىل الزعفران، فال بد بينهم من معاوضة، وال بد يف مقدار العوض 
من تقدير، إْذ ال يبذل صاحب اجلمل مجله بكل مقدار من الزعفران 
وال مناسبة بني الزعفران واجلمل حتى يقال يعطى مثله يف الوزن 
أو الص�ورة، وكذلك داًرا بثياب، أو عنًزا بخف، أو دقيًقا بحمر، 
فهذه األشياء ال تناسب فيها - إىل أن قال - فافتقرت هذه األعيان 
املتنافرة املتباعدة إىل متوس�ط حيكم فيها بحكم عدل؛ فيعرف من 
كل واح�د رتبته ومنزلته حت�ى إذا تقررت املنازل وترتبت الرتب 

علم بذلك املساوي من غري املساوي.

فخل�ق اهلل تعاىل الدنان�ري والدراهم حكمني ومتوس�طني بني 
س�ائر األم�وال حتى تق�در األموال هبم - إىل أن ق�ال - وحلكمة 
أخ�رى وه�ي التوصل هبم إىل س�ائر األش�ياء؛ ألهن�م عزيزان يف 
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أنفس�هم وال غرض يف أعياهنم ونس�بتهم إىل س�ائر األموال نسبة 
واحدة، فمن ملكهم فكأنه ملك كل يشء، ال كمن ملك ثوًبا فإنه 
ال يمل�ك إال الثوب فلو احتاج إىل الطعام ربم مل يرغب صاحب 
الطع�ام يف الثوب؛ ألن غرض�ه يف دابة مثال، فاحتاج إىل يشء هو 
صورته كأنه ليس بيشء وهو يف معناه كأنه كل األش�ياء واليشء 
إن�م تس�توي نس�بته إىل املختلف�ات إذا مل تك�ن له ص�ورة خاصة 
تفيده�ا بخصوصها كامل�رآة ال لون هلا وحتكي كل لون، فكذلك 
النقد ال غرض، فيه وهو وسيلة إىل كل غرض كاحلرف ال معنى 

له يف نفسه وتظهر املعاين يف غريه فهذه هي احلكمة الثانية.

وفيهم أيضا ِحَكم يطول ذكرها، فكل من عمل فيهم عمال ال 
يليق باحلكم بل خيالف الغرض املقصود باحلكم، فقد كفر نعمة 

اهلل فيها.

ف�إن من كنزمها فقد ظلمهم وأبطل احلكمة منهم، وكان كمن 
حبس حاكم املسلمني يف سجن يمتنع عليه احلكم بسببه؛ ألنه إذا 
كن�ز فقد ضيع احلكم وال حيصل الغرض املقصود به وما خلقت 
الدراه�م والدنانري لزيد خاصة؛ إذ ال غ�رض لآلحاد يف أعياهنم 
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فإهن�م حج�ران، وإن�م خلقا لتتداوهل�م األيدي فيكون�ا حاكمني 
م�ن ب�ني الناس – إىل أن قال – وكل من عام�ل معاملة الربا عىل 

الدراهم والدنانري فقد كفر النعمة وظلم... الخ)1(. اه�. 

ال ش�ك أن األث�من الي�وم ت�كاد تنح�رص يف األوراق النقدية. 
وحي�ث األم�ر كذلك فال ش�ك أن م�ن متام البحث اس�تعراض 
أق�وال أه�ل العل�م الرشع�ي يف حك�م ه�ذه العم�الت الورقية 
وحقيقته�ا واختيار م�ا يمكن أن تطمئن النف�س إليه مما يتفق مع 
واقع هذه العمالت يف ضوء القواعد العامة للترشيع اإلسالمي.

الواق�ع أن األوراق النقدي�ة مل تكن معروف�ة لدى قدماء فقهاء 
اإلسالم؛ إذ مل تكن متداولة يف عصورهم، ال يف البالد اإلسالمية 
وال يف البل�دان املج�اورة األخرى، اللهم إال ما قي�ل بأهنا كانت 
معروف�ة وش�ائعة لدى حكام الص�ني وأقاليمه. وق�د يكون هذا 
مؤي�ًدا  للق�ول بأن فقهاء اهلند من املس�لمني أول من تداول هذه 

األوراق بالبحث والفتوى.

نقال عن اجلزء الثالث من تفسري املنار ص 110-112، طبع دار املنار، الطبعة   )1(
الرابعة.
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أم�ا متأخ�رو الفقهاء من املس�لمني، فبعد أن انت�رش تداوهلا يف 
البالد اإلسالمية كغريها من بلدان العامل بحثوا حقيقتها، وفرعوا 
يف بحوثهم مسائل يف حكم زكاهتا والبيع هبا ومصارفتها. إال أن 
وجهات نظرهم كانت خمتلفة تبًعا الختالفهم يف تصور حقيقتها. 
ويمكننا أن نحرص اختالفهم يف أربعة أقوال يمكننا أن نعترب كل 

قول نظرية قائمة بذاهتا بم هلا من تعليل وتدليل واستلزام.

أوىل هذه النظريات:

النظرية السندية 

هذه النظرية تقول بأن األوراق النقدية سندات بدين عىل جهة 
إصدارها ويوجهها أصحاهبا باألدلة اآلتية:

التعه�د املس�جل ع�ىل كل ورق�ة نقدي�ة بتس�ليم قيمتها   - 1
حلاملها عند طلبه. 

رضورة تغطيته�ا بالذه�ب والفض�ة أو بواح�د منه�م يف   - 2
خزائن مصدرهيا.

انتف�اء القيم�ة الذاتية هل�ذه األوراق،  حي�ث إن املعترب ما   - ٣
تدل عليه من العدد، ال يف قيمتها الورقية بدليل التقارب 
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يف احلجم بني فئات اخلمسة والعرشة مثال، مع الفارق يف 
القيمة الثمنية.

ض�من س�لطات إصداره�ا قيمَتها وق�ت إبطاهلا وحتريم   - ٤
التعامل هبا.

وق�د قال هب�ذه النظري�ة جمموعة م�ن أهل العل�م. وكانت 
عليها الفتوى سابًقا لدى مشيخة األزهر، كم يتضح ذلك من 
جمموعة فت�اوى رصدهتا جملة األزهر يف كث�ري من أعدادها يف 

سنواهتا األوىل.

مستلزمات هذه النظرية:

إن القول هبذه النظرية يستلزم أحكاما رشعية تظهر فيها ألوان 
الكلفة واملشقة نذكر منها ما يأيت:

عدم جواز الس�لم هبا فيم جيوز الس�لم فيه، إذ من رشوط  أ -  
الس�لم املتف�ق عليه�ا بني مجه�ور أهل العل�م قبض أحد 
العوض�ني يف جمل�س العق�د، وقبضها ع�ىل رأي القائلني 
بس�نديتها ليس قبًضا ملا حتويه، وإنم هو بمنزلة احلوالة به 

عىل مصدرها فصار من مسائل بيع الكالئ.
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ب – ع�دم جواز رصفه�ا بنقد معدين من ذه�ب أو فضة ولو 
كان يًدا بي�د؛ ألن الورقة النقدية عىل رأي أصحاب هذه 
النظرية وثيقة بدين غائب عن جملس العقد. ومن رشوط 

الرصف التقابض يف جملس العقد.

ج�� - يعترب التعام�ل باألوراق النقدية بموج�ب هذه النظرية 
م�ن قبيل احلوالة باملعاطاة ع�ىل اجلهة التي أصدرهتا. ويف 
الق�ول بصحة العق�ود باملعاطاة خالف ب�ني أهل العلم؛ 
فاملش�هور يف مذه�ب الش�افعي رمح�ه اهلل ع�دم صحتها 
مطلًقا، الشرتاط أن يكون اإلجياب والقبول فيها لفظني، 
وع�ىل فرض أن القول باعتب�ار املعاطاة موضع اتفاق بني 
أهل العلم، فمن رشوط احلوالة أن تكون عىل ميلء لقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص في�م رواه اجلمعة عن أيب هري�رة ريض اهلل عنه: مطل 
الغن�ي ظل�م وإذا اتبع أحدك�م عىل ميلء فليتب�ع – فمن 

أحيل عىل ميلء فليحتل.

وامليلء من كان مليًئا بمله فيقدر عىل الوفاء، وبقوله لئال يكون 
مماطال. وببدنه إلمكان حضوره جملس احلكم. وال شك أن منعة 
الس�لطان وقوته جتعالنه غري ميلء بقول�ه وبدنه. إلمكان مماطلته 
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وامتناعه عن حضور جملس احلكم، فتعترب احلوالة بذلك باطلة.

د – الق�ول باعتباره�ا إس�ناًدا بدي�ون عىل مصدره�ا خيضعها 
للخالف ب�ني أهل العلم يف زكاة الدي�ن هل جتب زكاته 
قب�ل قبضه أم بع�ده؟ وبالتايل عدم وج�وب زكاهتا لدى 
من يقول بعدم وجوهبا قب�ل قبض الدين؛ المتناع قبض 

مقابل هذه السندات.
ه� - بطالن بيوع ما يف الذمة من عروض وأثمن هبذه األوراق لكوهنا 

وثائق بديون غائبة؛ ألن ذلك من قبيل بيع الكالئ بالكالئ.

نقد هذه النظرية:

الواق�ع أن أهم نقط�ة يمكن أن ترتكز عليها ه�ذه النظرية هو 
التعهد املسجل عىل كل ورقة نقدية بدفع قيمتها عند الطلب.

فه�ل هلذا التعهد يف واقع األمر وحقيقته ما يس�نده حتى يعترب 
بح�ق مربًرا كافًيا بمفرده العتبار األوراق النقدية أس�ناًدا بديون 

عىل من أصدرها؟

الصحي�ح أن ه�ذا التعهد القايض بتس�ليم املبل�غ املرقوم عىل 
الورق�ة النقدي�ة حلاملها وق�ت الطلب ليس له م�ن حقيقة معناه 
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نصي�ب، وإن�م هو نقش ع�ىل ورق، فال خيتلف اثن�ان أن املرء لو 
تقدم ملؤسسة النقد العريب السعودي أو لغريها من البنوك املركزية 
املختصة بإصدار األوراق النقدية - لو تقدم بورقة نقدية صادرة 
ممن تقدم إليه طالًبا منه االس�تعاضة عنه�ا بم حتتويه من ذهب أو 
فضة ملا وجد وفاء هلذا التعهد. وقد جيد من يضحك عليه حلمله 

هذا التعهد عىل حقيقته.

لقد مر بنا فيم اس�تعرضناه من املراحل التارخيية التي اجتازهتا 
األوراق النقدي�ة حت�ى اكتمل نموها واس�تقام عوده�ا أن النقد 
الورقي بعد أن دخل طوره الرابع مل يعد للتعهد املسجل عىل كل 
ورق�ة منه معنى مقصود، وإنم يرج�ع اإلبقاء عىل هذا التعهد إىل 
تأكيد مس�ؤوليته ع�ىل جهات إصداره. وعليه فاالس�تدالل عىل 

القول بسنديتها هبذا التعهد يف غري حمله.

أما االس�تدالل عىل س�نديتها برضورة تغطيتها مجيعها بذهب 
أو فض�ة أو هب�م معا، فق�د مر بن�ا أن احلاج�ة إىل تغطيتها مجيعها 
ليست ملحة. وأنه يكفي تغطية بعضها – عىل خالف بني الدول 
يف تعي�ني اجل�زء ال�الزم تغطيته – والباق�ي يكون غط�اؤه التزاًما 
سلطانيًّا، وأن العمل عىل هذا جاٍر لدى غالب سلطات اإلصدار 
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ممن هلم الس�بق يف هذا املضمر. وكان غريهم بم يف ذلك جمموعة 
من دول العامل مقلًدا هلم يف هذا الصنيع.

ث�م إن التغطي�ة ال يل�زم أن تك�ون معدًنا نفيًس�ا م�ن ذهب أو 
فض�ة بل البأس أن تك�ون التغطية غري ذلك من أوراق جتارية أو 
عقار أو نحو ذلك مما تقوم عليه دعائم االقتصاد كالبرتول مثال، 
وفي�م تقدم تفصيل حل�ال التغطية ومس�تلزماهتا، يغن�ي الرجوع 
إلي�ه عن إعادته، وعليه فم دمنا نج�د أن الغالب يف النقد الورقي 
غري مغطى بنقد معدين، وإنم غالب غطائه التزام س�لطاين بضمن 
قيمت�ه يف حال تعرضه للبط�الن، فال يظهر أن يف هذا القول جمااًل 
لالستدالل به عىل القول بسندية األوراق النقدية، السيم بعد أن 

رأينا بطالن االستدالل بالتعهد املسجل عىل كل ورقة.

أم�ا انتفاء القيمة الذاتية هلذه األوراق، حيث إن املعترب ما تدل 
علي�ه من التقدير ال يف قيمتها الورقية فقد س�بق لنا تعريف النقد 

بأنه أي يشء يلقى قبوال عاما كوسيط للتبادل.

كم سبقت لنا اإلشارة إىل بعٍض من أقوال أهل العلم الرشعي 
املؤي�دة هلذا التعري�ف. وعليه فم دام�ت األوراق النقدية متصفة 
بالقابلي�ة العامة كوس�يط للتبادل، فال فرق ب�ني أن تكون قيمتها 
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يف ذاهت�ا أو يف أم�ر خارج عنه�ا. يؤيد ه�ذا أن الفكر االقتصادي 
يوج�ب عىل س�لطات س�ك النق�ود املعدني�ة أن جيعل�وا للنقود 
املعدنية قيًم أكثر من قيمتها الذاتية، حفاًظا عىل بقائها، ومنًعا من 

صهرها سبائك معدنية. ولتوضيح هذا نذكر املثال التايل:

اجلنيه الس�عودي يساوي ثمنمئة ريال سعودي بموجب حكم 
س�لطاين بذلك مثال وس�بيكة ذهب بوزن اجلنيه الس�عودي ومن 
عياره تس�اوي س�بعمئة ريال س�عودي. فالفرق ب�ني قيمته نقًدا 
وقيمته معدًنا ليس له مقابل ذايت، وإنم مقابله االلتزام السلطاين.

ف�م دمنا عرفنا أن ج�زًءا من قيمة النقد املع�دين ليس له مقابل 
إال االلتزام الس�لطاين. ومل نقل بأن الزيادة عىل قيمته الذاتية سند 
عىل الدولة فليبطل القول بأن األوراق النقدية س�ند عىل الدولة. 
ع�ىل أن هذا الق�ول ال يعني انتفاء مس�ؤولية الدول�ة عىل اهليمنة 
عىل ثب�ات قيمة األوراق النقدية يف حدود مس�تواها االقتصادي 

أو ضمن قيمتها يف حال إبطاهلا.

أم�ا ضمن س�لطات إصدارها قيمته�ا وقت إبطاهل�ا، وحتريم 
التعام�ل هبا، فه�ذا رسُّ اعتبارها، والثقة بتموهل�ا وتداوهلا، إذ أن 



)٣٥٣(

قيمتها ليس�ت يف ذاهتا، وإنم يف ضمن السلطان هلا. وليس يف هذا 
داللة ع�ىل اعتبارها أس�ناًدا بديون عىل مصدرهيا، م�ا دام الوفاء 

بسدادها نقًدا معدنًيا عند الطلب مستحياًل.
عىل أن يف القول بس�نديتها من احلرج والضي�ق وإيقاع الناس 
يف مش�قة عظيمة يف معامالهتم م�ا يتناىف مع املقتضيات الرشعية، 
ال س�يم بعد أن ع�مَّ التعامل هبذه األوراق النقدية بني الش�عوب 
اإلسالمية. وأصبحت هي العملة الوحيدة الرائجة السائدة، وما 
عداها من أنواع النقود فقد كان تركها كوس�يط للتبادل يس�لبها 

صفة النقد وأحكامه.

وم�ن األصول العام�ة يف الرشيعة أن األمر ال�ذي مل ينص عىل 
حكم�ه إذا دار ب�ني ما يقتيض التش�ديد عىل الن�اس، وما يقتيض 
جان�ب  ترج�ح  ومعامالهت�م،  عباداهت�م  يف  عليه�م  التخفي�ف 

التخفيف عىل جانب التشديد ما مل يكن إثم؛ لقوله تعاىل:

چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ )الحج: ٧٨(.

وقوله تعاىل:

چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ )البقرة: ١٨٥(.
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وقوله تعاىل: 

چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹچ )النساء: ٢٨(.

وقوله تعاىل:

چ ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ 

)البقرة: ٢٨٦(.

ويف احلديث: »قد فعلت« رواه مسلم. 

ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص:

»ي�روا وال تعروا وبرشوا وال تنف�روا« ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص »إن اهلل 
رفيق حيب الرفق، ويعطي عليه ما ال يعطي عىل العنف«.

النظرية الثانية النظرية العرضية: 

ه�ذه النظري�ة ت�رى أن األوراق النقدي�ة َعرض م�ن عروض 
التج�ارة، هلا م�ا لع�روض التجارة م�ن اخلصائ�ص واألحكام، 

ويوجهها أصحاهبا بتوجيهات نلخصها فيم ييل:

الورق النقدي مال متقوم مرغوب فيه، ومدخر يباع ويشرتى  أ -  
وختالف ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدهنا.
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ب – الورق النقدي ليس بمكيل وال موزون. وليس له جنس 
م�ن األجناس الربوية الس�تة املنصوص عليها يف حديث 

عبادة بن الصامت وغريه حتى تلحق به وتقاس عليه.

ج� - ما كتب عليها من تقدير قيمتها وتعيني اسمها يعترب أمًرا 
�ا ال خترج به عن حقيقته�ا من أهنا مال  اصطالحيًّ�ا جمازيًّ
متق�وم ليس من جنس الذهب وال الفضة وال غريمها من 

األموال الربوية.

د – انتف�اء اجلامع بني الورق النق�دي والنقد املعدين يف اجلنس 
والق�در، أم�ا اجلنس فال�ورق النق�دي قرط�اس. والنقد 
املع�دين مع�دن نفيس م�ن ذه�ب أو فض�ة أو غريمها من 
املع�ادن. وأما القدر فالنقد املعدين م�وزون أما القرطاس 

فال دخل للوزن وال الكيل فيه.

مستلزمات هذه النظرية:

إن القول بعرضية النقود الورقية يستلزم األحكام اآلتية:

عدم جواز الس�لم هبا لدى من يقول باش�رتاط أن يكون   –1
أح�د العوضني نقًدا م�ن الذهب أو الفضة أو غريمها من 
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أن�واع النقد املع�دين؛ ألن األوراق النقدي�ة بمقتىض هذه 
النظرية ليست أثمًنا وإنم هي عروض.

ع�دم جري�ان الربا بنوعيه فيهم فال ب�أس من بيع بعضها   –2
ببع�ض متفاضال، فيج�وز بيع العرشة بخمس�ة عرش أو 
أق�ل أو أكثر، كم جي�وز بيع بعضها ببع�ض أو بثمن من 
األث�من األخرى كالذهب أو الفض�ة أو الربنز أو غريها 

من املعادن النقدية نسيئة.

ع�دم وج�وب ال�زكاة فيها م�ا مل تع�د للتج�ارة؛ ألن من   -٣
رشوط وجوب الزكاة يف العروض إعدادها للتجارة.

نقد هذه النظرية:

الواقع أن اإلفراط والتفريط متثال بوضوح يف نظريتي السندية 
والعرضي�ة، ف�إذا كان يف الق�ول بس�ندية األوراق النقدي�ة م�ن 
التضييق واإلحراج واملشقات ما يتناىف مع ير اإلسالم وقواعده 
العام�ة يف ذل�ك، ففي القول بعرضي�ة األوراق النقدية تفريط ال 
حد له، وذلك بفتح أبواب الربا عىل مصاريعها، وإسقاط الزكاة 
عن غالب األموال املتمولة يف وقتنا هذا. يتضح التفريط وتظهر 
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بش�اعة ه�ذه النظرية وتع�ني إنكارها والرباءة منه�ا من حكمها 
عىل املثال التايل:

رجل مسلم يملك مليون جنيه إسرتليني أودعه أحد املصارف 
بفائدة ٨% مل يقصد هبذا املبلغ التجارة وإنم يريده باقًيا عند البنك 
بصفة مس�تمرة عىل أن يأخذ فائدته؛ ليقوم برصفها عىل نفس�ه يف 
ش�ؤون حيات�ه مثال. فال ب�أس عىل مذهب ه�ذه النظرية بصنيعه 
ه�ذا ألن املبلغ ليس نق�ًدا فيجري فيه الرب�ا. وال زكاة فيه لكونه 

عرضا مل يقصد به التجارة.
أي تفريط أبلغ من إسقاط أحد أركان اإلسالم عن نوع معني 
م�ن األموال يعترب أبرز مال تتمثل في�ه التنمية؟ وأي تفريط أبلغ 
من رفع الربا عن نقد يعترب اآلن النقد الوحيد يف احلياة أو يكاد.

ال ش�ك أن هذه النظرية وما تس�تلزمه من أحكام مثار إنكار، 
وحق ملن أنكرها أن يبالغ يف إنكارها.

بعد هذا نعود إىل مناقشه استدالل أصحاب هذه النظرية.
يقول�ون بأن الورق النقدي عرض م�ن العروض. ونحب قبل 
نقاش هذه العبارة أن نحرر فيها حمل النزاع، فجنس الورق بغض 
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النظر عن أنواعه مال متقوم مدخر مرغوب فيه يباع ويشرتى وينتفع 
في�ه بالكتاب�ة وحفظ األش�ياء، ونحو ذلك من أن�واع االنتفاعات 
األخرى. وهو ال شك هبذا االعتبار عرض من أجناس العروض 
ل�ه حكمه�ا. وإنم حمل النق�اش فيم إذا عمدت اجله�ات املختصة 
إىل ن�وع م�ن جنس ال�ورق فأخرجت للن�اس قصاصات صغرية 
مش�غولة بالنقش والصور والكتابات وق�ررت التعامل هبا كنقد. 
وتلقاه�ا الن�اس بالقبول. فال ش�ك أن ه�ذا النوع م�ن الورق قد 
انتقل عن جنس�ه باعتبار وانتفى عنه حكم جنسه لذلك االعتبار؛ 

النتفاء أسباب االنتفاع به كورق يكتب فيه وحتفظ فيه األشياء. 
ف�إذا كان الن�اس حيرص�ون ع�ىل احلصول علي�ه ويرضون�ه ثمنا 
لس�لعهم س�واء أكانت عيني�ة أم خدم�ات، فليس ألنه م�ال متقوم 
مرغ�وب فيه بع�د تقطيع�ه قصاص�ات مش�غولة بالنق�ش والكتابة 
والص�ور. وإنم انتقل إىل جنس ثمني بدليل فقده قيمته كليًّا يف حال 
إبطال السلطان التعامل به. ثم عىل فرض بقاء قيمته الذاتية فهل كل 
مال مدخر مرغوب فيه عرض من العروض التي ال جيري فيها الربا 
وال جت�ب فيه الزكاة إال بنية التجارة؟ أليس كل من الذهب والفضة 
م�ااًل مدخًرا مرغوًبا فيه وم�ع هذا فتجب الزكاة يف كل منهم إذا بلغ 
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نصاًبا وجيري الربا بنوعيه فيهم، وذلك حمل اتفاق بني أهل العلم؟

قد يق�ال إن الذهب والفضة قد ُنصَّ عىل وجوب الزكاة فيهم 
ا للتجارة، وعىل جريان الربا بنوعيه فيهم.  ولو مل يعدَّ

وجي�اب عن هذا بأن القياس لدى مجهور علمء اإلس�الم دليل 
رشع�ي تثبت ب�ه األحكام، فقي�اس ما حتققت في�ه علتهم قياس 
صحي�ح جيعله يف حكم م�ا نص عليه، ف�األوراق النقدية بحكم 
ثمنيته�ا ص�ار هل�ا أحكام األث�من املعدني�ة الجتمعه�م يف جامع 

مشرتك هو الثمنية املطلقة.

أما خمالفة ذاته ومعدنه ذاهتم ومعدهنم فليس هلذه املخالفة تأثري 
يف انتفاء حكمهم عنه؟ 

النظرية الثالثة: نظرية إلحاقها بالفلوس:

ه�ذه النظري�ة ت�رى أن األوراق النقدي�ة كالفل�وس يف طروء 
الثمني�ة عليه�ا، ف�م ثبت للفل�وس من أح�كام يف الرب�ا والزكاة 
والس�لم فيثبت ل�ألوراق النقدية مثله�ا، وقد قال هب�ذه النظرية 
جمموعة كبرية من العلمء، ويعترب القائل هبا يف اجلملة وس�ًطا بني 

القائلني بالنظرية السندية والقائلني بالنظرية العرضية. 
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مستلزمات هذه النظرية :

الواق�ع أن أصحاب القول بإحل�اق األوراق النقدية بالفلوس 
يقص�دون ما قص�ده كثري من أه�ل العلم من التفري�ق يف احلكم 
بينه�ا وب�ني النقدي�ن، إال أهن�م ليس�وا ع�ىل وف�اق يف التفري�ق، 
فبعضه�م كان يف تفريقه معتداًل يف اجلملة فأعطى الفلوس حكم 
النقدين يف جريان ربا النسيئة فيها، التفاقها معهم يف الثمنية، ويف 
منع جريان ربا الفضل فيها بحجة أهنا ليس�ت كالنقدين من كل 
وج�ه. وبعضه�م أبعد النجع�ة يف التفريق حيث كان�وا يرون أن 
الفلوس وما أحلق هبا ليس�ت أم�وااًل زكوية وال ربوية، فال زكاة 
فيه�ا إال بنية التجارة، فال بأس ببيع بعضها ببعض أو بغريها من 

جنسها  من األثمن متفاضال ونسيئة.

نقد هذه االنظرية:

تقدم لنا أن القائلني بإحلاق األوراق النقدية بالفلوس فريقان، 
فريق التقى مع القائلني باعتبارها عروضا وجها لوجه، فسلب 
ع�ن الفل�وس وم�ا أحلق هب�ا م�ن األوراق النقدية مس�تلزمات 
الثمني�ة، ف�ال زكاة فيها بغري نية التجارة وال جي�ري الربا بنوعيه 
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فيه�ا. واللتقائه معهم يف هذه النتيج�ة اخلاطئة يف اعتقادنا، فقد 
ا عليه ما رددنا به عىل القائلني بالعرضية.  كفانا ردًّ

أم�ا الفريق اآلخر فال ش�ك أنه أقرب األق�وال إىل اإلصابة، 
يف نظرنا، ولكنه مل يصبها. وإذا كان لنا معه نقاش فنقاش�نا معه 
أن احلل الوس�ط يف إعطاء الفلوس حكم النقدين يف جريان ربا 
النس�يئة فيه�ا كم جيري فيه�م، ويف إعطائها حك�م العروض يف 
منع ربا الفضل عنها كم يمتنع جريانه يف العروض حيتاج إىل ما 
يس�نده نقال أو عقال. مع أن أصحاب هذا القول يستطيعون أن 
جييب�وا عن هذا االعرتاض بأن الفل�وس هلا عامالن يتجاذباهنا، 
عام�ل أصلها وهو الع�رض، وعامل واقعها بع�د الرواج وهو 
الثمينة ولتعادل قوة العاملني بقيت الفلوس وسًطا بني العرضية 
والنقدية وما دام األمران متعادلني فيكون الرتجيح الرجوع إىل 
األصل وهو العرضية. إال أن هذه اإلجابة مردودة بأن التوس�ط 
يف احلكم عىل اليشء إذا كان له جهتان تتنازعانه ومها خمتلفتان، 
ف�إن احلك�م فيه جي�ب أن يبن�ي عىل االحتي�اط الس�ترباء الذمة 
للمحافظة ع�ىل الرضوريات اخلمس - الدين والنفس والعقل 

والنسل واملال-. 
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ومث�ال ذل�ك م�ا رواه اجلمع�ة إال الرتم�ذي، فف�ي صحي�ح 
البخاري بإس�ناده إىل عائش�ة b قال�ت: كان عتبة عهد إىل 
أخيه س�عد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلم كان عام 
الفت�ح أخذه س�عد فقال: ابن أخ�ي عهد إيلَّ فيه. فق�ام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أيب ولد عىل فراش�ه. فتس�اوقا إىل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال سعد: يا رسول اهلل ابن أخي كان  قد عهد 
إيلَّ فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أيب ولد عىل فراشه. 
فق�ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر 
احلج�ر، ثم قال لس�ودة بنت زمع�ة احتجبي منه ملا رأى ش�بهه 

بعتبة فم رآها حتى لقي اهلل.

فأحلقه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بصاحب الفراش اتباعا لألصل. وأحلقه 
بغ�ري صاح�ب الفراش من جه�ة املحرمية لوضوح ش�بهه بغريه 
احتياطا. فهذا توسط مل يرتتب عليه انتهاك حمظور، وإنم فيه مزيد 
مراعاة للحفاظ عىل إحدى الرضوريات اخلمس وهي الِعرض، 
بخ�الف إعط�اء الفل�وس الرائجة حك�م ما نقلت عن�ه من منع 
جري�ان ربا الفضل فيها، فهو فتح لباب الذريعة إىل ربا النس�يئة. 
ث�م عىل ف�رض صحة التفري�ق يف احلكم بني الفل�وس والنقدين 
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الذه�ب والفضة؛ ف�إن يف إحل�اق األوراق النقدي�ة بالفلوس مع 
أن يف األوراق النقدي�ة مزي�د اختص�اص بالنقدي�ن إن إحلاقه�ا 

بالفلوس، فيه نظر، إذ الشك أن بينهم فروًقا تتضح فيم يأيت:

األوراق النقدي�ة بحك�م واقعه�ا اآلن موغل�ة يف الثمنية    -1
إيغ�اال تقترص دونه الفلوس، بل ق�د تقرص دوهنا املعادن 

النفيسة من الذهب والفضة.

يف انتق�ال األوراق النقدية عن أصلها العريض إىل الثمنية   – 2
قوة أفقدهتا القدرة عىل رجوعها إىل أصلها يف حال إبطاهلا. 
بخ�الف الفلوس فه�ي إذا كس�دت، أو أبطل الس�لطان 

التعامل هبا. فلها قيمة يف نفسها أشبه سائر العروض.

األوراق النقدي�ة يف غ�الء قيمتها كالنقدي�ن بل إن بعًضا   –٣
م�ن الورق النقدي تعجز عن اللح�اق بقيمته أكرب قطعة 

نقدية من ذهب أو فضة.

تس�تخدم الفلوس يف تقويم املحقرات من السلع. وهذه   –٤
املحق�رات مما تعم احلاجة إليه�ا. فالتخفيف يف أحكامها 
أم�ر حاجي تقتضي�ه املصلحة العام�ة كالعرايا والتجاوز 
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عن يس�ري الغرر واجلهالة. ولع�ل هذا وجه للتعليل به يف 
جواز جريان ربا الفضل فيها لدى من يقول ذلك.

نظ�را لتفاه�ة قيمة الفلوس ف�إن الصفق�ات ذات القيمة   –٥
العالي�ة ال تتم هبا وإنم تتم بالنقدين أو باألوراق النقدية. 
والربا يف الغالب ال يكون إال يف صفقات ذات قيمة عالية 
نس�بيًّا. فهذه فروق هلا أثره�ا الواضح يف إعطاء األوراق 
النقدية مزيد فضل عىل الفلوس، ويف إعطائها ما تقتضيه 

هذه الزيادة وما تستلزمه اآلثار من أحكام ونتائج.

النظرية الرابعة النظرية البدلية:

هذه النظرية تعني أن األوراق النقدية بدل ملا استعيض هبا عنه 
ومها النقدان الذهب والفضة، وللبدل حكم املبدل منه ويوجهها 
أصحاهبا بأن هذه األوراق النقدية قائمة يف الثمنية مقام ما تفرعت 
عن�ه من ذهب أو فضة، حاّلة حمله�ا، جارية جمراها، معتمدة عىل 
تغطيته�ا ب�م تفرعت عن�ه منهم، واألم�ور الرشعي�ة بمقاصدها 
وبمعانيه�ا ال بألفاظه�ا ومبانيه�ا. يؤيد الق�ول بثمنيته�ا إهنا إذا 
زالت عنها الثمنية أصبحت جمرد قصاصات ورق ال تساوي بعد 
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إبطاهلا ش�يًئا مما كانت تس�اويه قبل اإلبطال. فلها حكم النقدين 
مطلقا؛ ألن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل.

مستلزمات هذه النظرية: 

تستلزم هذه النظرية مستلزمات نذكر منها ما ييل:-

جريان الربا بنوعيه يف األوراق النقدية.  – 1

ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها مائتي درهم فضة   – 2
أو عرشين مثقااًل ذهًبا. إذا استكملت رشوط وجوب 
ال�زكاة يف النقدي�ن، م�ع مالحظة أن م�ا كان بدال عن 
ذه�ب ف�ال جتب في�ه زكاته حت�ى تبلغ ثمنيت�ه نصاب 
الذه�ب، وما كان بدال م�ن فضة فال جتب زكاته حتى 

تبلغ ثمنيته نصاب الفضة.

لم  هبا. جواز السَّ  – ٣
اعتبارها بغض النظر عن أش�كاهلا وأس�مئها وجنس�ياهتا   – ٤
متفرعة من جنسني مها الذهب والفضة. فم كان عن ذهب 

فله حكم الذهب، وما كان من فضة فله حكم الفضة.
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إذا اتف�ق نوعان م�ن الورق متفرعان ع�ن ذهب أو فضة   – ٥
فيمتن�ع التفاض�ل بينه�م يف ال�رصف. ولن�رضب لذلك 

مثلني:

أحدمه�ا نف�رض أن الري�ال الس�عودي والل�رية اللبنانية   
متفرعان عن فضة فتمتنع مصارفتهم إال برشط تس�اوهيم 

يف القيمة.
واملث�ال الث�اين أن اجلني�ه اإلس�رتليني والدين�ار الكويتي   
متفرعان عن ذهب فتمتنع مصارفتهم إال برشط تساوهيم 

يف القيمة.
إذا متت املصارفة بني جنس�ني من الورق النقدي أحدمها   – 6
متفرع ع�ن فضة، واآلخر متفرع ع�ن الذهب جاز فيهم 

التفاضل إذا كان يًدا بيد.

نقد هذه النظرية:

الواقع أن هذه النظرية أقرب النظريات إىل الصواب. وإذا كان 
لن�ا عليه�ا مالحظة فعىل ما اعتم�د عليه القائلون هب�ا من أن هذه 
األوراق النقدي�ة متفرع�ة عن ذهب أو فضة خم�زون ما تفرعا عنه 
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يف خزائن مصدرهيا. وحيث قد مر بنا أن جهات إصدار األوراق 
النقدي�ة  بعد أن اجتازت األوراق النقدي�ة عدة مراحل يف حياهتا 
الثمني�ة، وبلغ�ت م�ن الثقة واالطمئن�ان مرتبة جعل�ت الناس ال 
يسألون عن غطائها، مل يروا أنفسهم - جهات اإلصدار - ملزمني 
بتغطي�ة كامله�ا بم تقدر ب�ه، وإنم يكفي تغطية نس�بة مقبولة منها 
والباقي يعترب أوراقا وثيقية، بمعنى أن اجلهة التي س�نت التعامل 
هب�ا ملزمة بضمن قيمتها. ثم إن غطاءها ال يلزم أن يكون ذهًبا أو 
فض�ة، بل ق�د يكون عقاًرا ك�م فعلت أملانيا بغط�اء عملتها. وقد 
يك�ون أوراًقا مالي�ة ذات قيمة كم هو احلال بالنس�بة لغالب دول 

منطقة اإلسرتليني.

وحي�ث إن ه�ذه النظرية مبنية ع�ىل أن ال�ورق النقدي مغطى 
كامل�ه بذه�ب أو فض�ة، وحي�ث إن الواق�ع خالف ذل�ك، وأن 
غال�ب األوراق النقدية جم�رد أوراق وثيقية قيمتها مس�تمدة من 
س�ن الدولة التعامل هبا وتلق�ي الناس إياها بالقبول، وأن القليل 
املغط�ى ال يل�زم أن يغطى بالذهب أو الفض�ة بل قد يغطى بغريه 
من عقار أو أوراق مالية، وتم ذكر الشواهد عىل ذلك، فقد ظهر 

لنا أن هذه النظرية تفتقر إىل ما يسندها من دنيا الواقع.
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الرأي املختار يف حقيقة النقد الورقي :

لق�د م�رَّ بنا تعريف النق�د من أنه أي يشء يلق�ى قبواًل عاًما 
كوس�يط للتب�ادل ك�م مر بن�ا أن ال�ورق النقدي م�رَّ بمراحل 
كانت هنايتها اعتباره نقًدا قائًم حيمل قوة مطلقة لإلبراء العام. 
وأن التعهد املس�جل عىل كل ورقة نقدية منه بتسليم مقدار ما 
اعتربت إبراء عن�ه حلاملها عند طلبه لفظ ال يعني معناه، وإنم 
هو بقي�ة باقية ملرحلة م�ن مراحل حياة ال�ورق النقدي، يعني 
التمس�ُك به اآلن تذكرُي املس�ؤولني عن إصداره بمسؤوليتهم 
جتاهه واحلد من اإلفراط يف اإلصدار بدون اس�تكمل ألسباب 
إح�الل الثق�ة ب�ه كنق�د حيم�ل ق�وة مطلق�ة لإلب�راء الع�ام، 
وكمس�تودع للثروة تطيب النفس باختزان�ه للحاجة. ومر بنا 
أيًضا أن قان�ون إصدار األوراق النقدية ال حيتم عىل مصدرهيا 
تغطيته�ا مجيعها، وإن�م يكفي تغطية بعضه�ا بغطاء مادي ذي 
قيمة. عىل أن يكون الباقي مما مل يغطَّ أوراًقا وثيقية عىل جهات 
إصداره�ا. وأن التغطي�ة ال يل�زم أن تكون ذهًب�ا أو فضة، بل 
جيوز أن تكون عقاًرا أو أوراًقا مالية كاألسهم والسندات، كم 
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ا للتداول والتمول هو الثقة  مر بنا أن رسَّ قبول النقد قبواًل عامًّ
ب�ه كق�وة رشائية وكمس�تودع أمني لالدخ�ار، ال أن رس قبوله 
حمص�ور يف كون�ه ذا قيم�ة يف ذاته، أو أن القان�ون فرضه وألزم 

التعامل به.

ومرَّ بنا أن ذات الورقة النقدية ال قيمة هلا مطلًقا بعد أن صارت 
جمرد قصاصات صغرية فاقدة عموم وجوه االنتفاع. وأهنا بذلك 
ليس�ت من عروض التجارة، وأن قيمتها يف أمر خارج عن ذاهتا، 
ك�م مر بن�ا أن احلكمة يف جريان الربا بنوعي�ه يف النقدين الذهب 
والفض�ة كوهنم حمالَّ للظلم والعدوان حينم يكونان، أو أحدمها، 
س�لعا تباع وتش�رتى واحل�ال أهنم وح�دة للمحاس�بة والتقويم. 
فزيادة أحدمها بعضه عىل بعض يف غري مقابل ظلم وعدوان. كم 
أن مصارف�ة أحدمها باآلخر بدون تقاب�ض يف جملس العقد مظنة 
ذل�ك وذريعة إليه. ويف اختاذمها س�لًعا تباع وتش�رتى تعطيل هلم 
عم اختذا له، وإفس�اد عىل املس�لمني قيم سلعهم حينم تكون هذه 
األدوات التقويمي�ة عرضة للزي�ادة والنقصان، ويف هذا تعدٍّ عىل 

املجتمع وعدوان عليه.
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وعلي�ه، فحي�ث إن الورق النقدي نقد قائ�م بذاته، مل يكن رس 
قبول�ه للت�داول والتمويل واإلب�راء املطلق التعهَد املس�جَل عىل 
كل ورق�ة نقدية منه بتس�ليم حامله�ا حمتواها عن�د الطلب، وال 
إن�ه مغط�ى مجيعه بذهب أو فضة، وال إن الس�لطان فرضه وألزم 
التعام�ل ب�ه. وإنم رس قبوله ثق�ة الناس به كق�وة رشائية مطلقة، 
بغ�ض النظر عن أس�لوب حص�ول الثقة به. وحي�ث إن الورق 
النق�دي له خصائص النقدين الذه�ب والفضة من أنه ثمن، وبه 
تق�وم األش�ياء، والنف�وس تطمئن بتمول�ه وادخ�اره. ويف اختاذه 
سلًعا تباع وتشرتى من الظلم والرضر والعدوان ما يف اختاذ ذلك 
م�ع األث�من املعدنية. وحيث إن الصحيح يف عل�ة جريان الربا يف 

النقدين مطلق الثمنية.

وق�د تبني لنا في�م مىض أن القول بس�ندية األوراق النقدية، أو 
باعتباره�ا عروًض�ا متفرع�ة عن ذه�ب أو فض�ة أو أن للفلوس 
ا هب�ا يمكن أن يثبت للورق النق�دي. هلذه احليثيات  حك�ًم خاصًّ
ف�إن ال�ورق النقدي ثمن قائ�م بذاته ل�ه حكم النقدي�ن الذهب 
والفض�ة يف جري�ان الربا بنوعيه فيه كم جيري فيهم قياًس�ا عليهم 

والندراجه حتت علة الربا يف النقود وهو الثمنية.
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ونظ�ًرا إىل أن العم�الت الورقية أجناس تتع�دد بتعدد جهات 
إصداره�ا بمعن�ى أن الورق النقدي الس�عودي جن�س والورق 
النق�دي الكويت�ي جن�س. وال�ورق النق�دي األمريك�ي جن�س 
وهك�ذا كل عمل�ة ورقي�ة جن�س مس�تقل بذاته حكمه�ا حكم 
الذه�ب والفض�ة يف ج�واز بيع بعضه�ا ببعض من غري جنس�ها 
مطلق�ا إذا كان ي�ًدا بيد؛ مل�ا روى اإلمام أمحد ومس�لم عن عبادة 
ب�ن الصامت ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الذهب بالذهب، 
والفض�ة بالفضة والرب بالرب، والش�عري بالش�عري، والتمر بالتمر، 

وامللح بامللح مثال بمثل، سواء بسواء، يدا بيد«.

فك�م أن الذه�ب والفض�ة جنس�ان الخت�الف أحدمها عن 
اآلخ�ر يف قيمته�م الذاتية فكذل�ك العم�الت الورقية أجناس 
الختالف بعضها ع�ن بعض فيم تقدرها به جهات إصدارها، 
وفيم تتخذه من أس�باب لقبوهلا وإح�الل الثقة هبا، وفيم تكون 
عليه هذه اجلهات من قوة وضعف وسلطان وتقلص. وأوضاع 

اقتصادية مؤثرة.
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مستلزمات هذا الرأي:

الواق�ع أن القول باعتبار الورق النق�دي ثمنا قائم بذاته كقيام 
الثمني�ة يف كل من الذهب والفضة وغريمها م�ن النقود املعدنية، 
وأن العم�الت الورقي�ة أجناس تتعدد بتع�دد جهات إصدارها، 

هذا القول يستلزم أحكاًما رشعية أشري إىل بعضها فيم ييل:

1- جري�ان الربا بنوعيه فيه كم جيري الربا يف النقدين الذهب 
والفض�ة وم�ا أجري جمرامه�ا يف الثمني�ة كالفلوس لدي 

املحققني من أهل العلم وهذا يقتيض ما ييل:
أ– ال جي�وز بي�ع بعضه ببع�ض أو بغريه من األجن�اس الثمنية 
األخرى م�ن ذهب أو فضة أو فلوس نس�يئة مطلًقا. فال 
جيوز بيع ريال ورق بريال فضة أو بعرشين قرش�ا نسيئة، 
ك�م ال جي�وز بي�ع ال�دوالر األمريك�ي بخمس�ة رياالت 
س�عودية مثال أو أق�ل منها أو أكثر نس�يئة، وال جيوز بيع 

مخسني ريااًل ورًقا بجنيه ذهب نسيئة.
ب– ال جيوز بيع اجلنس الواحد بعضه ببعض متفاضاًل، سواء 
كان ذلك نسيئة أو يًدا بيد، فال جيوز مثاًل بيع مخسة عرش 

ا ورًقا. ا ورًقا بستة عرش رياال سعوديًّ ريااًل سعوديًّ



)٣٧٣(

ج��- جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنس�ه مطلقا إذا كان يًدا 
بي�د، فيجوز بيع الريال الفضة الس�عودي بريالني أو أكثر 
أو أقل من الورق النقدي الس�عودي، وبيع اللرية السورية 
أو اللبناني�ة مثال بريال س�عودي فض�ة كان أو ورًقا، وبيع 
الدوالر األمريكي بخمسة أريل سعودية مثال أو أقل منها 

أو أكثر إذا كان بيع ذلك يًدا بيد.

وجوب زكاهتا إذا بلغت ثمنيتها أدنى النصابني من ذهب   -2
أو فضة إذا كانت مملوكة ألهل وجوهبا.

جواز السلم هبا.  -٣
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هذا البحث ملخص كتايب »ال�ورق النقدي، حقيقته، تارخيه، 
قيمت�ه، حكم�ه«. فمن أراد االكتف�اء به فهو تلخي�ص يغني من 
حيث اجلملة عن قراءة الكتاب، ومن أراد االس�تزادة يف التوجيه 
واالس�تدالل والتعليل والتوضيح فسيجد يف الكتاب إن شاء اهلل 

ما يشفي غليله ويروي عطشه. واهلل املستعان.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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الصفحةالموضوع

من 1٧ إىل ٧6بحث يف الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه.

من ٧٧ إىل 121بحث يف بطاقة االئتمن.

بح�ث يف االلتزام�ات الرشعي�ة وحك�م أخذ 
األجرة عليها.

من 12٣ إىل 1٥٥

بح�ث يف كس�اد النق�ود وأث�ر ذلك ع�ىل تغري 
االلتزام هبا.

من 1٥٧ إىل 19٤

من 19٥ إىل 262بحث يف قبض الشيك قبض ملحتواه.

بحث يف حكم تداول أسهم الرشكات املسامهة 
بيعًا ورشاًء ومتلكًا ومتليكًا.

من 26٣ إىل ٣10

من ٣11 إىل ٣٧٣بحث يف األوراق النقدية حقيقتها وحكمها.
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