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 1لكية العلوم الاسالمية ،جامعة صالح ادلين ،اربيل،اقلمي كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
ل شك آ َّن حيل اذلهب والفضة من الزينة الصلية املقصودة اليت حتتاج الهيا حياة الناس ،وذلكل قد تش تد رغبة طالب احليل لرشائه ،لكنه ل جيد النقود الاكفية ذلكل ،ويف املقابل
نرى آن جامهري الفقهاء ذهبوا ،بناء عىل وجود طائفة من الحاديث الصحيحة ،اىل عدم جواز بيع احليل ابلتأجيل آو التقس يط ،وآ ّقرته اجملامع الفقهية والهيئات الرشعية.
واملعهود من الرشعية الاسالمية آهنا اذا حظرت شيئ ًا قدمت البديل احلالل هل ،حىت ل يضطر الناس امللزتمون بأحاكم الرشع اىل الولوغ يف احملظور.
بناء عىل ذكل يقدم هذا البحث املتواضع (البدائل الرشعية لبيع اذلهب والفضة ابلتقس يط) مجموعة من البدائل الرشعية اليت ميكن تطبيقها عىل مس توى الفراد واملؤسسات
والبنوك السالمية .
ل
ج
حرصت هذه البدائل يف مخسة آمور ،مبنية عىل عقود وصيغ اسالمية ويه :عن طريق عقد الاس تصناع ،وعقد الجارة املنهتية اب متليك ،وعقد الواكةل ،وعقد القرض ،وعقد
وقد
املضاربة.
وبذكل ميكن للفراد واملؤسسات اليت تريد الالزتام بأحاكم الرشيعة من ادلخول يف صفقات اذلهب والفضة عرب هذه البدائل واخملارج الرشعيةُ ،تنب ًا من الوقوع يف حمظور البيع
الجل.
مفاتيح اللكامت :البدائل الرشعية ،بيع الجل ،بيع اذلهب ،الفضة ،الاس تصناع
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل آهل وآحصابه ومن اتبع هداه اىل يوم
ادلين .
آما بعد:
فا َّن املشالك واملسائل اليت هتم حياة الناس يف عرصان كثرية جد ًا ،ومن بيهنا
املسأةل اليت تثار بكرثة من قبل الناس معوم ًا ،جوُتّار جحيل اذلهب والفضة خصوص ًا ،الا
حيل اذلهب والفضة ابلتأجيل آو ابلتقس يط) آي بدون قبض
ويه مسأةل(:بيع ورشاء ّ
المثن لكه آو بعضه يف جملس العقد.
هذه القضية تعددت حولها وهجات نظر العلامء يف القدمي واحلديث ،وقد ج
قدَّمت
فهيا ـ بفـضل هللا تعـاىل ـ دراسـة علمية ن ج ْ
شـرت يف جمةل لكية العلوم الاسالمية/جامعة

بغداد ،العدد ( )12عام (8114م) انقشت فهيا ابلتفصيل رآي القائلني ابجلواز ،احملتجني
بأ َّن اذلهب والفضة مل يعودا الن نقود ًا وآمثا ًان للسلع واملنافع ،مث توصلت اىل عدم جواز
بيع ورشاء اذلهب والفضة ابلتأجيل آو التقس يط.
فاذا رسان عىل رآي القائلني ابملنع ـ ومه جامهري الصحابة والتابعني وفقهاء املذاهب
الربعة وغريمه ،وبه صدر قرار مجمع الفقه الساليم ـ مفا هو البديل واخملرج املقبول اذلي
ميكن الاعامتد عليه رشع ًا ،خروج ًا عن البيع الجل لذلهب والفضة اذلي تدل عىل منعه
ـ يف نظري ـ النصوص الرشعية ،وان كنت آعمل آن املسأةل من المور اخلالفية اليت ل
يسوغ فهيا الناكر لحد ،ول يجعد املتب جع للقول املقابل خروج ًا عن الرشيعة.
ومن مثَّ آحببت ـ بعد التولك عىل هللا تعاىل ـ تقدمي دراسة متواضعة تكشف طبيعة
البدائل املطروحة ،آو ًل :من حيث جوهرها وانسجاهما مع نصوص الرشيعة وضوابطها
ومقاصدها العامة ،واثني ًا :من حيث مالءمهتا للتطبيق عىل آرض الواقع ويف اكفة
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املس توايت ولتحقيق مصاحل الفراد والتُّجار والصاغة واملؤسسات والبنوك الاسالمية .
وهذا ما دفعين اىل تسمية البحث ابمس (البدائل الرشعية لبيع اذلهب والفضة
ابلتقس يط) واقتضت طبيعته تقس ميه اىل :متهيد ومخسة مباحث وخامتة بأمه النتاجئ
والتوصيات ،وقامئة ابملصادر واملراجع.
واتبعت فيه املهنج الاس تقرايئ ،وذكل بتتبع البدائل الرشعية املمكن تطبيقها ،مث
املهنج الوصفي مع التحليل واملقارنة ،وذكل بعرضها وتصويرها ابلسلوب العلمي واملقارنة
بني آقوال الفقهاء القداىم واحملدثني وآدلهتم للوصول اىل القول الراح.
داعي ًا املوىل َّعز وج َّل آن يلبسها ثوب القبول والرضا ،وآن جيعلها يف مزيان حس نايت
يوم ل ينفع مال ول بنون الا من آىت هللا بقلب سلمي ،اللهم آمني.

 .8البديل الول :عن طريق عقد الاس تصناع
 8.1املرحةل مفهوم الاس تصناع وتكييفه الفقهيي
 8.1.1مفهوم الاس تصناع
الاس تصناع يف اللغة :مصدر (اس تصنع) مبعىن طلب صنع اليشء ،يقال :اس تصن َع
فالن خامت ًا :آي طلب آن يجصن َع هل ،و ّ ِّ
الصناعَ جة:
اليش َء :آي دعا اىل جصنعه ،واس تصن َع ٌ
حرف جة الصا ِّنعَ َ ،
الص ْن َع جة (ابن منظور ،لسان العرب 1414،هـ،812 /2 ،
ومع جُل َّ
اجلوهري ،الصحاح1229،م ،1841 /1 ،النسفي طلبة الطلبة1111 ،هـ،
ص .)112وآما يف الاصطالح فقد نقل الاكساين عن احلنفية تعريفني هل فقال“ :عق ٌد
عىل مبيع يف ِّّاذلمة ،وقال بعضهم :عق ٌد عىل مبيع يف ِّّاذلمة جرش َط فيه العملج ” (الاكساين،
بدائع الصنائع1226 ،م .)8 /1،مث رح التعريف الثاين فقال“ :والصحيح هو القول
طلب الصنع ،مفا مل يشرتط فيه العمل ل يكون اس تصناع ًا؛
الخري؛ ل َّن الاس تصناع ج
فاكن مأخذ الامس دلي ًال عليه؛ ول َّن العقد عىل مبيع يف اذلمة ي جسمى سلامً ،وهذا العقد
يسمى اس تصناع ًا ،واختالف السايم دليل اختالف املعاين يف الصل”(الاكساين،
نسان
وعرفه بعضهم ببيان صورته فقال“ :الاس تصناع هو آن جييء ا ٌ
1226مَّ .)8 /1،
ً
ً
اىل صانع فيقول :اصنع يل شيئا صورته كذا وقدره كذا ،بكذا درهام ويسمل اليه مجيع
ادلرامه ،آو بعضها ،آو ل يسمل” (البابريت ،العناية رشح الهداية ،بال تأرخي.)114 /9 ،
الص ْن َع ِّة عَ َىل َآ ْن ي َ ْع َملجوا شَ يْئًا،
وعرفته جمةل الحاكم العدلية بأنهَ “ :ع ْقدج جم َق َاو َ ٍةل َم َع َآهْلِّ َّ
اليش جء َم ْص جنوعٌ “ (اللجنة العامثنية ،جمةل الحاكم
فَالْ َعا ِّم جل َصا ِّن ٌعَ ،والْ جمشْ َ ِّرتي جم ْس َت ْص ِّن ٌعَ ،و َّ ْ
العدلية ،بال تأرخي ،ص.)11
للسمل ،وذلكل عرفوه
وعىل هذا فاحلنفية جعلوا الاس تصناع عقداً خاص ًا ،مغاير ًا َّ
السمل وآحاكمه ،آما غريمه من املالكية
بصورة مس تقةل ،ومل يوجبوا مراعاة مضمون عقد َّ
للسمل ،ومل يعرفوه كعقد مس تقل ،بل ذهبوا
والشافعية واحلنابةل فمل جيعلوه عقد ًا مغاير ًا َّ
اىل آنه نوع خاص منه ،ومن مثَّ خيضع لرشوطه وضوابطه (ماكل ،املدونة1224،م/1،
 ،62احلطاب ،مواهب اجلليل1222،م 114/4،و ،112الشافعي،
الم1221،م ،111 /1،ابن قدامة ،املغين1262 ،م)812 /4،
واختار مجمع الفقه الاساليم يف مؤمتره السابع التعريف اليت“ :هو عقد وارد عىل
العمل والعني يف اذلمة” (مجمع الفقه ،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الساليم1222،م،
ص)144
وبذكل آجاب اجملمع عىل السؤال :هل آ َّن الاس تصناع عقد عىل العني ،آو العمل آو
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علهيام مع ًا؟ واختار القول الراح.
فاخلالصة آ َّن الاس تصناع :عقد يطلب مبوجبه املس تصن جع من الصانع جصنع يشء،
وفق مواصفات حمددة ،مبواد من عند الصانع ،مقابل عوض متفق عليه يدفعه املس تصنع
للصانع .
وعىل ضوء هذا التعريف فا َّن الاس تصناع يقوم عىل :مس تصنع وصانع ومصنوع ومثن.
فاملس تصنع :طالب الصنعة ،وقد يكون فرد ًا آو مؤسسة .والصانع :من يقوم ابحضار
املادة اخلام وصنعها ،ويكون مس ئولً عن لك يشء .واملصنوع :هو حمل العقد ،ويمتثل
يف حتويل املادة اخلام اىل يشء آخر متفق عليه .والمثن :هو املال اذلي يدفعه املس تصنع
نظري املطلوب صنعه ،وهو قمية املادة اخلام مع معل الصانع (مركز ادلراسات املالية،
موسوعة فتاوى املعامالت املالية للمصارف8112،م)22/1،
ول يشرتط يف الاس تصناع تسلمي المثن لكه آو بعضه عند العقد ،بل جيوز تأجيل
السمل اذلي جيب فيه تعجيل رآس املال
لكه آو بعضه آو تقس يطه ،وبذكل خيالف عقد َّ
يف جملس العقد عند امجلهور آو خالل ثالثة آايم عند املالكية
(الاكساين1226،م ،818/1،ادلسويق،حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري ،بال
تأرخي ،121 /1،الرشبيين ،مغين احملتاج1224،م ،4 /1 ،ابن قدامة ،املغين،
1262م .)881 /4،آما املعقود عليه يف هذا العقد فهو يف اذلمة؛ ل َّن الاس تصناع
عقد قامئ عىل العمل والعني ،وهام مؤجالن يف العادة.
وهذا ال ُّمتزي اذلي حظي به الاس تصناع آ ّقره مجمع الفقه الاساليم يف القرار املشار اليه
آنف ًا حيث قال“ :جيوز يف عقد الاس تصناع تأجيل المثن لكه ،آو تقس يطه اىل آقساط
معلومة لجال حمدَّدة “(مجمع الفقه ،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الساليم1222،م،
ص.)141
 8.1.8التكييف الفقهيي لالس تصناع
اختلف الفقهاء حول التكييف الفقهيي لالس تصناع ،جفمهور الفقهاء ـ كام تقدم آنف ًا ـ
السمل وآحاكمه .آما احلنفية اذلين آولوا اهامتم ًا خاص ًا به،
ذهبوا اىل آنه مندرج حتت َّ
فالراح عند عامهتم آ َّن الاس تصناع نوع خاص من البيوع ،ميتاز عن سائرها بأحاكم
ختصه ،آمهها آ َّن العمل مرشوط فيه (الشقر،عقد الاس تصناع1222 ،م).886/1،
ومع ذكل اختلفوا يف تكييفه ،فقال الاكساين نق ًال عن بعضهم“ :هو مواعدة وليس
ببيع ،وقال بعضهم :هو بيع ،لكن للمشرتي فيه خيار” (الاكساين1226،م )8/1،مث
ر َّجح الاكساين القول الثاين ـ ووافقه ابن اهلامم والعيين ـ فقال“ :وهو الصحيح؛ بدليل
آ َّن محمد ًا ذكر يف جوازه القياس والاس تحسان ،وذكل ل يكون يف ال ِّعدات ـ آي الوعود
ـ ،وكذا آثبت فيه خيار الرؤية ،وآنه خيتص ابلبياعات”(الاكساين1226،م ،8/1،ابن
اهلامم ،فتح القدير ،بال تأرخي ،111 /9،العيين ،البناية8111 ،م)114 /9،
بيامن ذهب بعض آخر مهنم اىل آنه ينعقد اجارة ابتداء ،ويصري بيع ًا انهتا ًء ،لكن قبل
التسلمي ل عند التسلمي(ابن َم َازةَ ،احمليط الربهاين8114 ،م ،111 /9 ،ابن عابدين،
رد احملتار1228 ،م .)884 /1 ،مبعىن آن الاس تصناع يف احلقيقة مركَّب من بيع
واجارة ،فالبيع وارد عىل العني ،والجارة واردة عىل العمل (الشقر1222 ،م)886/1،
ويبدو يل آن الراح يف تكييف الاس تصناع :آنه عقد جديد مس تقل ،وليس وعد ًا،
السمل جبامع آن
ول بيع ًا ،ول اجارة ،ول سلامً ،وان اكن هل ش به هبذه العقود ،فيش به َّ
ً
الك مهنام عقد عىل موصوف يف اذلمة ،فيش به البيع ـ مث ًال ـ جبامع آ َّن الصانع آو البائع
يقدم املواد من عنده مقابل عوض ،وآ َّن تعجيل المثن فهيام غري واجب ،ويش به الجارة

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية
من حيث آ َّن العمل جزء من املعقود عليه جبانب بيع املواد ،وآنه جيوز فهيام تأجيل الجرة
(الشقر1222 ،م ،889/1،القره داغي ،احلقيبة الاقتصادية ،حبوث يف فقه املعامالت
املالية8111 ،م ،181/6 ،آبو غدة و بن هادي ،آساس يات املعامالت املالية واملرصفية
الاسالمية8111 ،م ،ص)181
فالس تصناع عقد مس تقل خاصّ ،
حمُل العمل والعني مع ًا ،وبذكل ميتاز عن البيع
السمل اذلي ّ
اذلي ّ
حمُل ِّّاذلمة ،آو العني
حمُل العني ،وعن الجارة اليت حملّها العمل ،وعن َّ
املوصوفة يف اذلمة (القره داغي8111،م .)189/6 ،وذلكل جاء يف احمليط الربهاين:
العني مجيع ًا ،فال بد من اعتبارهام
“ آ َّن املس تصن َع َطلب منه ــ آي الصانع ــ العم َل و َ
مجيع ًا “(ابن َم َازةَ8114 ،م .)116 /9 ،وصدر قرار من مجمع الفقه الاساليم بأن
الاس تصناع عقد مس تقل هل آراكنه ورشوطه اليت متزيه عن سائر العقود (مجمع
الفقه1222،م ،ص)144
فالفروق اجلوهرية بني الاس تصناع وسائر العقود يه:
 .1يفرتق الاس تصناع عن البيع بأ َّن الول بيع عني جرش َط فيه العمل ،والعني املبيعة
فيه موصوفة يف اذلمة ،غري موجودة وقت العقد ،آما البيع فال يشرتط فيه العمل،
والعني املبيع يف عقد البيع موجودة ،سواء آاكنت حارض ًة آم غائبة.
 .8يفرتق الاس تصناع عن الاجارة بأن العني فهيا من املس تأجر ،والعمل من الجري،
آما الاس تصناع فالعني والعمل الكهام من الصانع ،آي آنه يقدم املادة ويعمل فهيا
حىت يمت صنع مصنوع مهنا.
 .1يفرتق الاس تصناع عن السمل بأنه عام يف املصنوع وغريه ،ويشرتط فيه تعجيل
المثن ،آما الاس تصناع فهو خاص مبا ج
اشرت َط فيه الصنع ،ول يشرتط فيه تعجيل
المثن فيه.
 .4يتفق الاس تصناع مع اجلعاةل يف آهنام عقدان جرش َط فهيام العمل ،ويفرتقان يف آ َّن
اجلعاةل عامة يف الصناعات وغريها ،والعمل فهيا قد يكون معلوم ًا وقد يكون جمهو ًل،
آما يف الاس تصناع خيتص ابلش ياء املصنعة ،ول بد آن يكون العمل معلوم ًا
(النشمي ،الفروق بني املؤسسات الاسالمية والتقليدية8119 ،م،
ص92و.)22
 8.1.1لزوم الاس تصناع وعدم لزومه
ومن هجة آخرى اختلفت الرواايت عن احلنفية حول الاس تصناع ،هل هو عقد
لزم ،آم عقد جائز؟ ،و اذا اكن لزم ًا فهل هو ملزم للطرفني ـ الصانع واملس تصنع ـ آم
ملزم للمس تصنع فقط؟ .فذهب آكرث احلنفية اىل آنه عقد غري لزم ،سواء َّمت العقد آم مل
يمت ،وسواء آاكن املصنوع موافق ًا للصفات املتفق علهيا ،آم غري موافق (الكويتية ،املوسوعة
الفقهية الكويتية 1489،هـ)182 /1،
واملقصود بكونه عقداً غري لزم عدم وجوب الالزتام مبا تعاقد عليه الطرفان ،وجواز
فسخ العقد من لك واحد مهنام مىت شاء ،ويف ذكل يقول الاكساين“ :وآما صفة
الاس تصناع :فهيي آنه عقد غري لزم قبل العمل يف اجلانبني مجيع ًا ،بال خالف...وآما بعد
الفراغ من العمل قبل آن يراه املس تصنع فكذكل...فأما اذا آحرض الصانع العني عىل الصفة
املرشوطة؛ فقد سقط خيار الصانع ،وللمس تصنع اخليار؛ ل َّن الصانع ابئ ٌع ما مل َير جه فال
خيار هل ،وآما املس تصنع مفشرتي ما مل يره ،فاكن هل اخليار” (الاكساين،
الاكساين1226،م ،1 /1،ابن اهلامم ،فتح القدير ،بال تأرخي ،119 /9،العيين ،البناية،
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8111م ،191 /2،ابن عابدين1228،م.)884 /1 ،
ويف مقابل ذكل يرى صاحب ادلُّ ر اخملتار آ َّن الطرفني جمربان عىل امتام الصفقة فقال:
“ف جي َ
جرب الصانع عىل معُل ،ول يرجع المر عنه” (احلصكفي ،ادلر اخملتار مع رد
احملتار1228،م )884 /1( ،لكن ابن عابدين اس تدرك عليه ،ونس به للومه فقال“ :وهو
خمالف ملا ذكرانه آنفا عن عدة كتب من آنه ل جرب فيه...فقد ظهر كل هبذه النقول آ َّن
الاس تصناع ل جرب فيه ،ال اذا اكن مؤج ًال بشهر فأكرث ،فيصري سلامً وهو عقد لزم
ججي َرب عليه ،ول خيار فيه ،وبه عجمل آ َّن قول املصنف فيجرب الصانع عىل معُل ل يرجع المر
عنه ،امنا هو فامي اذا صار سلامً ،فاكن عليه ذكره قبل قوهل ،والا فهو مناقض ملا ذكر بعده
من اثبات اخليار للمر ،ومن آن املعقود عليه العني ل العمل ،فاذا مل يكن العمل معقودا
عليه كيف جيرب عليه...فظهر آ َّن قو َل ادلرر تبع ًا خلزانة املفيت آ َّن الصانع جيرب عىل معُل
سهو ظاهر” (ابن عابدين1228،م.)884 /1،
والمر ل يرجع عنه ٌ
وهناك رواية عن آيب يوسف ترى لزوم الاس تصناع للطرفني مبجرد الانعقاد،
فيجرب الصانع عىل معُل ،وجيرب املس تصنع عىل قبول املصنوع اذا اكن وفق املواصفات،
تصور وجود اخلالف يف املذهب احلنفي يف آصل العقد من حيث اللزوم
وهذه الرواية ِّّ
وعدمه ،وتر ُّد عىل ما توصل اليه ابن عابدين من آ َّن ما قاهل صاحب ادلرر سهو ،وآنه ل
خالف يف املذهب يف عدم لزوم عقد الاس تصناع.
وقد تكفل احمليط الربهاين وغريه بنقل هذه الرواية فقال“ :الرواايت يف لزوم
الاس تصناع وعدم لزومه خمتلفة...وقال آبو يوسف آولً :جيرب املس تص ِّن جع دون الصانع،
وهو رواية عن آحصابنا ،مث رجع آبو يوسف عن هذا وقال :ل خيار لواحد مهنام ،بل
جيرب الصانع عىل العمل ،وجيرب املصنوع عىل القبول” (ابن َم َازةَ8114 ،م). 116 /9 ،
مث اس تدل لرواية آيب يوسف بقوهل“ :وجه ما وري عن آيب يوسف :آنه جيرب لك
واحد مهنام ،آما الصانع فلنه مضن العمل فيجرب عليه ،وآما املس تصنع فلنه لو مل جيرب
عىل القبول يترضر به الصانع؛ لنه عىس ل يشرتيه غريه منه آص ًال ،آو ل يشرتي بذكل
القدر من المثن ،فيجرب عىل القبول دفع ًا للرضر عن البائع” (ابن َم َازةَ8114 ،م/9 ،
.)116
ول خيفى آن هذه الرواية يه آكرث مالمئة ملقتىض العقود ،ومدلولت النصوص
ومقاصدها ومصاحل الناس عامة ،ومصاحل العاقدين خاصة ،ومن َّمث تبنهتا جمةل الاحاكم
العدلية يف املادة ( )128وقررت الزام الطرفني ابلوفاء مبقتىض العقد ،منذ الانعقاد حىت
التسلمي الهنايئ ،واجملةل عادة ل تعدل عن ظاهر الرواية الا اندر ًا ،وحلجج قوية ،وهذا
نص املادة“ :اذا انعقد الاس تصناع فليس لحد العاقدين الرجوع ،واذا مل يكن املصنوع
عىل الوصاف املطلوبة املبينة اكن املس تصنع خمري ًا “ (اللجنة العامثنية ،جمةل الحاكم
العدلية ،ص .)96وآخرياً صدر من مجمع الفقه الاساليم قراره التأرخيي بأ َّن عقد
الاس تصناع مل ِّزم للطرفني اذا توفرت فيه الراكن والرشوط(مجمع الفقه1222،م،
ص)144
بناء عىل ما تقدم فا َّن الراح هو القول ابلزام الطرفني ـ املس تصنع والصانع ـ ابللزتام
مبقتىض العقد ،وعدم جواز الرجوع والفسخ مبجرد الانعقاد ،الا اذا دعت اىل ذكل
ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ العقد ،آو متَّ ذكل مبوافقة الطرفني ،آو مل يكن املصنوع
مطابق ًا للمواصفات املطلوبة ،حفينئذ للمس تصنع اخليار.
والقول بعدم اللزام يؤدي اىل عدم اس تقرار املعامالت بني الناس ،واىل خلق كثري
من املنازعات ،كام يؤدي اىل تضييع الوقات والموال واجلهود واملصاحل ،ويجلحق آرضاراً
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ابلغة بطريف العقد ،بل لو مل يكن الاس تصناع عقد ًا لزم ًا مل حتصل الاس تفادة املرجوة
منه ،اذ ابماكن آي واحد من العاقدين التخلص من آاثر العقد لدىن عذر آو سبب.
 8.8صورة البديل ومرشوعيته
ل شك آ َّن لعقد الاس تصناع دوراً كبري ًا يف تنش يط احلركة الصناعة والتجارية
والانشطة الاستامثرية ويف فتح جمالت رحبة لمتويل املشاريع من قبل البنوك الاسالمية
والهنوض ابلقتصاد الساليم ،ملا يمتزي به من مرونة واماكنية تعجيل المثن آو تقس يطه
الامر اذلي يتيح للمرصف الاساليم ادلخول يف هذا اجملال عىل آساس كونه مس تصنع ًا
بتلبية حاجات الصناعيني اىل الس يوةل النقدية والمتويل املبكر آو اجملزآ ،لرشاء ما حيتاجونه
من املواد اخلام لتصنيعها ،آو عىل آساس كونه صانع ًا بدخوهل يف عامل الصناعات واملقاولت
بأفاقهام الرحبة (الشقر1222 ،م ،812/1،آبو فارس ،املبسوط يف فقه املعامالت،
8119م .)814/1،وقد آشار مجمع الفقه الاساليم يف قراره بشأن الاس تصناع اىل
المهية القصوى هل يف تنش يط الصناعة ،وفتح ابب واسع آمام المتويل والهنوض ابلصناعة
والتجارة والاقتصاد الاساليم معوم ًا .وكذكل آكدَّ يف قراره الصادر بشأن السواق املالية
عىل آن الاس تصناع من آمه البدائل الرشعية للتعامالت احملرمة(مجمع
الفقه1222،م،ص 881و.)811
لكن اذلي هيمنا هنا طرح موضوع الاس تصناع يف اذلهب والفضة عىل بساط
البحث ،ومدى اماكنية ادلخول يف اس تصناعهام بدي ًال عن بيعهام بمثن مؤجل آو مقسط،
المر اذلي هنت عنه النصوص الرشعية ،ومنعه مجمع الفقه الاساليم كام تقدم.
ويقتيض ذكل آن ندرس آو ًل ما ذكره الفقهاء القداىم من صور اس تصناع اذلهب
والفضة مع آحاكهما ،مث نعقبه مبا قاهل الباحثون املعاصون يف اس تصناع اذلهب والفضة،
ولك ذكل يتطلب ختصيص فرعني:
 8.8.1صور اس تصناع اذلهب والفضة وآحاكهما عند الفقهاء
الصورة الوىل :تسلمي املواد للصانع واستئجاره عىل صياغته
وذكل بأن يق ِّّدم املس تصنع املوا َد اخلام من اذلهب والفضة للصانع ،مث يس تأجره لتصنيعها
عىل آجرة متفق علهيا ،سواء اكنت الجرة من جنس احليل؛ كن يقدم للصانع اذلهب،
ويعطيه مقدراً معلوم ًا من اذلهب آجرة عىل صياغته ،آو من غري جنسه بأن يعطيه آجرة
معلومة من الوراق النقدية مث ًال .قال ابن رجب “وآما اس تصناع اخلوامت فُل صور:
احداهام :آن يأتيه بفضة ويس تأجره عىل صياغهتا خامت ًا بأجرة معلومة “ (ابن رجب ،مجموع
رسائل ،آحاكم اخلواتمي8111 ،م.)912 /8،
ً
ويبدو آن يف تسمية هذه الصورة ابلس تصناع تساحما كبري ًا؛ ل َّن املادة يف عقد
الاس تصناع تكون من الصانع ،فلو اكنت مادته مقدمة من املس تصنع لاكن العقد
استئجار ًا ل اس تصناع ًا ،وذلكل صح ابن رجب يف حمك الصورة بقوهل“ :فهذه اجارة
حمضة ،ل ريب يف جوازها”(ابن رجب8111 ،م.)912 /8،
وذلكل ذكر الرسخيس املسأةل يف (ابب الجارة يف الصياغة) فقال“ :وان اس تأجر
آجري ًا بذهب آو فضة ،يعمل هل يف فضة معلومة يصوغها صياغة معلومة ،فهو جائز...لنه
اس تأجره لعمل معلوم ببدل معلوم ،فال تشرتط املساواة بني الجرة وبني ما يعمل فيه
من الفضة يف الوزن؛ ل َّن ما يشرتط هل من الجرة مبقابةل العمل ،ل مبقابةل حمل العمل”
(الرسخيس ،املبسوط1221،م .)49 /14،سب املئوية خلصائص التتابع التفاضيل Id .هو
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الصورة الثانية :رشاء املواد من الصانع آولً ،مث استئجاره عىل صياغهتا مع دفع الجرة
ذكر ابن رجب هنا صورتني ،مث حمك علهيام ابجلواز فقال“ :وكذكل ـ آي جيوز ـ اذا
اشرتى منه فضة معلومة وتقابضا يف اجمللس ،مث رشط عليه صياغهتا بأجرة معلومة،
وكذكل اذا اشرتى منه فضة معلومة ورشط عليه معلها خامت ًا وقبضها مث تركها عنده ،فان
هذا من جنس اشرتاط نفع البائع ،واملذهب املنصوص حصته ،وفيه وجه آن َّه ل يصح،
بواي ومعه
جنسا ر ً
ورمبا رح هاهنا بأنه اشرتى فضة ومنفعة بفضة ،فهو كام لو اشرتى ً
غريه جبنسه ،ولكن املنصوص هاهنا حصته ،ومنعه احساق ابن راهويه”(ابن رجب،
8111م.)912 /8،
مث آىت ابن رجب مبا روي عن آمحد و احساق حني س ئال عن“ :رجل ابتاع من رجل
فضة ،واشرتط عليه آن يصوغ هل خامت ًا؟ ،فأجاب آمحد :هذا مكروه ،هذا يصري نسيئة،
مث قال آمحد :جيد ،هذا مكروه يف نفس البيع ،ولكن لو َّمسى هل الكراء ،مل يكن به بأس،
وهو آيض ًا رشط يف الرصف ،قال احساق :ل جيوز هذا الرشط ،والرصف منتقض”(ابن
رجب8111 ،م ،981/8،الكوجس ،مسائل المام آمحد واحساق بن راهويه8118،م،
)8261 /6
مث علَّق عىل الكهمام فقال“ :فقد َّفرق آبو عبدهللا ـ الامام آمحد ـ بني آن ي جسمى
هل الكراء آو ًل ،فان مسى هل الكراء جاز ،وعلَُّل بأنه رشط يف صف ،ومعناه :آن غايته
آن يكون اكلرشط ،وان مل ي جس َّم هل الكراء فقد كرهه ،ولعُل كرهه ملا فيه من امجلع بني بيع
الفضة بفضة ،فيكون بيع جنسني بأحدهام كـ جم ِّّد جعوة ويه هاهنا حمرمة؛ لن ّه ينقص
ابلجرة قمية الفضة فتصري متفاضةل ،خبالف ما اذا ابتاع منه الفضة بوزهنا ،مث اس تأجره
عىل صياغهتا بأجرة معلومة ،فان تكل املفسدة تزول بتفصيل المثن والجرة ،وحيمتل ـ
وهو الظهر ـ آن يكون كره ذكل اذا مل ي َجس ّ ِّم هل الكراء لعدم التقابض ،ولهذا علَُّل بأنه
يصري نسيئة يف البيع ،خبالف ما اذا مسى هل الكراء ،فان َّه يصري مس تأجر ًا هل عىل الصياغة،
فتصري يده يد اجارة حمضة ابئنة عن يد املشرتي ،فكنه قد َّولكه يف قبضه هل ،ولو فعل
ذكل جاز و َّ
حص القبض ،فكذكل اذا اس تأجره عليه اجارة مس تقةل بأجرة مسامة ،خبالف
ورش َط عليه العمل؛ فا َّن الجارة تكون يف مضن عقد البيع
ما اذا مل يس ّم هل الجرة َ َ
فتكون اتبعة هل وداخ ًةل يف مضنه ،ومل حيصل القبض فكرهه ذلكل ،ولعُل كرهه كراهة
تزنيه؛ ل ّن يد البائع آيض ًا يد آجري يف مدة الصياغة ،وان اكنت داخةل يف مضن البيع،
ولهذا ل ب َّد آن يكون قد زاد يف المثن لجل الصياغة”(ابن رجب8111 ،م.)981/8،
الصورة الثالثة :امجلع بني البيع والاجارة عىل صياغة حيل مع دفع الجرة
يرغب بعض الناس يف حلية معينة ،آو نقوش يقرتهحا عىل صائغ احليل ،فيتفق معه
عىل آن يعمل هل خلخا ًل معين ًا ،حيدد وزنه ،وعياره وشلكه ،ومقدار آجرته ،فاذا حدد
وزنه بثالمثئة جرام ،فانه عندما تمت صياغته يعطيه ثالمثئة جرام ،وآجرته مخسني جرام ًا
مث ًال ،ورمبا ل حيدد وزنه ،ولكن يتفقان عىل وزنه بعد صنعه ،فاذا عمل مقداره بعد صنعه
دفع مثُل ،وآجرته املتفق علهيا(املرزويق ،جمةل اجملمعُ ،تارة اذلهب يف آمه صورها
وآحاكهما ،بال تأرخي.)189 /2،
واخلالصة آن يدفع املشرتي للصانع مثن احليل والجرة ،فهل جيوز ذكل؟ :هنا اختلف
آهل العمل عىل قولني:
القول الول :ل جيوز ذكل .وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية وابن رجب من
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احلنابةل (الرسخيس ،املبسوط1221،م ،42 /14 ،احلطاب ،مواهب
اجلليل1228،م ،119 /4 ،اخلريش ،رشح خمترص خليل ،بال اترخي،41 /1 ،
عليش ،منح اجلليل1222 ،م ،114 /4 ،النووي ،اجملموع ،بال تأرخي،29 /11،
الروايين ،حبر املذهب 8112 ،م ،411 /4،ابن رجب ،آحاكم اخلواتمي.)981/8،
القول الثاين :جيوز ذكل .وهو قول احلنابةل يف املذهب (ابن رجب ،آحاكم
اخلواتمي. )912/8،
ويالحظ هنا آمران :
آولً :آ َّن امجلهور مل يفرقوا يف املنع بني ما اذا دفع املس تصنع المثن والجرة من جنسهام؛
كن يدفع ذهب ًا يف صياغة حيل من ذهب ،آو من غري جنسهام؛ كام لو طلب املشرتي
من البائع آن يصوغ هل حلية مبواصفات معينة من اذلهب ،ويعطيه مثن احليل وآجرته من
الفضة آو ما يقوم مقاهما من الوراق النقدية ،لعدم حتقق التقابض املرشوط (بن ابز،
بيع اذلهب ابلجل وصوره املعاصة ،بال تأرخي ،ص.)18
قال احلطاب“ :ولو اشرتى من الصائغ فضة بذهب ودفعها اليه ليصوغها مل جيز ،لعدم
املناجزة ،وقد تقدم آنه ل جيوز آن يودع آحد العوضني عند صاحبه “ (احلطاب1228م،
 )119 /4وهو مقتىض الكم احلنفية والشافعية؛ لهنم جعلوا هذا العقد من الرصف
اذلي جيب فيه التقابض حىت ولو اختلف اجلنس(الرسخيس1221،م،42 /14 ،
الشافعي ،الم.)11 /1 ،
وآما مذهب احلنابةل فيخرج عىل قوهلم ابجلواز فامي اذا اكن المثن والجرة من نفس اجلنس
جواز هذه الصورة من ابب آوىل اذا اكن المثن والجرة من غري اجلنس.
اثني ًا :صح الشافعية وابن رجب من احلنابةل بأ َّن املس تصنع ان آراد آن يشرتيه ـ بعد
صياغته ـ اشرتاه بعقد مس تأنف ،بغري جنسه كيف شاء ،وجبنسه مبثل وزنه(النووي،
اجملموع ،بال تأرخي ،29 /11،العمراين ،البيان8111،م ،121 /1 ،ابن رجب ،آحاكم
اخلواتمي.)988 /8 ،
 8.8.8الدةل ومناقش هتا
دليل القول الول :احتج آحصابه بأ َّن الصورة الوىل تتضمن عقد الرصف اذلي يشرتط
فيه التقابض يف اجمللس ،وهنا تفرق املتعاقدان ومل يمت التقابض فمل جيز العقد ،ملا فيه من
راب النسيئة .آما الصورة الثانية ـ صغ يل خامت ًا ـ ففيه مع عدم التقابض املرشوط يف
الرصف رشاء فضة جمهوةل بفضة جمهوةل ،وكذكل فيه آن املس تصنع اشرتط العمل يف
عقد الرشاء ـ بناء عىل مذهب َمن منع اجامتع بيع ورشط ـ ولك ذكل مفسد للعقد
(الرسخيس ،املبسوط1221،م ،42 /14 ،احلطاب ،مواهب اجلليل1228،م/4 ،
 ،119اخلريش ،رشح خمترص خليل ،بال اترخي ،41 /1 ،عليش ،منح اجلليل،
1222م ،114 /4 ،النووي ،اجملموع ،بال تأرخي ،29 /11،العمراين،
البيان8111،م.)121 /1 ،
ل
ً
دليل القول الثاين :قال آحصابه :ا َّن جزءا من ا مثن يف مقابل احليل ،والبايق آجرة هل عىل
الصياغة ،ول يدخل ذكل يف راب الفضل .قال ابن قدامة“ :ان قال لصائغ :جصغ يل خامتاً
وزنه درمه ،وآعطيك مثل وزنه ،وآجرتك درهامً فليس ذكل ببيع درمه بدرمهني ،وقال
آحصابنا :للصائغ آخذ ادلرمهني؛ آحدهام يف مقابةل اخلامت ،والثاين آجرة هل “ (ابن قدامة،
املغين.)2/4 ،
وعقَّب ا جبن رجب عىل الكم ابن قدامة فقال“ :وفيه نظر؛ فا َّن هذا ليس بي ًعا؛ لعدم
التقابض يف اجمللس ،ول اجارة؛ ل َّن الجارة ان َّ َما تعقد عىل املنافع ل عىل العيان ،وانَّام
ِ

1
تدخل فهيا العيان تب ًعا...وهذا لكه مفقود فامي حنن فيه ،وآيضً ا فهذا بعي ٌد عن آصلنا يف
سد اذلرائع وابطال احليل ،فا َّن هذا حيةل عىل بيع درمه بدرمهني نَسا ًء ،ومعلوم آ َّن آمحد
مينع من ابع شيئًا نسيئة بمثن يف اذلمة ،ذلريعة راب النسيئة خاصة ،فكيف براب الفضل
مع النَساء ،مع آ َّن احليةل َ َّمث بعيدة آو منتفية ،وهاهنا ظاهرة ،بل ل معىن لهذا غري احليةل
عىل بيع درمه بدرمهني...فكيف ابس تصناع اخلامت من فضة ،مع آن َّه يف احلقيقة بيع املصوغ
جبنسه متفاض ًال ،مفثل هذا ل ريب يف امتناعه عىل آصول املذهب وقواعده” (ابن
رجب ،آحاكم اخلواتمي.)981/8 ،
وقبل ذكل ذكر ابن رجب صورة آخرى نقل عن آحصاب املذهب منعها فقال“ :قال هل
جصغ يل خامت ًا حىت آعطيك بوزن الفضة وآجرة الصياغة ،فهذا ل جيوز ،ذكره القايض وابن
عقيل وغريهام؛ لهنام تبايعا فضة جمهوةل بفضة جمهوةل ،وتفرقا قبل القبض ،وآيض ًا فالجرة
جمهوةل “(ابن رجب ،آحاكم اخلواتمي.)981/8 ،
والصواب آ َّن وهجة نظر ابن رجب قوية؛ اذ ل ينسجم القول جبواز مسأةل اخلامت مع
مذهب احلنابةل وآصوهل وقواعده ،ويتناقض مع معيار التقابض املرشوط يف الموال
الربوية.
ل يقال انه من ابب الاس تصناع ،لن الاس تصناع عند امجلهور ـ ومهنم احلنابةل ـ نوع
السمل اذلي يشرتط فيه تعجيل رآس املال يف جملس العقد.
من آنواع َّ
وحىت عند احلنفية ـ القائلني بأ َّن الاس تصناع عقد مس تقل بأحاكمه ـ ل ُتوز هذه
الصورة ،سواء عمل مقدار اذلهب آو الفضة آم هجل ،وذلكل قال الرسخيس“ :ان
ذهب المتويه عىل اذلي يأخذ الجر ـ آي الصانع ـ
اس تأجره ل جي ِّّموه هل جلام ًا ،فان اشرتط َ
فال خري فيه؛ ل َّن مقدار ما حيتاج اليه من اذلهب للمتويه غري معلوم؛ ول َّن العقد يف
ذكل صف ،فال بد من التقابض يف اجمللس ومل يوجد ،وان آمر الصائ َغ آن يصوغ هل
عيل قرض ًا من عندك
خا جمت فض ٍة فيه درمه بنصف درمه وآراه القدر وقال :لتكون الفضة َّ
مل جيز...ويف مسأةل اخلامت يفسد آيض ًا لعةل آخرى ،وهو آنه صف ابلنسيئة ،وذكل ل
جيوز سواء اكن مبثل وزنه آو آكرث”(الرسخيس ،املبسوط1221،م.)42 /14 ،
ولهذا صدر من هيئة املراجعة واحملاس بة معيار مبنع ذكل“ :جيوز عقد الاس تصناع
يف اذلهب رشيطة آل يكون مثن الاس تصناع ذهب ًا آو فضة آو نقود ًا “ (بن ابز ،بيع
اذلهب ابلجل وصوره املعاصة ،بال تأرخي ،ص.)18
ويقرتح بعض الباحثني اخملرج الرشعي لتحقيق غرض طاليب صناعة احليل سواء اكنوا
آفراد ًا آو ورش ًا ،آو مصانع حليل اذلهب آو الفضة مبا يأيت:
آ ـ آن تمت صناعة احليل خالل مدة انتظار طالهبا ،ويمت التقابض يف اجمللس ،ويمت دفع مثهنا
من النقود الورقية ،آو حنوها مما هو خمالف جلنسها.
ب ـ آن يشرتي النسان اذلهب آو الفضة ،ترب ًا ،آو س بائك ،آو حلي ًا ،ويدفع مثهنا،
ابلتساوي ان احتد جنسها ،آو ابلتفاضل ان اختلف اجلنس ،ويقبض املشرتي اذلهب،
آو الفضة ،ويقبض البائع المثن ،مث يتفق معه عىل آجرة الصناعة اليت يريدها ويسلمه
املعدن املشرتى ـ ذهب ًا آو فضة ـ ويف هذه احلاةل يكون العقد جائز ًا ،وحصيح ًا ،سواء
اكنت الجرة من جنس املعدن آو خمتلفة عنه ،وسواء دفعها مقدم ًا ،آو عند تسلمي احليل،
آو دفع بعضها مقدم ًا ،والبعض الخر مؤخر ًا.
ج ـ آن يشرتي اذلهب آو الفضة مبا ل يتفق معهام يف عةل الراب ،آي بغري المثان ،كعروض
التجارة ،وحنوها ،ويف حاةل عدم قبض احليل جيب تسلمي المثن لئال يكون من بيع ادلَّ ين
ابدلَّ ين ،آو يمت قبض احليل مث تسلميها للمصنع ،ويف هذه احلاةل يكون العقد حصيح ًا سواء
قبض المثن آم مل يقبض منه شيئ ًا (املرزويق ،جمةل اجملمعُ ،تارة اذلهب ،بال تأرخي/2،
.)191
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د ـ آن يكون الاس تصناع عىل سبيل املواعدة حبيث يعد الصائغ املشرتي بصياغة احليل
وفق املواصفات اليت يطلهبا وعند الانهتاء من الصياغة يمت العقد بتسلمي المثن للصائغ
وتسلمي احللية للمشرتي (بن ابز ،بيع اذلهب ،بال تأرخي ،ص.)18
مما س بق يظهر يل آ َّن هذه الصور اخملتلفة ل ميكن الاس تفادة القصوى مهنا ،لتكون
بدي ًال فعا ًل عن بيع اذلهب والفضة املؤ َّجل ،ولتح ّل مشلكة ُتار اذلهب والفضة
واملؤسسات اليت تنوي ادلخول يف مثل هذه الصفقات؛ لهنا مبنية عىل تقدمي املواد
اخلام للصانع من قبل املس تصنع ،آو رشاء املواد من الصانع بدفع المثن هل حا ًل ،وذكل
حذر ًا من ارتاكب راب النسئية الناجت عن عدم تقابض آحد البدلني يف جملس العقد ،وهذا
بال شك ل حيل مشلكة هؤلء اذلين ل ميلكون آساس ًا الس يوةل الاكفية لرشاء ما حيتاجونه
من اذلهب والفضة.
ويالحظ عىل الصور السابقة آ َّن مجهور الفقهاء يؤكدون عىل حظر العقد اذا نتج عنه
تأجيل البدلني ،ويشرتطون تعجيل المثن عند ارادة اس تصناع اذلهب والفضة ،وهذا يف
احلقيقة َس َ ٌمل يف الصناعات ،وليس اس تصناع ًا ،وقد س بق آن قلنا ا َّن الاس تصناع يغاير
ومعىن ،وآ َّن من آمه خواص الاس تصناع عدم اشرتاط تعجيل
السمل وسائر العقود اسامً ً
المثن يف جملس العقد ،وقد ذكران ـ فامي تقدم ـ قرار مجمع الفقه الاساليم يف مؤمتره السابع
(مجمع الفقه ،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الساليم (ص.)144
وهذا ما يدعوان اىل البحث يف اس تصناع اذلهب والفضة عند العلامء املعاصين.
 8.1اس تصناع اذلهب والفضة عند العلامء املعاصين
قلنا ـ فامي س بق ـ ا َّن مجهور الفقهاء ـ ما عدا احلنفية ـ جيعلون الاس تصناع نوع ًا من
السمل ل يصح عندمه الا اذا قبض رآس املال يف جملس العقد فوراً عند امجلهور،
السمل ،و ّ
َّ
آو خالل ثالثة آايم عند املالكية (الاكساين ،بدائع الصنائع ،818 /1 ،ادلسويق ،حاش ية
ادلسويق عىل الرشح الكبري ،121 /1،الرشبيين ،مغين احملتاج ،4 /1،ابن قدامة،
املغين.)881 /4 ،
ومن مث يقتيض مذههبم هذا آن ل يصح الاس تصناع يف اذلهب والفضة جبنسهام الا
ابلامتثل والتقابض ،ول بغري جنسهام كذهب بفضة آو بعمةل ورقية الا مع التقابض يف
اجمللس ،واذا آريد تأجيل تسلمي احليل فال جيوز الا بتقدمي المثن ،وكون المثن من غري
اذلهب والفضة والعمالت الورقية ،كن يكون المثن قطعة من الاثث ،آو مكية من الرز
مث ًال (الشقر ،عقد الاس تصناع)848/1،؛ ل َّن من رشوط ا َّلسمل عند هؤلء آن ل
يكون البدلن مالني ربويني يتحقق فهيام راب النسئية ،وهذا ما يظهر جلي ًا يف نصوص
فقهاء املالكية والشافعية اذلين مل يعرفوا الاس تصناع كعقد مس تقل .واحلنابةل (املاوردي،
احلاوي الكبري1222 ،م ،22 /1 ،ادلسويق ،حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري/1،
 )819ابن قدامة ،املغين.)881 /4 ،
آما احلنفية القائلون ابس تقالل الاس تصناع عن غريه فقد وافقوا امجلهور يف ابب ا َّلسمل
السمل آل يكون البدلن مالني ربويني يتحقق فهيام راب النسيئة
عىل آ َّن من رشوط حصة َّ
(الاكساين ،بدائع الصنائع .(814 /1 ،آما يف الاس تصناع فمل آطلع من كتب احلنفية
اليت بني يدي عىل نص صحي يف ابب الاس تصناع يشرتط التقابض يف البدلني اذا اكان
ربويني ،كام هو معروف يف ابب السمل ،لكن السؤال اذلي يفرض نفسه هو :هل جيب
الرصف من حيث الامتثلج و ج
التقابض عند اتفاق جنس
الالزتام بأحاكم الراب ورشوط َّ
البدلني آو اختالفه يف مسأةل اس تصناع اذلهب والفضة آم ل يشرتط ذكل؟ ،ومن مث
هل جيوز اس تصناع اذلهب والفضة مع التفاق عىل تأجيل المثن لكه آو تقس يطه يف
جملس العقد ،آم ل جيوز؟ هنا اختلف الفقهاء املعاصون عىل ثالثة آقوال:

القول الول :اذا اكن مثن احليل املصوغ من العمالت النقدية جاز تأجيُل وتقس يطه ،ومل
يشرتط التقابض ،آما ذا اكن المثن من اذلهب والفضة فال .وبه قال ادلكتور عباس آمحد
محمد الباز وادلكتور يونس رفيق املرصي وادلكتور آبو السعود والش يخ زين ِّّادلين
المدي(الباز ،آحاكم صف النقود والعمالت1222 ،م ،ص192و ،884املرصي،
آحاكم بيع ورشاء اذلهب والفضة1222 ،م ،ص ،91املرصي ،اجلامع يف آصول
الراب8111،م ،ص ،161مركز ادلراسات ،موسوعة املعامالت املالية
للمصارف ،496/1،المدي ،الفتاوى المدية8118 ،م ،ص )412/1بناء عىل رآي
الش يخني ابن تميية وابن القمي(البعيل ،الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تميية8111،م،
ص ،189ابن تميية ،الفتاوى الكربى1229،م ،491/4 ،ابن تميية ،تفسري آايت
آشلكت1226 ،م ،681 /8 ،ابن القمي ،اعالم املوقعني1221،م.)119/8،
وكذكل ذهب ادلكتور عيل القره داغي اىل جوازه ،لكن بنا ًء عىل آ َّن الاس تصناع عقد
مس تقل بنفسه ،شامل للك ما يدخُل التصنيع ـ ولو اكن املصنوع ذهب ًا آو فضة ـ من
غري اشرتاط التقابض بني البدلني ،وليس بناء عىل ما ذهب اليه الش يخان ابن تميية وابن
القمي ،الا يف حاةل واحدة ويه :اذا اكن اذلهب آو الفضة ـ سواء اكان يف صورة نقود آو
حيل ـ من الاثر املوغةل يف القدم اليت تساوي قطعة مهنا مئات اللف من الرايلت بل
قد تصل قميهتا اىل املاليني ،فهنا ير ِّ ّجح رآي الش يخني(القره داغي ،حبوث ندوة
الربكة ،14آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة ،ص181و.)184
القول الثاين :التفريق بني حالتني :احداهام :آن تكون قمية املواد اخلام آكرث من قمية
الصنعة ،حفينئذ ل جيوز الاس تصناع يف اذلهب والفضة .الثانية :آن تكون قمية الصنعة
آكرث من قمية املواد اخلام ،حفينئذ جيوز الاس تصناع يف اذلهب والفضة .وبه قال ادلكتور
محمد سلامين الشقر(الشقر ،عقد الاس تصناع.)841/1،
القول الثالث :ل جيوز ذكل .وبه قال كثري من الباحثني املعاصين مهنم ادلكتور يوسف
الشبييل ،وادلكتور حسن بن غالب ،وغريهام (الشبييل ،اخلدمات الاستامثرية يف
املصارف8111 ،م ،149/8،دانةل ،الصناديق الاستامثرية1411 ،ه ،414/8،عبد
هللا ،بيع اذلهب والفضة وتطبيقاته8116 ،م ،ص ،161بن ابز ،بيع اذلهب ابلجل
وصوره املعاصة ،ص.)11
وهو مقتىض قرار مجمع رابطة العامل الساليم وقرار مؤمتر املرصف الساليم ومعايري هيئة
املراجعة واحملاس بة (رابطة العامل الاساليم ،قرارات اجملمع الفقهيي الساليم8114 ،م،
ص ،118السالوس ،فقه البيع والاس تيثاق والتطبيق املعاص8116 ،م ،ص،1121
آحاكم صف النقود والعمالت للباز ،ص ،192بيع اذلهب ابلجل وصوره
املعاصة(ص.)18
 8.4الدةل ومناقش هتا
دليل القول الول :احتج القائلون جبواز اس تصناع اذلهب والفضة مع تأجيل البدلني مبا
يأيت:
ً
الول :بأ َّن اذلهب والفضة مل يعودا آمثاان للسلع واملنافع يف عرف الناس ،وحلت العمةل
الورقية حملهام ،ولهذا فا َّن مبادةل اذلهب والفضة املصوغني ابلعمالت الورقية ل تجع ُّد صف ًا
يشرتط فيه التقابض ،وحيرم فيه التأجيل والنَّساء ،آما اذا بيع اذلهب والفضة جبنسهام،
سواء اكان عىل هيئة درامه وداننري ،آو عىل هيئة حيل ،فال جيوز الا ابلامتثل والتقابض
يف احلال ،لهنام من الصناف املنصوصة علهيام يف الحاديث (الباز ،آحاكم صف النقود
والعمالت ،ص192ـ121و.)884
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هذا وقد نرص ابن تميية وتلميذه ابن القمي القول بأ َّن احللية املباحة صارت ابلصنعة
والصياغة من جنس العروض وخرجت من جنس المثان فال ُتري علهيا آحاكم الراب
حيل اذلهب والفضة ابلتفاضل والتأجيل ،جمةللكية العلوم
(الزمناكويي ،بيع ّ
السالمية/بغداد ،العدد8114 ،12 ،م ،ص.)812
الثاين :ا َّن الحاديث الواردة يف الرصف ليست صحية يف مشولها لس تصناع اذلهب،
ومن مثَّ لو مل يكن جائزاً لدى ذكل اىل آ ّل يسمح آحصاب املنامج آن يبيعوا ذههبم آو
فضهتم الا بعد الصنع اكم ًال؛ ل َّن مسأةل التقابض يف اجمللس لن تتحقق حىت لو دفع
املشرتي المثن الا عند وجود اذلهب مصنوع ًا جاهز ًا ،ويف ذكل حرج عام ل خيفى ،ول
يتوافق مع رفع احلرج الواجب يف الرشيعة (القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب
والفضة ،ص.)111
السمل آص ًال لكنه خرج منه عند احلنفية ،فاغتفر
الثالث :ا َّن الاس تصناع وان اكن من َّ
فيه عدم دفع المثن يف اجمللس بسبب وجود العمل والتصنيع من املواد املكونة هلام ،فهو
عقد وارد عىل العني والعمل كام َّعرفه قرار مجمع الفقه الاساليم .وكذكل هو خمتلف عن
البيع ،لن العني فيه ليست مقصودة بذاهتا ،وامنا املقصود الصيل منه العمل والصنعة،
واذا اكن اجارة ابتداء فال يشرتط قبض المثن يف اجمللس(القره داغي ،آحاكم التعامل مع
اذلهب والفضة ،ص.)111
الرابع :ا َّن حتقيق املناط يف الحاديث الواردة يف اذلهب والفضة ـ سواء اكان تربين آو
نقدين آو مصوغني ـ يبني آهنا تتناول بيع آحدهام جبنسه آو بغري جنسه عندما يكوانن
موجودين متداولني ،ول تتناول عندما يذهب خشص اىل املنجم ـ آو حمل الصياغة ـ
ليصنع هل ذهب ًا آو فضة ،وهو املراد ابلس تصناع ،فال جند حديث ًا ذكر هذه احلاةل ،فهيي
خمتلفة عن احليل املوجود ،ولهذا لو قلنا بشمول النصوص للحيل املصوغ فع ًال ،فاهنا لن
تكون شامةل ملن آراد التصنيع عىل العني والعمل ،فاملسأةل مسكوت عهنا ،والصل يف
املعامالت الابحة ،وابلتايل ميكن اخضاعها لعقد الاس تصناع (القره داغي ،آحاكم
التعامل مع اذلهب والفضة ،ص.)118
اخلامس :ا َّن مجهور الفقهاء آجازوا تأجري احليل ومل يشرتطوا دفع الجرة يف اجمللس ،مع
ا َّن الجارة من عقود املعاوضات ابلتفاق ،ولكهنا تقوم عىل آصل الانتفاع اذلي ل خيرج
عن دائرة العمل ،وبذكل حرج عقد اجارة احليل من منطوق النصوص اخلاصة ابلهنيي
عن بيع اذلهب والفضة ،وذلكل فا ْن اكن حتقيق املناط وفقه التزنيل يقتيض عدم دخول
الجارة يف هذه النصوص ،فا َّن ذكل يقتيض آيض ًا عدم دخول عقد الاس تصناع عىل
اذلهب والفضة يف هذه النصوص(القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة،
ص.)111
السمل يف النقود عند املالكية والشافعية واحلنابةل ـ برشط آن يكون املال
السادس :جيوز َّ
غريها ـ خالف ًا للحنفية والوجه الخر للشافعية (الاكساين ،بدائع الصنائع،818 /1 ،
القرايف ،اذلخرية1224 ،م ،811 /1 1،النووي ،روضة الطالبني ،89 /4 ،ابن
قدامة ،املغين ،166 /4 ،الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية.)812 /81 ،
فاذا جاز السمل يف النقدين مع آن تعجيل المثن فيه رشط لصحته ،فا َّن الاس تصناع فهيام
جيوز بطريق الوىل ،جلواز تأجيل البدلني فيه.
السابع :ا َّن الش يخني ابن تميية وابن القمي قد آجازا بيع اذلهب والفضة املصوغني تفاض ًال
وتأجي ًال ،بناء عىل آن الصنعة قد آخرجهتام عن النقدية والمثنية اىل جنس السلع والعروض
وغريهام من الموال غري الربوية ،وابلتايل فالحاديث الواردة يف ذكل ل تشمل احللية
املباحة ،امنا تشمل اذلهب والفضة حال كوهنام نقدين آو تربين آو حلية حمرمة اكلواين
حيل اذلهب والفضة ،ص.)812
(الزمناكويي ،بيع ّ
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نظري ذكل ما ذهب اليه مجهور الفقهاء من اخراج احللية املباحة من النصوص اخلاصة
بوجوب الزاكة يف اذلهب والفضة ،فاذا اكن بيع ذكل جائز ًا ،فيجوز اجراء عقد
الاس تصناع فهيا بطريق الوىل ،لنه آكرث وآقوى مالمئة مما قاهل الش يخان يف احليل
املصوغ؛ ل َّن التعامل عندهام عىل آساس ذهب وفضة مصوغني موجودين فع ًال ،ويف
الاس تصناع يكون عىل آساس الصنعة والعمل (القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب
والفضة ،ص.)111
دليل القول الثاين :واحتج ادلكتور الشقر لتفريقه بني احلالتني املذكورتني مبا يأيت:
الول :ا َّن قمية املواد اذا اكنت آكرث من قمية الصنعة ـ كـام هـي يف احلـاةل الوىل ـ غلـب
ش به الاس تصناع ابلبيع عىل ش هبه ابلجارة ،فيأخذ حمك البيع ،فال جيوز اس تصناع
اذلهب والفضة حينئذ؛ ل َّن املواد يه الصل والصنعة تبع ،حفينئذ جيب التحول اىل
الجارة بدل الاس تصناع ،بأن حيصل املس تصنع املادة اخلام من عند الصانع ،ويطلب
منه صنعها عىل الوجه املطلوب ،بأجر يتفق عليه ،وجيوز آن يشرتي املواد اخلام من
عند الصانع ويدفع مثهنا مقدم ًا لتدخل يف ملكه ،مث يطلب منه صياغهتا عىل الوجه املطلوب
مقابل آجر معلوم ،ميكن تقدميه آو تأجريه.
آما اذا اكنت قمية الصنعة آكرث من قمية املواد اخلام ـ كام يف احلاةل الثانية ـ غلب ش به
الاس تصناع ابلجارة عىل ش هبه ابلبيع ،ومن َّمث جيوز اس تصناع اذلهب والفضة ،من غري
مراعاة لحاكم الراب ،ل َّن الصنعة يه الصل واملواد اتبعة ،بناء عىل القاعدة املقررة:
يغتفر يف التابع ما ل يغتفر يف املتبوع (الشقر ،عقد الاس تصناع ،841/1،دانةل،
الصناديق الاستامثرية1411،ه.)414/8،
الثاين :آ َّن النيب اس تصنع خامت ًا من ذهب مث آلقاه ،واختذ خامت ًا من فضة ،وكذكل الصحابة
فعلوا ذكل (البخاري ،حصيح البخاري1229،م ،8818/1،مسمل ،حصيح مسمل ،بال
تأرخي.)1616 /1،
مفا الوجه الرشعي اذلي جاز اس تصناع اخلامت عىل آساسه ،وآخرجه من دائرة الراب؟:
حيمتل آن يقال :اكن هذا قبل نزول آايت حترمي الراب اليت اكنت من آخر ما نزل من
القرآن ،فيكون ما د ّل عليه احلديث من جواز جراين الاس تصناع يف حيل اذلهب
والفضة منسوخ ًا .وحيمتل آن يكون الاس تصناع يف اذلهب آو الفضة ـ ولو يف بعض
صوره ـ خارج عن حمك الراب (الشقر ،عقد الاس تصناع.)841/1،
آما دعوى النسخ بني حمكني فتحتاج اىل اثبات تعذر اماكن امجلع بني الناخس واملنسوخ،
واثبات تأخر الول عن الثاين ،وذكل متعذر آو متعرس ،ومعلوم آ َّن اس تصناع اخلامت مل
يفعُل النيب فقط ،بل فعُل الصحابة آيض ًا.
ونوقش الاس تدلل ابس تصناعه اخلامت :بأ َّن ادلليل ليس صحي ًا يف ادللةل عىل جواز
مثن معج ًال ليكون
اس تصناع اذلهب والفضة بمثن مؤجل ،فقد يكون قد آعطى الصان َع ال َ
سلامً ،ورمبا آعطاه املواد اخلام ليكون اجارة ،وقد يكون اس تصنعه بمثن حال غري مؤجل،
وادلليل اذا تطرق اليه الاحامتل سقط به الاس تدلل ،آو حيمل احلديث عىل آحد
الاحامتلت ،مجع ًا بينه وبني آحاديث اشرتاط التقابض يف املصارفة (الشبييل ،اخلدمات
الاستامثرية8111 ،م ،142/8،دانةل ،الصناديق الاستامثرية1411 ،ه.)414/8،
وميكن التعقيب عىل الرد :بأ َّن هذه الاحامتلت غري واردة؛ ل َّن اس تصناع احليل للنساء
واخلواتمي للرجال من المور اليومية اليت تتوافر ادلواعي عىل نقل ما ذكر من الاحامتلت
عن النيب ،فلام مل ينقل يش ٌء من ذكل عنه د َّل عىل عدم وقوع تكل الاحامتلت اذ
الاحامتل ل يثبت ابلظنون والتخمني.
مث هذه الاحامتلت خالف الظاهر من معامالت الناس وحاجاهتم املتكررة اليت
تقتيض التيسري ورفع احلرج؛ ومن َّمث فا ْن د ّل فعل النيب وآحصابه عىل يشء فامنا يد ّل
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الرصف وغريهام يف
السمل و َّ
عىل تفريقهم بني عقد الاس تصناع وبني سائر العقود من َّ
اشرتاط تقابض البدلني يف جملس العقد.
الثالث :احلاجة داعية اىل هذا النوع من الاس تصناع؛ اذ يرتتب عىل منع اس تصناع
اذلهب والفضة مطلق ًا حرج عظمي ومشقة ابلغة ،حبيث ميتنع اصالح قطعة مكسورة من
احليل احتاجت اىل تلحمي بنقطة من اذلهب آو الفضة! ،والاسالم جاء برفع احلرج
واملشقة عن الناس ،فيباح اس تصناع اذلهب والفضة عىل الوجه املذكور سابق ًا (الشقر،
عقد الاس تصناع ،841/1،الشبييل ،الصناديق الاستامثرية ،411/8 ،القره داغي،
آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة ،ص.)111
وذلكل قال ابن القمي “ :لو جسدَّ عىل الناس ذكل ـ آي البيع املؤجل ـ لسدَّ علهيم ابب
ادلَّ ين ،وترضروا بذكل غاية الرضر “ (ابن القمي ،اعالم املوقعني.)112 /8،
ونوقش ذكل :بأننا ل ن ج ِّ ّ
سمل وجود حاجة ملحة تبيح اس تصناع اذلهب والفضة؛ اذ ميكن
آن يمت العقد عن طريق الجارة ،وذكل بأن يشرتي طالب السلعة املواد اخلام من البائع
آو غريه من التجار ،مث يدفعها ـ بعد قبضها ـ اىل البائع ،ليصوغها عىل الشلك اذلي يريده
(الشبييل ،اخلدمات الاستامثرية8111 ،م ،112/8،دانةل ،الصناديق الاستامثرية،
1411ه.)411/8،
دليل القول الثالث :احتج آحصابه مبا يأيت:
الول :ا َّن املعقود عليه يف الاس تصناع هو العني وليس الصنعة؛ بدليل آن الصانع لو
آهجد نفسه فرتة طويةل يف الصناعة ،مث تلفت العني قبل التسلمي مل يس تحق شيئ ًا ،ومن
َّمث فال عربة بقمية الصنعة ،سواء اكنت آكرث قمية من املواد آم آقل (دانةل ،الصناديق
الاستامثرية1411 ،ه ،416/8،الشبييل ،اخلدمات الاستامثرية8111 ،م.)112/8،
ويناقش ذكل :بأ َّن الصانع امنا مل يس تحق المثن يف حال ضياع املصنوع قبل التسلمي؛
ل َّن املصنوع يف فرتة ما قبل التسلمي يف ذمة الصانع وضامنه ،ومل يدخل يف مكل املس تصنع،
ولهذا ل جيوز هل آن يبيعه قبل قبضه ،وكذكل احلال يف املبيع واملسمل فيه فاهنام اذا تلفا
املسمل ،فأهنام يفواتن عىل البائع آو ِّ
قبل تسلمهام من قبل املشرتي آو ِّ
املسمل اليه.
وهذه يه عةل عدم اس تحقاق الصانع شيئ ًا من المثن حني التلف ،ل آن الصنعة ل قمية
لها ،ول تقابل ابلمثان ،مع آ َّن املقصود آصاةل يف الاس تصناع امنا هو العمل والصنعة،
والعني املصنوعة يه املقصود ابلتبع.
مث ا َّن ابن القمي َّفرق بني الصناعة الطبيعية اليت ل تقابل ابلمثان ،والصناعة املكتس بة
اليت تقابل هبا فقال.. “ :قيل ابلفرق بني الصنعة اليت يه آثر فعل الديم وتقابل ابلمثان
ويس تحق علهيا الجرة ،وبني الصفة اليت يه خملوقة هلل ل آثر للعبد فهيا ول يه من
صنعته؛ فالشارع حبمكته وعدهل منع من مقابةل هذه الصفة بزايدة؛ اذ ذكل يفيض اىل
نقض ما رشعه من املنع من التفاضل؛ فان التفاوت يف هذه الجناس ظاهر ،والعاقل ل
يبيع جنسا جبنسه ال ملا هو بيهنام من التفاوت ،فان اكان متساويني من لك وجه مل يفعل
ذكل ،فلو جوز هلم مقابةل الصفات ابلزايدة مل حيرم علهيم راب الفضل ،وهذا خبالف
الصياغة اليت جوز هلم املعاوضة علهيا معه...يوحضه آ َّن الشارع ل يقول لصاحب هذه
الصياغة :بع هذا املصوغ بوزنه واخرس صياغتك ،ول يقول هل :ل تعمل هذه الصياغة
واتركها ،ول يقول هل :حتيل عىل بيع املصوغ بأكرث من وزنه بأنواع احليل ،ومل يقل قط:
ل تبعه ال بغري جنسه ،ومل حيرم عىل آحد آن يبيع شيئ ًا من الش ياء جبنسه”(ابن القمي،
اعالم املوقعني.)112 /8،
الثاين :من املعلوم آ َّن مبادةل ادلرامه وادلاننري ابلس بائك من مثلها ل جيوز فهيا التفاضل،
مع آ َّن رضب ادلرامه آو ادلاننري صنعة ،وهو من معل آديم ،ول يعمل ال بأجرة ،ومع
ذكل ُآ ْ
لغيت حني صف اذلهب مبثُل ،فكذكل اذلي يس تخلصه العامل يف املنجم ،كيف

تصري صنعته معتربة ،وهو يف الغالب يف حاةل ترب (س بائك) آو مسكوك داننري وجنهيات،
واذلي لبد فيه من اشرتاط الامتثل (اببكر ،تعقيب عىل حبث آحاكم التعامل للقره داغي،
بال تأرخي ،ص.)192
فهب آ َّن
ونوقش ذكل بأنه قياس مع الفارق ،والفرق هو ما ذكره ابن القمي “ :فان قيلْ :
هذا قد جس ِّ ّ َمل لمك يف املصوغ ،فكيف ي َّ
جسمل لمك يف ادلرامه وادلاننري املرضوبة اذا بيعت
ابلس بائك مفاض ًال ،وتكون الزايدة يف مقابةل صناعة الرضب؟ قيل :هذا سؤال قوي
وارد ،وجوابه :آ َّن السكة ل تتقوم فيه الصناعة للمصلحة العامة املقصودة مهنا؛ فا َّن
السلطان يرضهبا ملصلحة الناس العامة ،وان اكن الضارب يرضهبا بأجرة ،فا َّن القصد هبا
آن تكون معياراً للناس ل يتجرون فهيا كام تقدم ،والسكة فهيا غري مقابةل ابلزايدة يف
العرف ،ولو قوبلت ابلزايدة فسدت املعامةل ،وانتقضت املصلحة اليت رضبت لجلها،
واختذها الناس سلعة ،واحتاجت اىل التقومي بغريها ،ولهذا قام ادلرمه مقام ادلرمه من
لك وجه ،واذا آخذ الرجل ادلرامه رد نظريها ،وليس املصوغ كذكل ،آل ترى آن الرجل
يأخذ مائة خفاف ًا ويرد مخسني ثقالً بوزهنا ول يأىب ذكل الخذ ول القابض ،ول يرى
آحدهام آنه قد خرس شيئ ًا ،وهذا خبالف املصوغ ،والنيب وخلفاؤه مل يرضبوا درهامً واحد ًا،
وآول من رضهبا يف السالم عبد املكل بن مروان ،وامنا اكنوا يتعاملون برضب الكفار
“(ابن القمي ،اعالم املوقعني.)111 /8،
 8.1القول الراح
من العسري جداً الرتجيح بني وهجات نظر قوية يف مثل هذه املواطن الشائكة ،لكن
حناول قدر املس تطاع املوازنة بيهنا من آجل الوصول اىل رآي جيمع بني مقاصد الرشع
من هجة ،ومصاحل اخللق من هجة آخرى ،وذلكل آجسل ما بدا يل من املوضوع فامي يأيت:
آولً :آحصاب القول الول ـ يف غالهبم ـ يقولون ابجلواز بنا ًء عىل آ َّن حيل اذلهب والفضة
خرج ابلصنعة من جنس المثان والنقود اىل جنس السلع والعروض ،وهذه وهجة نظر
قوية ،لكن تواجه بمك كبري من الحاديث اليت قد تبلغ درجة التواتر ،وقد انقش ناها يف
حبثنا املوسوم( :بيع حيل اذلهب والفضة ابلتفاضل والتأجيل) وتوصلنا خالهل اىل رحجان
قول القائلني ابملنع؛ لدةل سقناها هناك ،مفن آراد الاطالع فلرياجعه.
ً
اثني ًا :آما التفريق اذلي ذكره ادلكتور الشقر بني احلالتني املذكورتني فال آعمل آحدا وافقه
فيه ،وليس لذلي ذكره ـ يف نظري ـ جحة قوية ،وذلكل آقول يف اجلواب عليه ـ وعىل
القول الثالث كذكل ـ :ا َّن احلمك عىل العقود يعمتد عىل ماهيهتا وحقائقها ،وليس عىل ش هبه
السمل والاجارة وآش باهها
هبذا العقد آو ذاك .حصيح آ َّن الاس تصناع ي جش به عقود البيع و َّ
يف بعض جوانهبا ،لكنه خيالفها يف ماهيهتا وحقيقهتا ،وامسها ومسامها ،مفث ًال الاس تصناع
خيالف البي َع يف آنه عقد عىل العني ،ول جيوز فيه تأجيل البدلني؛ لندراجه يف ابتداء بيع
ادلَّ ين وابدلَّين وهو مهنيي عنه ابلجامع (الزمناكويي ،الترصف يف ادلَّين وتطبيقاته املعاصة
ـ آطروحة دكتوراه ـ نوقشت بلكية العلوم السالمية8111،م ،ص )114خبالف
الاس تصناع اذلي هو عقد وارد عىل العني والعمل مع ًا ،والعني فيه اتبعة للصنعة والعمل.
الس َمل يف آ َّن املعقود عليه شامل للعيان املوصوفة وللصناعات ،ويشرتط فيه
وخيالف َّ
تعجيل رآس املال يف اجمللس ،بيامن الاس تصناع عقد وارد عىل العيان اليت تدخلها
الصناعة ،وجيوز فيه تأجيل المثن وتقس يطه .وخيالف الجار َة يف آهنا عقد عىل منافع العني
املوجودة ،آو آن املواد تجقدم من قبل املس تصنع املس تأجر ،بيامن الاس تصناع ـ كام قلنا ـ
عقد عىل العمل والصنعة ،واملواد تجقدم من قبل الصانع.
ومن مث فا َّن الاس تصناع من حيث املاهية واحلقيقة خيتلف عن ماهية تكل العقود،
السمل والجارة ي جش هبان البي َع
وان اكن يش هبها يف بعض جوانهبا ،عالوة عىل ذكل فا َّن َّ
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كذكل يف بعض جوانبه ،ومع ذكل فللك واحد مهنام آحاكم ختصه ومتزيه عن البيع؛ ولهذا
فا َّن احلنفية قد آحس نوا صنع ًا حيامن خصصوا لالس تصناع اب ًاب ممتزي ًا عن سائر العقود،
وآابحوه مع تأجيل البدلني ،بنا ًء عىل ادراكهم ادلَّ قيق للفرق اذلي ميزيه عن سائر العقود
وهو العمل والتصنيع اذلي هو املقصود آصاةل ،ومن هنا آصبح الاستنصاع عقد ًا مس تق ًال
بذاته ،هل آراكنه ورشوطه وآاثره وآحاكمه اخلاصة.
حيل اذلهب
اثلث ًا :ل شك آن النيب وآحصابه اكنوا يس تصنعون خواتمي الفضة لنفسهم و َ
والفضة لنساهئم ،فكيف اكنوا يفعلون ذكل؟ :اما آهنم اكنوا يدفعون مثن احليل من ادلرامه
وادلاننري للصناع نقد ًا ،مث ينتظرون آمام الصناع حىت يجمتوا معلهم ويس تلموا مهنم املصوغ،
وهذا فيه من املشقة والتلكف واحلرج ما ل خيفى ،واما آهنم اكنوا يشرتون املواد من
الصناع نقد ًا ،مث بعد قبضها يدفعوهنا هلم ،لصياغهتا بأجرة معلومة؟! .وهذا آيض ًا فيه حرج
كبري ،ومقايضات بال طائل.
ومع آنه ل توجد رواية عن النيب ول عن آحصابه تثبت هذا الاحامتل آو ذاك ،لكن
هذه الاحامتلت ل تتوافق مع حقيقة عقد الاس تصناع وماهيته ،ول تنسجم مع معامالت
الناس الظاهرة ،واملبنية عىل التيسري املشهود هل من قبل النيب بقوهل وفعُل ،ورفع احلرج
واملشقة يف التاكليف الرشعية ،بل ان التيسري املعهود من النيب يقيض بأنه اكن يدفع
المثن مقدم ًا اىل الصانع مث ينرصف اىل آعامهل اىل آن تمت صناعة اخلامت ،آو آنه اكن يؤ ِّّخر
دف َع المثن حلني الانهتاء من صنعه ،وهذا هو املقصود بعقد الاس تصناع ،وهو اذلي يتفق
مع وضعه الاقتصادي السائد ،من وجود مكية قليةل من نقود اذلهب والفضة يف عرصمه،
وعدم وجود معةل خاصة هبم.
رابع ًا :ما ورد من الحاديث والاثر وما قاهل الفقهاء قدمي ًا ميكن محُل عىل عقد الرصف
اذلي يشرتط فيه التقابض بني البدلني ،ل عقد الاس تصناع ،ل َّن النقود يف عرصمه
اكنت من اذلهب والفضة ،آما يف عرصان فقد تضاءل بل اختفى دور النقود اذلهبية
والفضية ،وحلت حملها النقود الورقية ،فمل يعد اذلهب والفضة يف عرصان نقود ًا وآمثا ًان،
وذلكل قال ابن القمي“ :ل يعرف عن آحد من الصحابة آنه هنيى آن يباع احليل ال بغري
جنسه آو بوزنه ،واملنقول عهنم امنا هو يف الرصف” (ابن القمي ،اعالم املوقعني/8،
.)112
بناء عىل ما س بق توضيحه يرتح يل جواز اس تصناع حيل اذلهب والفضة ابلوراق
النقدية مع تأجيل المثن لكه آو بعضه آو تقس يطه لفرتات حمددة ،لكن ذكل ل جيوز يف
السمل ،لختالف جوهر الاس تصناع وطبيعته عهنام .وهللا تعاىل آعمل
عقدي البيع و َّ
ابلصواب.
وميكن تطبيق اس تصناع اذلهب والفضة من قبل البنوك السالمية آو غريها ابتباع
اخلطوات التية:
 .1اتفاقية التفامه املشرتك اليت تذكر اخلطوات العملية لتنفيذ املنتج ،وبيان الزتامات
العميل واملؤسسة وحنو ذكل ،وهذه التفاقية غري ملزمة ،ولكن قد تتضمن وعداً
ملزم ًا من طرف واحد ،فهذا جائز.
 .8قيام املؤسسة برتتيب عقد الاس تصناع مع العميل ،تكون املؤسسة (الصانع)
والعميل (املس تصنع) ويكون العقد اما لصناعة اذلهب والفضة الترب (الس بائك)
من خالل املنجم ،آو لصياغة احليل مع الصاغة ،ويتضمن العقد كام هو معروف ـ
لك تفاصيل عقد الاس تصناع ورشوطه.
 .1قيام املؤسسة برتتيب عقد الاس تصناع املوازي مع املنجم لصناعة الفضة آو اذلهب
الترب (السبيكة) آو مع الصاغة لصياغة احليل.
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 .4تسلمي املصنوع (السبيكة آو احليل) من املنجم ،آو الصاغة اىل املؤسسة ،ومهنا اىل
العميل ،ول مانع من توكيل العميل بعد امتام املصنوع فع ًال ،لس تالمه من الصانع
آو املنجم1 .ـ ل مانع رشع ًا بناء عىل هذا التأصيل آن يكون المثن مؤج ًال آو
مقسط ًا” (القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة ،ص.)112
 .1البديل الثاين :عن طريق الجارة املنهتية ابلمتليك
 1.1مفهوم الجارة املنهتية ابلمتليك ومرشوعيهتا
 1.1.1الجارة املنهتية ابلمتليك ابعتبارها الرتكييب
فهيي هبذا الاعتبار مركَّب من مصطلحي (الجارة والمتليك) فال بد من بيان لكِّ واح ٍد
مهنام عىل حدة:
آ .الجارة يف اللغة والاصطالح:
ً
الجارة لغة :مش تقة من الجر وهو العوض ،ومنه مسي الثواب آجرا ،آو يه امس
للجرة اليت يه كراء الجري ،وآصل الجارة مصدر من آ َجر اليشء آي :آكراه َ
(املط ّ ِّر ِّز ّي،
املغرب يف ترتيب املعرب ،بال تأرخي ،ص ،81الهبويت ،كشاف القناع بال تأرخي،
 ،146/1آبو جيب ،القاموس الفقهيي لغة واصطالح ًا1222 ،م ،ص .)11والفصح
يف الجارة كرس اهلمزة ،وجاز فهيا الضم والفتح (البعيل ،املطلع عىل آلفاظ املقنع8111،
م ،ص ،116القرايف ،اذلخرية1224 ،م )191 /1،لكن الغالب يف الصناعات الكرس،
قال القرايف“ :وقد غلب وضع ال ِّفعاةل (ابلكرس) للصنائع حنوِّ ّ :
الصناعة وا ِّخلياطة وال ِّنّجارة،
السامحة والشَّ جاعة والفصاحة ،وال جفعاةل
وال َفعاةل (ابلفتح) لخالق النفوس اجلبلية حنوَّ :
(ابلضم) ملا يجطرح من احملتقرات حنو :ال جكناسة والنُّخاةل وال جفضاةل” (القرايف ،اذلخرية/1 ،
.)191
ً
آما اصطالحا :فقد وردت تعريفات عديدة عن خمتلف املذاهب الفقهية ،اتفقت معانهيا،
وان اختلفت آلفاظها (الاكساين ،بدائع الصنائع ،194 /4 ،اخلريش رشح خمترص
خليل ،8 /9،الرشبيين ،مغين احملتاج ،412 /1 ،الهبويت ،كشاف القناع،146 /1 ،
ابن النجار ،منهتيى الرادات1222،م ،64 /1 ،ابن حزم ،احملىل ابلاثر ،بال تأرخي،
.)1 /9
ومن مثَّ خنتار مهنا تعريف ابن النجار احلنبيل اذلي قال “ :عقد عىل منفعة مباحة معلومة،
مدة معلومة من عني معينة آو موصوفة يف اذلمة ،آو معل معلوم بعوض معلوم ،والانتفاع
اتبع” (ابن النجار ،منهتيى الرادات1222،م)64 /1 ،؛ وذكل لنه آكرث التعاريف
تفصي ًال ،وآوفاها يف تبيني حقيقة الجارة وعناصها الساس ية.
وعرفها بعض املعاصين بأهنا “ :متليك املنافع بعوض ،سواء آاكن ذكل العوض عين ًا آم
َّ
دين ًا “ (حامد ،معجم املصطلحات املالية والاقتصادية8112 ،م ،ص.)81
ومن خالل تعريف الفقهاء يتبني آن الجارة ـ عند مجهور الفقهاء ـ ترد عىل املنافع دون
العيان ،لكن ابن القمي خالفهم فذهب اىل ورودها عىل العيان اكملنافع (ابن القمي،
اعالم املوقعني.)1 /8،
ب .المتليك يف اللغة والاصطالح:
المتليك لغة :مصدر ابب التفعيل من املكل وهو :احليازة لليشء والانفراد ابلترصف
فيه (مجمع اللغة العربية ،املعجم الوس يط ،بال تأرخي ،226 /8،آبو جيب ،القاموس
الفقهيي ،ص .)112والمتليك :جعل اليشء ملاكً لطرف آخر.
عــرفه القرايف “ :حمك رشعي مقدَّر يف العني آو
واملكل يف الاصطالح هو ـ كام َّ
املنفعة يقتيض متكن من يضاف اليه من انتفاعه والعوض عنه “ (القرايف ،الفروق/1 ،
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قــره عليه
 )812واتبعه اتج ادلين الس بيك يف هذا التعريف ونقُل عنه بنصه ،مث آ ّ
(الس بيك ،الش باه والنظائر.)818 /1،
وعرفه ابن الشاط يف حاشيته عىل الفروق تعريف ًا قاميً فقال “ :متكن النسان رشعاً
بنفسه آو بنيابة من الانتفاع ابلعني آو املنفعة ومن آخذ العوض آو متكنه من الانتفاع
خاصة” (ابن الشاط ،حاشيته عىل الفروق.)812 /1 ،
الترصف “ (ابن اهلامم ،فتح
وعــرفه ابن اهلامم بأنه “ :قدرة يثبهتا الشارع ابتداء عىل ُّ
َّ
القدير.)842 /6،
ً
ً
واس تخلص الش يخ مصطفى الزرقا من تعاريف الفقهاء تعريفا جامعا فقال “ :اختصاص
يسوغ صاحبه الترصف الا ملانع “ (الزرقا ،املدخل الفقهيي العام 8114،م،
حاجز رشع ًا ِّّ
.)111/1
وهمام اختلفت تكل العبارات الا آهنا تريم اىل معىن واحد ،هو آن املكل ـ آو امللكية
قــرها الرشع بني الانسان واملال ،وجعُل خمتص ًا به ،حبيث
ـ عبارة عن العالقة اليت آ َّ
يمتكن من الانتفاع به بلك الطرق الرشعية (آبو زهرة ،امللكية ونظرية العقد1226،م،
ص.)61
 1.1.8الاجارة املنهتية ابلمتليك ابعتبارها اللقيب
آما ماهية الاجارة املنهتية ابلمتليك ابعتبارها لقب ًا لصيغة متويلية اسالمية فقد عرفت
بتعاريف عديدة:
مهنا ما ذكره ادلكتور وهبة الزحييل حيث قال “ :يه متليك منفعة بعض العيان اكدلار
واملعدات ،مدة معينة من الزمن ،بأجرة معلومة تزيد عادة عن آجرة املثل ،عىل آن يج َم ِّ ّ َ
كل
العني املؤ َّجرة للمس تأجِّ ر ،بناء عىل وعد سابق بمتليكها يف هناية املدة ،آو يف
املؤ ِّ ّجر َ
آثناهئا ،بعد سداد مجيع مس تحقات الجرة ،آو آقساطها ،وذكل بعقد جديد؛ آي آن يمت
متليكها بعقد مس تقل ،وهو اما هبة ،و اما بيع بمثن حقيقي آو رمزي” (الزحييل،
املعامالت املالية املعاصة8119 ،م ،ص .)124
ل
وعــرفها ادلكتور عامثن ش بري بأن ”:املقصود ابلجارة املنهتية اب متليك آن يقوم املرصف
َّ
كس
بتأجري عني يارة اىل خشص ،مدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد عن آجرة املثل ،عىل
آن يج َم ِّل ّ َكه اايها بعد انهتاء املدة ،ودفع مجيع آقساط الجرة بعقد جديد “ (ش بري،
املعامالت املالية املعاصة8119 ،م ،ص.)188
ل
ً
واش هتر هذا العقد ابمس (الاجارة املنهتية ابلمتليك) ويطلق عليه آيضا (الجارة ا متليكية)
و(التأجري املنهتيي ابلمتليك) ،بيامن يري بعض الباحثني آ َّن اطالق امس (الجارة مع الوعد
ابلمتليك آو المتكل) ِّ ّ
يعرب عن حقيقة العقد بدقة ،دون لبس آو مغوض ،يف حني آن
املصطلح الشائع قد فهم منه البعض بأن المتليك يمت بذاته دون انشاء عقد آخر(القره
اغي ،اجارة الاعيان وتطبيقاهتا املعاصة8116 ،م ،ص.)112
هذا وقد اهمتت البنوك الاسالمية هبذا العقد لتنش يط استامثراهتا وافادة املصانع
والرشاكت اليت تتعامل معها ،وملا يمتزي بفوائد قد ل تتحقق بغريه من العقود املشاهبة مثل
البيع الناجز آو ابلتقس يط؛ لن البيع جبميع صوره يقتيض نقل ملكية املبيع اىل املشرتي،
يف حني آ َّن البنك ل يريد ذكل حفاظ ًا عىل حقه يف العني املؤجرة من تلك املسـتأجر
عن دفع الجارة؛ اذ آن ملكيهتا ستبقي حمفوظة للبنك ،اضافة اىل ما يعطيه من مرونة
زايدة آرابحه لس امي يف العقود الطويةل الجل (القره داغي ،اجارة الاعيان،
ص121و.)121
ل
ويتبع البنك الاساليم لتطبيق الاجارة املنهتية اب متليك اخلطوات التية:
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يتقدم العميل اىل املرصف الاساليم ويبدي رغبته يف اجارة عني يود متلكها بعد
استئجارها ،قد تكون العني اليت يريدها موجودة دلى املرصف ،وغالب ًا ل تكون
موجودة.
يقوم املرصف برشاء العني اليت يرغب العميل ابستئجارها ومتلكها ،آو يولكه
برشاهئا.
املرصف بعدما يقوم بتأجري العني للعميل بأجرة حمددة ،ملدة معينة ،تدفع الجرة
آقساط ًا خالل فرتة حمددة.
يَعد املرصف العميل املسـتأجر بمتليك العني هل ،عند سداد مجيع آقساط الجرة،
اما عن طريق الهبة ،آو عن طريق البيع بسعر رمزي آو حقيقي.
عند انهتاء مدة الجارة ،وآداء القساط احملددة يتنازل املرصف للعميل عن حمل
العقد بعقد جديد(الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك8111،م ،ص ،61القره
داغي ،اجارة الاعيان.)128،

 1.8مرشوعية الجارة املنهتية ابلمتليك وتكييفها الفقهيي
عندما ظهرت الجار جة املنهتية ابلمتليك من قبل املصارف واملؤسسات املالية املعاصة
آاثرت حتفظ ًا دلى مجع من الفقهاء املعاصين وبعض الهيئات الرشعية ،وآابهحا عدد كبري
من املعاصين واجملامع الفقهية والهيئات الرشعية ،ونتج عن هذا الاختالف قولن
مشهوران:
الول :عدم جواز الاجارة املنهتية ابلمتليك .وبه صدر قرار من هيئة كبار العلامء ابلسعودية
بأغلبية آعضاهئا ،وبه قال ادلكتورعبد اللطيف فرفور ،وادلكتور رفيق املرصي (القره
داغي ،اجارة الاعيان ،ص )848الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك ،ص ،62املرصي،
اجملموع يف الاقتصاد الساليم ،ص.)481
الثاين :جواز الاجارة املنهتية ابلمتليك من حيث الصل وان اختلف يف بعض صورها.
واليه ذهب قرار من مجمع الفقه الاساليم يف مؤمتره الثاين عرش وهيئة املراجعة واحملاس بة
للمؤسسات املالية السالمية والفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الاوىل لبيت المتويل
الكوييت(الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك ،ص ،91القره داغي ،اجارة العيان،
ص 192و ،848مرية ،صكوك الاجارة8112 ،م ،ص ،894هيئة املراجعة
واحملاس بة ،املعايري الرشعية لهيئة احملاس بة واملراجعة ،بال تأرخي ،ص ،188مركز
ادلراسات ،موسوعة فتاوى املعامالت املالية .)48/4،وغالبية الهيئات الرشعية مهنا:
الهيئة الرشعية ملرصف الراحجي والهيئة الرشعية لبيت المتويل الكوييت والهيئة الرشعية
للبنك الاساليم الردين والهيئة الرشعية ملرصف قطر الاساليم ،والهيئة الرشعية
املوحدة والهيئة الرشعية لرشكيت التوفيق والمني (الراحجي ،قرارات الهيئة الرشعية
ملرصف الراحجي8111،م 22/1 ،و ،161/1مركز ادلراسات ،موسوعة فتاوى
املعامالت املالية ،48/4،الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك ،ص.)98
بل ان بعض الباحثني قد صح بأنه ل يعمل من الهيئات الرشعية هيئة قالت خبالف
ذكل (الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك ،ص.)91
واىل اجلواز ذهب مجع كبري من الفقهاء املعاصين مهنم :ادلكتور وهبة الزحييل ،وادلكتور
عيل القره داغي ،وادلكتور محمد عامثن ش بري ،وادلكتور جعيل النشمي ،وادلكتور نزيه
حامد ،وغريمه (الزحييل ،املعامالت املالية ،ص ،126القره داغي ،اجارة الاعيان،
ص ،848ش بري ،املعامالت املالية ،ص )181النشمي ،فتاوى املعامالت املالية،
ص ،819حامد ،يف فقه املعامالت املالية ،ص).)184
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وللك واحد من القولني مستنده اذلي يعمتد عليه ،لكن اذلي نسري عليه هو القول
ابجلواز ،ولس نا يف مقام التفصيل يف ذكر الدةل ومناقش هتا ،مفن آراد التوسع فهيا فلريجع
اىل مظاهنا (الزحييل ،املعامالت املالية ،ص ،126القره داغي ،اجارة الاعيان،
ص ،848ش بري ،املعامالت املالية ،ص ،181الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك،
ص.)66
هذا من حيث آصل العقد ،والا فا َّن بعض الباحثني آوصل صور الجارة املنهتية
ابلمتليك اىل احدى عرشة صورة ،آجاز تسع ًا مهنا برشوط وضوابط ،ومنع صورتني
(الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك ،ص.)112
آما التكييف الفقهيي لها فيختلف تبع ًا لختالف صورها ،الا آن الصل يف تكييفها
آهنا مركبة من عقدين مس تقلني:
الول :عقد اجارة :وهو متليك منفعة مدة معينة من الزمن ،بأجرة معلومة ،ويسمى هذا
العقد ابلجارة التشغيلية ،متيزي ًا عن الجارة املنهتية ابلمتليك.
الثاين :عقد متليك :للعني املؤجرة يف هناية املدة آو يف آثناهئا عن طريق البيع بمثن حقيقي
آو رمزي ،آو عن طريق الهبة ،وذكل وفق ًا للوعد اذلي آعطاه املؤجر للمس تأجر يف متكل
العني(الش يخ ،الجارة املنهتية ابلمتليك ،ص .)61فهيي اجارة ابتدا ًء ومتليك البيع آو الهبة
انهتا ًء.
 1.1اجارة احليل عند الفقهاء وصورة البديل
1.1.1اجارة احليل عند الفقهاء
وحنرر موطن الزناع
قبل آن نذكر آقوال الفقهاء يف املسأةل ،لبد آن ِّ ّنبني حمل اخلالفِّ ّ ،
كام يقال ،فنقول :نقل املاوردي والنووي الجامع عىل جواز اجارة حيل اذلهب والفضة
بغري جنسهام من النقود ،وكذكل ابلعروض.
قال املاوردي ”:لو جاز آن يجمنع من اجارة حيل اذلهب ابذلهب خوف الراب ،ملنع
من اجارته بدرامه مؤجةل خوف الراب ،وقد آمجعوا عىل جوازه “ (املاوردي ،احلاوي
الكبري )892 /1،وقال النووي “ :جيوز اجارة حيل اذلهب بدرامه مؤجةل ابجامع
املسلمني “ (النووي ،اجملموع.)46 /6 ،
ً
واذا جازت اجارة اذلهب ابلفضة اجامعا ،جفوازها ابلعروض من ابب آوىل؛ ل َّن
العروض ل يشرتط قبضها يف جملس العقد عند مبادلهتا ابلنقود.
لكن اختلفوا يف اجارة حيل اذلهب والفضة جبنسهام اكذلهب ابذلهب والفضة ابلفضة
عىل ثالثة آقوال:
الول :تكره اجارة اذلهب والفضة جبنسهام .وبه قال ماكل يف رواية ،وآمحد يف رواية،
وجامعة من آحصابه مهنم القايض آبو يعىل.
الثاين :ل ُتوز اجارة اذلهب والفضة جبنسهام .وبه قال آبو عبد هللا الزبريي والشافعية
يف وجه ،وآمحد يف رواية واختاره ابن عبدوس من احلنابةل.
الثالثُ :توز اجارة حيل اذلهب والفضة جبنسهام .وبه قال آبو حنيفة وصاحباه ،وهو
املشهور عن ماكل وآحصابه مهنم ابن القامس ،واملشهور عن الشافعي ومعظم آحصابه وهو
الراح يف مذهب آمحد وكثري من آحصابه ،وهو كذكل رآي الثوري واحساق وآيب
ثور(الشيباين ،الصل8118 ،م ،181 /1 ،اجلندي ،التوضيح يف رشح خمترص ابن
احلاجب8112 ،م ،161 /9،اللخمي ،التبرصة8111،م ،4218 /11،الرجرايج،
مناجه التحصيل ونتاجئ لطائف التأويل8119 ،م ،821 /9 ،ادلسويق ،حاش ية
ادلسويق ،19 /4،املاوردي ،احلاوي الكبري ،892 /1،ادلَّ ِّمريي ،النجم الوهاج يف
رشح املهناج8114 ،م ،111 /1 ،الروايين ،حبر املذهب ،121/9،العمراين،
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البيان ،189 /9،ابن قدامة ،املغين ،411 /1 ،املرداوي ،النصاف ،بال اترخي (/6
.)12
 1.4الدةل ومناقش هتا
1.4.1دليل القول الول:
احتج آحصابه القائلون ابلكراهة مبا يأيت:
آولً :علل ماكل َ
لست آراه ابحلرام ِّ ّ
قوهل ابلكراهة ـ يف رواية عنه ـ فقال “ :ج
البني ،وليس
كراء احليل من آخالق الناس” قال اللخمي ”:يريد آنه ليس من ماكرم الخالق آخذ
الجرة يف مثل ذكل (ماكل ،املدونة ،482 /1،اللخمي ،التبرصة.)4218 /11،
وعلل ابن يونس رواية ماكل بقوهل “ :وامنا قال ماكل يف كراء احليل :ليس كرا جء احليل
من آخالق الناس؛ لهنم اكنوا يرون زاكة احليل آن يجعار فذلكل كرهوا آن جيكرى “ (ابن
يونس ،اجلامع ملسائل املدونة8111 ،م.)488 /11،
مبين عىل ما قاهل ابن يونس
َّ
وقوى ادلسويق تعليل ابن يونس فقال ”:ما ذكره من املنع ٌّ
السلف الصاحل اكنوا يرون آ َّن عاريته زاكته ،واذلي
من آن العةل يف كراهة اجارة احليل آن َّ
الاس
آسقط هللا زاكته وجعل زاكته عاريته غري حمرم تعامل ،وآما احملرم فزاكته واجبة ،ل
عىل ما علل به ابن العطار الكراهة بأن اجارته تؤدي اىل نقصه ابس تعامل املس تأجر وقد
آخذ ربه يف مقابلته نقدا فكنه نقد يف مقابةل نقد” (حاش ية ادلسويق.)19 /4،
ومعىن اعارة احليل تقدميه للمحتاج بدون آجرة ،فلو آكري وجت زاكته؛ لنه آصبح مالً
مس تغ ًال غري مشغول حباجة آصلية للمرآة (املرصي ،اجلامع يف آصول الراب ،ص.)161
ونقل ابن قدامة عن ماكل قوهل “ :وقال ماكل يف اجارة احليل والثياب :هو من
املشتهبات “ مث علُل “ :ولعُل يذهب اىل آن املقصود بذكل الزينة ،وليس ذكل من
املقاصد الصلية “ (ابن قدامة ،املغين.)411 /1،
مث ر َّد عليه ابن قدامة فقال “ :والزينة من املقاصد الصلية؛ فا َّن هللا تعاىل امنت هبا علينا
حرم زين َة
بقوهل تعاىل{ :لرتكبوها وزينة} (سورة النحل :الية )2 :وقال تعاىل{ :قل من َّ
هللا اليت آخرج لعباده} (سورة العراف :الية )18 :وآابح هللا تعاىل من التحيل واللباس
للنساء ما حرمه عىل الرجال ،حلاجهتن اىل الزتين للزواج ،وآسقط الزاكة عن حلهين
معونة لهن عىل اقتنائه” (ابن قدامة ،املغين.)411 /1،
اثني ًا :وعلل بعض املالكية الكراهة :بأن اجارة احليل تؤدي اىل نقصه ابس تعامل املس تأجر،
وقد آخذ صاحبه يف مقابلته نقد ًا ،فكنه نقد يف مقابةل نقد (حاش ية ادلسويق)19 /4،
آي من غري تقابض ،وض َّعف ادلسويق هذا التعليل (حاش ية ادلسويق.)19 /4،
ويش به ذكل ما علل به بعض احلنابةل آيض ًا حني قال “ :لهنا ـ آي احلجيل ـ حت َت ُّك
ابلس تعامل فيذهب مهنا آجزاء ،وان اكنت يسرية ،فيحصل الجر يف مقابلهتا ،ومقابةل
الانتفاع هبا ،فيفيض اىل بيع ذهب بذهب ويشء آخر “ (ابن قدامة ،املغين،411 /1،
الهبويت ،كشاف القناع.)116 /1،
لكن ابن قدامة انقشه بقوهل ”:ما ذكروه من نقصها ابلحتاكك ل يصح؛ ل َّن ذكل
يسري ل يقابل بعوض ،ول ياكد يظهر يف وزن ،ولو ظهر فالجر يف مقابةل الانتفاع ،ل
يف مقابةل الجزاء؛ ل َّن الجر يف الجارة امنا هو عوض املنفعة ،كام يف سائر املواضع،
ولو اكن يف مقابةل اجلزء اذلاهب ملا جاز اجارة آحد النقدين ابلخر؛ لفضائه اىل التَّفرق
يف معاوضة آحدهام ابلخر قبل القبض”(ابن قدامة ،املغين.)411 /1،
وميكن آن يناقش قول ابن قدامة “ :بأ َّن اخلالف ليس يف آ َّن احلجيل من احلواجئ
الصلية ،وآن منفعهتا مباحة ،وامنا اخلالف عىل استيفاء هذه املنفعة املباحة بصورة
مرشوعة “ (اجلامع يف آصول الراب للمرصي ،ص.)168
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اثلث ًا :وعلل بعض احلنابةل الكراهة بقوهل “ :يكره اجارة احليل بنقد من جنسه ،خروج ًا
ِّمن خالف َمن قال ل تصح “ (الهبويت ،كشاف القناع .)116 /1،وجياب عنه :بأ َّن
تحب ،وليس بواجب ،وليس مبس تحب يف لك املواطن،
اخلروج من اخلالف مس ٌ
خصوص ًا اذا علمنا آ َّن القول ابجلواز هو املوافق ملقاصد الرشع ومصاحل اخللق (الس يوطي،
الش باه والنظائر1221 ،م ،ص.)116
 1.4.8دليل القول الثاين
احتج آحصابه القائلون ابملنع مبا يأيت:
آولً :نقل املاوردي احتجاج الزبريي للمنع فقال “ :اختاذ احليل للكرى والجارة حمظور،
السلف ابلجارة ،وعَدَ ل عام
وزاكته واجبة ،وامنا اكن حمظوراً؛ لنه خرج عن عجرف َّ
الس ن جة والعارة ،واحليل اذا عدل به عام وضع هل اكن حمظور ًا ،وزاكة احملظور
وردت به ُّ
واجبة” (املاوردي ،احلاوي الكبري.)892 /1،
اثني ًا :علل املاوردي ـ وتبعه النووي ـ للوجه غري الصحيح يف املذهب “ :بأ َّن كراء احليل
ابط ٌل ،حذراً من الوقوع يف الراب “(املاوردي ،احلاوي الكبري،892 /1،النووي،اجملموع،
 .)46 /6مث ر َّد عليه املاوردي بقوهل “ :وهذا ل وجه هل ـ آي ل دليل هل ـ؛ ل َّن عقد
الجارة ل يدخُل الراب ،ولو جاز آن مينع من اجارة حيل اذلهب ابذلهب خوف الراب،
ملنع من اجارته بدرامه مؤجةل خوف الراب ،وقد آمجعوا عىل جوازه ،فد َّل عىل فساد هذا
الاعتبار”(املاوردي ،احلاوي الكبري.)892 /1،
وكذكل عقب عليه الصميري بقوهل“ :ومن آحصابنا من توقَّف يف اجارة حيل اذلهب
ابذلهب ،وحيل الفضة ابلفضة وليس بصحيح؛ ل َّن املعقود عليه هو منفعة اذلهب ل
عني اذلهب ،فمل يكن فيه راب” (العمراين ،البيان.)189 /9 ،
قــره عليه
وقال النووي “ :والصحيح اجلواز كسائر الجارات “ مث نقل قول املاوردي وآ َّ
فقال”:قال املاوردي :وقول الول ابطل؛ لن عقد الجارة ل يدخُل الراب ولهذا جيوز
اجارة حيل اذلهب بدرامه مؤجةل ابجامع املسلمني ،ولو اكن الراب هنا مدخل مل جيز هذا”
(النووي ،اجملموع.)46 /6 ،
 1.4.1دليل القول الثالث
احتج آحصابه القائلون ابجلواز مبا يأيت:
آولً :علل آحصاب الشافعي جواز الجارة بأنه ل راب بني اذلهب ومنافع اذلهب ،ذلكل
ُتوز من غري اشرتاط قبض يف اجمللس(ا َّدل ِّمريي ،النجم الوهاج،111/1 ،الروايين ،حبر
املذهب،121/9،العمراين ،البيان.)189 /9،
اثني ًا :علل بعض احلنابةل اجلواز بأهنَّ ا عني ينتفع هبا منفعة مباحة مقصودة ،مع بقاء عيهنا،
فأش هبت سائر ما ُتوز اجارته اكلرايض(ابن قدامة ،املغين ،411/1،الهبويت،كشاف
القناع.)116 /1،
اثلث ًا :ويجعلَّل اجلواز ابلقياس عىل اجارة احليل بغري جنسه اليت آمجع العلامء عىل جوازها ــ
كام تقدم ــ فتجوز اجارة احليل جبنسه ،اذ لو اكن للراب مدخل ههنا مل ُتز اجارة حيل
اذلهب بدرامه مؤجةل ،ل َّن اذلهب ابلفضة ل جيوز فيه التأجيل ،وجواز التأجيل فيه
اجارة ،يعين آيض ًا جواز التأجيل حىت لو اكنت اجارة حيل اذلهب بداننري ذهبية مؤجةل،
فال معىن للتفرقة يف احلمك (املرصي ،اجلامع يف آصول الراب ،ص.)168
 1.1القول الراح
ما ذهب اليه مجهور الفقهاء من جواز اجارة حيل اذلهب والفضة جبنسهام واحض
الرحجان؛ لقوة آدلهتم ،ومتانة ردودمه عىل آدةل القوال الخرى؛ ل َّن الزينة من املقاصد

الصلية اليت امنت هللا تعاىل هبا علينا ،خصوص ًا للنساء وذلكل آابح الاسالم التحيل
حرمه عىل الرجال ،حلاجهتن اىل َّالزتيُّن للزواج ،وآسقطَ الزاك َة عن
واللباس للنساء ما َّ
جح ِّ ّلهين معون ًة لهن عىل اقتنائه .يضاف اىل ذكل آ َّن الكراهة اليت قال هبا آحصاب القول
الول ـ وان اكنت حكامً رشعي ًا معترب ًا ـ الا آهنا تزول مع وجود آدىن حاجة للناس ،ويف
عرصان تش تد حاجة الفراد واملؤسسات اىل مثل هذه العقود والصيغ ،دلفع جعةل التجارة
والاستامثر اىل المام ،ورفع احلرج عن حاجات الناس ،بنا ًء عىل ذكل تزول الفجوة بني
القائلني ابلكراهة والقائلني ابجلواز.
السلف الصاحل ل يصلح
آما القائلون ابلتحرمي فليس معهم نص و ل قياس ،وفعل َّ
مبين عىل
لالحتجاج به؛ ل َّن عدم آخذمه الجرة عن اجارة حيل اذلهب والفضة اما ٌّ
مبين عىل عرف سائد يف عرصمه ،آما يف عرصان
الورع اذلي اكنوا معروفني به ،واما ٌّ
فقد تغ َّــري العرف وخفت ملكة الورع والوازع ادليين عند الناس ،والحاكم تتغري بتغري
الزمان واملاكن واحلال والشخص وغري ذكل ،وذلكل َّنص الشافعية يف وجه واحلنابةل عىل
جواز اجارة ادلاننري وادلرامه مدة معلومة للتحيل والوزن وغري ذكل ،لكن املالكية و
الشافعية يف الحص عندمه ذهبوا اىل عدم جواز اجارة النقدين ،آما احلنفية فالصل فهيا
عدم اجلواز ،لكن بعضهم آجازها للوزن ،وبعضهم آجارها للزتين اذا اكنت مدهتا وآجرهتا
معلومتني(الشيباين ،الصل ،84 /4 ،الاكساين ،بدائع الصنائع ،191 /4 ،امحلوي،
مغز عيون البصائر1221 ،م ،181 /1،اجلندي ،التوضيح ،429 /6،العمراين،
البيان ،821 /9 ،قدامة ،املغين.)414 /1 ،
فاذا اكن هذا النوع من الجارة جائزاً ـ وهو من املنافع التافهة كام يقول بعض الشافعية
(احلصين ،كفاية الخيار1224 ،م ،ص )821ـ جفواز اجارة احليل لتحيل النساء به ـ
وهو من املنافع الصلية املقصودة ـ من ابب آوىل.
بناء عىل جواز ذكل ل يشرتط يف اجارة اذلهب والفضة جبنسهام ما يشرتط عند
مبادةل بعضهام ابلبعض من رشط التقابض يف اجمللس؛ ل َّن الراب ل يدخل يف آحاكم
الجارة؛ اذ آ َّن املبادةل فهيا تنحرص فامي بني اذلهب آو الفضة وبني منفعة احليل ،ول راب
يف مبادةل اذلهب آو الفضة مع منافع حلهيام كام تقدم.
وذلكل جاء يف تمكةل اجملموع “ :لو آجر حلي ًا من اذلهب بذهب جيوز ،ول يشرتط
القبض يف اجمللس “ (الس بيك ،تمكةل اجملموع.)126 /11،
 1.1.1صورة البديل ومرشوعيته
 1.1.1.1صورة البديل
صورة البديل املقرتح تمتثل يف دخول طالب احليل مع الصائغ آو التاجر آو البنك يف
عقد الجارة املنهتية ابلمتليك ،وذكل ابتباع اخلطوات التية:
 .1توقيع اتفاقية التفامه املشرتك اليت تذكر اخلطوات العملية لتنفيذ العقد ومتعلقاته،
ويه عادة غري ملزمة للطرفني ،وقد تتضمن الوعد ابلرشاء من طرف واحد.
 .8قيام املؤسسة املالية (البنك) برشاء حيل اذلهب والفضة املصوغني فعالً،
وقبضها قبض ًا حقيقي ًا ،حسب املواصفات املطلوبة.
 .1قيام البنك بتأجري احليل للمس تأجر للمدة املتفق علهيا بني الطرفني ،حبيث يأخذ
الجرة شهر ًاي آو آكرث ،حسب العقد املربم بني الطرفني.
 .4عند انهتاء مدة الجارة آو حسب رغبة املس تأجر يمت عقد بيع احليل ابملبلغ
املتفق عليه ،آو هبته هل ،ومادام احليل موجود ًا دلى املس تأجر ومتعين ًا فانه ل
يشرتط آن يأيت به اىل البائع ،وامنا عىل املس تأجر آن يذهب اىل املؤجر ابملبلغ
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املطلوب يف جملس التعاقد .آما اذا اكن المتليك يمت ابلهبة فال حيتاج اىل آكرث
من آي صيغة تدل علهيا ،سواء اكن ذكل ابللفظ ،آو الكتابة ،وسواء اكن ذكل
عن طريق الوسائل احلديثة آم ل (القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب
والفضة ،ص.)149
وبذكل ي َ ِّ ّمت العقد ويكون بدي ًال عن بيع حيل اذلهب والفضة ابلتأجيل آو التقس يط
املمنوع.
 1.1.1.8مرشوعية البديل
اذا اكنت اجارة حيل اذلهب ابذلهب والفضة جبنسهام جائزة عىل مذهب جامهري
الفقهاء ،واذا اكنت جائزة بغري جنسهام من النقدين والوراق والعروض والسلع ابجامع
الفقهاء كام تقدم ،واذا اكنت الجارة املنهتية ابلمتليك جائزة آيض ًا ،كام آقرته اجملامع ادلولية
والندوات الفقهية والهيئات الرشعية للبنوك واملؤسسات املالية الاسالمية كام تقدم.
آقول اذا اكن ذكل جائزاً فال آرى مانع ًا من اجراء عقد الجارة املنهتية ابلمتليك عىل
اذلهب والفضة املصوغني ،عىل الصيغة اليت نبيهنا فامي س يأيت.
وقد ذهب بعض املعاصين اىل جواز ذكل مهنم :ادلكتور عيل القره داغي اذلي
فتوصل من خالهل اىل جواز تأجري اذلهب
قدَّ م حبث ًا لندوة الربكة الرابعة والثالثنيَّ ،
والفضة ابلس تفادة من هذا العقد (القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة،
ص.)149
بيامن ذهب ادلكتور آمحد خادل اببكر اذلي عقب عىل حبث القره داغي اىل املنع ،حمتجاً
يف ذكل مبا يأيت:
ً
 .1ا َّن آغلب هذه العقود يف مضاميهنا ساترة لعقد البيع ،وخالية متاما من آحاكم عقد
الجارة؛ وادلليل عىل ذكل طريقة فسخ تكل العقود فهيي لكها تعامل يف احملامك
معامةل البيع ،ل السلع املؤجرة ،واذا اكن احلال كذكل يف السلع! فكيف يكون
احلمك يف النقدين من اذلهب والفضة؟!.
 .8ذهب املالكية اىل منع بيوع الجال ،ويه البيوع اجلائزة يف الظاهر املؤدية اىل
ممنوع يف الباطن ،لوجود الهتمة عىل التوصل به اىل ممنوع ،فنجد يف الجارة املنهتية
ابلمتليك آن الظاهر جائز ـ وهو اجارة احليل ـ لكنه يؤدي اىل ممنوع يف الباطن،
وهو الرصف الجل دون التقابض ،اذا بيع اذلهب بغري جنسه ،واىل التفاضل
والنَّساء اذا بيع جبنسه (اببكر ،تعقيب عىل حبث :آحاكم التعامل للقره داغي،
ص.)191
ل
ً
ً
وجياب عىل ذكل :بأ َّن الجارة املنهتية اب متليك ليست بيعا خالصا ول اجارة خالصة،
بل يه عقد مكون من عقدين منفصلني ،فهيي اجارة ابتدا ًء ومتليك انهتا ًء ـ كام قال
بعض احلنفية يف الاس تصناع ،فقد نقل ابن عابدين عن صاحب اذلخرية قوهل “ :هو
ـ آي الاس تصناع ـ اجارة ابتداء ،بيع انهتاء” (ابن عابدين ،رد احملتار.)884 /1 ،
ولك واحد مهنام جائز عىل انفراد ،فكذكل جيوز عند اجامتعهام .قال ابن تميية “ :وجيوز
امجلع بني البيع والجارة يف عقد واحد يف آظهر قولهيم “ (ابن تميية ،الفتاوى الكربى،
 .)411 /1وقال الاكساين “ :ما اش متل عىل معىن عقدين جائزين اكن جائز ًا “
(الاكساين ،بدائع الصنائع.)1 /1،
آما ش هبة الرصف الجل فهيي ورادة يف مرحةل بيع احليل املؤ َجر عند انهتاء العقد،
وحينئذ يلزم الالزتام برشط التقابض ،لكن ذكل ٍ
منتف متام ًا يف مرحةل الجارة؛ ل ّن
الجارة ـ كام نص عليه املاوردي والنووي فامي تقدم ـ ل تدخلها آحاكم الراب ،يضاف
اىل ذكل آن قرارات اجملامع والندوات الفقهية وضعت لالجارة املنهتية ابلمتليك من
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الضوابط والرشوط والفروق بني الصور املرشوعة واملمنوعة ما يكفي للحيلوةل دون
وقوع التحايل والتالعب ابلصيغ والعقود الرشعية؛ وذلكل فالراح ـ وهللا آعمل ـ جواز
متكل حيل اذلهب والفضة عن طريق الاجارة املنهتية ابلمتليك.
 1.1.1.1املس تفيد الكرب من تطبيق البديل
لكن اذلي يالحظ عىل ذكل آ َّن
مع آننا رحجنا جواز الاعامتد عىل هذا البديل املقرتحَّ ،
املس تفيد الكرب من تطبيقه امنا هو الفراد املس هتلكون اذلين ل جيدون الس يوةل الاكفية
لرشاء ما يرغبونه من حيل اذلهب آو الفضة؛ لهنم يف الغالب يس تأجرونه بقصد
الاقتناء والاس تعامل الشخيص وليس بقصد الاستامثر والرحب ،وكذكل يس تفيد البنك
الاساليم اذلي يقوم برشاء احليل املطلوب مث تأجريه للعميل عن طريق الجارة املنهتية
ابلمتليك كداة من الدوات المتويلية يف البنوك السالمية .وآما الصاغة وآحصاب حمالت
احليل فال ينتفعون كثري ًا بتطبيق هذا البديل ،فهم امنا يتجرون يف احليل بقصد
الاستامثر والرحب ،ل الاس تعامل الشخيص ،ومن َّمث لو دخلوا يف عقد الاجارة املنهتية
ابلمتليك مع املرصف الاساليم آو ُتار اذلهب والفضة ،فاس تأجروا مهنم مكية حمددة
من احليل ملا حصلوا عىل آرابح؛ اذ ل يصح هلم رشع ًا آن يبيعوا تكل المكية املؤ َّجرة
من احليل اىل الزابئن؛ ل َّن ملكية رقبة العيان يف عقد الجارة للجهة املؤ ِّ ّجرة (املرصف
آو التاجر) ،ول ج
ميكل املس تأجر غري ملكية منفعة العني بعد القبض ،ول تنتقل ملكي جة
الرقبة اليه الا بعد سداد مجيع القساط ،مث متلكه لها عن طريق البيع آو الهبة ،خبالف
عقد البيع ــ وان اكن بمثن مقسط ــ فا َّن ملكية املبيع فيه تنتقل مبارشة اىل املشرتي،
لكن ميكن حل ذكل بأن يعيد الصائغ املسـتأجر ــ بعد قبض العني املؤ َّجرة ــ تأجريها
لغريه بأكرث من مثن العقد الول ،عن طريق ما ميكن تسميته (الجيار املوازي) .وهذا
يس تدعي منا آن نبحث يف مرشوعية اعادة تأجري العني املؤجرة من قبل املسـتأجر،
سواء آجرها ملالكها آم لغريه ،وسواء آجرها بأقل مما اس تأجرها به آو آكرث ،وقبل ذكل
حنرر حمل اخلالف فنقول :ان التأجري من قبل املس تأجر ـ اذلي يسمى التأجري من
الباطن ـ هل ثالثة حالت :احلاةل الوىل :اما آن ي جشرتط يف العقد الول َح جق اعادة
التأجري للمس تأجر ،فهو رشط مقبول رشع ًا ل يتعارض مع النص آو مقتىض العقد.
احلاةل الثانية :واما آن ي جشرتط يف العقد عىل منع هذا احلق من املسـتأجر ،حفينئذ ل
جيوز هل آن يقوم به ،لنه رشط حصيح ل ُتوز خمالفته .احلاةل الثالثة :واما آن يكون
العقد خالي ًا عن آحد الرشطني (القره داغي ،اجارة الاعيان وتطبيقاهتا ،ص.)848
وهنا اختلف الفقهاء يف مسألتني:
العني املس تأ َجرة سواء آ َّج َرها ملالكها آم لغريه ،وفهيا
املسأةل الوىل :تأجري املس تأجِّ ر َ
اختلفوا عىل ثالثة آقوال:
ً
الول :جيوز ذكل مطلقا .واليه ذهب احلنفية يف قول واملالكية والشافعية يف آحص
الوهجني واحلنابةل يف املذهب ورحجه ابن تميية (الاكساين ،بدائع الصنائع،816 /4 ،
العبادي ،اجلوهرة النرية ،861/1،القرايف ،اذلخرية ،429 /1 ،اخلريش ،رشح
خمترص خليل ،2/9 ،الشريازي ،املهذب،812 /8 ،الرشبيين ،مغين احملتاج
للرشبيين ،494 /1 ،ابن قدامة ،املغين ،111 /1 ،املرداوي ،النصاف /14،
 ،112ابن تميية ،الفتاوى الكربى.)412 /1 ،
الثاين :ل جيوز تأجريها من مالكها ،آما من غريه فال بأس .واليه ذهب احلنفية يف
املذهب والشافعية يف وجه ،واحلنابةل يف رواية (ابن مازة ،احمليط الربهاين،411 /9 ،
العبادي ،اجلوهرة النرية ،861/1،القرايف ،اذلخرية ،429 /1 ،اخلريش ،رشح
خمترص خليل ،2/9 ،الشريازي ،املهذب ،812 /8 ،الرشبيين ،مغين احملتاج/1 ،
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 ،494ابن قدامة ،املغين ،111 /1 ،املرداوي ،النصاف ،14 /14 ،الهبويت،
كشاف القناع.)166/1 ،
ً
الثالث :ل جيوز تأجريها مطلقا ،ل من مالكها ول من غريه .وبه قال احلنابةل يف قول
(ابن قدامة ،املغين ،111 /1 ،املقديس ،الرشح الكبري ،112/14 ،املرداوي،
النصاف.)14 /14 ،
ب
املسأةل الثانية :تأجري العني املس تأجرة مثن آكرث مما اس تأجرها به ،وفهيا اختلفوا عىل
آربعة آقوال:
الول :يصح العقد ،لكن حيرم عليه آخذ الزايدة ،فيجب التصدق هبا .وبه قال احلنفية
يف املذهب ،واحلنابةل يف رواية .واس تثنوا من ذكل آمرين :آحدهام :اذا زاد املس تأجِّ ر
يف العني املس تأ َجرة ما يزيد يف قميهتا ،كتجصيص ادلار .والثاين :اذا آ َّجر املس تأجِّ ر
العني املس تأ َجرة بغري جنس الجرة اليت اس تأجر هبا ،كام اذا اس تأجر داراً لك شهر
مبليون دينار عرايق ،فُل آن يعيد اجارهتا بعرش ورقات من ادلولر آو آقل آو آكرث
لختالف جنسهام (الاكساين ،بدائع الصنائع ،816 /4 ،العبادي ،اجلوهرة
النرية ،861/1،جلنة نظام ادلين ،الفتاوى الهندية ،481 /4 ،ابن قدامة ،املغين،
 ،111 /1املرداوي ،النصاف.)141 /14 ،
الثاين :ا ْن آذن هل املاكل ابلزايدة جاز العقد ،والا مل جيز .وبه قال آمحد يف رواية (ابن
قدامة ،املغين ،111 /1 ،املرداوي ،النصاف.)14 /6 ،
الثالث :تكره الزايدة مطلق ًا .وبه قال بعض التابعني ،قال ابن قدامة “ :كره ابن املسيب،
وآبو سلمة ،وابن سريين ،وجماهد ،وعكرمة ،والشعيب ،والنخعي ،الزايدة مطلق ًا؛
دلخولها يف رحب ما مل يضمن “ (ابن قدامة ،املغين.)111 /1 ،
الرابع :جيوز للمس تأجر آن يؤجر العني املس تأجرة مبثل ما اس تأجرها به آو ابلزايدة.
وبه قال املالكية يف املذهب والشافعية يف الحص واحلنابةل يف املذهب ،ورحجه ابن
تميية (القرايف ،اذلخرية ،429 /1 ،اخلريش ،رشح خمترص خليل ،2/9 ،احلطاب،
مواهب اجلليل ،419 /1 ،الشريازي ،املهذب ،812 /8 ،النووي ،روضة
الطالبني ،816 /1 ،ابن قدامة ،املغين ،111 /1 ،املرداوي ،النصاف،14 /6 ،
ابن تميية ،الفتاوى الكربى.)412 /1 ،
وهو مروي عن طائفة من التابعني ،قال ابن قدامة”:روى ذكل عن عطاء ،واحلسن،
والزهري” (ابن قدامة ،املغين )111 /1 ،ونس به البايج اىل طاووس( .البايج،
املنتقى رشح املوطأ )114 /1 ،وللك من القوال السابقة آدلهتا ،واملقام ل يتسع
ذلكرها ومقارنهتا ومناقش هتا (للتوسع يف ذكل ينظر :مرية ،صكوك الجارة،
ص141ومابعدها ،حسن ،نظرية الجور يف الفقه الساليم ،ص111ومابعدها).
واذلي يرتح دلي يف املسألتني هو جواز اعادة تأجري العني املؤجرة اذا قبضها
املس تأجر ،سواء اكن للمؤجر آو غريه ،مبثل مثهنا آو بأقل آو بأكرث؛ برشط آ ّل جيعل
ذكل وس يةل للتحايل عىل الراب؛ ك ْن يؤجر خشص عين ًا لخر ملدة عام ،بأجرة مقدارها
مخسة ماليني دينار عرايق مؤجةل اىل هناية الس نة ،مث يس تأجرها منه بثالثة ماليني
حاةل (مرية ،صكوك الجارة ،ص)111؛ ل َّن قبض العني املؤجرة قام مقام قبض
املنافع ،بدليل آنه جيوز الترصف فهيا ،جفاز العقد علهيا ،كبيع المثرة عىل الشجرة.
آما جواز الجارة الثانية بزايدة المثن؛ فلهنا عقد جيوز برآس املال ،جفاز بزايدة ،كام
ُتوز الزايدة يف بيع املبيع بعد قبضه ،وكام لو آحدث عامرة ل يقابلها جزء من الجر(ابن
قدامة ،املغين.)114 /1 ،

 .6البديل الثالث :عن طريق عقد القرض

 6.1مفهوم القرض ومرشوعيته
 6.1.1مـفهـوم الـقرض
القرض لغة :مصدر قَ َرض يَق ِّر جض قرض ًا ،ومجعه قروض ،وهل اطالق آصيل واطالقات
فرعية ،فأ ج
صُل اللغوي :القطع ،مث َّتفرعت عليه املعاين لكها حبسب املراتب (ابن فارس،
معجم مقاييس اللغة1292 ،م ،91/1 ،ابن منظور ،لسان العرب،816 /9 ،
الزبيدي ،اتج العروس ،بدون تأرخي.)11/12 ،
السلف ،وسري البالد ،وقرض
ومن معانيه الفرعية اطالقه عىل قطع الفأر للثوب ،و َّ
ً
الشعر ،واجملازاة ،جومس َي ما يدفع اىل النسان برشط ر ّد بدهل :قرضا ،وما دفع اىل الغري
من مالٍ ليتجر فيه ،ويكون الرحب بيهنام :قراض ًا ،كن صاحب املال قطع جزء ًا من ماهل،
دح ابلشعر بني خشصني :تقارض ًا ،كن لك واحد مهنام آقرض صاحبه ثنا ًء
جومسي الامت ج
كقرض املال ،واس تقرض :طلب القرض ،واقرتض :آخذ القرض(الراغب ،مفردات آلفاظ
القران1228،م ،ص ،666الزبيدي ،اتج العروس ،بدون تأرخي ،11/12 ،الرازي،
خمتار الصحاح ،1221 ،ص ،161الفيويم ،املصباح املنري ،بدون تأرخي.)422/8،
السلَف لغة آهل احلجاز
السلَف ،فالقرض لغة آهل العراق ،و َّ
ويطلق عليه لفظ َّ
(املاوردي ،احلاوي ،111/1 ،الرشبيين ،مغين احملتاج.)119/8 ،
آمـا يف اصـــــطالح الفقهاء فقد َّعرفوا القرض بتعريفات متعددة ،خمتلفة يف آلفاظها،
متقاربة يف مضـــــموهنا (لتعريف القرض عند املذاهب الربعة وغريها ينظر :الزمناكويي،
التَّصـرف يف ادلَّ ين وتطبيقاته املعاصة ،ص 82وما بعدها) الا آنه يتبني للمتفحص فهيا
آن آمجع تعريف وآمشُل هو ما ذكره الشـــافعية بأنه “ متليك اليشـــء عىل آن ير َّد بدهل “
(الشـــــــــربيين ،مغين احملتاج)119/8 ،؛ لنه آد ّل عىل ماهية القرض وآوعى خلالف
املذاهب.
م
ً
يبقى آن نقول :ا َّن هناك مناســــ بة بني املعنيني اللغوي والاصــــطال متثةل يف آ َّن
املعىن الاصطال مأخوذ من املعىن اللغوي ،فالقرض مأخوذ من القطع؛ لن املق ِّرض
يقتطع قطعـ ًة من مــاهل ويعطهيــا للمقرتض (القرايف ،الفروق ،1/4 ،الرشـــــبيين ،مغين
احملتاج.)119/8 ،
وعىل ذكل تكون العالقة بيهنام العموم واخلصوص املطلق ،فلكج ٍ
قرض ابملعىن الرشعي
هو قرض ابملعىن اللغوي ،وليس لك قرض ابملعىن اللغوي قرض ًا ابملعىن الرشعـي (حامد،
خص يس تلزم
عقد القرض1221 ،م ،ص)11؛ ل َّن املقرر يف القواعد املنطقية هو آن ال ّ
يصح العكس (نكري ،دس تور العلامء8111 ،م ،192/1 ،الشواكين،
دامئ ًا المع ،ول ّ
ارشاد الفحول1222 ،م.)898/1 ،
 6.1.8مشـروعية القـرض
ثبتت مرشوعية القـــرض ابلكتاب والس نة والجامع :آما الكتاب فأايت كثرية مهنا قوهل
اَّلل قَ ْرضً ا َح َس نًا فَ جيضَ ا ِّع َف جه َ جهل آَضْ َعافًا َك ِّث َريةً} (سورة البقرة:
تعاىلَ { :م ْن َذا َّ ِّاذلي يجـ ْق ِّر جض َّ َ
املقرض،
 )841فاملوىل سـ بحانه شـ َّبه العامل الصــاحلة والنفاق يف ســبيل هللا ابملال َ
وش َّبه اجلزا َء املضاعَف عىل ذكل ب َبدَ ل القرض شيئ ًا ليأخذ عوضه ،ومرشوعـية املش َّبه
تدل عىل مرشوعية املش َّبه به (حامد ،عقد القرض1221 ،م ،ص.)18
وآما الس ـ نة مفهنا حديث َآ ِّىب َرا ِّفعٍَ { :آ َّن َر جس ـو َل َّ ِّ
اَّلل ْاس ـت َ ْس ـلَ َف ِّم ْن َر ججلٍ بَ ْكر ًا فَ َق ِّد َم ْت
ِّ
ىض َّالر جج َل بَ ْك َر جه فَ َر َج َع الَ ْيه َآبجو َرا ِّفع ٍ فَ َقا َل:
عَلَ ْي ِّه ا ِّب ٌل ِّم ْن ابِّلِّ َّ
الصدَ قَ ِّة ،فَأَ َم َر َآ َاب َرا ِّفع ٍ َآ ْن ي َ ْق ِّ َ
ِ
ِ
ِ
لَ ْم آَجِّ دْ ِّفهيَا الَّ ِّخ َي ًارا َر َاب ِّعي ًا فَ َقا َلَ :آع ِّْط ِّه ا َّاي جه ا َّن ِّخ َي َار النَّ ِّاس آ َْح َسـ هنج ج ْم قَ َضـا ًء} (مسمل،
ِ ِ
ِ
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حصيح مســمل ،املســاقاة ،ابب من اســتســلف شــيئا فقىضــ خري ًا منه ،ر احلديث،
ـيت من البل مبزنةل الغـــالم من الناس ،والنـ ـ
 ،4128وال َبــ ْكر ـ ـ بفتـــح الباء ــ ال َفــ ِّ ُّ
بَ ْكرة ،وقد ي جس ْـــ تعار للناس ،والرابعي :هو اذلي آتت عليه ســـت ســـ نني ،ودخل يف
الســـــابعـة ،فـاذا طلعـت رابعيتـه ،قيل لذلكر :رابع ،وللن رابعية ،واخليار :اخملتار
اجليد) (ابن الثري ،الهناية ،118/1 ،ابن عبد الرب ،المتهيد.)12/4 ،
وآما الجامع عىل جوازه فنقُل ابن املنذر وابن عبد َّالرب وابن حزم (ابن املنذر ،الرشاف
عىل مذاهب العلامء8119 ،م ،148/6،ابن عبد الرب ،الاس تذاكر8111،م،
 ،416/6ابن حزم ،مراتب الجامع ،بال تأرخي ،ص ،24ابن القطان ،القناع يف
مسائل الجامع8111 ،م1669/1،ـ.)1698
 6.8صورة البديل ومرشوعيته
 6.8.1صورة البديل
تمتثل صورة هذا البديل يف آ َّن الفراد املس هتلكني آو الصاغة املستمثرين آو ُتار اذلهب
والفضة قد ل ميتلكون الس يوةل النقدية اطالق ًا ،آو ل ميتلكون النس بة الاكفية مهنا لرشاء
ما حيتاجونه آو يرغبونه من حيل اذلهب والفضة ،سواء آاكن الرشاء بقصد الاقتناء
والاس تعامل الشخيص ـ كام هو احلال عند الفراد املس هتلكني ـ آو بقصد التجارة والرحب،
كام هو احلال عند الصاغة وُتار احليل ،ومن آجل تفادي متكل احليل املصوغ عن طريق
البيع الجل املمنوع يأيت دور القرض كعقد تربع واحسان ،وميكن هنا تقدمي عدة صور
لهذا البديل:
 6.8.1.1الصورة الوىل القرض احلسن
قد يس تقرض طالب احليل آو الصائغ من حمالت بيع اذلهب والفضة آو البنوك
الاسالمية مقدار حمدد من احليل كقرض حسن يسدد فامي بعد بدون زايدة ،فيقرضه
صاحب احملل آو البنك املقدار املطلوب ،ليكون زبو ًان دامئ ًا هل ،هذه صورة القرض
ج
احلسن.
وآما مرشوعيهتا فقد ذهبت اللجنة ادلامئة لالفتاء ابلكويت آيض ًا يف فتوى لها اىل جوازها،
حيث ع َ
جرض علهيا السؤالان التيان :هل جيوز اقراض اذلهب كذهب ي جسدد فامي بعد
كقرض حسن ،وهل جيوز لحد ُتار اذلهب اس تقراض اذلهب من اتجر يبيع اذلهب،
جر منفعة هل؛ لنه س يكون زبو ًان
مع العمل آنه ل يقرضه الا ملعرفته آنه س يرتتب عىل ذكل ّ
دامئ ًا هل؟ :فأجابت اللجنة مبا نصه “ :آـ جيوز اقراض اذلهب عىل آن ي جسدد فامي بعدج مبثُل
وز ًان ،وتطبق عليه آحاكم القرض .ب ـ ل مينع حصة القرض آن يكون الغرض منه حتسني
املقرتض؛ لنه ليس من النفع احملظور ،ولكن ل جيوز آن يشرتط
العالقة ما بني املق ِّرض و ِّ
ذكل يف عقد القرض ،اذ يبطل القرض ابشرتاط املقرض منفعة معينة” (مركز ادلراسات،
موسوعة فتاوى املعامالت املالية.)91/14 ،
وكذكل آفتت جبوازها الهيئة الرشعية لبيت المتويل الكوييت حيث آجابت عىل سؤال
حول هذه الصورة فقالت “ :ا َّن هذه العلمية ل بأس هبا من الناحية الرشعية؛ لهنا
تشمل عىل اقراض اذلهب والتجارة به يف حاةل كونه مملواكً للبائع املقرتض ـ بيت المتويل
الكوييت ـ “ (مركز ادلراسات ،موسوعة فتاوى املعامالت املالية182/6 ،و.)91/14
وفامي س بق عرضنا الدةل من الكتاب والس نة والاجامع عىل جواز القرض برشوطه.
 6.8.1.8الصورة الثانية البيع املقرون ابلقرض
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قد حيتاج مس هتكل آو صائغ اىل رشاء مكية حمددة من احليل من ُتار احليل آو البنوك
ـ مائة مثقال مث ًال ـ ول ميكل مثهنا ،آو ل ميكل الا بعض مثهنا ،فيأيت طالب احليل اىل
التاجر آو البنك ويعرض عليه رشاء تكل المكية ،لكن قبل ذكل يدخل معه يف عقد
قرض حسن مس تقل بدون زايدة ،فيقرتض طالب احليل املبل َغ اذلي حيتاجه من التاجر
آو البنك ،مث بعد اس تالم املبلغ املقرتض يدخل معه يف عقد رشاء مكية احليل املطلوبة،
ويسدد هل مثن احليل لكه آو بقيته نقد ًا ،مث بعد ذكل يسدد مبلغ القرض فامي بعد مرة
واحدة آو عىل آقساط معلومة ،رشيطة آن يكون عقد القرض منفص ًال عن عقد البيع
متام ًا ،هذه صورته.
آما مرشوعية هذه الصورة فقد ذهبت اللجنة ادلامئة لالفتاء ابلكويت اىل جوازها،
حيث عرض علهيا السؤال اليت “ :لو ج
بعت زبو ًان قطعة ذهب قميهتا مائة دينار ،فبحث
يف حمفظته فمل جيد سوى مثانني ديناراً مث ًال ،هل جيوز آن آقرضه مبلغ العرشين دينار ًا
الباقية ليسدد بقية المثن يل؟ آم يعترب هذا حتاي ً
ال عىل عدم البيع آو الرشاء نقداً؟ “
فأجابت مبا نصه “ :جيوز آن يأخذ هذا املبلغ حمك القرض ،وتطبق عليه مجيع آحاكم
القرض “ (مركز ادلراسات ،موسوعة فتاوى املعامالت املالية.)61/14،
وكذكل آشارت اىل جوازه الهيئة الرشعية ملرصف الراحجي فقالت “ :واملعامةل الرشعية
يه آن يطلب املشرتي من الرشكة آن تشرتي هل ذهب ًا آو فضة ،سواء دفع المثن للرشكة
آو طلب مهنا آن تقرضه المثن وتدفع عنه ،مث ان الرشكة تشرتي المكية املطلوبة من
اذلهب آو الفضة حلساب املشرتي وتدفع المثن” (الراحجي ،قرارات الهيئة الرشعية
ملرصف الراحجي(.)86/1
صح فضيلته
وآشار ادلكتور القره داغي اىل هذه الفتاوى من غري ترصحي بأحصاهبا ،مث َّ
مبنع هذه الصورة قائ ًال “ :وهناك بعض الفتاوى ُتزي للصائغ (صاحب احملل) آن تجق ِّر َض
للعميل النقود املطلوبة ،ليشرتي هبا احليل منه ،ويف هذا مجع بني السلف والبيع ،وهو
مهنيي عنه بأحاديث اثبتة “ (القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة،
ص.)161
 6.8.1.1الاعرتاض عىل الصورة الثانية ومناقش ته
آاثر بعض الباحثني حول مرشوعية الصورة الثانية اعرتاضني:
الول :ا َّن الصورة تتضمن امجلع بني عقدي القرض والبيع ،وقد ثبت الهنيي عنه ابلنص
والجامع وغريهام:
رشطان يف بَيعٍ ،ول ِّر جحب ما مل
 .1آما النص فقول النيب ل َ ِّحي ُّل َس ٌلف وب َ ْي ٌع ،ول
ِّ
ليس عندك) (آبو داود ،سنن آيب داود8112 ،م/1 ،
يجض َمن ،ول بي جع ما َ
 ،164قال حمققه :اس ناده حسن).
ابلسلَف هو القرض ،فيد ُّل احلديث عىل عدم جواز امجلع بني القرض
وجه ادللةل :املراد َّ
والبيع ،فيشمل بعمومه عدم جواز اشرتاط عقد البيع يف عقد القرض وعكسه (العمراين،
املنفعة يف القرض1489،هـ ،ص.)812
 .8وآما الجامع فقال القرايف “ :اجامع المة عىل جواز البيع والسلف مفرتقني،
وحترميهام جممتعني ذلريعة الراب “ (القرايف ،الفروق ،866 /1،عبد العزيز،
موسوعة الجامع يف الفقه الاساليم8118 ،م )192/8،وكذكل نفى ابن
قدامة واحلطاب اخلالف فيه (ابن قدامة ،املغين ،199 /4 ،احلطاب ،مواهب
اجلليل.)121/4 ،
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الثاين :ا ّن هذا العقد ذريعة للتوصل اىل الراب احملرم؛ لنه رمبا حيايب املشرتي البائ َع املق ِّرض
يف المثن من آجل القرض ،وهذه من اذلرائع املتفق عىل ِّّ
سدها (العمراين ،املنفعة يف
القرض1489،هـ ،ص.)811
وذلكل عل َُّل ابن القمي بقوهل “ :اقرتان آحدهام ابلخر ذريعة اىل آن يقرضه آلف ًا ويبيعه سلع ًة
تساوي مثامنائة بألف آخرى؛ فيكون قد آعطاه آلف ًا وسلعة بامثمنائة ليأخذ منه آلفني ،وهذا
هو معىن الراب” (ابن القمي ،اعالم املوقعني ،111/1 ،ابن القمي ،اغاثة اللهفان يف مصايد
الش يطان1418 ،هـ  )681/1وقال آيض ًا “ :ولول هذا البيع ملا آقرضه ،ولول هذا عقد
القرض ملا اشرتى ذكل منه “ (ابن القمي ،حاش ية ابن القمي عىل سنن آيب داود1411 ،ه،
.)826 /2
وميكن مناقشة هذين الاعرتاضني مبا يأيت:
ً
آولً :املنع الوارد يف احلديث ل ينطبق عىل مسألتنا اليت ل تتضمن اشرتاطا لعقد البيع
صح
يف عقد القرض آو عكسه ،بل ا َّن عقد القرض منفصل متام ًا عن عقد البيع ،وقد َّ
صح به املاوردي
الفقهاء ابجلواز اذا اكن متفرقني كام َّنص عليه القرايف فامي تقدم ،وكام َّ
قائ ًال “ :وليس هذا اخلرب محمو ًل عىل ظاهره؛ ل َّن البيع ابنفراده جائز ،والقرض ابنفراده
جائز ،واجامتعهام مع ًا من غري رشط جائز ،وامنا املراد ابلهنيي بيع رشط فيه قرض،
وصورته :آن يقول قد بعتك داري هذا مبائة عىل آن تقرضين مائة ،وهذا بيع ابطل
وقرض ابطل” (املاوردي ،احلاوي الكبري.)111/1 ،
اثني ًا :عةل الهنيي عن اجامتع القرض والبيع يه آن املق ِّرض يس تغل عقد القرض ليتوصل
به اىل الراب؛ ل ّن ذكل يؤدي اىل زايدة البائع يف مثن احليل من آجل القرض ،آو حماابة
املشرتي للبائع يف المثن ،لكن يف مسألتنا ل يزيد املق ِّرض البائع عىل املشرتي مثن احليل
من آجل القرض ،فال يوجد مانع من حصة العقد؛ ولهذا فرس الامام آمحد اجامتع السلف
والبيع بقوهل “ هو آن يجقرضه قرض ًا مث يبايعه عليه بيع ًا يزداد عليه .ووافقه ابن راهويه “
(الكوجس ،مسائل المام آمحد بن حنبل واحساق بن راهويه )8614 /6 ،وعلَّق
الشواكين عىل الكم آمحد “ :وهو فاسد؛ لنه امنا يجقرضه عىل آن حيابيه يف المثن “
صح املالكية ـ اذلين اش هتروا بسدُّ اذلرائع
(الشواكين ،نيل الوطار )811 /1 ،وكذكل َّ
ملع
ج
السلف من غري رشط عىل ا متد ،ولو اتـُّهِّام عليه (النفراوي،
ـ بأنه ل ميتنع اجامتع البيع و َّ
الفواكه ادلواين1221 ،م.)22 /8 ،
اثلث ًا :نقل بعض احلنفية صورة القرض املقرون ابلبيع ،سواء تقدَّ م البيع آو تأخر ،وبني يف
ذكل اختالف آمئهتم (ابن مازة ،احمليط الربهاين.)121 /1 ،
وميكن تلخيص ما قاهل آمئة احلنفية فامي يأيت:
ً
 .1اذا تقدَّ م القرض عىل البيع ،بأن اقرتض منه مبلغا مث اشرتى به من املقرض سلعة
بمثن غال ،وهو نوعان:
آوهلام،اذا اكن ذكل مرشوط ًا ،فاحلمك عندمه الكراهة .الثاين :اذا مل يكن مرشوط ًا ،فاحلمك
هنا خمتلَف فيه :فالكريخ واخلصاف آجازاه ـ وان اكن عند اخلصاف خالف الوىل ـ،
ونسب اجلواز آيض ًا اىل محمد صاحب آيب حنيفة ،وعند احللواين حرام.
 .8اذا تقدَّم البيع عىل القرض ،بأن يمت البيع آو ًل ،مث يق ِّرضه البائ جع املبل َغ املطلوب،
فاحلمك عندمه خمتلَف فيه آيض ًا :فاخلصاف وابن سلمة واحللواين آجازوه ،وكثري من
مشاخي بلخ يكرهونه ،ومهنم من َّفرق بني وجودهام يف جملس واحد فيكره ،آو يف
جملسني فيجوز ،ور ّد احللواين عىل من منع ذكل حبجة آنه ٌ
جر منفعة بعبارة
قرض َّ
جر منفعة ويه القرض” (ابن
جر منفعة ،هذا بيع َّ
بليغة فقال “ :هذا ليس بقرض َّ

مازة ،احمليط الربهاين ،121 /1 ،ابن عابدين ،رد احملتار ،169 /1 ،جلنة نظام
ادلين ،الفتاوى الهندية.)818 /1،
ً
رابع ًا :نصت املعايري الرشعية عىل جواز ذكل اذا مل يكن القرض مرشوطا يف عقد البيع،
فقد جاء يف املعيار الصادر بشأن املتاجرة ابلعمالت ما نصه “ :ل جيوز للمؤسسة اقراض
العميل مبالغ تَشرتط عليه فهيا التعام َل ابملتاجرة ابلعمالت معها دون غريها ،فان مل تشرتط
ذكل فال مانع منه رشع ًا “ (هيئة املراجعة واحملاس بة ،املعايري الرشعية للمؤسسات املالية
السالمية8111،م ص.)6
واحتج املعيار يف امللحق الرشعي عىل ذكل بقوهل “ آما الصورة اليت فهيا اقراض من
املؤسسة للعميل فانه يتعامل فامي ميلكه ،لكن خيتلف احلمك بني حال الاشرتاط عىل
العميل ابلتعامل مع املؤسسة املق ِّرضة؛ فا َّن فهيا امجلع بني القرض واملعاوضة ،وهو ممنوع
جلر نفع للمق ِّرض ،فان مل يشرتط ذكل انتفى احملظور” (هيئة املراجعة
رشع ًاّ ،
واحملاس بة8111،م ص.)11
خامس ًا :املنفعة املرشوطة يف عقد القرض امنا تكون حمرمة اذا متحضت لصاحل املق ِّرض،
آما اذا اكنت املنفعة مشرتكة بيهنام فال دليل عىل منعها ،وذلكل ُتوز السفتجة عىل الراح
من آقوال آهل العمل ويه عبارة عن رقعة آو كتاب آو صك يكتبه الشخص لنائبه آو
َمدينه يف بدل آخر يجل ِّزمه فيه بدفع مبلغ من املال لشخص آقرضه مثُل (الزمناكويي،
الترصف يف ادلَّ ين وتطبيقاته املعاصة ،ص)121؛ ل َّن ً
الك مهنام ينتفع ابلقرض ،ول
ينفرد املق ِّرض مبنفعته ،وكذكل يف مسألتنا ينتفع الطرفان مبنفعة القرض ول خيتص هبا
آحدهام ،فينتفع الراغب يف رشاء احليل ابلنقود املقرتضة ،وينتفع البائع ببيع احليل وقبض
جر نفع ًا فهو راب) بقوهل:
المثن نقد ًا ،وذلكل ر ّد ابن حزم عىل من آخذ بعموم (لك قرض ّ
جر منفعة؟،
جر منفعة فاكن ماذا؟ آين وجدوا الهنيي عن سلف ّ
“ آما قوهلم :انه سلف ّ
فليعلموا الن آنه ليس يف العالَم ٌ
جير منفعة ،وذكل انتفاع املس ِّلف بتضمني
سلف ال وهو ُّ
ِّماهل ،فيكون مضمو ًان ،ت ِّلف آومل يتلَف مع شكر املس تقرض اايه ،وانتفاع املس تق ِّرض
مبال غريه مدة ما ،فعىل قوهلم :لكج َسلَ ٍف فهو حرام ،ويف هذا ما فيه” (ابن حزم،
احملىل.)29/2 ،
 6.8.1.4الصورة الثالثة القرض املنهتيي ابلرصف يف اذلمة
تمتثل هذه الصورة يف قيام املؤسسة (البنك) برشاء احليل مث قبضه وتعيينه ودفع مثنه،
مث بعد ذكل تقوم املؤسسة ابقراض احليل للعميل ملدة س نة مث ًال ،وتأخذ الضامانت
املطلوبة ،مث عند انهتاء املدة يأيت العميل املقرتض فيعرض عىل املؤسسة املقرضة املصارفة
يف اذلمة ابلنقود ،ويمت التوافق عىل السعر يف هذا اجمللس ،ويدفع العميل املبلغ لكه (القره
داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة ،ص.)161
الرصف يف اذلمة جائز عند مجهور الفقهاء بدليل حديث ابن معر اذلي قال هل َر جسو جل
و َّ
َّ ِّ
َ
اَّللَ { :ل بَأْ َس َآ ْن تَأْخ َجذهَا ب َِّس ْع ِّر ي َ ْو ِّمهَاَ ،ما ل ْم تَ ْف َ ِّرتقَا َوبَيْنَ جمكَا يش ٌء} (آبوداود ،سنن آيب
داود ،البيوع ،ابب يف اقتضاء اذلهب من الورق ،الر  ،1116 ،النسايئ ،اجملتىب،
البيوع ،ابب بيع الفضة ابذلهب وبيع اذلهب ابلفضة ،الر  ،4128،ادلار قطين ،سنن
ادلار قطين ،البيوع ،حديث ،21:والبهيقي يف السنن الكربى :كتاب البيوع ،ابب آخذ
الورق من اذلهب ،الر  ،11821،لكهم عن ابن معر ،واللفظ ليب دواد .واحلديث
ضعفه ابن حزم لضعف آحد رواته امسه سامك .وضعفه اللباين يف حتقيق النسايئ وحصح
وقفه .وقال احلامك :هذا حديث حصيح عىل رشط مسمل ومل خيرجاه ،ووافقه اذلهيب .وحمك
عليه ابن عبد الرب والنووي واحملدث آمحد شاكر ابلصحة ،احلامك ،املس تدرك عىل
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الصحيحني مع تعليقات اذلهيب ،11/8 ،ابن عبد الرب ،المتهيد ،828/6 ،النووي،
اجملموع ،891/2 ،ابن حزم ،احملىل ،114/2 ،الس بيك ،تمكةل اجملموع،111/11،
الالباين ،ارواء الغليل يف خترجي آحاديث منار السبيل1221،م ،194 /1 ،آمحد،
مس ند آمحد ،بتحقيق آمحد شاكر1221،م.)111/1 ،
الرصف اذا
قال ابن عبد الرب يف وجه ادللةل “ :ففي هذا احلديث دلي ٌل عىل جواز َّ
اكن آحدهام دين ًا ،فكذكل اذا اكان دَينني؛ ل َّن اذل َّمة احلارضة اكلعني احلارضة ،وصار
الطرح عندمه يف ذكل اكملقبوض من العني احلارضة “ (ابن عبد الرب ،المتهيد)2/16،
وقال الس ندي“ :والتَّقييد بسعر اليوم عىل طريق الاس تحباب “ (الس ندي ،حاش ية
الس ندي عىل سنن النسايئ1226 ،م.)828 /9 ،
ونصت الهيئة الرشعية لبيت المتويل الكوييت عىل جواز ذكل؛ اذ حيامن س ئلت عن
اقرتاض اذلهب مث اعادته لصاحبه ،اما بتسلمي مثُل ،آو من خالل الصـرف يف اذلمة،
آجابت الهيئة “ :ا َّن هذه العملية ل بأس هبا من الناحية الشـرعية؛ لهنا تمت عىل اقراض
اذلهب والتجارة به يف حاةل كونه مملواكً للبائع املقرتض (بيت المتويل الكوييت) مث عقد
املقرتض ابذلمة ابلمثن املرتاىض عليه بني الطرفني ،برشط دفع المثن
صف لرشاء اذلهب َ
فور ًا بدون تأخري” (مركز ادلراسات ،موسوعة فتاوى املعامالت املالية.)182/6 ،
وذهب ادلكتور القره داغي آيض ًا اىل جواز هذا املنتج عىل الصورة اليت س بق رشهحا،
اعامتد ًا عىل احلديث املذكور اذلي يدل عىل جواز آن يأخذ الانسان بدل دينه نقداً آخر
برشط التصفية يف اجمللس (القره داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة ،ص.)161
لكن ادلكتور آمحد خادل اببكر عارض ادلكتور القره داغي يف تعقيبه عىل حبثه بقوهل:
“ املنتج هبذه الصورة هو البيع والسلف ا َلذلين حرم الفقهاء اجامتعهام يف عقد واحد “
(اببكر ،تعقيب عىل حبث القره داغي ،ص.)192
واذلي يظهر يل جواز هذا املنتج ،فهو شبيه ابلجارة املنهتية ابلمتليك اليت ذهبت
اجملامع والهيئات الرشعـية اىل جوازها ،ول يتضمن اجامتع السلف والبيع املهنيي عنه؛
ل َّن عقد القرض منفصل متام ًا عن عقد الرصف يف اذلمة ،كام رشحنا آنف ًا ،يجضاف اىل
ذكل آ َّن العميل حني رغب ابقرتاض احليل من املؤسسة مل تكن عنده آنذاك الس يوةل
الاكفية لشـرائه ،مفا املانع الرشعي من اتفاق العميل مع املؤسسة املؤ ِّ ّجرة ـ عند توفر
الس يوةل ـ عىل فسخ عقد الجارة واجراء الرصف يف اذلمة معها ،وامتالك احليل بدفع
املبلغ اكم ًال؟.
احليل عن طريق التورق املنضبط
 6.8.1.1الصورة الرابعة توفري النقود لطالب ّ
ابلتورق املنضبط آو العادي :رشاء الشخص سلعة ابلنسيئة ،مث بيعها لشخص
يقصد ُّ
ب
آخر (غري البائع الول) مثن آقل مما اشرتاها به ،للحصول عىل النقد (الكويتية ،املوسوعة
الفقهية الكويتية ،149/14 ،السالوس ،موسوعة القضااي الفقهية ،218،املرصي،
اجملموع يف الاقتصاد الساليم ،ص.)411
ب
فان اشرتى السلعة من خشص بمثن مؤجل وقبضها ،مث ابعها من الشخص نفسه مثن
حال آقل مما اشرتاها به فهو العينة احملرمة )النسفي ،طلبة الطلبة ،ص ،848ابن الثري،
الهناية يف غريب الثر ،828 /8،الفيويم ،املصباح املنري.)441/8 ،
وعـرفه مجمع رابطة العامل الساليم يف قراره اخلامس يف دورته اخلامسة عرشة بقوهل:
َّ
ب
التورق هو :رشاء سلعة يف حوزة البائع وملكه مثن مؤجل ،مث يبيع املشرتي
“ ا َّن بيع ُّ
بنقد لغري البائع للحصول عىل النقد” (رابطة العامل ،قرارات اجملمع الفقهيي الساليم،
ص ،181القره داغي ،احلقيبة الاقتصادية ،حبوث يف الاقتصاد الاساليم ،ص،14
السالوس ،موسوعة القضااي الفقهية ،ص.)616
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وهناك نوع آخر من التورق يسمى بـ(التورق املرصيف آو َّ
املنظم) اذلي تسري عليه
البنوك ،حيث يقوم البنك برشاء البضاعة مث بيعها للعميل تقس يط ًا ،مث يقوم البنك ببيعها
لخر نقداً نيابة عن العميل ،ويقبض البنك المثن من املشرتي ،ويسلمه للعميل ،ومن مثَّ
ما عىل العميل ال آن يجو ِّقّع عىل مجموعة من الوراق ،فيجد خالل يومني مثن البضاعة يف
حسابه ،عىل آن ي جس ِّّدد العميلج للبنك مثن البضاعة آقساط ًا (آل رشود ،التورق املرصيف،
8111م ،ص ،112القره داغي ،التورق املرصيف8111،م ،ص.)11
لكن ذهبت اجملامع الفقهية ادلولية اىل عدم جواز التورق املرصيف آو َّ
املنظم اذلي ُتريه
بعض املصارف مهنا :مجمع رابطة العامل الاساليم يف مؤمترين السابع عرش والتاسع عشـر
ومجمع الفقه الاساليم مؤمتره التاسع عشـر واجمللس الورويب لالفتاء والبحوث يف مؤمتره
التاسع عشـر(اجلديع ،القرارات والفتاوى الصادرة عن اجمللس الورويب 8111،م،
ص ،191القره داغي ،التورق املرصيف ،ص.)882
آما مرشوعية التورق املنضبط آو العادي فاختلف فهيا الفقهاء ،لكن امجلهور ذهبوا
اىل جوازه (الزمناكويي ،الترصف يف ادلين وتطبيقاته املعاصة ،ص.)111
وهو ما توصل اليه مجمع الفقه الساليم برابطة العامل الساليم يف قراره اخلامس جفاء
التورق هذا جائز رشع ًا ،وبه قال مجهور العلامء “(رابطة العامل ،قرارات
فيه “ :ا ّن بيع ُّ
اجملمع الفقهيي الساليم ،ص ،181القره داغي ،احلقيبة الاقتصادية ،حبوث يف الاقتصاد
الاساليم ،ص ،14السالوس ،موسوعة القضااي الفقهية ،ص.)616
حيل اذلهب والفضة من خالل القيام
وآما مشـروعية توفري النقود للراغب يف رشاء ّ
التورق مفبين عىل نوعية التورق :فان متَّ توفري النقود هل من خالل التورق
ابجراء معلية ُّ
املبين عىل اجلائز جائز ،وان متَّ ذكل من خالل
الفردي آو املنضبط فهو جائز؛ ل ّن َّ
التورق املصـريف آو َّ
املنظم فغري جائز؛ ل َّن ما بنـي عىل الباطل ابطل.
وهنا اس تغربت مما ذهب اليه فضيةل ادلكتور القره داغي من منع توفري النقود للعميل
عن طريق التورق املنضبط كام يظهر من الكمه ،فقد قال “ :املنتج السابع :توفري النقود
احليل ،ويمت ذكل من خالل القيام ابجراء معلية تورق منضبط عند
للراغب يف رشاء ّ
َم ْن جيزيه! ،والصورة الخرية غري مقبوةل عندي؛ لن فهيا حتاي ًال وصوري ًة واحضة “ (القره
داغي ،آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة ،ص.)161
وممن آجاز التورق املنظم املرصيف :الش يخ عبد هللا املنيع ،وادلكتور محمد العيل القري،
وادلكتور نزيه حامد برشوط ،وادلكتور جعيل النشمي عند الرضورة واحلاجة (آل رشود،
التورق املرصيف ،ص ،122حامد ،يف فقه املعامالت املالية املعاصة ،ص،124
ُّ
النشمي ،مس تجدات املعامالت املالية8116 ،م ،ص.)421
ووجه الغرابة آن فضيلته كتب حول التورق الفقهيي حبث ًا قــ ِّ ّيامً ورح فيه جوازه،
وسامه التورق املنضبط (القره داغي ،التورق املرصيف ،ص41و841و )842ومع ذكل
يرى بأ َّن توفري النقود للراغب برشاء احليل من خالل التورق املنضبط حتاي ٌل عىل العقد
احلقيقي! .وميكن رفع التناقض بني الالكمني بأن يقال :ا َّن يف الكم فضيلته( :ابجراء
معلية تورق منضبط عند من جيزيه) خطئ ًا مطبعي ًا ،والصحيح (ابجراء معلية تورق
َّ
منظم عند من جيزيه) وبذكل يس تقمي الالكم.
ويالحظ هنا آ َّن ِّالك نوعي التورق (املنضبط و َّ
املنظم) ل يدخالن يف صور القرض
املتورق بمثن السلعة لصاحهبا ،وبني ادلَّ ين
مبارشة ،لكن ترتتب علهيام مديونية العميل ِّ
والقرض صةل العموم واخلصوص كام تقدم ،وذلكل آحلقناهام بصور القرض.

 .9البديل الرابع عن طريق الواكةل
 9.1مفهوم الواكةل ومرشوعيهتا
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 9.1.1مفهوم الواكةل
الواكةل ـ بفتح الواو وكرسها ـ لغة :امس من التوكيل ،ويه تعين التفويض واحلفظ والرعاية،
تقول :ولك اليه المر آي فوضه اليهَّ ،
وولكه به آي جعُل وكي ًال (ابن منظور ،لسان
العرب ،4212 /6 ،النووي ،هتذيب السامء واللغات.)121 /4 ،
املذاهب الفقهية الواكةل بتعريفات خمتلفة يف آلفاظها ومتفقة يف
وآما رشع ًا :فقد عرفت
ج
مضاميهنا ومعانهيا (احملمد ،الواكةل يف الفقه الاساليم وتطبيقاته الاقتصادية املعاصة،
8119م  ،ص.)89
ويبدو آن تعريف الشافعية من آمجع التعاريف وآوفاها بأراكن الواكةل وبرشوطها ،ذلكل
نكتفي بذكره ،قالوا “ :تفويض خشص لغريه ما يفعُل عنه يف حياته مما يقبل النيابة “ (ابن
جحر ،حتفة احملتاج ،824 /1 ،الرشبيين ،مغين احملتاج.)811 /1 ،

حمك الاجارات ،وان اكنت بغري آجرة مفعروف من الوكيل (ابن جزي ،القوانني الفقهية،
ص.)816
 9.8صورة البديل ومرشوعيته
 9.8.1صورة البديل
صورة البديل تمتثل يف آن يشرتي البنك آو اتجر احليل مكية حمددة من حيل اذلهب
والفضة ،مث يدخل البنك آو التاجر مع بعض الصاغة يف عقد واكةل بأن ِّ ّ
يسمل ج
البنك آو
التاجر المكية املذكورة للصائ َغ الوكيل ليتوىل بيعها من املس هتلكني آو من نفسه برضا
ج
ِّ ّ
املولك ،حلساب البنك آو التاجر بسعر السوق ،مقابل آجرة متفق علهيا يدفعها ج
البنك
التاجر للصائغ الوكيل.
آو ج

 9.1.8مرشوعية الواكةل

 9.8.8مرشوعية البديل

اس تدل الفقهاء عىل مرشوعية الواكةل ابلكتاب والس نة والجامع :مفن الكتاب قوهل
تعاىل يف مصارف الزاكةَ { :وال َعا ِّم ِّل َني عَلَهيَا} (سورة التوبة :الية .)61:قال ابن العريب:
“ ومه اذلين يقدمون لتحصيلها ،ويولكون عىل مجعها؛ وهذا يدل عىل آن ما اكن من
فروض الكفاايت فالقامئ به جيوز هل آخذ الجرة عليه “ (ابن العريب ،آحاكم القرآن،
8111م.)184 /8 ،
وقال القرطيب “ :يعين السعاة واجلباة اذلين يبعهثم المام لتحصيل الزاكة ابلتوكيل عىل
ذكل “ (القرطيب ،اجلامع لحاكم القرآن8111 ،م.)199 /2 ،
وكذكل قوهل تعاىل{ :فَابْ َعثجوا َآ َحدَ ج ْمك ب َِّو ِّر ِّق ج ْمك َه ِّذ ِّه ا َىل الْ َم ِّدي َن ِّة} (سورة الكهف :الية:
ِ
.)12
قال ابن العريب يف وجه ادللةل “ :هذا يدل عىل حصة الواكةل ،وهو عقد نيابة ،آذن
هللا فيه للحاجة اليه ،وقيام املصلحة به ،اذ يعجز لك آحد عن تناول آموره ال مبعونة
من غريه ،آو يرتفه فيس تنيب من يرحيه ،حىت جاز ذكل يف العبادات ،لطف ًا منه س بحانه،
ورفق ًا بضعفة اخلليقة “(ابن العريب ،آحاكم القرآن8111 ،م.)181 /8 ،
اخلروج اىل َخ ْي َرب ،فأ ج
وآما من الس نة مفا رواه آبوداود عن جابر قال :آ ج
تيت رسو َل
ردت
َ
هللا فسل َّ ج
خيرب ،فقال :اذا آ َ
مت عليه ،وقلت هل :اين آ ج
تيت وكييل،
ردت
اخلروج اىل َ
َ
َرش َو ْسق ًا (آبو دواد ،سنن آيب داود ،القضية ،ابب الواكةل ،ر
خفذ منه مخس َة ع َ َ
احلديث ،1618،ضعفه حمققه ،وحس نه احلافظ ابن جحر ،يف تلخيص احلبري،
1222م ،181 /1 ،وقال ابن جحر يف بلوغ املرامَ :ر َوا جه َآبجو د جَاود َو َ َّ
حص َحهج .بلوغ املرام
مع رشحه س بل السالم.)28 /8،
قال الشواكين “ :ويف احلديث دليل عىل حصة الواكةل ،وآ َّن المام هل آن يولك ويقمي
عام ًال عىل الصدقة يف قبضها ويف دفعها اىل مس تحقها “ (الشواكين ،نيل الوطار/1 ،
.)188
وآما الاجامع فقد نقل عدد من الفقهاء ذكل ،مهنم ابن حزم وابن قدامة (ابن حزم،
مراتب الجامع ،ص ،61ابن قدامة ،املغين.)61 /1 ،
هذه مرشوعية الواكةل من حيث امجلةل ،آما مرشوعيهتا من حيث قبول الجرة من
قبل الوكيل ،فتنقسم اىل واكةل جبعل وآجرة ،وواكةل بغري جعل وآجرة ،والكهام جائزان
ابتفاق الفقهاء (آفندي ،درر احلاكم رشح جمةل الحاكم1221 ،م ،611 /1 ،ادلردير،
الرشح الكبري مع حاش ية ادلسويق ،129 /1،ابن جزي ،القوانني الفقهية ،ص،816
الرشبيين ،مغين احملتاج ،819 /1،ابن قدامة ،املغين .)62 /1فان اكنت بأجرة حفمكها

من يدقق النظر يف البديل يتبني هل تكييفه الرشعي ،وهو آنه واكةل بأجر بني البنك
آو التاجر ِّ ّ
املولك وبني الصائغ الوكيل ،وقد تقدم فامي س بق آ َّن الواكةل ابلجر جائزة ابتفاق
ل
الفقهاء ،وذلكل آفتت الهيئة الرشعية لبيت ا متويل الكوييت جبواز ذكل ،فقد عرض علهيا
السؤال اليت" :ما الرآي الرشعي يف ايداع بعض البنوك الجنبية قدراً من اذلهب عند
بعض الصيارفة ليتوىل بي َعه حلساب البنك املودع ،وآحيا ًان ل تأخذ من الصرييف تأمين ًا،
وآحيا ًان تأخذ تأمين ًا عىل قدر ثقهتا به ،مث يتوىل الصرييف بيع هذا اذلهب آو بعضه ابلسعر
احلايل ،آما لغريه آو لنفسه عىل آن خيصم المثن من الوديعة اليت دلى البنك الجنيب....مفا
حمك هذه املعامةل؟" فأجابت الهيئة الرشعية “ :هذا الصرييف يعترب يف نظر الرشيعة
وكي ًال عن البنك املودع ،وهذا اذلهب يف يده آمانة ،والصل يف الماانت آن ل تكون
مضمونة ال ابلهامل آو التعدي ،ولكن نظر ًا لفساد اذلمم ميكن آن يضمن المناء بأي
وس يةل من وسائل التوثيق ،ولنا يف السلف الصاحل خري آسوة فقد مضنوا الصناع عند
ضياع املتاع يف آيدهيم...وهذا الصرييف ابعتباره وكي ًال ،هل آن يأخذ آجر ًا عىل هذه املعامةل
عىل آن يكون هذا الجر متفق ًا عليه ،فاذا ابع للغري فالمر ظاهر بأنه ترصف يف حدود
وليته كوكيل ،وجيب آن يقبض المثن فوراً من املشرتي...ويكون احلساب بني هذا الوكيل
والبنك املودع عىل سبيل املقاصة ابلطرق احلسابية املعروفة ،وآما اذا اشرتى لنفسه فال
بد من اعالم البنك املودع هبذا لتمت الصفقة ،ول بأس آن نعترب الن التلكس والربق
ووسائل العالم الفورية من قبيل وحدة اجمللس اليت اشرتطها الرشع ملثل هذا العقد
تيسري ًا عىل الناس ،وآخذ ًا ابلعرف اجلاري السائد ،كام آنه اذا اتفق البنك عىل خصم
المثن من الوديعة يعترب تقابض ًا يف اجمللس ،فان مل يكن هل وديعة فال بد من ادلفع الفوري
ابلطرق املتعارف علهيا الن” ( مركز ادلراسات ،موسوعة فتاوى املعامالت،
116/6و.)24/11
وقد تكون الواكةل عكس ية ،بأن يقوم الصائغ بتوكيل البنك آو التاجر برشاء مكية
حمددة من اذلهب والفضة ،مث تسلميها بعد قبضها للصائغ مع اس تالم مثهنا منه فوراً بال
تأخري ،وهذه الواكةل آيض ًا جائزة ،لكن ل يس تفيد مهنا الصائغ اذلي ل جيد الس يوةل
النقدية؛ ل َّن بيع احليل لبدَّ فيه من تقابض البدلني يف اجمللس ،اذ آن البنك (آو التاجر)
يتحول اىل ابئع من الصائغ املولك.
وان اكن وكي ًال للصائغ ،الا آنه بعد قبض احليل َّ
وقد آفتت الهيئة الرشعية ملرصف الراحجي يف القرار ر ( )9جبواز الواكةل العكس ية،
واعتربها عقد واكةل ومصارفة؛ واكةل فامي بني املشرتي والرشكة ،ومصارفة فامي بني الرشكة
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وابئع اذلهب آو الفضة ،ولك من العقدين جائز اذا انتفت عنه املوانع (الراحجي ،قرارات
الهيئة الرشعية ملرصف الراحجي.)86/1،

بعضهم من بعض(املاوردي ،احلاوي .)111/9،وكذكل ما ثبت من اُتار النيب مبال
خدجية ـ ريض هللا عهنا ـ مقارضة(املاوردي ،احلاوي ،111/9،احملىل ابلاثر.)26 /9،
واملضاربة اكنت معموةل هبا يف اجلاهلية ،فلام جاء السالم آقرها .وآما الاجامع فقد نقل
عدد من الفقهاء ذكل ،مهنم ابن حزم وابن عبد الرب وابن قدامة وغريمه (ابن حزم ،مراتب
الجامع ،ص ،28ابن حزم ،احملىل ابلاثر ،26 /9،ابن عبد الرب ،الاس تذاكر1 /9 ،ـ
 ،4ابن قدامة ،املغين.)12/1 ،

2.1.1مـفـهوم املضاربة

 2.8صورة البديل ومرشوعيته

 .2البديل اخلامس عن طريق عقد املضاربة
 2.1مفهوم املضاربة ومرشوعيهتا

املضاربة لغة :مفاعةل مأخوذة من الرضب يف الرض ،مبعىن السري فهيا بقصد التجارة
وطلب الرزق (ابن منظور ،لسان العرب ،141/1 ،الزبيدي ،اتج العروس)811/1،
جون ِّم ْن فَضْ لِّ َّ ِّ
اَّلل} (سورة املزمل:
ون ِّيف ْ َال ْر ِّض يَبْتَغ َ
ون يَضْ ـ ِّربج َ
ومنه قوهل تعاىل { َوآخ جَر َ
الاية.)81:
(مضارب) آما املاكل فذكر الرافعي آهنم مل يش تقُّوا
واش تق من لفظ املضاربة ا ٌ
مس للعامل ِّ
للامكل مهنا اسامً؛ ل ّن العامل هو اذلي يضـرب ابملال وحده (الرافعي ،الرشح الكبري
.)8/18
فعىل هذا تكون املضاربة من املفاعةل اليت تكون من واحد ،مثل ج
عاقبت اللص
(املطيعي ،التمكةل الثانية للمجموع .)112/14 ،لكن يرى بعضهم آنه جيوز آن ي جس َّمى
ضارب صاحبه (ابن
رب املال والعامل مضار ًاب؛ ل َّن لكَ واح ٍد مهنام يج ِّ
لكج واح ٍد من ِّ ّ
منظور ،لسان العرب )141/1 ،الزبيدي ،اتج العروس.)811/1 ،
آما يف اصطالح الفقهاء فقد وردت عندمه تعريفات بعبارات متعددة ،لكن التعريف
ا َلحسن للمضاربة ـ يف نظري ـ هو ما اكن مش مت ًال عىل مقوماته ،ومن مث َّفاملضاربة يه:
“ عقد عىل الرشكة بني اثنني آو آكرثِّّ ،
يقدم آحدهام ما ًل والخر مع ًال ،ويكون الرحب
بيهنام حسب التفاق والشـرط “ (الرماين ،عقد املضاربة يف الفقه الساليم وآثره عىل
املصارف وبيوت المتويل السالمية8111،م (ص )14واملضاربة والقراض اسامن ملسمى
واحد ،فالقراض لغ جة آهل احلجاز ،واملضاربة لغة آهل العراق (الاكساين ،بدائع الصنائع،
 ،21/6املاوردي ،احلاوي ،111/9 ،ابن قدامة ،املغين ،114/1 ،الهبويت ،رشح
املنهتيى.)811/8 ،
وآما سبب تسميهتا ابملضاربة ففيه تأويالن ذكرهام املاوردي “ :آحدهام :آهنا ج ِّّمســ َيت بذكل؛
ل َّن لك واحد مهنام ـ املاكل والعامل ـ يرضب يف الرحب بسهم .والثاين :آهنا ج ِّّمســ َيت بذكل؛
يترصف فهيا برآيه واجهتاده ،مأخوذ من قوهلم فالن يرصف المور ظهراً
ل َّن العامل َّ
لبطن” (املاوردي ،احلاوي.)111/9،
2.1.8مرشوعية املضاربة
املضاربة برشوطها جائزة ابلكتاب والس نة واجامع الفقهاء :مفن الكتاب قوهل تعاىل:
جون ِّم ْن فَضْ لِّ َّ ِّ
اَّلل}(سورة املزمل :الاية.)81:
ون ي َ ْ ِّ
ون ِّيف ْ َال ْر ِّض يَبْتَغ َ
رضب ج َ
{ َوآخ جَر َ
املضارب يرضب يف الرض يبتغي من فضل هللا (الاكساين ،بدائع الصنائع)92/6 ،
و ِّ
ج
ج
َ
َ
ً
ْ
ِّ
وقوهل تعاىل{ :لي َْس عَل ْيمك ججنَ ٌاح َآ ْن تَبْتَ جغوا فَضْ ال م ْن َربِّّمك} (سورة البقرة :الية)122 :
وطلب مناء (املاوردي ،احلاوي .)111/9،وقوهل تعاىل{ :لَي َْس
ويف القراض ابتغا جء فضلٍ
ج
ج
ً
ِّ
عَلَ ْي ج ْمك ججنَ ٌاح َآ ْن تَبْتَ جغوا فَضْ ال م ْن َربِّّمك} (سورة البقرة :الية )891 :والقراض بيع منافع
جبزء من الرحب (الفرايق ،اذلخرية.)84 /6 ،
ِّ
هللا ب َ ْعضَ ه ْجم م ْن ب َ ْع ٍض» (مسمل ،حصيح
ومن الس نة قول النيب « َد جعوا النَّ َاس يَ ْر جز ِّق ج
مسمل ،البيوع ،ابب حترمي بيع احلارض للبادي ،ر احلديث .)1188:ويف القراض رزق

 2.8.1صورة البديل
تمتثل صورة البديل يف دخول صائغ احليل مع البنك (آو التاجر) يف عقد مضاربة بأن
يعطي البنك (آو التاجر) للصائغ مكية حمددة من اذلهب والفضة سواء اكنت يف صورة
ترب آو سبيكة آو يف صورة حيل مصوغ ،لتكون هذه المكية رآس مال املضاربة ،ويتفق
املتعاقدان عىل نس بة معلومة من الرحب توزع بيهنام حسب التفاق ،وبذكل يصبح
البنك آو التاجر مضار ًاب ويصبح الصائغ عام ًال.
 2.8.8مرشوعية البديل
مرشوعية هذا البديل تبىن عىل جواز جعل العروض رآس مال املضاربة ،مبعىن هل
يشرتط لصحة عقد املضاربة آن يكون رآس املال نقود ًا ،آم ُتوز ابملضاربة ابلنقود
وغريها؟:
نقول يف اجلواب :ل خالف يف جواز جعل ادلرامه وادلاننري رآس مال املضاربة (ابن
قدامة ،املغين .)18/1 ،آما اشرتاط كونه من النقود فقد نقل الرشبيين الاجامع عىل
ذكل ،ونس به اىل اجلويين فقال يف رشح الكم النووي (ويشرتط لصحته كون املال درامه
آو داننري خالصة) “ ابلجامع كام نقُل اجلويين “ (الرشبيين ،مغين احملتاج.)122 /1،
لكن عند الرجوع اىل الكم اجلويين رآ ج
يرصح ابلجامع ،بل نفى علمه ابخلالف
يت آنه مل ِّّ
فقال “ :وهذا ل نعهد فيه خالف ًا “ (اجلويين ،هناية املطلب يف دراية املذهب.)441/9 ،
وهذا ليس اقرار ًا صحي ًا ابلجامع كام ل خيفى.
وعىل هذا فاشرتاط كون رآس املال من النقود خمتلف فيه عىل قولني:
الول :يشرتط ذكل .وبه قال احلنفية واملالكية يف املذهب والشافعية وهو املذهب عند
احلنابةل والظاهرية ،ومجع من فقهاء التابعني وغريمه.
الثاين :ل يشرتط ذكل ،بل ُتوز املضاربة بغري النقود من العروض والسلع .وبه قال
ماكل يف رواية واحلنابةل يف الرواية الثانية اختارها بعضهم ،وصوهبا املرداوي ،وبذكل قال
طاووس والوزاعي وحامد بن آيب سلامين وابن آيب ليىل (اجلصاص ،خمترص اختالف
العلامء1419،ه 19/4ـ ،الرسخيس ،املبسوط ،11 /88 ،ابن عبد الرب ،الاكيف يف
فقه آهل املدينة 1221م ،991 /8 ،البغدادي ،املعونة عىل مذهب عامل املدينة،
ص ،1181املاوردي ،احلاوي الكبري )119 /9 ،الروايين ،حبر املذهب،91 /9 ،
ابن قدامة ،املغين )18 /1 ،املرداوي ،النصاف412 /1 ،ـ ،411ابن حزم ،احملىل
ابلاثر.)26 /9،
وهنا لس نا بصدد ايراد آدةل الفريقني وموازنهتا؛ ل َّن اجملال ل يتسع ذلكل ،مفن آراد
التوسع فلرياجع املصادر املشار الهيا ،لكن نقول رسيع ًا :مادام الاجامع غري متحقق عىل
اشرتاط آن يكون رآس املال يف املضاربة من النقود ،ومادام النصوص القاطعة يف املسأةل
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مفقودة ،فال آرى مانع ًا من اعامتد القول الثاين ،فعىل جواز ذكل ميكن القول جبواز البديل
املبين عليهُ ،تنب ًا من الوقوع يف البيع الجل لذلهب والفضة.
وحيمتل آن يكيف هذا البديل بناء عىل استئجار الصائغ جبزء من الرحب الناشئ عن بيع
احليل املصوغ ،وقد ذهب بعض الفقهاء اىل جواز ذكل .قال ابن قدامة وغريه “ :وان
دفع ثوبه اىل خياط ليفصُل مقصا ًان يبيعها ،وهل نصف رحبها حبق معُل ،جاز ،نص عليه
يف رواية حرب...ومل جيز ماكل وآبو حنيفة والشافعي شيئ ًا من ذكل؛ لنه عوض جمهول
ومعل جمهول ،وقد ذكران وجه جوازه “ (ابن قدامة ،املغين ،2 /1 ،املقديس ،الرشح
الكبري ،121 /1 ،الهبويت ،كشاف القناع.)181 /1،
وميكن رفع اجلهاةل اليت ذكرها امجلهور ابتفاق املتعاقدين عىل حتديد نس بة شائعة من
الرحب ،كام ميكن القول بأن تكل اجلهاةل تش به اجلهاةل املوجودة يف املساقاة واملزارعة وهام
جائزاتن ،لهنام معامةل عىل الشجر آو الرض ليعمل فهيام العامل جبزء ما خيرج مهنام من
المثر آو الزرع ،فاغتفرت اجلهاةل يف مسألتنا كام اغتفرت فهيام ،جبامع آ َّن ً
الك مهنام عني
تمنَّى ابلعمل ،وآن ً
الك من املضاربة واملساقاة واملزارعة وآمثالها تندرج مضن عقود
املشاراكت.
وقد ذهبت جلنة الفتوى ابلش بكة السالمية اىل آن من دفع ترباً اىل صائغ ليصنعه مث
يبيعه وهل جزء من رحبه جاز ،فقد سأل اللجن َة خشص فقال ما ملخصه “ :اين آ ج
عطيت
آحدَ التجار مكي ًة من اذلهب يصنعها ،ويعطيين جزء ًا مما يرتحب .فأجابت مبا ملخصه :ا َّن
ما قام به الخ السائل حمل خالف عند آهل العمل؛ مفهنم من منع ذكل؛ ل َّن عوض
الصائغ جمهول ،ومهنم من آجاز ذكل تشبهي ًا لهذه املعامةل ابملساقاة واملزارعة ،وعىل القول
ابجلواز ـ وهذا اذلي خنتاره ل س امي بعد فوات العمل ـ اذا ابع الصائغ اذلهب فالواجب
عليه تسلمي مثنه اىل السائل ،ويأخذ من رحبه اجلزء املرتاىض عليه ،ول حيل هل حبس
المثن بعد طلبه “ (موقع  ،http://www.islamweb.netفتاوى الش بكة السالمية،
ر الفتوى ،116916،تأرخي الفتوى8 :ربيع الثاين 1482ه ،تأرخي الزايرة:
.)8112/6/81

 .2خامتة البحث
فامي يأيت نعرض آمه النتاجئ والتوصيات اليت توصل الهيا البحث:
حيل اذلهب
آولً :املسائل اليت هتم حياة الناس يف عرصان كثرية جد ًا ،ومن بيهنا :بيع ّ
والفضة ابلتأجيل آو ابلتقس يط اذلي تعددت حوهل وهجات نظر العلامء يف القدمي
واحلديث ،لكن جامهري الفقهاء ذهبوا اىل حظره ،وآقرته اجملامع الفقهية والهيئات الرشعية،
وقد ج
قدَّمت يف ذكل دراسة علمية مس توعبة لقوال الفقهاء وآدلهتم ومناقش هتا مع بيان
ج
القول الراح بدليُل ،ن ْ
رشت ادلراسة يف اجملةل احملمكة للكية العلوم الاسالمية /جامعة
بغداد.
اثني ًا :املعهود من طبيعة الرشيعة السالمية تقدمي احللول والبدائل الرشعية عند حظر
آي معامةل آو نشاط ُتاري ،ومن مثَّ فا َّن دراسة البدائل الرشعية لهذه القضية مفيدة
جد ًا ملن يريد الالزتام ابلحاكم الرشعية من الفراد والتُّجار والصاغة والبنوك
واملؤسسات.
اثلث ًا :من املفيد تقدمي دراسة تكشف طبيعة هذه البدائل املطروحة ،ومدى انسجاهما
مع نصوص الرشيعة وضوابطها ومقاصدها العامة ،وكذكل مدى تطبيقها عىل آرض الواقع
وحتقيقها ملصاحل الفراد واملؤسسات الاسالمية ،وقد تكفل هذا البحث املتواضع بتقدمي
مخسة بدائل رشعية لبيع اذلهب والفضة ابلتأجيل آو التقس يط ويه :عن طريق عقد

الاس تصناع ،وعقد الجارة املنهتية ابلمتليك ،وعقد الواكةل ،وعقد القرض ،وعقد
املضاربة ،وهذه العقود يف غالهبا ميكن تطبيقها عىل مس توى الفراد واملؤسسات والبنوك
السالمية.
رابع ًا :نويص اخوتنا الباحثني بتقدمي دراسات تتضمن بدائل رشعية وخمارج واقعية
للعمليات املرصفية احملظورة آو العمليات اليت شذ فهيا اخلالف ،حىت ل تتأخر مسرية
املصارف السالمية عن اللحاق ابلبنوك التقليدية ،وحىت ل تصطدم حبجر الواقع
ومقتضيات العرص.
خامس ًا :نويص املس ئولني يف املصارف السالمية ابللزتام التام ابلضوابط الرشعية
واملعايري الصادرة عن هيئة املراجعة واحملاس بة للمؤسسات املالية وقرارات وتوصيات
اجملامع الفقهية ،وعدم الاجنرار وراء احملااكة والتسابق غري املنضبط مع البنوك التقليدية،
والاندفاع حنو الصورية يف صيغها ومعامالهتا ،حفاظ ًا عىل التجربة املرصفية الاسالمية،
وترس يخ ًا للثقة الوليدة يف نفوس املسلمني واطمئناهنم اىل معلياهتا وخدماهتا
وهللا تعاىل آعمل ابلصواب

 .11املراجع
ابن العريب ،م8111( .م) آحاكم القرآن ،خترجي :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة :الثالثة .
ابن القطان ،ع8111( .م) القناع يف مسائل الجامع ،حتقيق :د .فاروق حامدة ،دار القمل ،دمشق،
الطبعة الوىل .
ابن القمي ،م1411( .ه) حاش ية ابن القمي عىل سنن آيب داود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
الثانية.
ابن القمي ،م1418( .ه) اغاثة اللهفان يف مصايد الش يطان ،حتقيق :محمد عزير مشس ،دار عامل الفوائد،
مكة املكرمة ،الطبعة الوىل.
ابن القمي ،م1222( .م) اعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :محمد عبد السالم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.
ابن املنذر ،م8119( .م) الرشاف عىل مذاهب العلامء ،حتقيق :د .آيب حامد صغري ،دار املدينة،
المارات ،الطبعة الوىل.
ابن النجار ،م1222( .م) منهتيى الرادات ،احملقق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتيك ،مؤسسة الرساةل،
الطبعة الوىل .
ابن اهلامم ،ك( .بال تأرخي) رشح فتح القدير ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الوىل.
ابن تميية ،آ1229( .م) الفتاوى الكربى ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الوىل.
ابن تميية ،آ1226( .م) تفسري آايت آشلكت عىل كثري من العلامء ،احملقق :عبد العزيز بن محمد اخلليفة،
مكتبة الرشد ،الرايض ،الطبعة الوىل .
ابن جحر ،آ1222( .م) تلخيص احلبري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.
ابن حزم ،ع( .بال تأرخي) احملىل ابلاثر ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الوىل.
ابن حزم ،ع( .بال تأرخي) مراتب الجامع يف العبادات واملعامالت والاعتقادات ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة الوىل .
ابن رجب ،ع8111( .م) مجموع رسائل ،آحاكم اخلواتمي ،احملقق :طلعت بن فؤاد احللواين ،دار
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السوادي ،الطبعة الوىل.
بن ابز ،ه( .بال تأرخي) بيع اذلهب ابلجل وصوره املعاصة ،ورقة معل مقدمة ملركز المتزي البحيث،
مكتوبة عىل احلاسوب.

ابن عبد الرب ،ي8111( .م) الاس تذاكر اجلامع ملذاهب فقهاء المصار ،حتقيق :سامل محمد ،محمد عيل،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.

الهبويت ،م( .بال تأرخي) كشاف القناع عن منت القناع ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.

ابن عبد الرب ،ي( .بال تأرخي) المتهيد ملا يف املوطأ من املعاين والسانيد ،حتقيق :مصطفى بن آمحد
ومحمد عبد الكبري ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة الوىل .

اجلديع ،ع8111( .م) القرارات والفتاوى الصادرة عن اجمللس الاورويب لالفتاء والبحوث ،مؤسسة
الراين ،بريوت ،الطبعة الوىل.

ابن فارس ،آ1292( .م) معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،الطبعة
الوىل.

اجلندي ،خ8112( .م) التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ،احملقق :د .آمحد بن عبد الكرمي،
مركز جنيبويه ،الطبعة الوىل .

ابن قدامة ،ع1262( .م) املغين ،مكتبة القاهرة ،مرص ،الطبعة الوىل.

اجلوهري ،ا1229( .م) الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية ،حتقيق :آمحد عبد الغفور عطار ،دار العمل
للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة .

ابن َم َازةَ ،م8114( .م) احمليط الربهاين يف الفقه النعامين ،احملقق :عبد الكرمي سايم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل .
ابن منظور ،م1414( .ه) لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة.
ابن يونس ،م8111( .م) اجلامع ملسائل املدونة ،احملقق :مجموعة ابحثني ،معهد البحوث العلمية واحياء
الرتاث ،السعودية ،الطبعة الوىل .
آبو جيب ،س1222( .م) القاموس الفقهيي لغة واصطالح ًا ،دار الفكر .دمشق ،الطبعة الثانية .
آبو داود ،س8112( .م) سنن آيب داود ،احملقق :ش َعيب الرنؤوط و َحم َّمد اك ِّمل قره بليل ،دار الرساةل،
الطبعة الوىل .
آبو زهرة ،م1226( .م) امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة السالمية ،دار الفكر العريب ،القاهرة،
الطبعة الوىل.
آبو غدة و بن هادي ،ع ،و8111( .م) آساس يات املعامالت املالية واملرصفية الاسالمية ،دار
الامان ،الرابط ،الطبعة الوىل .
آبو فارس ،م8119( .م) املبسوط يف فقه املعامالت ،دار الفرقان ،عامن ،الطبعة الوىل .
الزهري ،آ1221( .م) الفواكه ادلواين عىل رساةل ابن آيب زيد القريواين ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
الوىل .
الشقر ،م1222( .م) عقد الاس تصناع ،حبث مطبوع مضن حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية معاصة،
جملموعة مؤلفني ،دار النفائس ،الاردن ،الطبعة الوىل.
آل رشود ،ر8111( .م) التورق املرصيف ،وزارة الاوقاف والشؤون الاسالمية ،قطر ،الطبعة
الوىل .
المدي ،ز8118( .م) الفتاوى المدية ،مكتبة س يدا ،داير بكر ،تركيا ،الطبعة الوىل .

احلاوي ،ع1222( .م) احلاوي الكبري ،احملقق :الش يخ عيل محمد معوض والش يخ عادل آمحد ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.
حسن ،آ8118( .م) نظرية الجور يف الفقه الاساليم ،دار اقرآ ،دمشق ،الطبعة الوىل .
احلصين ،آ1224( .م) كفاية الخيار يف حل غاية الاختصار ،احملقق :عيل عبد امحليد ومحمد وهيب
سلامين ،دار اخلري ،دمشق ،الطبعة الوىل .
احلطاب ،م1228( .م) مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثالثة.
حامد ،ن1221( .م) عقد القرض يف الرشيعة السالمية ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة الوىل.
حامد ،ن8119( .م) يف فقه املعامالت املالية واملرصفية املعاصة ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة الوىل.
حامد ،ن8112( .م) معجم املصطلحات املالية والاقتصادية يف لغة الفقهاء ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة
الوىل .
امحلوي ،آ1221( .م) مغز عيون البصائر يف رشح الش باه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
الوىل1221 ،م.
اخلريش ،م( .بال تأرخي) رشح خمترص خليل ،دار الفكر للطباعة ،بريوت ،بدون طبعة.
دانةل ،ح1411( .ه) الصناديق الاستامثرية دراسة فقهية تطبيقية :د .حسن بن غالب بن حسن دانةل،
دار كنوز اشبيليا ،السعودية ،الطبعة الوىل .
ادلسويق ،م( .بال تأرخي) حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري ،حتقيق محمد عليش ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة الوىل .
ادلَّ ِّمريي ،م8114( .م) النجم الوهاج يف رشح املهناج ،احملقق :جلنة علمية ،دار املهناج ،جدة ،الطبعة
الوىل .

البايج ،س1118( .ه) املنتقى رشح املوطأ ،مطبعة السعادة ،مرص ،الطبعة الوىل.

رابطة العامل الساليم8114( ،م) قرارات اجملمع الفقهيي الساليم ،ادلورات من الوىل اىل السابعة
عرشة.

الباز ،ع1222( .م) آحاكم صف النقود والعمالت يف الفقه الاساليم وتطبيقاته املعاصة ،دار
النفائس ،الاردن ،الطبعة الثانية.

الراحجي8111( ،م) قرارات الهيئة الرشعية ملرصف الراحجي ،اعداد اجملموعة الرشعية ،دار كنوز
اشبيليا ،السعودية ،الطبعة الوىل.

البخاري ،م1229( .م) حصيح البخاري ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،بريوت،
الطبعة الثالثة.

الرازي ،م1221( .م) خمتار الصحاح ،حتقيق :محمود خاطر ،مكتبة لبنان انرشون ،بريوت ،الطبعة
الوىل.

البعيل ،ع8111( .م) الاختيارات الفقهية لبن تميية ،تعليق :محمد حامد الفقي ،دار الاس تقامة،
القاهرة ،الطبعة الوىل.

الراغب ،ح1228( .م) مفردات آلفاظ القران ،حتقيق :صفوان داودي ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة
الوىل.

البعيل ،م8111( .م) املطلع عىل آلفاظ املقنع ،احملقق :محمود الرانؤوط وايسني محمود اخلطيب ،مكتبة

الرجرايج ،ع8119( .م) مناجه التحصيل ونتاجئ لطائف التأويل ،اعتىن به :آبو الفضل ادلّ ميَاطي

البابريت ،م( .بال تأرخي) العناية رشح الهداية ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الوىل.
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عيل ،دار ابن حزم ،السعودية ،الطبعة الوىل .
وآمحد ّ

الطبعة الثانية .

الرماين ،ز8111( .م) عقد املضاربة يف الفقه الساليم وآثره عىل املصارف وبيوت المتويل ،دار
الصميعي ،الرايض ،الطبعة الوىل.

العمراين ،ي8111( .م) البيان يف مذهب المام الشافعي ،احملقق :قامس محمد النوري ،دار املهناج،
جدة ،الطبعة الوىل .

الروايين ،ع 8112( .م) حبر املذهب ،احملقق :طارق فتحي الس يد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
الوىل .

العيين ،م8111( .م) البناية رشح الهداية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.
الفيويم ،آ( .بال تأرخي) املصباح املنري ،املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.

الزبيدي ،م( .بال تأرخي) اتج العروس من جواهر القاموس ،مكتبة احلياة ،بريوت ،الطبعة الوىل.

القرايف ،آ1224( .م) اذلخرية ،احملقق ،محمد جحي ،محمد بو خزبة ،دار الغرب الساليم ،بريوت،
الطبعة الوىل.

الزرقا ،م8114( .م) املدخل الفقهيي العام ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة الثانية.

القرايف ،آ( .بال تأرخي) الفروق ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة الوىل .

حيل اذلهب والفضة ابلتفاضل والتأجيل ،حبث منشور يف جمةل لكية
الزمناكويي ،م8114( .م) بيع ّ
العلوم السالمية /جامعة بغداد ،العدد (). 12

القرطيب ،م8111( .م) اجلامع لحاكم القرآن ،احملقق :هشام مسري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرايض،
السعودية ،الطبعة الوىل .

الزمناكويي ،م( .بال تأرخي) الترصف يف ادلَّ ين وتطبيقاته املعاصة ،آطروحة دكتوراه غري مطبوعة ،لكية
العلوم الاسالمية ،جامعة بغداد.

القره داغي ،ع8111( .م) التورق املرصيف ،دار البشائر السالمية ،بريوت ،الطبعة الوىل.

الزحييل ،م8119( .م) املعامالت املالية املعاصة ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الرابعة.

السالوس ،ع8116( .م) فقه البيع والاس تيثاق والتطبيق املعاص ،مؤسسة الراين ،الطبعة الرابعة،
1489هـ ـ
الس بيك ،ع1221( .م) الش باه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل .
الرسخيس ،م1221( .م) املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الوىل .
الس ندي ،م1226( .م) حاش ية الس ندي عىل سنن النسايئ ،مكتب املطبوعات السالمية ،حلب،
الطبعة الثانية.

القره داغي ،ع8111( .م) آحاكم التعامل مع اذلهب والفضة وتطبيقاته املعاصة ،مضن حبوث ندوة
الربكة  ،14مجموعة الربكة املرصفية ،البحرين .
القره داغي ،ع8111( .م) احلقيبة الاقتصادية ،حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصة ،دار البشائر
الاسالمية ،بريوت ،الطبعة الثانية .
القره داغي ،ع8116( .م) اجارة الاعيان وتطبيقاهتا املعاصة ،دار البشائر الاسالمية ،بريوت،
الطبعة الوىل .
الاكساين ،آ1226( .م ).بدائع الصنائع ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية.

الس يوطي ،ع1221( .م) دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل .

الكوجس ،ا8118( .م) مسائل المام آمحد واحساق بن راهويه ،اجلامعة السالمية ابملدينة املنورة،
الطبعة الوىل .

ش بري ،م8119( .م) املعامالت املالية املعاصة يف الفقه الاساليم ،دار النفائس ،الردن ،الطبعة
السادسة.

الكويتية( ،من  1414ـ  1489هـ) املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الوقاف والش ئون السالمية،
دار السالسل ،الكويت الطبعة الثانية.

الشبييل ،ي8111( .م) اخلدمات الاستامثرية يف املصارف وآحاكهما ،دار ابن اجلوزي ،السعودية،
الطبعة الوىل.

اللجنة العامثنية( ،بال تأرخي) جمةل الحاكم العدلية ،اعداد جلنة مكونة من علامء اخلالفة العامثنية ،احملقق:
جنيب هواويين ،النارش :نورمحمد ،اكرخانه ِّ
ُتارت كتب ،كراتيش.

الرشبيين ،م1224( .م) مغين احملتاج اىل معرفة معاين آلفاظ املهناج ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة الوىل .

اللخمي ،ع8111( .م) التبرصة ،دراسة وحتقيق :د .آمحد عبد الكرمي جنيب ،وزارة الوقاف والشؤون
السالمية ،قطر ،الطبعة الوىل.

الشواكين ،م1222( .م) ارشاد الفحول اىل حتقيق احلق من عمل الصول ،حتقيق :الش يخ آمحد عزو
عناية ،دار الكتاب العريب ،دمشق ،الطبعة الوىل.

ماكل ،م1224( .م) املدونة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الوىل .

الشافعي ،م1221( .م) الم ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الوىل .

الشيباين ،م8118( .م) الصل ،حتقيق :ادلكتور محمَّد بوينواكلن ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة
الوىل .
الش يخ ،غ8111( .م) الجارة املنهتية ابلمتليك يف الفقه السالم ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة الوىل .

مجمع الفقه1222( ،م) ،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الساليم ،اعداد ادلكتور عبد الس تار آبو غدة
املقرر العام للمجمع ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة الثانية .
مجمع القاهرة( ،بال تأرخي) املعجم الوس يط ،مجمع اللغة العربية ابلقاهرة (ابراهمي مصطفى /آمحد
الزايت/حامد عبد القادر /محمد النجار) دار ادلعوة ،مرص ،الطبعة الوىل.

عبد العزيز ،ع8118( .م) موسوعة الجامع يف الفقه الاساليم ،دار الهدي النبوي ،مرص و دار
الفضيةل ،السعودية ،الطبعة الوىل .

احملمد ،م8119( .م) الواكةل يف الفقه الاساليم وتطبيقاته الاقتصادية املعاصة ،دار املكتيب ،دمشق،
الطبعة الوىل.

عبد هللا ،ص816( .م) بيع اذلهب والفضة وتطبيقاته املعاصة يف الفقه الاساليم ،دار النفائس،
الردن ،الطبعة الوىل.

املرداوي ،ع ( .بال تأرخي) النصاف يف معرفة الراح من اخلالف ،دار احياء الرتاث العريب ،الطبعة
الثانية.

عليش ،م1222( .م) منح اجلليل رشح خمترص خليل ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الوىل.

مركز ادلراسات8112( ،م) موسوعة فتاوى املعامالت املالية للمصارف واملؤسسات ،اعداد مركز
ادلراسات الفقهية والاقتصادية ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة الوىل.

العمراين ،ع1489( .ه) املنفعة يف القرض دراسة تأصيلية تطبيقية ،دار ابن اجلوزي ،السعودية،
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مسمل ،م( .بال تأرخي) حصيح مسمل ،احملقق :محمد فؤاد عبد البايق ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة الوىل.

81
النشمي ،ع8114( .م) فتاوى املعامالت املالية ،دار الضياء ،الكويت ،الطبعة الوىل .
النشمي ،ع8116( .م) مس تجدات املعامالت املالية ،دار الضياء ،الكويت ،الطبعة الوىل.

املرصي ،ر1222( .م) آحاكم بيع ورشاء اذلهب والفضة ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة الوىل .

النشمي ،ي8119( .م) الفروق بني املؤسسات الاسالمية والتقليدية ،دار الضياء ،الكويت ،الطبعة
الوىل.

املرصي ،ر8116( .م) اجملموع يف الاقتصاد الاساليم ،دار املكتيب ،دمشق ،الطبعة الوىل.

نكري ،ع8111( .م) دس تور العلامء ،تعريب :حسن هاين حفص ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،الطبعة
الوىل.

املرصي ،ر8111( .م) اجلامع يف آصول الراب ،دار القمل ،دمشق ،الطبعة الثانية.
ِّزِّي ،ن( .بال تأرخي) املغرب يف ترتيب املعرب ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،بدون طبعة.
امل ج َط ّر ّ
مرية ،ح8112( .م) صكوك الاجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،دار املامين ،الرايض ،الطبعة
الوىل .
النسفي ،ع1111( .ه) طلبة الطلبة يف الاصطالحات الفقهية ،املطبعة العامرة ،مكتبة املثىن ،بغداد،
بدون طبعة.

النووي ،ي( .بال تأرخي) اجملموع رشح املهذب ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الوىل .
هيئة املراجعة واحملاس بة8111( ،م) املعايري الرشعية ،اعداد هيئة املراجعة واحملاس بة للمؤسسات
املالية السالمية ،بدون ماكن الطبع.

