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من تطبيقات سد الذرائع يف تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية
• يف الرصف يف الذمة يجب عند تحويل العملة التي يف الذمة إىل عملة أخرى تفريغ الذمة 
بالسداد، وذلك سداً لذريعة الربا حني تغري العملة ويزاد يف السعر مع منح أجل أو مهلة، 
كام أن ذلك ال يّخل بواجب التقابض ألن تطارح الدينني يعترب قبضاً، ويف هذا مصلحة أقوى 

من سد الذريعة.
• املواعدة امللزمة للطرفني يف املعامالت يف املستقبل بسعر محدد متثل شبه عقد إذا التزم 
باملواعدة طرفاها دون خيار ألحدهام فكأنها عقداً رصفاً مؤجالً، ومنع املواعدة -مع أنها 
ليست عقداً- فيه سد للذريعة إذا مل ينكل أحدهام عن وعده كون هذه الذريعة عارضتها 
حاجة من خالل التعامل الجاري يف بعض التطبيقات، ولذلك صدر عن املجمع قرار خاص 

باملواعدة ويسمح بها إذا دعت الحاجة، وفيام ييل توضيح املسألة:
»نص القرار رقم 157 للمجمع بشأن املواعدة واملواطأة يف العقود )البند ثالثاً( يف الحاالت 
التي ال ميكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود املبيع يف ملك البائع، مع وجود حاجة عامة 
األعراف  أو بحكم  أوغريه،  القانون  املستقبل، بحكم  بإنجاز عقد يف  الطرفني  إللزام كل من 
تجعل  أن  يجوز  فإنه  البضائع،  إلسترياد  املستندي  االعتامد  فتح  يف  كام  الدولية،  التجارية 
املواعدة ملزمة للطرفني، إما بتقنني من الحكومة، وإما بإتفاق الطرفني عىل نص يف االتفاقية 

يجعل املواعدة ملزمة للطرفني.
)البند خامساً( إذا تخلف أحد طريف املواعدة يف الحاالت املذكورة يف البند ثالثاً عام وعد به 
فإنه يجرب قضاء عىل إنجاز العقد أو تحمل الرضر الفعيل الحقيقي لحق الطرف االخر بسبب 

تخلفه عن وعده )دون الفرصة الضائعة(.

إن هذا القرار األخري يدل عىل أن ما ورد يف القرار السابق يختص باملرابحة، ألن هناك شبهة 
بيع ما ليس عنده، وعليه فإن االتفاق بني الطرفني عىل االلزام لكليهام جائز عند وجود عامة 

إللزامهام.
ويف جميع األحوال فإن )الوعد امللزم من طرف أو طرفني( ال ينعقد البيع إال يف املوعد املتفق 

عليه بإيجاب وقبول، كام جاء يف الفقرة )رابعاً(. 

يف  عليها  املتفق  املقاصة  أما  االتفاق،  حسب  العملتني  سعر  يكون  الحضورية  املقاصة   •
املستقبل بتفويض العميل للبنك بها فتكون بسعر الرصف السائد، منعاً للتواطئ عىل الربا 
تعويضاً عن تأخري أحد الدينني أو كليهام ويف هذا سد ذريعة املراباة الضمنية ألن االلتزام 

بسعر الرصف السائد يبعد التهمة فال تقوى عىل املنع بسد الذريعة.
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العميل بوضعه يف حساب جار بل يخرّي، وذلك ألن  إلزام  الجدية يجب عدم  • إن هامش 
البنك بإعتبار أن الحساب الجاري  إلزامه بااليداع يف حساب جار ذريعة إللزامه بإقراض 
تكييفه الرشعي أنه قرض، واإللزام باإلقراض ذريعة إلنتفاع البنك )املقرتض( مبال الغري، لكن 

مع تخيري العميل ينتفي اإللتزام.
• إن منع بيع املسلم فيه قبل قبضه، وكذلك منع الترصف يف االجارة املوصوفة يف الذمة قبل 
تسلم الدين هو لسد ذريعة بيع الدين لغري املدين بالضوابط الرشعية املقررة وهي تهمة 

قوية يجب معها سد الذريعة.
• إن الجمع يف بند واحد بني التزام التصدق واقتطاع املرصوفات فيه ذريعة لالنتفاع مببلغ 
التصدق من خالل املبالغة يف املرصوفات، وسداً لهذه الذريعة اشرتطت بعض الهيئات أن 
ال تزيد املرصوفات عن نسبة محددة )50%( مثالً للحفاظ عىل حق الله تعاىل يف التصدق 

عن املامطلة.
• إن منع التوكيل لبائع السلعة محل التورق، أو عىل األقل عدم إلزامه العميل بتوكيله هو، 
لسد ذريعة الصورية يف عملية التورق بحرمان العميل من وسيلة التأكد من وجود سلعة 
يشرتيها ثم يبيعها مبارشة إن أمكنه، أو يوكل غري البائع بحيث ال تختزل العملية يف تنظيم 

مستندات.
إن جواز التوكيل -دون إلزام- فيه حاجة عامة ماسة، وهي تجعل سد الذريعة غري الزم 

لتعارض العمل بها مع الحاجة املشار إليها.
• منع رسم االسرتداد )أو عمولة االسرتداد( هو لسد الذريعة إىل الحصول عىل عمولة اإلرتباط 
أو عمولة التسهيالت، فعمولة اإلرتباط أو التسهيالت ممنوعة ألنه ال وجه لهام، ألن كالً من 
العميل والبنك متعاقد فال يلزم أحد املتعاقدين اآلخر بدفع مبلغ للدخول معه يف عقد، 

فهذه الذريعة تقوى فيها التهمة.
• إيداع أرصدة تعويضية هو لتفادي اإللزام بدفع فائدة،أي هو لذريعة املراباة عند انكشاف 
حساب البنك اإلسالمي وإلزامه بالفائدة، وال يقال أن إيداع هذه األرصدة فيه معونة للبنك 

التقليدي، ألن فيها مصلحة راجحة عىل سد الذريعة.
• منع بيع الوكيل لنفسه ما وكل ببيعه هو لسد ذريعة املحاباة، ألنه يسرتخص لنفسه عىل 
أنه إذا حدد املوكل الثمن أو التزم الوكيل بتوكيل طرف آخر )الوكيل املسّخر( إنتفى خوف 

املحاباة، واألمر نفسه مع كل من :
• اجتامع الغرض مع معاوضة خالية من املحاباة كاعتامد بدل املثل، لضعف التهمة.

• اجتامع الحوالة املرصفية بعوض املثل مع اإليداع بالحساب الجاري للسبب املذكور آنفاً.
• اجتامع الرصف من الرصاف اآليل ملرصف آخر مع أداء عمولة املثل للسبب املذكور آنفاً.
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تبادل القروض
تبادل القروض قد يتخذ ذريعة من حيث زيادة مبلغ قرض عن مبلغ قرض آخر، أو تفاوت 

أجل القرضني، ولكن هذه الذريعة تعارضها مصلحة عامة، وهي تجنب االقرتاض بفائدة.

توضيح املسألة:
)بعملتني  أو  العملة  بنفس  آخر  بنك  من  قرض  يقابله  بنك  من  قرض  هو  القروض  تبادل 

مختلفتني(، وكال القرضني خال من الفوائد الربوية فهام من القرض الحسن.
أسعار  تغري  ملخاطر  التعرض  من  العملتني–  اختالف  حال  –يف  البنوك  يفيد  التبادل  وهذا 
العملتني، إذ يكون أحد البنكني محتاجاً لعملة ليست لديه إلستثامر خارجي، وبنك آخر عىل 
القرض-وليس  التي يحتاجها عىل أساس  العملة  للبنك اآلخر  بنك  الحاجة فيقدم كل  نفس 
الرصف للعملتني- وتنظم اتفاقيتان للقرض كل منهام خالية من الفوائد، وال تشرتط إحداهام 

يف األخرى بالرغم من التفاهم الخارجي.
الهيئات  العديد من  ، وفتاوى  املعايري الرشعية  للقروض تقررت مرشوعيته يف  التبادل  هذا 

الرشعية:
لتوخي  للمؤسسة  »يجوز  البند/4-2  العمالت،  يف  املتاجرة  بشأن   )1( رقم  الرشعي  املعيار 

إنخفاض العملة يف املستقبل اللجوء إىل ما يأيت:
• إجراء قروض متبادلة بعمالت مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها رشيطة عدم الربط بني 

القرضني، والتفاهم الخارجي عن العقدين ليس فيه ربط بينهام.

وال يقال أن يف اإلقراض أو اإلقرتاض منافع للمقرض بالحصول عىل قرض يقابله، فإن املمنوع 
أمر  املنافع فهو  تبادل  أما  املقرتض،  املقرض ونقص يف مال  زيادة يف مال  الربا أي  يف  رشعاً 

معنوي ال يؤدي لزيادة أو نقص.
وما سبق أعاله هو بشأن القروض املتزامنة يف آن واحد، وقد جاء يف معيار القرض )19( يف 
البند 4/10 ما يتعلق بقرض حصل من انكشاف حساب طرف، وتغطية الطرف اآلخر ذلك 

بسداده دون فوائد.
وتبادل القروض يستند إىل أن االجل ملزم يف القرض وهو مذهب املالكية. والله أعلم.
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