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عنوان البحث

تطبيقات يف املصارف اإلسالمية بني
األصل واملآل
باقة من الخدمات املرصفية-اجتامع الرصف ببدل املثل-اجتامع السحب من أجهزة الرصف
اآليل  ATMملرصف آخر مع أداء عمولة املثل مقابل الخدمة-اجتامع الحوالة املرصفية
بعوض املثل مع اإليداع يف الحساب الجاري –خطاب الضامن
مقدمة:
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا محمد وعىل آله وصحابته
أجمعني.
وبعد:
فإن من خصائص الرشيعة اإلسالمية ،أنها صالحة لكل زمان ومكان ،ألنها «مل تنص عىل حكم
كل جزئية عىل حدة ،وإمنا أتت بأمور كلية ،وعبارات مطلقة تتناول أعدادا ال تنحرص»،1
وهذا يقتيض وجوب إعامل النظر الفقهي من أجل استنباط األحكام الرشعية عىل الحوادث
الطارئة ،وحل القضايا املستجدة التي مل يرد فيها نص جزيئ ،ألن «الوقائـع املفـروضة ال
تختـص بزمـان دون زمـان».2
وعليه ،فإنه ال يجوز أن يخلو أي عرص من املجتهدين الذين يجتهدون فيام يجد من حوادث،
وبخاصة يف عرصنا الحارض ،الذي أصبحت فيه قضاياه الفقهية تختلف عن العصور السالفة
من حيث طبيعتها ،ألن أحوال الناس تغريت وصورها تعددت ،ومن هاته القضايا الفقهية
النوازل املتعلقة باملالية اإلسالمية ،التي ما تزال تحتاج إىل دراسات علمية رصينة ،تحيط
بالنازلة من كل جوانبها ،وفق منهج علمي يبتني املنهج األصويل ،الذي بإمكانه أن يوفر
القواعد األساسية ،التي يجب أن تعتمد يف مثل هاته القضايا املستجدة.
ويف هذا املعنى نحرر البحث يف النازلة املوسومة قصد النظر فيه أصال ومآال تطبيقا وتتميام
ألغراض مؤمتر شورى الفقهي الخامس والسادس ،وهو بحث يجمع بني علم األصول وعلم
الفقه مبنهج وصفي تحلييل يروم تحقيق غرضني اثنني:
 -1املوافقات� ،إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي املالكي .66/4 ،دار الن�شر :دار املعرفة  -بريوت  ،حتقيق  :عبد اهلل دراز .
 -2املوافقات.75/4 ،
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 الغرض األول هو غرض منهجي ،وهو توجيه الناظرين نحو رضورة التحقيق يف املفاهيم،وتوجيه األحكام واستحضار األدلة ورعايتها حتى تبني مراقي نظر الفقهاء يف هذه القضايا.
 الغرض الثاين هو غرض معريف ،مرتتب بالرضورة عىل الغرض األول ،ويهدف إىل تأصيلالجزئيات الرشعية محل البحث عىل الوجه الذي قدرته وعىل حسب ما يليق بهذا البحث
املخترص وانقبضت عن التعرض لتفصيالت عديدة أصولية وفقهية لنا لسنا* للتطويل فيام
ال يتعلق به كبري فائدة ،ولهذا أومأت لها إمياء.
وذلك من خالل املسائل اآلتية:
املسألة األوىل :باقة من الخدمات املرصفية

تصوير املسألة إجامال.
بنك املنارة يعرض باقة من الخدمات املرصفية بعوض ،كفتح حساب جار [مجاين /باملقابل]
وتوفري بطاقة السحب والشيكات وغريها باملقابل ،وهذه الباقة متضمنة التعاقد عىل إقراض
البنك للعميل من خالل توفري البطاقة االئتامنية التي يستعملها يف الحصول عىل مبلغ القرض
يف وقت محدد وبرشائط خاصة.
وعليه انبنت صورة املسألة مبنطوقها عىل ما ييل:
 -1العاقدان :وهام البنك والعميل .
 -2املعقود عليه :ويتضمن اآليت:
أ -فتح الحساب باعتباره خدمة من البنك للعميل.
ب -وقد يكون بعوض وقد يكون بغري عوض.
جـ -املبلغ املوجود بالحساب مضمون من البنك ويترصف فيه ولذلك أخذ حكم القرض.
د -الشيكات باعتبارها منفعة يستعملها الزبون يف حاالت عديدة ضامنا أو أداء أو استيفاء
للدين...الخ.
هـ -الثمن باعتباره عوضا عن الشيكات.
و -بيع بطاقة السحب باعتبارها وسيلة يستعملها الزبون يف حاالت عديدة :أداء أو
استيفاء أو وفاء أو رصفا...الخ.
ز -الثمن باعتباره عوضا عن بطاقة السحب.
حـ -بيع بطاقة ائتامنية باعتبارها وسيلة يستعملها الزبون يف تحصيل مبلغ القرض الذي
أقرضه البنك إياه.
*

هكذا وردت.
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ط -الثمن باعتباره عوضا عن البطاقة االئتامنية.
ي -القرض من البنك للعميل.
 -3الصيغة :وذلك بحصول توافق من املتعاقدين عىل املعقود عليه بوضوح وجزم وقصد
ظاهر.
تحرير املسألة:
تحرير املسألة يعني تخريجها وفق الحمل الفقهي واألصويل ،وسوق ما يظهر من كالم أهل
النظر للوصول إىل تقرير للمسألة يبني املراد عىل الوجه الذي سلكناه.
وعليه فإن النظر يف عنارص املسألة واستحضار واقع استعاملها ألزمنا بتنزيلها عىل وجهني:
الوجه األول :تحرير الحكم الرشعي للباقة املرصفية من جهة:
[أسلفني وأسلفك]
تقرير حكم الوجه األول:
لقد تقرر عند أهل العلم أنه يحرم اجامعا انتفاع املقرض بسبب قرضه بأي وجه من أوجه
االنتفاع ،ففي رشح ابن بطال« :وحرم كل قرض جر منفعة»، 3ما دامت املنفعة مرشوطة يف
العقد أو معروفة ،قال ابن املنذر« :أجمعوا عىل أن املسلف إذا رشط عىل املستسلف زيادة
أو هدية فأسلف عىل ذلك ،أن أخذ الزيادة عىل ذلك ربا».4
5
وورد يف اإلنصاف للمرداوي «وال يجوز رشط ما يجر نفعا نحو :أن يسكنه داره أو يقضيه خريا».
والتحريم ينطبق عىل أي منفعة سواء كانت قليلة أم كثرية ،وسواء كانت من جنس القرض
أم من غري جنسه ،فام َح ُرم كثريه فقليله حرام ،جاء يف الكايف البن عبد الرب «وكل زيادة يف
سلف أو منفعة ينتفع بها املسلف فهي ربا ،ولو كانت قبضة من علف ،وذلك حرام إن كان
برشط».6
ومن باب قرض يجر منفعة مسألة «أسلفني وأسلفك»،وهي مسألة تستدعي البصرية والبرص
بأحكام الفقه أصولها وفروعها وعللها ممن متلكوا مسالك الفهم وعليه نسوق قدرا من النصوص:
 قول ابن قدامة« :وإن رشط يف القرض...أو أن يقرضه املقرتض مرة أخرى مل يجز .7»...� -3شرح ابن بطال على �صحيح البخاري.36/12
 -4الإجماع البن املنذر �ص .136
 -5الأن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،علي بن �سليمان املرداوي.121/5 ،
 -6الكايف يف فقه �أهل املدينة البن عبد الرب .728/ 2
 -7املغني البن قدامة .109/5
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 يقول الحطاب من املالكية« :وال خالف يف املنع من أن يسلف اإلنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك».8 جاء يف كشاف القناع« :إن رشط  ...أحدهام عىل اآلخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه ،مليجز...ونحوه من كل ما فيه جر منفعة ،فال يجوز ملا تقدم .أقرضني أقرضك.9
استبصارا مبا سبق ُحق صوغ القضية بالوجه اآليت:
قول املتعاقد :أقرضك برشط أن تقرضني هذه مقدمة أوىل .املقدمة الثانية املتعاقدان
بصفتيهام فعل القرض انتفع بسببه .فتكون النتيجة :قرض جر منفعة ربا.
وعليه فإن الحساب الجاري باعتباره قرضا اشرتط فيه من أجل حصوله قرض البنك للعميل،
ومن ثم فهي تدخل يف مسألة :أسلفني وأسلفك والتي تندرج يف :كل قرض جر منفعة فهو
ربا.
أصول الباب
 -1قوله تعاىل« :وأحل الله البيع وحرم الربا…» .
11
 -2قوله تعاىل( :يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني) .
 -3قول النبي صىل الله عليه وسلم يف حجة الوداع« :وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع
ربانا ،ربا عمي العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله».12
 -4قول النبي صىل الله عليه وسلم« :ال ربا إال يف النسيئة».13
10

توجيه حكم :أسلفني وأسلفك
نستحرض اشكاال يف املسألة بالعبارة اآلتية :هل حكم أسلفني وأسلفك محرمة من جهة :أن
العلة عقلت فيجب اعتبارها أم البد من النظر يف األسباب املتضمنة للعلة دون العلة نفسها.؟
ويرى نظري القارص أنها ليست عضلة العقد وال محكا للنقد ،ألن األصل اتباع العلة التي
عقلت ،وميكن الخروج إىل األسباب املتضمنة للعلة ،فاإلحالة إليها واجبة ما دامت لها تأثري
خاص وهذا ما اعتمدناه يف تحريرنا للبحث.

 -8مواهب اجلليل للحطاب.391/4 ،
 -9ينظر :ك�شاف القناع .303/3
 -10البقرة 275
 -11البقرة 278
� -12صحيح م�سلم،كتاب....باب حجة النبي �صلى اهلل عليه و�سلمرقم .2137
 -13اجلامع ال�صحيح ،كتاب...باب بيع الدينار بالدينار ن�سيئة رقم.2032
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وعليه ،فإن العلة يف تحريم القرض الذي يجر منفعة هي تحقق الربا.
وتوجيه ذلك :هو أن القرض عقد ارفاق وفضل ال ينبغي أن يقابله عوض ،حيث صفة الرفق
منصوبة لحكم القرض فاشرتاط القرض مقابل القرض يجعل الصفة متخلفة ،فيبطل عقد
القرض باعتبار الصفة سببا منصوبا لحكم القرض وحقيقته ،وعليه ال يثمر القرض بصفة
املنفعة أو املعاوضة املتمثلة يف اشرتاط القرض فتنتفي عنه املرشوعية يف وصفه؛ فالقرض
مرشوع من حيث إنه قرض ،وممنوع من حيث إنه يشتمل عىل منفعة .فحينئذ تستلزم
التقيد مبنطوق ومفهوم النص ،فقد قال صىل الله عليه وسلم«:ال َّذ َه ُب بِال َّذ َه ِب َوالْ ِفضَّ ُة
بِالْ ِفضَّ ِة َوال رُ ُّْب بِال رُ ِّْب َوالشَّ ِع ُري بِالشَّ ِعريِ َوال َّت ْم ُر بِال َّت ْم ِر َوالْ ِمل ُْح بِالْ ِملْ ِح ِم ْثلاً بمِ ِثْلٍ َس َوا ًء ب َِس َوا ٍء َيدً ا
ف ِش ْئ ُت ْم إِ َذا كَانَ يَدً ا ِب َي ٍد» .14واملنفعة محققة أو
ِب َي ٍد َفإِ َذا ا ْخ َتلَف ْ
اف َفبِي ُعوا كَ ْي َ
األص َن ُ
َت َه ِذ ِه ْ
مظنون حصولها؛ وذلك لكون مثن الباقة أرخص من رشاء كل منفعة عىل حدة.
الوجه الثاين :تحرير الحكم الرشعي للباقة من جهة اجتامع القرض (الحساب الجاري)
بالبيع (الخدمات)
[بيع وسلف]
تقرير حكم اجتامع البيع بالسلف.
لقد تحدث الفقهاء عن اشرتاط عقد مع قرض ومن ذلك اشرتاط البيع مع السلف فيحرم،
ويعلق الباجي يف املنتقى وهو يشري إىل حديث« :نهى عن بيع وسلف» فقال« :وأ ْج َم َع
الْ ُف َق َها ُء َع ىَل الْ َم ْنعِ ِم ْن َذلِكَ َ ،وتَلَقِّي الأْ ُ َّم ِة لَهُ بِالْ َق ُبولِ َوالْ َع َملِ ِب ِه يَدُ ُّل َع ىَل ِص َّح ِة َم ْع َناهُ،
َو َذلِكَ َيقُو ُم لَهُ َمقَا َم الإْ ِْس َنا ِد».15
والتحريم املشار اليه مقيد بحصول الرشط ،وتعاقَد الطرفان عىل ذلك ،جاء يف رشح الرسالة
لزروق« :إذا كان ذلك برشط» ،16ويف املغني« :وإن رشط يف القرض أن يؤجره داره أو يبيعه
شيئًا أو أن يقرضه املقرتض مرة أخرى ،مل يجز».17
أصول الباب:
السل ِ
َف َوبَ ْيعِ الْ ُع ُر ِ
وض بَ ْع ِض َها ِب َب ْع ٍض َحدَّ ثَ ِني يَ ْح َيى َع ْن َمالِك أَنَّهُ
ورد يف موطأ مالك« :بَاب َّ
� -14صحيح م�سلم ،كتاب...باب بيع ال�صرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم.2970 :
 -15املنتقى.435/3 ،
 -16ينظر� :شرح زروق .746/2
 -17املغني .437/6
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َب َلغَهُ َأنَّ َر ُس َول ال َّل ِه َص ىَّل ال َّلهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم نَ َهى َع ْن َب ْي ٍع َو َسل ٍ
َف».
وتفرد النص بحكم واحد مشعر بحصوله وانتشاره واقتىض وصفه واستلزم تجنبه.
وكذا حديث عمرو بن شعيب قال حدثني أيب عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن
شطَانِ فيِ بَ ْيعٍ َولاَ ِربْ ُح َما
رسول الله صىل الله عليه وسلم قال« :لاَ يَ ِح ُّل َسل ٌ
َف َوبَ ْي ٌع َولاَ رَ ْ
ل َْم ُيضْ َم ُن َولاَ َب ْي ُع َما لَ ْي َس ِع ْندَكَ ».19
18

وورد يف مسند أحمد أيضا عَنْ َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْي ٍب عَنْ أَ ِبي ِه عَنْ َجد ِِّه َق َال َنهَى َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص ىَّل
ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َعنْ َب ْي َع َتينْ ِ فيِ َب ْي َع ٍة َو َعنْ َب ْي ٍع َو َس َل ٍف َو َعنْ ِر ْب ِح َما َل ْم ي ُْض َمنْ َو َعنْ َب ْي ِع َما
َل ْي َس ِع ْند ََك».20
وجمع الحديث ألكرث من مسألة يشعر بالفرق بينها.
ويف صحيح ابن حبان :عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال :يا رسول الله ،إنا نسمع
منك أحاديث ،أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال« :نعم» .فكان أول ما كتب كتاب النبي صىل الله
عليه وسلم إىل أهل مكة« :ال يجوز رشطان يف بيع واحد ،وال بيع وسلف جميعا ،وال بيع
ما مل يضمن ،ومن كان مكاتبا عىل مائة درهم ،فقضاها إال عرشة دراهم ،فهو عبد ،أو عىل
مائة أوقية ،فقضاها إال أوقية فهو عبد».21
تعليقنا عىل رسد أصول الباب:
وهذه النصوص ذكر فيها النهي عن اجتامع البيع والسلف ،وهي نصوص ظاهرة املعنى ،ومل
تعارضها نصوص أخرى أو تناقضها؛ فرفعت منزلتها ولذلك يبقى التمسك بها واجبا .وال يجوز
جعل الحادثة عارية عن النظر بحجة احتامل وجود نصوص معارضة.
تصوير مسألة الجمع بني البيع والسلف وتنزيله عىل الباقة:
لقد تعددت صور الجمع بني البيع والسلف عىل وجه جزيئ أو عىل وجه املعنى والشبه
واالندراج .ومن ذلك ما ييل:
و�ض بَعْ ِ�ضهَا ِببَعْ ٍ�ض.
 -18موط�أ مالك كتاب البيوع ،بَاب َّ
ال�س َل ِف َو َبي ِْع ا ْلعُ رُ ِ
 -19اجلامع ال�صحيح �سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى �أبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي ،كتاب البيوع ،باب ما جاء كراهية بيع ما لي�س عند
.1234
 -20م�سند �أحمد رقم احلديث.6339 :
� -21صحيح ابن حبان ،باب الكتابة  ،رقم4398:
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ول ال َّر ُج ُل لِل َّر ُج ِل ُآخ ُذ ِس ْل َعت ََك ِب َك َذا َو َك َذا َعلىَ
جاء يف املوطأَ « :ق َال َمالِك َو َت ْف ِس ُري َذلِ َك أَ ْن َي ُق َ
22
أَ ْن ُت ْس ِل َف ِني َك َذا َو َك َذا َفإِ ْن َع َقدَا َب ْي َع ُهماَ َعلىَ هَ َذا ا ْل َو ْج ِه َف ُه َو َغيرْ ُ َجا ِئ ٍز.
وتنزل هذه الصورة عىل العالقة بني البنك والعميل بالوجه اآليت:
البنك يقول للعميل أبيعك سيارة ب  10000درهم وإن رددت لك الثمن
فيجب أن ترد يل السيارة.
ويف رشح فتح القدير« :ومعنى السلف يف البيع :البيع رشط أن يقرضه دراهم ،وهو فرد من
البيع الذي رشط فيه منفعة ألحد املتعاقدين وغري ذلك».23
واملثال السابق صالح هنا ،لكن عبارة ابن الهامم متيز باآليت:
أ .فيها توضيح لكون القرض فردا من البيع ،أي أنه معقود عليه بعبارة املوطأ.
ب .ويف العبارة أيضا ما يدل عىل أن الفعل يحقق منفعة ألحد الطرفني.
َق َال ا ْل َخ َّط يِابَّ « :و َذلِ َك ِم ْثل أَ ْن َي ُقول أَ ِبيعك هَ َذا ا ْل َع ْبد ِب َخ ْم ِس َ
ني ِدينَا ًرا َعلىَ أَ ْن ُت َس ِّلف ِني أَ ْلف
ِد ْرهَ م فيِ َمتَاع أَ ِبيع ُه ِمنْك إِلىَ أَ َجل أَ ْو َي ُقول أَ ِبيع َك ُه ِب َك َذا َعلىَ أَ ْن ُت ْق ِرض ِني أَ ْلف ِد ْرهَ م َو َي ُكون
الس َلف ا ْل َق ْرض».24
َم ْعنَى َّ
وتنزل هذه الصورة عىل العالقة بني البنك والعميل بوجهني:
األول :البنك يقول للعميل أبيعك هذه الخدمات ب  50دينارا عىل أن تفتح الحساب
الجاري وفيه دراهم اضمنها عىل سبيل القرض ،واشرتي منك سلعة إىل أجل.
فيكون البنك عىل هذا بائعاً ومقرتضاً ومشرتياً .والعميل مشرتياً ومقرضاً وبائعاً.
الثاين :البنك يقول للعميل أبيعك هذه الخدمات ب  50دينارا عىل أن تفتح الحساب
الجاري وفيه دراهم اضمنها عىل سبيل القرض.
ومن صوره أيضا ما يسمى ببيع ال ُّث ْن َيا يف املذهب املاليك من خالل الوجه اآليتَ « :منْ ا ْبتَاعَ
الس ْل َع ُة لَ ُه لَ ْم َي ُج ْز َذلِ َك؛ لأِ َ َّن ُه َب ْي ٌع َو َس َل ٌف َق َال َس ْحن ٌ
ُون
ِس ْل َع ًة َعلىَ أَ َّن ا ْل َبا ِئ َع َمتَى َما َر َّد ال َّث َمنَ َف ِّ
َب ْل َس َل ٌف َج َّر َم ْن َف َع ًة».25
 -22املوط�أ �سبق.
 -23فتح القدير442/6
 -24عون املعبود499/7
 -25مواهب اجلليل223/4
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وتنزل هذه الصورة عىل العالقة بني البنك والعميل بالوجه اآليت:
البنك يقول للعميل أبيعك سيارة ب  10000درهم وإن رددت لك الثمن
فيجب أن ترد يل السيارة.
ومن صوره كذلك ما ورد يف التاج واإلكليل« :وسمع ابن القاسم من أقرض رجال طعاما إىل
أجل فلام حل األجل قال له غرميه بعني طعاما أقضيك 26وميكن صوغها بالشكل اآليت:
 زيد أقرض لعمرو مائة درهم لشهر فلام حل األجل قال عمرو لزيد :بعني شيئا أقضيك،وأدفع لك نقدا عىل ما بعته يل ،حكم هذه املسألة :الجواز.
 زيد أقرض لعمرو مائة درهم لشهر فلام حل األجل قال عمرو لزيد :بعني شيئا أقضيك،وأدفع لك أجال عىل ما بعته يل ،حكم هذه املسألة :عدم الجواز،
علة عدم الجواز :ألن الطعام قد رجع إليه فآل األمر إىل أن أخذ منه يف الطعام الذي كان
له عليه من القرض الثمن الذي باع منه ...ألنه فسخ الطعام يف ذلك الثمن إىل ذلك األجل.
 زيد أقرض لعمرو مائة درهم لشهر فلام حل األجل قال عمرو لزيد :بعني شيئا ،وأدفع لكأجال عىل ما بعته يل ،عىل غري رشط أن يقضيه إياه فلام تم رشاؤه قضاه إياه.
حكم هذه املسألة :عدم الجواز ،وفسخ من باب الحكم بالذرائع ال من أجل أنه حرام فيام
بينه وبني خالقه إن صح عمله فيه عىل غري رشط وال رجاء،
ويف املدونة من ابتاع سلعة إىل أجل بنصف دينار فلام وجب البيع أعطاه دينارا ورد عليه
بقيته دراهم مل يجز
 زيد اشرتى سلعة بنصف دينار من عمرو لكن زيد أعطى دينارا كامال ورد عليه عمروالباقي بعملة الدرهم .
حكم املسألة :عدم الجواز.
العلة :هي التهمة

 -26التاج والإكليل ملخت�صر خليل ،حممد بن يو�سف بن �أبي القا�سم العبدري �أبو عبد اهلل .371/4
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توجيه علل الحكم باملناسبة:
سنسوق هنا العلل التي ذكرها أهل العلم.
 -1مجرد اجتامع البيع والسلف يفسد الحكم .فتحريم الجمع بني السلف والبيع من حيث
جهة أن األصل يف النهي اقتضاء الفساد بإطالق .وحكم التحريم هو حقيقة رشعية ووصف
قائم .فمجرد اجتامعهام ينتج التحريم بغض النظر عن العلة املستنبطة التي هي جهة
ثانية للنهي التي انعدمت فيها مطابقة الفعل لقصد الشارع أصال أو وصفا ،حيث إن
«النهي يقتيض أن ال مصلحة للمكلف فيه ،وإن ظهرت مصلحته لبادئ الرأي؛ فقد علم
الله أن ال مصلحة يف اإلقدام وإن ظنها العامل ،وإن مل يحصل وال كان يف حكم الحاصل
لكن أمكن تالفيه ،مل يحكم بإبطال ذلك العمل؛». 27
فاجتامع البيع والسلف رشط يف خطاب التكليف منهي تحصيله ،فتناهى يف هذا التقرير
إىل التحريم بالعلة املذكورة.
 -2مجرد اجتامعهام حمال عىل اشرتاط عقد يف عقد عىل جهة الرشط وحصول التعاقد عىل
وجه العموم أي أن الجمع بني البيع والسلف ليس عني مسألة عقدين يف عقد ولكنها
سبب للتحريم التحاد املعنى ،وهذا إدراك لكون الحكم
تقتضيه وتتضمنه ،فكأن االجتامع ٌ
غري منوط بسبب ظاهر فعمد إىل هذا التعليل ،لكن هناك فرق بني اشرتاط بيع يف بيع أو
اشرتاط قرض يف بيع حيث يف الصورة الثانية أبلغ يف التحريم.28
 -3االجتامع يعترب رشطا مناقضا وغري مالئم للقرض ،جاء يف املنتقى« :وجه ذلك من جهة
املعنى :أن القرض ليس من عقود املعاوضة ،وإمنا هو من عقود الرب واملكارمة ،فال يصح
أن يكون له عوض .فإن قارن القرض عقد معاوضة ،كان له حصة من العوض ،فخرج عن
مقتضاه ،فبطل وبطل ما قارنه من عقود املعاوضة».29 .
والرشط الحاصل من جهة خطاب الوضع غري مالئم ملقصود املرشوط وال مكمل لحكمته،
بل هو عىل الضد من األول وهذا واضح عىل مبتنيات املذهب املاليك وهذا الرشط يفسد
البيع.

 -27املوافقات .55/2
 -28ينظر :املغني .6/ 437
 -29املنتقى للباجي .29 / 5
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 -4وقيل :إمنا منع منهام؛ ملا فيه من ربا الفضل ...إلخ 30وهذا ينتهض به إن تصورنا أن القرض
ملا تحول إىل بيع باشرتاط املنفعة فيه ،واستلزم تقيده بالنص فإن عدم التقيد يوقعه يف ربا
الفضل .كام ذكرنا يف خامتة الوجه األول.
 -5قيل يف تعليل التحريم أيضا أنه جمع بني عقدين متضادين :السلف معروف أرخص
فيه للحاجة إليه ،والبيع جهة وضعت للتجارة واالكتساب ،والتشاح واملعاينة تختلف
مقاصدها فال يجمع بينهام ،31وهذا واضح يف املذهب املاليك ،قال ابن العريب« :يرتتب عىل
حديث النهي عن بيع وسلف أصل بديع من أصول املالكية ،وهو أن كل عقدين يتضادان
وص ًفا ويتناقضان حكماً  ،فإنه ال يجوز اجتامعهام ،أصله البيع والسلف ،فركبه عليه يف
جميع مسائل الفقه ،ومنه البيع والنكاح ،وذلك أن البيع مبني عىل املغابنة واملكايسة،
خارج عن باب العرف والعبادات ،والسلف مكارمة وقربة ،ومن هذا الباب الجمع بني
العقد الواجب والجائز ومثله بيع وجعالة ،ويزيده عىل ذلك أن أحد العوضني يف الجعالة
مجهول ،وال يجوز أن يكون معلو ًما ،فإنه إن كان معلوما خرج عن باب الجعل ،والتحق
32
بباب اإلجارة ،وأمثال ذلك ال تحىص».
والفرق بني هذا التعليل والثالث أن األخري نظر إىل الفعل عىل أنه عقد متفرد وهو القرض
أو البيع ثم اشرتط فيه رشط آخر يتمثل يف عقد مقابل وقد يكون قرضا وقد يكون بيعا حيث
يكون األول بالتقابل ،بينام هذا التعليل اعترب بالنظر إىل أن الفعل فيه عقدان جمعا يف عقد
واحد وبينهام تباين بني ،وهذا نرجحه لشدة تأثري هذه العلة لصالح دوران الحكم مع عدمها
ووجودها نفيا وإثباتا ،وهذا يشهد له نصوص يف ربا القروض والبيوع .فتكون علة قوية أيضا
لعموميتها.
 -6اجتامعهام من باب بيعتني يف بيعة :جاء يف كشاف القناع« :إن رشط الوفاء بأنقص مام
اقرتض ،أو رشط أحدهام عىل اآلخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه ،مل يجز» ذلك ألنه
كبيعتني يف بيعة املنهي عنه.33
وهذا التعليل يشعر برتاتبية حاصلة وذلك بكون القرض جر منفعة تحول إىل بيع مقابل
بيع آخر ،وأرى أن هذا التعليل قوي إذا انعدمت محاباة يف الثمن بني املتعاقدين.
 -30العار�ضة.243-241/5 ،
 -31العار�ضة.243-241/5 ،
 -32القب�س �شرح املوط�أ843 /2 :
 -33ك�شاف القناع 3 / 304
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 -7تنايف عقد القرض مع عقد البيع ولكن ليس من وجه اإلرفاق والتشاح وإمنا من جهة جزئية
أخرى ،وهي اللزوم وعدمه ،جاء يف املنتقى« :ووجه آخر :وهو أنه إن كان القرض غري
مؤقت ،فهو غري الزم للمقرض ،والبيع وما أشبهه من العقود الالزمة -كاإلجارة والنكاح  -ال
34
يجوز أن يقارنها عقد غري الزم لتنايف حكميهام.
ويل أن أعترب هذه العلة جزءا من علة وليست مستقلة .وارتزكت عىل مفرد الفرق بني
العقدين ظنا لتأثري يف قدر من األحكام.
 -8اجتامعهام هو من باب قرض جر منفعة بدون اعتبار لنقص الثمن :ويف املهذب« :وال
35
يجوز قرض جر منفعة ،مثل أن يقرضه ألفا عىل أن يبيعه داره.
وهذه العلة نظرت إىل النتيجة حيث إن الفعل آل إىل تحقق منفعة ،وأرى أن صورتنا ال
تستوعبها من وجه ظاهر ألن النفع متحقق للطرفني ومن طرقني مختلفني.
 -9اجتامعهام هو من باب قرض جر منفعة باعتبار الرخص ،جاء يف كشاف القناع ...« :أو
36
رشط املقرض عىل املقرتض أن يبيعه شيئًا يرخصه عليه» مل يجز ،ألنه يجر به نفعا.
سبب عدم الجواز هو سد الذرائع التي توصل إىل الزيادة ،وهذه علة تدرأ الوقوع يف الربا
وهي تقوي من علة املحاباة يف الثمن.
الفرق بني السلف مبنفعة وبيع وسلف.
السلف مبنفعة هو وصف انتهايئ ،واجتامع البيع مع السلف وسيلة توصل إىل الوصف
الس َل ِف بمِ َ ْن َف َع ٍة؛
الس َل َف إنمَّ َا ُم ِن َع لأِ َدَا ِئ ِه إلىَ َّ
االنتهايئ ،وعليه كان االجتامع أقل قوة «لأِ َ َّن ا ْل َب ْي َع َو َّ
لأِ َ َّنا َن ُق ُ
الص َو ِر؛ لأِ َ َّن ُه َت ْع ِل ٌ
يل ِبا ْل َم ِظ َّن ِة َف َك َان
ول هُ َو َوإِ ْن َك َان ُم َؤ ِّد ًيا إلَ ْي ِه إلاَّ أَ َّن ُه أَ ْبينَ ُ فيِ َب ْع ِض ُّ
الش َء َق ْد َي ُك ُ
يح َوفيِ َغيرْ ِ ِه ِض ْم ِن ٌّي َو ِبأَ َّن يَّ ْ
ون َم ْق ُصودًا
أَ ْض َب َطَ ،37و ِبأَ َّن ا ْل َمن َْع فيِ َس َل ٍف َج َّر َن ْف ًعا صرَ ِ ٌ
َ
لِ َذا ِت ِه أَ ْيَ :وهُ َو َس َل ٌف بمِ َ ْن َف َع ٍة َو َق ْد َي ُك ُ
ون َو ِسي َل ًة َكا ْل َب ْي ِع َو َّ
الس َل ِف َف َب َّينُوا أ َّن ُك اًّل ِم ْن ُهماَ َي ْق َتضيِ
ا ْل َمن َْع ا ِّت َفا ًقا َف َل ْو ا ْق َتصرَ َ َعلىَ َما ُي ْق َصدُ لِ َذا ِت ِه لَ ْم َي ْل َز ْم َكثرْ َ ُة ا ْل َق ْص ِد ِفيماَ ُي ْق َصدُ َو ِسي َل ًة ضرَ ُ و َر َة أَ َّن
اص ِد أَ ْق َوى ِمنْ َق ْص ِد ا ْل َو َسا ِئ ِل».38
َق ْص َد ا ْل َم َق ِ
 -34املنتقى للباجي .29 /5
 -35املهذب لل�شريازي .304/1
 -36ك�شاف القناع . 3 /304
 -37مواهب اجلليل .391/4
 -38اخلر�شي .65/4
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 -10خشية املحاباة املفضية إىل الغرر يف الثمن «فألنه» ُي ْق ِرض ُه َعلىَ أَ ْن ُي َحا ِبيه فيِ ال َّث َمن
َف َيد ُْخل ال َّث َمن فيِ َح ّد ا ْل َج َهالَة .يقول اإلمام الشافعي يف األم« :والبيع والسلف الذي نهى
عنه أن تنعقد العقدة عىل بيع وسلف ،وذلك أن أقول :أبيعك هذا بكذا عىل أن تسلفني
كذا وحكم السلف أنه حال ،فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ،والبيع ال يجوز إال
أن يكون بثمن معلوم» ،39ويف الحاوي للاموردي« :مسأل :قال الشافعي رحمه الله تعاىل:
«نهى رسول الله صىل الله عليه وسلم عن بيع وسلف( ،قال الشافعي) وذلك أن من سنته
صىل الله عليه وسلم أن تكون األمثان معلومة ،والبيع معلوما ،فلام كنت إذا اشرتيت منك
دارا مبائة عىل أن أسلفك مائة كنت مل أشرتها مبائة مفردة ،وال مبائتني ،واملائة السلف عارية
له ،بها منفعة مجهولة  ،وصار الثمن غري معلوم» .قال املاوردي :وهذا صحيح  ..وصورته:
أن يقول قد بعتك عبدي هذا مبائة عىل أن تقرضني مائة ،وهذا بيع باطل ،وقرض باطل:
ألمور منها:
 نهي النبي صىل الله عليه وسلم عنه. ومنها نهيه عن بيع ورشط. ومنها نهيه عن قرض جر منفعةوما ذكره الشافعي من املعني املفيض إىل جهالة الثمن ،وذاك أن البائع إذا رشط لنفسه
قرضا صار بائعا سلعته بالثمن املذكور ومبنفعة القرض املرشوط ،فلام مل يلزم الرشط سقطت
منفعته من الثمن ،واملنفعة مجهولة ،فإذا سقطت من الثمن أفضت إىل جهالة نافية ،وجهالة
40
الثمن مبطلة للعقد»
ولعل هذا التعليل له اعتبار بناء عىل أن الجمع بني البيع والسلف من باب عقدين يف عقد
وهو باب لظواهر الغرر أكرث منه باب لظواهر الربا.
تعليق اجاميل
إن تعدد العلل لحكم واحد ال ميتنع ،ألن العلة مام يدخلها االجتهاد سواء كان منصوصا
عليها أم مستنبطة ،وذكرها جميعها مفيد ما دامت ال تغري من األصل الواحد وهي تعليالت
متكاملة يف مجاريها وليست متناقضة وكلها تثبت يف الفرع املبحوث فيه عىل وجه يجعل
الفعل حراما.
والحكم وإن كان يستند إىل مجرد الذكر فإن فيه تنبيها عىل أوصاف مناسبة تكون مبتناة
للحكم وهذا ما يعضد منحانا يف هذه البحث ،حيث التعدد يفيد تعدد املراتب ،ولكن مراتب
العلل يف إفادة الحكم متقاربة ،وال يرض إن تفاوتت عن رضوب يف الخفاء ،ومل نغفل عنها.
 - 39الأم 76/3
 -40احلاوي.547/8
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صورة املسألة ومبتنى املآل.
اعتبار املآل رضورة لتنزيل الحكم الرشعي وال بد من سلوكه ،ويصفه الشاطبي بوصف دقيق
وعميق ،فيقول« :وهو مجال للمجتهد صعب املورد إال أنه عذب املذاق محمود الغب جار
عىل مقاصد الرشيعة» 41واعتامدنا عليه اقتضته الغايات اآلتية:
 تحقيق التناسب بني أفعال املكلفني ومقاصد الشارع يف الظاهر والباطن. اعتباره وسيلة تدرأ استعامل الحيل ألن ال عربة بالحيل يف الدين. درء إخفاء مقاصد املكلفني الفاسدة. اعتباره مسلكا يقي من الوقوع يف الرضر.والقصد من ذكر هذا املبتنى هو التأكيد عىل أن الجمع بني الخدمات والقرض أو اشرتاط
القرض مقابل قرض آخر ،من الوسائل التي هي مرشوعة يف أصلها انفرادا ،لكنه ما دام النظر
أمثر لنا نتيجة تبني أن هذه الوسائل بوجهيها السابقني قد تفيض ظنا إىل املفسدة ،فيكون
حكم املسألة حينئذ التحريم ،ألن انتاج التسبب للمفاسد منهي عنه وإيقاع السبب مبنزلة
إيقاع املسبب .والوسيلة تأخذ حكم املقصد ،فيصبح السبب غري مرشوعا باعتبار املقصد .ألن
عدم مراعاة ذلك يفيض إىل انخرام مقاصد الرشيعة قطعا أو ظنا ،وهو هاهنا حفظ الدين
من وجه ،وحفظ املال من وجه ثان عىل جهة العدم ،واعتبار الظن واجب ،يقول الشاطبي:
«فإن الشارع قد أجرى الظن يف ترتب األحكام مجرى القطع ،فمتى ظن وجود سبب الحكم
استحق السبب لالعتبار؛ فقد قام الدليل القطعي عىل أن الدالئل الظنية تجري يف فروع
الرشيعة مجرى الدالئل القطعية».42
إذن فأفعال املكلفني قد يحكم عليها باملرشوعية لتحقق املصلحة التي تستجلب ،وقد يحكم
عليها بعدم املرشوعية لتحقق املفسدة التي يجب أن تدرأ ،وال يشرتط حصول القصد ألن
الذرائع تسد إن توفر سببها ،ولوغاب القصد عنها ولكن «يالحظ أن الذريعة وإن غاب عنها
القصد ابتداء ،فهي قد تستدعي القصد الحقاً .فيكون العمل يف البداية بدون قصد ،ثم مع
التجربة والتكرار يصبح املآل مقصوداً ابتداء» 43واألكيد أن الربا من أشد املفاسد التي يجب
أن تدرأ حفظا للمقاصد الرشعية.
 -41ال�سابق.195- 194/ 4 ،
 -42املوافقات.596/1
 -43قواعد الذرائع يف املعامالت املالية لف�ضيلة الدكتور �سامي بن �إبراهيم ال�سويلم �ص  49من بحوث م�ؤمتر �شورى الفقهي
اخلام�س.2013
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والحفظ لها يكون بأمرين:
أحدهام :ما يقيم أركانها ،ويث ّبت قواعدها ،وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
والثاين :ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع ،وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم».44
فيع ّد درء املفسدة مقصداً رشع ّيا ال ميكن االستغناء عنه إذ ّإن املصلحة ال تتحقق بجلب
املنفعة فحسب .بل ّإن درأ املفسدة مق ّدم عىل جلب املصلحة يف حال التعارض والتزاحم،
و «التكليف ك ّله إما لدرء مفسدة ،وإما لجلب مصلحة ،أو لهام معا».45
وإن قيل :أن الحكم وفق مآل الفعل يفوت مصلحة ،فإننا نقول :إن املصلحة هنا مشكوك
فيها أو مظنونة ،وال يجوز تقدميها بهذا الوصف عىل اعتبار املآل ،إال إذا كانت راجحة وهذا
46
معنى قاعدة» ما أبيح سدا للذريعة ،أبيح للمصلحة الراجحة»
وإن قيل كيف توصل إىل الظن يف تقرير الحكم وفق مآل الفعل؟
نجيب عىل القول بأن كشف مقاصد املكلفني ال يشرتط فيه الترصيح بل يكتفى بتصور
النتائج من حيث اآليت:
 احتامل وقوعها ،بحيث ال يكون نادرا فإذا كان نادر الوقوع فال يؤخذ به. أن يكون محققاً ملقصد رشعي وهو ما ذكرناه سلفا فحفظ الدين من جانب العدم مطلوبكام هو من جانب الوجود.
47
 أال يؤدي اعتباره إىل تفويت مصلحة راجحة أو إىل رضر أشد» .ولهذا اعتربنا من خالل النظر يف النتائج واآلثار ،أن الباقة رؤي فيها حكم أو ترصف تر ّتب عليه
مفسدة ،وال يجوز أن مييض ذلك التـرصف ،س ّداً لذريعة الفساد الذي يؤول إليه ذلك الفعل.
ومن أمثلة الباب يف املذهب املاليك:
زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب 10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  9نقدا.
علة التحريم :سلف جر منفعة  ,سبب االعتبار :السلعة لغو  .دليل التحريم ,سد الذريعة.
وال اعتبار للقصد هنا.
يف الكتاب إذا باع سلعة بثمن إىل أجل بإذنك امتنع رشاؤك إياها نقدا بأقل من الثمن سدا
للذريعة.48
 -44املوافقات.7 /2 ،
 -45املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة.145 /1 ،
 -46اعالم املوقعني.163/2 ،
� - 47إعالم املوقعني عن رب العاملني .159 / 3 ،
 -48الذخرية 89/6
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زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب 10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  11ألجل
 6أيام.
علة التحريم :سلف جر منفعة  ,سبب االعتبار :السلعة لغو  .دليل التحريم ،سد الذريعة.
وال اعتبار للقصد هنا
		
وإذا تقرر ذلك فإن حديث« :النهى عن بيع وسلف» يصلح ألن يكون من باب النهي باعتبار
املآل ،وغري خاف أن النهي َن ْوعَانِ :
أحدهام ما يكون املنهى عنه مفس َد ًة يف َن ْفسه .
وسي َلة إلىَ ا ْلمفسد ِة وهو ما ميثله مبدأ سد الذرائع فاختص استصحاب سد
َوال َّثانيِ ما ُيكون ِ
الذرائع باعتباره مبنى لتحرير املسألة فاألخذ مببدأ سد الذرائع يكون عند رجحان أو تساوي
املفسدة مع املصلحة .هذه الوسيلة أو الذريعة ستوصل إىل املحرم قطعا أو غالبا ،فحينئذ
تأخذ حكم الحرام ،ألنها إذا كانت ال توصل إال قليال أو نادرا فجائز».49
واعتبارنا لسد الذرائع مل يكن ابتداء وإمنا انتهاء حيث إن مراعاة مبدأ سد الذرائع يأيت
الحقا عن التوصل للحكم األول وهو الجواز ،حيث سد الذرائع يقلب الحكم من الجواز إىل
التحريم .بعد املوازنة بني مصلحة الحكم املتوصل إليه ،وبني ما قد يفيض إليه تطبيق الحكم
من املفاسد بدون اعتبار ملقاصد املكلف ما إذا كان يروم املفسدة من فعله أم ال ألنه يبحث
يف الحكم وما يؤول إليه مجردا .وعليه كان تجاوز سد الذرائع موقعا يف الحيل ،قال الشاطبي:
«ومنها قاعدة الحيل فإن حقيقتها املشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز إلبطال حكم رشعي
وتحويله يف الظاهر إىل حكم آخر .فآمل العمل فيها خرم لقواعد الرشيعة يف الواقع ...ولكن
50
هذا برشط القصد إىل إبطال األحكام الرشعية».
بحيث تعترب الحيل وصفا يدلنا عىل وجود قصد االنتفاع من القرض ،وهذا كاف لتحقق
الحقيقة الرشعية يف الحكم فيكون حراما وهو ما يجعل مقدار املنفعة وطبيعتها غري ذات
أثر يف الحكم.
وعليه فكأن العميل يقرض البنك من خالل الحساب الجاري قاصدا االستفادة من الخدمات
بثمن يعتربه مقبوال بدليل أن الزبون يفتح الحساب لهذا الغرض فيصري حينئذ قرضا مقصود
االنتفاع به وهو إدخال منفعة القرض يف مثن مجمل الباقة.
 -49ينظر :الفروق للقرايف  ،266/3املوافقات لل�شاطبي.349-348/2 ،
 -50املوافقات .54/3
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وإن قيل كام يجب سد الذرائع فإنه يجب فتحها فيصبح حكم املسألة الجواز.
ونجيب بأن فتح الذرائع يكون عند وجود املصلحة الراجحة ،ويف هذا الباب يسوق القرايف
أمثلة كثرية ومتعددة منها « :دفع مال لرجل يأكله حراماً حتى ال يـزين بامرأة ،إذا عُ ِج َز عن
دفعه عنها إال بذلك ...؛ لرجحان ما يحصل من املصلحة عىل هذه املفسدة». 51
هذا إن تأكد قطعا أو ظنا أن الذرائع نفسها وسيلة رشعية ،وأن املقصد الذي من أجله انقلب
الحكم من التحريم إىل الجواز معترب رشعا ،وهذا يقتيض كون فتح الذرائع أقل مرتبة من
املقصد املعترب ،فال يجوز اعتامد وسيلة حرام للوصول إىل مندوب.
الرتجيح بالتحريم اعتبارا لألحوط.
نعرف للرجحان من خالل اعتبار األحوط وصوال إىل املراد ألن عدم سوق ترجيحات يجعل
املسألة مباحة حيث املباح يكون حاصال عند انتفاء الرتجيح فالباقة بالوجه السابق حكمها
التحريم النطباق «أسلفني وأسلفك» «وقرض جر منفعة» ونضيف اعتبار األحوط استئناسا،
حيث الوجهان السابقان للتحريم كافيان لقوتهام واإلتيان به يفرتض التسليم بتعذر الدليل
الجزيئ أو الكيل تجوزا وإال فإن أدلة التحريم سيقت يف أكرث من مسألة يف هذا البحث.
واالحتياط تكون درجة العلم فيه أقل من مرتبة الظن ،فهو تحرز زائد عن اعتبار سد الذرائع
أو لنقل االحتياط أقوى من سد الذرائع وتطبيقه أوسع .ولكن التداخل والتضايف بينهام هو
املعترب .واعتبار االحتياط يف الرتجيح ملا ميثله من «حفظ النفس عن الوقوع يف املآثم» .52هذا
إن سلمنا عدم املعارض الراجح ،ألنه يؤخذ به عىل هذا الحال ،يقول ابن تيمية عن االحتياط
بأنه «اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم املعارض الراجح».53
وهذا العمل مالئم لطبيعة الرشيعة حيث إنها« :مبنية عىل االحتياط واألخذ باألحزم ،والتحرز
مام عىس أن يكون طريقا إىل مفسدة ،فإذا كان هذا معلوما عىل الجملة والتفصيل ،فليس
العمل عليه ببدع يف الرشيعة ،بل هو أصل من أصولها» .54وهذا االعتبار يف الرتجيح كان
ديدن الصحابة ريض الله عنهم وهم أمئة العلم واالجتهاد ،قال الشاطبي« :إن الصحابة عملوا
عىل هذا االحتياط يف الدين ملا فهموا هذا األصل من الرشيعة ،وكانوا أمئة ُيقتدى بهم ،فرتكوا
أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غري قادح وإن كانت مطلوبة».55
 -51الفروق �أو �أنوار الربوق يف �أنواء الفروق مع الهوام�ش �أبو العبا�س �أحمد بن �إدري�س ال�صنهاجي القرايف . 62/ 2 ،
 -52التعريفات.26 ،
 -53جمموع الفتاوى ،البن تيمية.137 -138/20 ،
 -54املوافقات.85/3 ،
 -55املوافقات.102/4 ،
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وعمدنا إىل األخذ باألحوط يف مسألتنا هاته استلزمه أيضا امليش للخروج من الحل إىل الحرمة،
يقول القرايف« :يحتاط الرشع يف الخروج من الحرمة إىل اإلباحة أكرث من الخروج من اإلباحة
إىل الحرمة ،ألن التحريم يعتمد املفاسد؛ فيتعني االحتياط له؛ فال يقدم عىل محل فيه مفسدة
بأيرس األسباب ،دفعاً للمفسدة بحسب اإلمكان».
وتطبيقا لهذا جاء يف بدائع الصنائع ما يؤكد عىل االحتياط يف الربا ،حيث قال« :وأما الذي
يرجع إىل نفس القرض ،فهو أال يكون فيه جر منفعة ،فإن كان مل يجز ،نحو ما إذا أقرضه
دراهم غلة عىل أن يرد عليه صحاحا ،أو أقرضه ورشط رشطا له منفعة وألن الزيادة املرشوطة
تشبه الربا ،ألنها فضل ال يقابله عوض ،والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب .هذا
إذا كانت الزيادة مرشوطة يف القرض».56
ألن السري يف غري هذا هو توسع يف املباح عىل غري املراد ،فرتك ما ال بأس به حذرا ملا به البأس،
من مفردات االجتهاد املطلوبة ،ملا رواه الرتمذي وابن ماجه عن عطية السعدي ريض الله عنه
أنه قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني ،حتى يدع
ما ال بأس به حذراً مام به بأس» ،57فام ينبغي للمجتهد أن يسلك سبيل التوسع إال إذا ربط
الحكم بالعلة ،ألن أصل املعامالت أنها معقولية املعنى ،يقول الشاطبي« :االلتفات إىل املعاين
اعتمد عليه العقالء حتى جرت بذلك مصالحهم» ،58وضبط األمر واعتباره مفيد ورضوري
للوصول إىل حكم مناسب يوافق مقاصد الرشيعة ،فنظر املتسبب إىل مآالت األسباب؛ فرمبا
كان باعثا له عىل التحرز من أمثال هذه األشياء.
الرتجيح اعتبارا للتهمة:
الرتجيح باعتبار التهمة معترب عند أهل الفقه ،ويف املقدمات« :مراعاة التهمة أصل يبنى عليه
الرشع» ،59واجتامع البيع والسلف يصلح جزئيا لألصل ،ألن االتهام عىل الجمع مؤثر ،والواقع
يدلنا عىل أن البنوك اإلسالمية وكذا الزبائن يقصدون التعاقد بالوجه املذكور وقد انترشت
املعاملة فعال ،وهذا يقوي من الرتجيح بالتهمة للتأكيد عىل التحريم ،فاجتامع القرض املجاين
مع البيع إن كان املقصود من االشرتاط هو الحصول عىل فائدة ضمنية عىل القرض من خالل
البيع .فإذا كان هذا هو املقصود ،فاملعاملة مح ّرمة». 60
 -56بدائع ال�صنائع ،عالء الدين الكا�ساين.395/7 ،
�ص َّلى اللهَّ ُ عَ َلي ِْه وَ�سَ َّل َم بَاب مَ ا جَ ا َء فيِ ِ�ص َف ِة �أَوَانيِ الحْ َ ْو ِ�ض،
ول اللهَّ ِ َ
� -57سنن الرتمذيِ ،ك َتاب ِ�ص َف ِة ا ْل ِقيَامَ ِة وَالر ََّق ِائ ِق وَا ْل َور َِع عَ ْن ر َُ�س ِ
رقم.2355 :
 -58املوافقات.80/2 ،
 -59املقدمات املمهدات البن ر�شد .84/1
 -60قواعد الذرائع يف املعامالت املالية لف�ضيلة الدكتور �سامي بن �إبراهيم ال�سويلم �ص  65من بحوث م�ؤمتر �شورى الفقهي
اخلام�س 2013
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ولهذا الجمع بني السلف والقرض محرم باعتبار التهمة أيضا التي تجر املنفعة وتقصد من
املتعاقدين ،ففي الرشح الكبري« :ومن ذلك بيع جائز يف الظاهر يؤدي إىل بيع وسلف فإنه
مينع للتهمة عىل أنهام قصد البيع والسلف املمنوع  .61كأن يبيع سلعتني بدينارين لشهر ثم
يشرتي إحداهام بدينار نقدا فآل أمر البائع إىل أنه خرج من يده سلعة ودينارا نقدا أخذ
عنهام عند األجل دينارين أحدهام عن السلعة وهو بيع واآلخر عن الدينار وهو سلف،62
وهو اعترب عند املالكية سببا العتبار سد الذرائع يف عدد من صور بيوع اآلجال« :لتطرق
التهمة بأنهام قصدا إىل ظاهر جائز ليتوصال به إىل باطل ممنوع حس ًام للذريعة،63
إذن فإن اعتبار التهمة يف الحكم مطلوب ألنها تقدح يف الترصفات ،وتصلح البتناء الحكم عليها،
ولهذا كان بيع العينة حراما ،ففي الفروق« :ومن ذلك أن من باع سلعة بعرشة دراهم إىل شهر
ثم اشرتاها بخمسة قبل الشهر فاملك يقول :إنه أخرج من يده خمسة اآلن ،وأخذ عرشة آخر
الشهر ،فهذه وسيلة لسلف خمسة بعرشة إىل أجل توسال بإظهار صورة البيع لذلك ،64.ويف
َّاس إلَ ْي ِه لأِ َ ْج ِل ال ُّت ْه َم ِة َو َظ ِاه ُرهُ َ ،وإِ ْن لَ ْم َي ْق ِصدْهُ
حاشية الدسوقيُ « :م ِن َع ا ْل َب ْي ُع ا َّل ِذي َكثرُ َ َق ْصدُ الن ِ
َفا ِع ُلهُ» 65وينبغي التأكيد يف هذا أن القصد العتبار التهمة يف الجمع بني البيع والسلف هو إذا
كان الدخول عىل رشط الجمع بني البيع والسلف ال تهمة نفس البيع والسلف.
معارضتان ونقضهام:
 -1القرض أصل والبيع تابع ،والعربة باألصل وليس بالتابع.
إن قيل بأن القرض غري مقصود للبنك بل الخدمات التي يربح منها ،خاصة تلك التي تبقى
ممتدة زمنا كالبطاقات ،فحينئذ يقرر الحكم بالجواز ،اعتبارا لقاعدة« :العربة باألصل وليس
التابع»« .واملقاصد معتربة يف الترصفات» .66و «العقود ال تعترب باللفظ وإمنا تعترب باملعنى» ،67
وأن املسألة« :إذا دارت املسألة بني مراعاة اللفظ ومراعاة القصد فمراعاة القصد أوىل».68
يجاب عن هذا القول بأنه منقوض أوال لكون القرض قد جر منفعة للمقرض الذي هو الزبون
بغض النظر عن توفر قصد البنك ألنه وصف غري مؤثر يف القرض ،فالخدمات هي منافع
متمحضة عىل القرض ،ثم إنها مشرتطة يف بداية التعاقد؛ فحينئذ يقرر الحكم بعدم الجواز.
 -61ال�شرح الكبري للدردير.76/3 ،
 -62ال�سابق.76/3 ،
 -63جامع الأمهات � ،أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر الكردي املالكي املعروف بابن احلاجب .352، / 1 ،
 -64انظر  :الفروق.33 ،32/2 ،
 -65حا�شية الد�سوقي76/2
 -66املوافقات 324/3
 -67املنتقى .54/3
 -68املعيار 95 /4
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ومنقوض ثانيا بأن قاعدة« :العربة باألصل وليس بالتابع» محلها البيوع فيام يدخل فيه الغرر
باألوصاف املؤثرة ،واملتمثلة يف املعقود عليه وليس الربا ،والذي منه اجتامع القرض مع البيع
لورود النص فيها والختالف عللها املذكورة سلفا واملبتناة عىل مراعاة مقاصد الرشيعة .ألن
«قـصد الشارع من املكلف هو أن يكـون قصده يف أفعـاله موافقا وتـابعا لقصـده تعـاىل مـن
التكليـف ،والفعـل ال يحكم بصحته وجوازه إ ّال إذا كان عىل أصل املرشوعية يف ظـاهره وباطنه؛
ألن األحكام ليست مقصودة ألنفسها ،وإمنا قصد بها املصالح التي شرُ ّعت من أجلها ،فإذا كان
العمل يف ظاهره مرشوعا؛ لكنه يف باطنه عىل غيـر ذلك كان غري صحيح وغري مرشوع».69
ومنقوض ثالثا :وهذا النقض مبني عىل التسليم الجديل ،ومجراه أن التابع قد يكون مام
ميكن أن ينفصل عن األصل ،وقد يكون مام ال ميكن أن ينفصل عن األصل ،ففي الحالة األوىل
الغالب فيه االشرتاط بحيث يشرتطه املتعاقدان ويقصدان إدخاله وهو الحاصل يف اجتامع
القرض مع بيع الخدمات.
وغري خاف أيضا أن التحاق التابع باألصل بسبب رفع املشقة التي تحصل عند االنفصال بني
األصل والتابع وهو غري حاصل يف مسألتنا؛ حيث األصل هو الفصل فيمكن الفصل بني القرض
ولوازمه من الشيكات والبطائق  ...مع السحب عىل املكشوف وليس الجمع ،ومن املعلوم
أن التعليل بالتخفيف من املشاق ضعيف ال ينهض تعليال معتربا ،وهو ما يفهم من معنى
اعتبار القاعدتني.
ومنقوض رابعا :اعتبارا لفقد القاعدة تأثريها وذلك إذا كان التابع مقصودا وهو الحاصل؛
حيث القاعدة مرتبطة بالثمن ،فاألصل أن التابع ليس له حظ من الثمن وغري حاصل هنا وال
يصلح أن يتعاقد عليه وحده.
ومنقوض خامسا :لكون هذا النقض مبنيا عىل أن قاعدة التابع واملتبوع واردة عىل تالزم بني
شيئني :أحدهام جائز واآلخر غري جائز يف حالة االنفراد ،وهو ما يفهم من كالم الشاطبي رحمه
الله حيث يقول« :األمر والنهي إذا تواردا عىل متالزمني فكان أحدهام مأمورا به واآلخر منهيا
70
عنه عند فرض االنفراد وكان أحدهام يف حكم التبع لآلخر».

 -69املوافقات . 246/2 ،
 -70املوافقات457/1 ،
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 -2معارضة ونقضها :القرض قليل والبيع كثري :فاألقل تبع لألكرث
لعل أحدا يف هذا املقام يستشعر إشكاال يعتمده لالستدالل عىل الجواز ،مفاده :أن الحساب
الجاري قد يحتوي عىل مبلغ ليس ذا بال ،بحيث ال يفيد البنك إال يسريا أو تنعدم الفائدة
البتة ،فيكون القصد هو بيع الخدمات املرتتبة عىل الحساب الجاري من الشيكات والبطاقات
وغريها ،فحينئذ يقرر الحكم بالجواز اعتبارا لقاعدة« :القليل تابع لألكرث».
وهذا القول من عجيب األمر وهو خروج عن مسلك التحقيق ،فظنُّ القائل انطباق القاعدة
عىل القرض الذي يجر منفعة ،منقوض من جهتني:
األوىل :محل القاعدة هو البيع وليس القرض.
الثانية :قصد املتعاقدين عىل القليل حاصل ملا له من حظ من الثمن ،بدليل إدخاله يف الباقة
واتفق عىل ذلك ،فإن مل يكن له حظ فحينئذ للقائل أن يورد املورد السابق ،وهذا ما يفهم
من عبارات الفقهاء ،فقد جاء يف البحر الرائق« :االتباع ال قسط لها مام يقابل باألصل ألنها
مل تدخل تحت العقد مقصودا». 71
فاستبان من ذلك أن ما ذكر من سبب الجواز تعليال بالقاعدة ليس باملريض يف مساق التحقيق
فكان تقديرا غري منصب عىل محل القاعدة.
ويف خامتة املسألة األوىل لنا أن نذكر ما ييل:
 -1الباقة بالوصف املذكور غري جائزة .من وجهني أصليني :وهام وجه القرض الذي جر منفعة،
ووجه اجتامع البيع مع السلف .وغري جائزة كذلك من وجه اعتبار املآل وما يف حكمه.
 -2املخرج الرشعي هو فصل العقود وال تكون يف باقة واحدة بحيث يتعاقد الحقا عىل بطاقة
االئتامن ،ويتعاقد عىل الحساب الجاري وحده دون بقية الخدمات لتحقيق الفصل.
 -3درجة التحريم متعددة وفق نوع الدليل ووجهه.
 -4تداخل العلل يف الحكم الواحد مفيد يف أحايني عديدة.
 -5الرشيعة تحيط الحكم الرشعي بأوجه مختلفة أمرا أو نهيا.
 -6للقصود أثر يف بناء الحكم ولكن ليس دامئا.
 -7أدلة الرشع متناسقة وخادمة لبعضها البعض.
 -8التعليل بالقواعد محمود برشوط.
 -71البحر الرائق  ،ابن جنيم احلنفي .323/8
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املسألة الثانية :اجتامع الرصف ببدل املثل مع اإليداع يف الحساب الجاري
تصوير املسألة:
تصوير املسألة يكون عىل أكرث من وجه ،ومنها ما ييل:
زيد فتح حسابا جاريا يف بنك الهدى بعملة الدرهم ثم أىت مببلغ من الدوالر ،أو من خالل
بطاقة .لوضعه يف الحساب ،فاشرتط عليه رصف املبلغ بعملة الدرهم ببدل املثل.
وبهذا التصوير نورد إيراد صفة املسألة بالصيغة اآلتية:
 أقرضك برشط الرصف .وكالهام حال أو أحدهام سابق عىل اآلخر لكنه مرتتب عنه ،واملقرضهنا اشرتط رشطا يناقض مقصود القرض .وفهم هذا النعقاد العقدة عليهام معا فهام
مقصودان ومعتربان عند املتعاقدين.
 اقرتض منك برشط الرصف .وكالهام حال أو أحدهام سابق عىل اآلخر لكنه مرتتب عنهبالرضورة والتالزم.
الحكم الرشعي وفق سد الذرائع وفتحها:
الحكم الرشعي املخصص لهذه النازلة وإن كان يعتمد عىل ما ذكرناه يف مسألة الباقة غري أنه
تتميام للفائدة ،فإنه ال بد من استيفاء املطلوب بالقضايا اآلتية:
أوال :تعدد مناطات املسألة وتدافعها:
مبا أن الحاصل هو الجمع بني الرصف والقرض عىل الرشط أو العرف فإن ذلك علة عىل
التحريم كام سقناها سلفا ،ألن الرصف من البيع ،بل هو أقوى منه يف بعض األحكام ،حيث
إن االجتامع وصف مؤثر واعتربه الشارع بعينه علة للحكم ذاته ،فصار الحكم منوطا به.
ولكن هذا املناط غري منقطع باملناطات والصفات األخرى ،فإن لها تأثريا حتام فهي متضمنات
معتربة ،ولقد قلنا بأن العلل الفقهية يف مسألتنا خادمة ألصل النص وال تخصصه وال تعكر
االستدالل مبنطوقه.
ثانيا :االستدالل بالربهان االعتاليل:
ولنا أن نصل إىل الحكم أيضا سريا عىل طريق الربهان االعتاليل بالشكل اآليت:
الجمع علة الربا [أو علل أخرى ]،والجمع موجود يف نازلتنا فيجري الحكم نفسه عليه.
وإن قيل ال نسلم بعلة الجمع ،فحينئذ تسقط النتيجة لسقوط املقدمة األوىل.
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ولنا أن نقول :إن املنازعة مقبولة ولكن إن احتكمنا إىل األدلة الرشعية فإننا نجدها ال تخدم
إال الطريق الذي سلكناه.
ثالثا :االستدالل عىل الحكم بخاصية النازلة.
إن األصل يف اختيار العقد أنه يكون عىل جهة اإلفراد ،حيث إن عمد املتعاقدان إىل إضافة
غريه ،فإن ذلك مقصود ،أمال يف تحصيل ما ال ميكن تحصيله من العقد املنفرد ،وهذا من
عوارض املسألة التي تعترب أدلة عليها.
والظاهر أن األخذ بحديث النهي عن بيع وسلف ال يفيض إىل الحرج ،ومن ثم يبقى عىل
منطوقه ،ألن الخروج عن العموم معترب إذا أفىض إىل الحرج ،فـ «األصل إذا أدى حمله عىل
عمومه إىل الحرج فهو غري جار عىل استقامة».72وهذا ما يسمى باالستدالل عىل اليشء
بخاصيته ،وأنها مقصودة للمتعاقدين اعتبارا ومنفعة.
رابعا :املنع بدليل سد الذرائع
وعليه نصل بذلك كله إىل منع املسألة وفق سد الذرائع؛ فاملتأمل يف هذا مستصحبا اتفاق
أهل العلم عىل تحريم الجمع 73باعتباره علة أصلية سيجد أن هذا يدخل فيام «يكرث ويعلم
عىل القطع والثبات أن الرشع حكم فيها باملنع ألنها ذرائع املحرمات والربا أحق ما حميت
مراتعه وسدت طرائقه».74
خامسا :حكم املسألة من سد الذرائع إىل فتحها ثم إىل سدها:
عرض النازلة من جهة فتح الذرائع واجب ألمرين اثنني:
األول :أن األحكام منوطة بتحقيق مصلحة اإلنسان ،واألخذ بفتح الذرائع يؤدي إىل جلب
املصالح وتحقيق املقاصد .وفتح الذرائع لها عالقة واضحة باملقاصد فذريعة املحرم قد تكون
محرمة ووسيلته غري محرمة؛ فتفتح ،وذلك إذا أفضت إىل مصلحة رشعية راجحة كام سبق
الحديث يف مسألة الباقة.
الثاين :الوصول إىل حكم مناسب للمصالح الرشعية الراجحة يعتمد عىل تيقن أو ظن أنه ال
تحصل إال بفتح الذرائع ،فكأن فتح الذريعة فعال ووسيلة وحيدة والزمة للوصول إىل مأمور به.
فالنظر إىل الوجه اآلخر من املسألة يفيدنا أن الرصف ببدل املثل ينفي وجود منفعة ألحدهام
 -72املوافقات230/2
 -73يقول القرطبي يف اجلامع :واتفق العلماء على منع اجلمع بني بيع و�سلف « 524/1
 -74اجلامع لأحكام القر�آن ،القرطبي.614/1
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وهو الذي ال يقتضيه الحساب الجاري ،وعليه تكون املسألة جائزة فتحا للذريعة.
غري أننا نؤكد عىل أن اعتبار فتح الذرائع يستلزم مراعاة أمرين:
األول :التأكد من أن الذرائع نفسها وسيلة رشعية وهذا غري ظاهر عندنا يف نازلتنا.
الثاين :املقصد الذي من أجله انقلب الحكم من التحريم إىل الجواز معترب رشعا ،وهذا يقتيض
كون فتح الذرائع أقل مرتبة من املقصد املعترب ،فال يجوز اعتامد وسيلة حرام للوصول إىل
مندوب .وهذا ظاهر يف النازلة حيث البديل متوفر واالنسالخ من الرشط ممكن.
معارضة يف مساوقة ثبوت انتفاء املحاباة
إن قيل :إن بعض أهل العلم ذهب إىل أن املراد بالحديث هو تحقق رشط فيه منفعة ألحد
املتعاقدين ال يقتضيه العقد ،حيث يف املسألة منفعة للمتعاقدين معا.
ونقول :هذا الحكم يسلم به إن مل نعترب علال أخرى سقناها يف حكم الباقة .ومل نستحرض
مقصد الرشيعة من تحريم الربا ودرجته وما ورد فيه من تحذير ،وهذا ما يجعل فتح الذرائع
ليس مدخال آمنا ،فنصري إىل سدها مرة أخرى .ألننا نرى -والله أعلم -أن الجمع نفسه تهمة
صالحة للتعليل بها ،وليس كام يفهم من كون املحاباة يف الثمن هي العلة األظهر ،فتلك
نحسبها علة الحقة أو تهمة ترتبت عن التهمة األوىل واستلزمتها.
وهنا نرى فوائد مرجوة يف التأكيد عىل أن الذرائع ليست بابا واحدا وإمنا هي أبواب متفرقة منها:
 حصول الريبة اعتبارا ملا رواه الرتمذي وابن ماجه عن عطية السعدي ريض الله عنه أنه قال:قال رسول الله صىل الله عليه وسلم « :ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني ،حتى يدع ما
ال بأس به حذراً مام به بأس» ،75وهذا تحذير بليغ درءا للخروج عن قواعد الدين،والناس
76
مل «يرتكوا كل ما ال بأس به ،وإمنا تركوا ما خشوا أن يفيض بهم إىل مكروه أو ممنوع».
 اتقاء الشبهات وهذا ما تؤكده نصوص عديدة ،ومن ذلك حديث النعامن بن بشري ريض اللهعنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال« :الحالل بني والحرام بني ،وبينهام مشبهات ال
يعلمها كثري من الناس فمن اتقى املشبهات ،استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أال وإن لكل ملك حمى ،أال إن حمى الله
يف أرضه محارمه»  .77ومن املعلوم أن «الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيام هو مبني عىل
االحتياط» .78
وهذا كله حاصل يف صورتنا.
� -75سنن الرتمذي ،ك َتاب �ص َفة ا ْلقيَامَ ة وَالر ََّقائق وَا ْل َورَع عَ ْن ر َُ�سول اللهَّ َ للهَّ ُ
ْ�ض ،رقم:
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
�ص َّلى ا عَ َلي ِْه وَ�سَ َّل َم بَاب مَ ا جَ ا َء فيِ ِ�ص َف ِة �أَوَانيِ الحْ َ و ِ
ِ
.2355
 -76املوافقات .66/4
� -77صحيح البخاري،كتاب بدء الوحي .باب ف�ضل من ا�سترب�أ لدينه رقم50:
 -78املب�سوط لل�سرخ�سي.99/17 ،
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املسألة الثالثة :اجتامع السحب من أجهزة الرصف اآليل  ATMملرصف آخر مع
أداء عمولة املثل مقابل الخدمة
يجدر ذكر أن قصدنا من املسألة اندراجها فيام سبق من أحكام يف صور مشابهة درءا للتكرار،
تصوير املسألة:
يف املسألة صورتان:
الصورة األوىل:
صاحب الحساب الجاري يستخدم بطاقته يف جهاز رصاف لغري البنك الذي فتح فيه الحساب
الجاري ويتحمل العميل عمولة املثل يف استخدام البطاقة يف ذلك الجهاز.
توصيف العالقة:
 -1حامل البطاقة مقرض
 -2البنك الذي فتح فيه الحساب الجاري مقرتض
 -3البنك الذي سحب منه مقدم خدمة توصله ملاله ،حيث تتم املقاصة يف نفس اللحظة ليحرتز
بهذا عن القرض من البنك غري املصدر للبطاقة فهذا البنك هو قدم عمال اجارة أعامل.
وعليه يجوز أخذ املبلغ بالنسبة للبنوك املسحوب منها سواء كان مبلغا مقطوعا أم نسبة
مئوية.
الصورة الثانية:
صاحب الحساب الجاري يستخدم بطاقته يف جهاز رصاف لغري البنك الذي فتح فيه الحساب
الجاري وال يتحمل العميل عمولة املثل يف استخدام البطاقة يف ذلك الجهاز.
توصيف العالقة:
 -1حامل البطاقة له وصفان:
األول :مقرض من حيث عالقته مع البنك الذي أصدر البطاقة.
الوصف الثاين .ومقرتض من حيث عالقته مع البنك الذي سحب منه.
بالنسبة للوصف األول فال ينبغي أن يستفيد من اية رسوم يدفعها البنك عنه للبنك
املسحوب منه درءا للوقوع يف قرض جر منفعة.
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أما بالنسبة للوصف الثاين ،فال يجوز للبنك املسحوب منه أن يأخذ أية زيادة عن التكاليف
الفعلية درءا للوقوع يف الربا وإن أخذها من البنك املصدر للبطاقة فال يجوز أيضا ما دام
البنك املصدر للبطاقة سيدفعها من أجل الزبون فيكون الزبون حينئذ واقعا يف قرض جر
منفعة.
 -2البنك الذي فتح فيه الحساب الجاري مقرتض من حيث عالقته مع حامل البطاقة ومضمون
عنه من حيث عالقته مع البنك الذي سحب منه.
 -3البنك الذي سحب منه ضامن للبنك املصدر للبطاقة ومقرض لحامل البطاقة.
فيكون الحكم عدم جواز أخذ أكرث من أجرة املثل وذلك مببلغ مقطوع سدا للذريعة يف
الوقوع يف الربا.
املسألة الرابعة :اجتامع الحوالة املرصفية بعوض املثل مع اإليداع يف الحساب الجاري
تصوير املسألة:
 -1زيد من الناس عنده حساب جار فيه رصيد يف بنك الهدى وطلب من البنك نفسه أن
يحول  1000درهم إىل عمرو مقابل عمولة قدرها  10درهم وهي العمولة املتداولة.
يف هذه املسألة اشرتاط رصاحة أو عرفا ألجل فتح الحساب الجاري يف البنك ،والذي يقتيض
قيام البنك بعمل التحويل متى طلب العميل ذلك.
فهنا جمع بني قرض واملتمثل يف الحساب الجاري والحوالة باعتبارها إجارة عمل.
أو قرض بوعد ملزم من البنك بالقيام بعمل بعوض املثل.
وما يقوي هذا أن البنك قد يرفض القيام بعمل التحويل حتى بدون ابداء األسباب وليس
يف العقد ما يدل عىل ذلك .وإن وجدت عقود تدل عىل ذلك فتكون قرضا مقابل عمل
متفق عليه من حيث املبدأ ،ولكن مل ينفذ وهذا أوضح يف حالة التحويل عن طريق
الرصاف اآليل.
 -2زيد من الناس عنده حساب جار ليس فيه رصيد يف بنك الهدى وطلب من البنك نفسه
أن يحول  1000درهم إىل عمرو مقابل عمولة قدرها 10درهم .والبنك طلب من زيد أن
يودع املبلغ يف حسابه.
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وهذه مثل سابقتها مع اختالف ضعيف وهو :أن الحساب الجاري مل يكن فيه رصيد ،وعليه
فتكون أوضح يف اشرتاط القرض ابتداء ولكن إذا كان املبلغ الذي وضع كله سيحول
فسيكون الرشط حينئذ غري ذي تأثري.
 -3زيد من الناس ليس عنده حساب جار يف بنك الهدى وطلب من البنك أن يحول 1000
درهم إىل عمرو مقابل عمولة قدرها 10درهم .والبنك طلب من زيد أن يفتح حسابا جاريا
مع إيداع املبلغ فيه.
هذه املسألة واضحة يف اشرتاط القرض من أجل قيام البنك بعمل التحويل مع أخذ عمولة
عوضا عن عمل البنك يف التحويل.
فهنا اشكاالن رشعيان:
أ -جمع بني قرض واملتمثل يف الحساب الجاري والحوالة باعتبارها إجارة عمل.
ب -أخذ مبلغ عىل التعاقد وهو املتمثل يف الحوالة بدليل أن البنك سيأخذ اجره عل عمله.
وينطبق عىل حكم هذه املسألة ما ذكر سلفا
املسألة الخامسة :خطاب الضامن
طبيعة عقد الضامن:
الذين بحثوا يف خطاب الضامن كثريون وقد أكدوا أن خطاب الضامن هو مثل الضامن
املعروف يف الفقه اإلسالمي ويعني أن الضامن مستعد وملتزم ألن يدفع للدائن مبلغ الدين
إذا مل يدفع املدين ما عليه من الدين وهذا املعنى هو الحاصل يف خطاب الضامن من حيث
تعريفه ومفهومه.
وطبيعة الضامن أنه طلب للقرض من املضمون عنه واستعداد للقرض من الضامن ،وفيه
معنى االستيثاق إذا وجد قدر من قصد املتعاقدين ،ويظهر يف شكله ولكن القصد الغالب
هو القرض بدليل حصول االتفاق عىل ضامن للقرض وتسديد الضامن دين املضمون عنه
للمضمون له.
ويف البنوك الربوية يقدمون خطاب الضامن باملقابل وحكم هذا الفعل التحريم يف الفقه
اإلسالمي.
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حكم الضامن بالجعل .عدم الجواز ،قال الحطاب« :وال خالف يف منع ضامن بجعل».79
والظاهر أن الجعل يحصل عليه الضامن عند انتهاء العالقة بني املدين والدائن .وال مينع من
الحصول عليه قبل ،ألنه معلوم مسبقا.
علل تحريم الضامن بجعل وتوجيهها باملناسبة.
العلة األوىل :من أكل أموال الناس بالباطل ،وذلك يف حالة يكون املضمون عنه قد أدى ما
عليه من الدين بحيث مل يسدد الدين الضامن.
توجيه هذه العلة:
إن الضامن أخذ عوضا وفق سنن متبعة ولكن ال علة لها يف الرشع وهذا ما ستؤكده علل
اط ِل إِلاَّ
الحقة .واألصل يف هذا قوله تعاىل « :يا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا لاَ َت ْأ ُك ُلوا أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْين َُك ْم ِبا ْل َب ِ
اض ِمن ُْك ْم َولاَ َت ْق ُت ُلوا أَ ْن ُف َس ُك ْم إِ َّن ال َّل َه َك َ
أَ ْن َت ُك َ
اط ُل ،هُ َو
ان ِب ُك ْم َر ِحيم»َ 80وا ْل َب ِ
ون ِت َجا َر ًة َعنْ َت َر ٍ
ا َّل ِذي لاَ ُي ِفيدُ َو َق َع ال َّت ْع ِب ُري ِب ِه عَنْ َتنَا ُول ِا ْلماَ لِ ِب َغيرْ ِ ِع َو ٍض فيِ ُصو َر ِة ا ْل ِع َو ِض ،81.وهي آية تعترب
ات؛ واآلية نهي رصيح عن أكل مال اإلنسان بدون
اس ا ْل ُم َعا َو َض ِ
ِمنْ َق َوا ِع ِد ا ْل ُم َعا َملاَ ِتَ ،وأَ َس ِ
رضاه ،وهو نهي مطلق واألصل يف النهي التحريم ،فكل عقد فيه معنى النهي فهو فاسد ألن
النهي يقتيض الفساد؛ فالله عز وجل أمرنا أن نأكل الحالل وهو الغالب وهو األصل ،فقال
ات َّ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم
تعاىلَ « :يا أَ ُّيهَا الن ُ
َّاس ُك ُلوا ِمماَّ فيِ الأْ َ ْر ِض َحلاَلاً َط ِّي ًبا َولاَ َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِ
الش ْي َط ِ
عدو مبني».82
العلة الثانية :سلف جر منفعة .وذلك يف حالة يكون الضامن هو الذي دفع الدين.
توجيه هذه العلة:
أن الضامن أخذ عوضا وفق سنن متبعة ولها علة يف الرشع ولكنها ملغاة يف هذا املوطن،
ويف هاتني العلتني :يقول الدردير« :الغريم إن أدى الدين لربه كان الجعل باط ًال ،فهو من أكل
أموال الناس بالباطل ،وإن أتاه الحميل لربه ،ثم رجع به عىل الغريم كان من السلف بزيادة
فتفسد الحاملة ،ويرد الجعل لربه». 83

 -79مواهب اجلليل .391/4
 -80الن�ساء .29
� -81أحكام القر�آن� ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العربي  321/1 ،دار الن�شر  :دار الفكر للطباعة والن�شر  -لبنان  ،حتقيق  :حممد عبد
القادر عطا.
 -82البقرة� ،آية.168 :
 -83حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري للدردير .57/4
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العلة الثالثة :تطرق الغرر يف العوض.
توجيه هذه العلة:
إن الضامن حني يأخذ عوضا عن الضامن فليقدر ب 10دراهم مقابل ضامنه  100درهم فإنه
ال يعلم هل سيحصل عىل  10ويسلم من  100أم أنه سيخرس « 100إن ذلك من بياعات
الغرر ،ألن من أخذ عرش عىل أن يتحمل مبائة ال يدري هل يفلس من حمل عنه ،أو يغيب
فيخرس مائة ومل يأخذ إ ّال عرشة ،أو يسلم من الغرامة فيأخذ العرشة» ،84ثم أن املضمون له
ما طلب الضامن إال ملظنة عدم الوفاء من املضمون عنه.
العلة الرابعة :الضامن معروف رشط لصحته عدم الزيادة.
توجيه هذه العلة:
يقول األبهري« :ال يجوز ضامن بجعل ألن الضامن معروف وال يجوز أن يؤخذ عوض عن
معروف وفعل خري كام ال يجوز عىل صوم وال صالة ألن طريقها ليس لكسب الدنيا  85:وقد
ورد أن» ثالثة أشياء ال تفعل إال لله سبحانه وال يجوز أخذ األجرة عليها أحدها الضامن والثاين
رفق الجاه والثالث القرض وقد جمعها شيخنا العامل املتفنن املرحوم بفضل الله وكرمه أبو
محمد سيدي عبد الواحد بن عارش يف بيت فقال :القرض والضامن رفق الجاه*** متنع أن
ترى لغري الله .86
العلة الخامسة :الضامن منفعة غري قابلة للعوض.
توجيه العلة:
وسكناها
إن «املنافع واألعيان ثالثة أقسام :منها ما اتفق عىل صحة قبوله للمعاوضة كالدار ُ
ومنها :ما اتفق عىل عدم قبوله لها كالدم والخنزير وامليتة ونحوها من األعيان والقبل والعناق
والنظر إىل املحاسن من املنافع ولذلك ال يوجب فيه عند الجناية عليه يشء ولو كان متقوماً
ألوجبنا القيمة كسائر املنافع ومنها :ما اختلف فيه كاألزبال وأرواث الحيوان من األعيان
واألذان واإلمامة من املنافع فمن العلامء من إجازة ومنهم من منعه إذا تقرر هذه القاعدة
فالضامن يف الذمم من قبيل ما منع الرشع املعاوضة فيه وإن كان منفعة مقصودة للعقالء
كالقبل وأنواع االستمتاع مقصود للعقالء وال تصح املعاوضة عليها فإن صحة املعاوضة حكم
رشعي يتوقف عىل دليل رشعي ومل يدل عليه فوجب نفيه أو بالدليل الثاين وهو القياس عىل
تلك الصور ال لنفي الدليل املثبت» .87
� -84شرح ميارة .55/2
 -85التاج والإكليل ملخت�صر خليل ،حممد بن يو�سف بن �أبي القا�سم العبدري �أبو عبد اهلل .111/5
� -86شرح ميارة الفا�سي �أبي عبد اهلل حممد بن �أحمد بن حممد املالكي .191/1
 -87الذخرية .238/5
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هذا وإن الناظر يف كل العلل سيجد إحاطة الحكم بتعدد علل وكلها مفسدة .فيقوى حكم
التحريم عىل غريه.
تحريم الضامن بجعل بني سد الذرائع واعتبار التهمة:
أظن أن تحريم الضامن بجعل يكون مرده أمرين:
األول :سد الذرائع:
الثاين :اعتبار التهمة.
فبالنسبة لألوىل:
فمبتناها عدم اعتبار القصد حيث ينقطع عن سد الذرائع وينفصل عنه الرتباطه بالشكل
واملآل والغري ،ألن ما طريقه املصالح وقطع الذرائع ال يخصص يف موضع من املواضع .ومن
املعلوم أن سد الذريع نعتربها عند عدم وجود علة ظاهرة .ولهذا العلل كلها مستنبطة
وليست نصية.
والنظر يف كتب الفقه سنجد ما يدلنا عىل العالقة بينهام :
 جاء يف منح الجليل« :سلم يشء يف أقل أو أدىن منه من جنسه ألنه ضامن بجعل وإن ملينصا عليه سدا للذريعة إال أن تختلف املنفعة باختالف أفراد الجنس الواحد فيجوز سلم
بعض أفراده يف بعض آخر مخالف فيها أكرث أو أقل أو أجود أو أدىن منه ألن اختالفها يصري
إفرادا لجنس الواحد كجنسني .88
 ويف بلغة السالك :قوله( :وما أدى إىل الحرام حرام) :فالحرام؛ كسلف جر نفعاً أو ضامنبجعل أو رشط بيع وسلف أو رصف مؤخر أو بدل مؤخر أو فسخ ما يف مؤخر أو غري
ذلك .89»...
أما بالنسبة للثانية:
فمبتناها هو التهمة فحينئذ يكون سبب تحريم الضامن بجعل هو التهمة التي تكون قابلة
للتعميم وقد يؤول اآلمر إىل دفع الدين ،فيكون قد أخذ قرضه مضافا إليه مقابل الضامن.
فالتهمة تعترب اعتبارا ملصلحة الغري ،واعتبارها هو استثناء حيث تكون املسألة يف أصلها جائزة
ولكن اعتبار التهمة جعلتها محرمة.
 -88منح اجلليل .344/5
 -89بلغة ال�سالك �أحمد ال�صاوي .69/3
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تطبيقات يف املصارف اإلسالمية بني األصل واملآل

ومن أمثلة هذا يف املذهب املاليك:
-1زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب 10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب 10نقدا.
 -2زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب 10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  11نقدا.
 -3زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب  10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب 10ألجل
 5أيام.
 -4زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب 10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  9ألجل
 3أيام.
 -5زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب  10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب 10ألجل
 3أيام.
 -6زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب 10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  9ألجل
 3أيام.
 -7زيد باع هاتفا باألجل  5أيام لعمرو ب 10درهم ثم اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  11ألجل
 3أيام.
وهذه الصور محرمة كلها :ملن يتهم عىل ضامن بجعل ،وإال فإن التهمة إذا انتفت تصري الصور
جائزة.
وهنا ال بد أن تكون التهمة قوية ،فاملالكية -ولست متأكدا عند غريهم -يعتربون التهمة يف
الضامن بجعل إذا كانت قوية فإذا كانت ضعيفة فال تعترب.
جاء يف الذخرية« :ميتنع اشرتاط ضامن ما يتأخر قبضه ليومني ألنه ضامن بجعل إال يف العني
ألنها ال تتعني وجوزه غريه يف الجميع إذا ُحبس لركوب أو خدمة لقرب األجل أو ألنه ملا اشرتط
الركوب فهو كاملكرتي لذلك ومقتىض هذا :الجواز يف القليل والكثري غري أن التهمة يقوى
بجعل».90
القصد إليها يف البعيد يف الضامن ُ
 وجاء يف الرشح الكبري للدردير(« :كضامن بجعل) أي كبيع جائز يف الظاهر يؤدي لذلككبيع ثوبني بدينار لشهر ثم يشرتي منه عند األجل أو دونه أحدهام بدينار فيجوز وال
ينظر لكونه دفع له ثوبني ليضمن له أحدهام وهو الثوب الذي اشرتاه مدة بقائه عنده
باآلخر لضعف تهمة ذلك لقلة قصد الناس إىل ذلك وأما رصيح ضامن بجعل فال خالف يف
منعه ألن الشارع جعل الضامن والجاه والقرض ال تفعل إال لله تعاىل فأخذ العوض عليها
سحت».91
 -90الذخرية .478/5
 -91ال�شرح الكبري للدردير .77/3
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وهذا سقناه من أجل إظهار النظر الفقهي ،وإال فإن الضامن بجعل كام يف حالة خطاب
الضامن ال يستدعي استحضار التهمة يف تنزيل الحكم ألن القصد معرب عنه فالطرفان يقصدان
ذلك ويرصحان به ،ويؤكد هذا القوانني التي تعترب الضامن تعهدا .وقال ابن بشري «ينبغي أن
الخالف خالف يف حال فمتى ظهر القصد منع».92
حكم الضامن بالجعل وفق مقتضيات الحكم الوضعي.
املألوف األصويل يباين بني الحكم التكليفي والحكم الوضعي ،فاألول مرتبط بفعل املكلف
وقدرته وعلمه ،بينام الحكم الوضعي فاألصل فيه أنه غري مرتبط بفعل املكلف وقدرته وعلمه،
حيث هو إخبار فحسب ،وسمي بذلك ألنه يشء وضعه الله تعاىل يف رشائعه (أي جعله دليال
وسببا ورشطا) ال أنه أمر به عباده وال أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع . 93
وحكم الرشط والسبب واملانع حاصل بوضع الرشع ،وهي تتقدم عىل الحكم التكليفي.
وعلة ذلك يتقرر لدينا أن القرض بدون جر املنفعة رشط لصحته من أجل أن يحقق مقصوده،
فالرشيعة نصبت للقرض رشط عدم جره للمنفعة وانعدامه يؤدي إىل الفساد النعدام تحقق
مقاصد الرشيعة .فيكون الضامن بجعل فاسدا النعدام توفر الرشط.
وهنا ملحظ معترب وهو أن الرشط يأخذ حكم العلة؛ فإذا فقد رشط التربع يكون سببا لتحريم
القرض.
هذا وبالله التوفيق.

 -92مواهب اجلليل .391/4
 -93ينظر �شرح تنقيح الف�صول للقرايف �ص.68 :

