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بسم الله الرحمن الرحيم

احل��م��د لله وال��ص��اة وال��س��ام على رس���ول ال��ل��ه وع��ل��ى آل��ه وصحبه وم��ن وااله، 
وبعد.

الشائكة والعميقة،  املوضوعات  التمويل اإلسامي من  املخاطر في  فموضوع 
وف���ي ال��وق��ت نفسه تشتد احل��اج��ة مل��ع��اجل��ت��ه ع��م��ل��ي��ًا. ل��م ي��ك��ن خ��اف��ي��ًا ع��ل��ى علماء 
ذل��ك، حتى  على  املترتبة  العملية  واملنافع  املخاطر  أهمية جتنب  اإلس��ام��ي  الفقه 
ص��رح القرافي رحمه الله ب��أن الضمان، وه��و من أب��رز ص��ور حفظ امل��ال، مقصود 
للعقاء)1(. لكنه لم يخف عليهم أيضًا أن هذا الباب قد يؤدي بسهولة إلى الغرر 
الفاحش والقمار الذي يؤدي إلى أكل املال بالباطل، وينتهي إلى أن يترتب عليه 

من املخاطر ما هو أكبر مما مت التعاقد لتجنبه. 
وهذا احلد الفاصل للتمييز بني املخاطر الضرورية للنشاط االقتصادي واملخاطر 
قال أحد خبراء  واالقتصاديني. حتى  القانونيني  الضارة أشكل على كثيرين من 
القانون: "قضية القمار مت ابتاعها وحتييدها كما لو كانت قد ُحلت، على الرغم 

من أنه ال توجد صيغة متيز بني املقامرة وبني توزيع املخاطر" )2(.
ولوال أن الله تعالى من علينا بالشريعة املنزلة من السماء ملا كان من املمكن 
الواقع  الطريقني، خاصة مع ضغط  الفاصل بني  الفرق  التعرف على  البشر  لعقول 

ونفوذ املصالح وضعف اإلرادة البشرية. 

)1( الذخيرة، 478/5.
)2( التحوط في التمويل اإلسامي، ص59.
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وقد طلبت أمانة ندوة البركة املوقرة الكتابة في موضوع معاجلة مخاطر أسعار 
ويكتسب  الشرعية.  الضوابط  في ضوء  واملصرفية  املالية  التعامات  في  الصرف 
املوضوع أهمية خاصة نظراً لصرامة القواعد الشرعية املعاجلة ألحكام الصرف)1(.
وتذبذب أسعار الصرف من حيث املبدأ ليس أمراً حادثًا، بل هو موجود منذ 
عصر النبوة، كما يدل عليه حديث النبي � البن عمر رضي الله عنه، حني سأله 
عن وفاء دين الدنانير بالدراهم ودين الدراهم بالدنانير، فقال عليه السام: "ال 
بأس إذا كان بسعر يومه)2(. وهذا يدل على أن سعر الصرف بني الدينار والدرهم 
يتغير من يوم آلخ��ر، وه��ذا أمر طبيعي في ظل حرية األس��واق. لكن مع انفات 
احلدود  التغيرات عن  املعاصر، خرجت هذه  الفائدة  نظام  املديونية بسبب  حبل 
العادية، وأصبحت االضطرابات املالية مصدر خطر على األسواق واالقتصادات، 

حتى انتهى األمر بأسوأ كارثة مالية في التاريخ. 
وسيركز البحث على مخاطر الصرف املتعلقة بالتبادل التجاري، ألن هذا هو 
أحد أهم األسباب الداعية للبحث عن أدوات معاجلة هذ املخاطر. والله الهادي 

إلى سواء السبيل.
مخاطر العملة في التبادل التجاري

أكثر ما تظهر فيه مخاطر العملة في مجال التبادل التجاري، خاصة عندما يتم 
الشراء من بلد بعملة ويتم البيع في بلد آخر بعملة أخرى. ويتضح ذلك عندما 
يشتري مستورد مثًا بضاعة بعملة أجنبية )ين ياباني مثًا( مع مهلة سداد ستة 
البضاعة بعملة محلية )ري���ال أو دره���م(. فعندما يحل األجل  ث��م يبيع  أش��ه��ر، 

)1( وقدُأفردهذااملوضوعبرسالةعلمية:عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمات، طال الدوسري، 
دار كنوز إشبيليا، 1431ه، 2010م.

)2( رواه أبو داود والترمذي وابن حبان. انظر: إرواء الغليل 175/5.
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يحتاج املستورد أن يسدد ما عليه من الدين بالعملة اليابانية، ولذلك يقوم بشراء 
السائد  السعر  املصّدر. ولكن  إلى  املبلغ  السائد حينئذ لكي يحول  بالسعر  الني 
حني األجل قد يكون أعلى من السعر الذي مت البيع على أساسه بالعملة احمللية، 
وق��د يكون أق��ل. ف��إن ك��ان أعلى، فيجد التاجر املستورد نفسه قد خسر بسبب 

تقلب سعر العملة ما بني وقت الشراء ووقت السداد.
هناك أكثر من طريقة للتحوط من ه��ذه املخاطر. وه��ذه الطرق إجمااًل ميكن 

تقسيمها إلى ثاثة أنواع:
)1( التحوط االقتصادي

وله  بنفسه.  لنفسه  التاجر  يحتاط  أن  وه��و  االقتصادي،  التحوط  األول  النوع 
صور:

ال��ش��راء، فا  الثمن مقدمًا أي عند  1. أبسط ه��ذه الصور أن يدفع املستورد 
يترتب في ذمته أي دين بالعملة األجنبية، وبذلك يسلم من مخاطر تقلب سعر 
الصرف بني العملة احمللية واألجنبية. لكن إذا كان التاجر بحاجة للسيولة فسوف 

يحتاج إلى املهلة االئتمانية من املصّدر وهذا ما قد يعرضه ملخاطر العملة.
2. إذا كان التاجر يستورد بانتظام بهذه العملة األجنبية، فيمكنه حينئذ أن 
يستثمر جزًء من أمواله بالعملة األجنبية، بحيث ميكنه في املدى املتوسط أن يجبر 

اخلسائر بسبب ارتفاع السعر باألرباح من هبوطه ومن عائد االستثمار.
3. إذا كان التاجر يصّدر من جهته لنفس البلد )اليابان مثًا(، فيمكنه أن 
يوازن بني مطلوباته وموجوداته بالعملة الواحدة مبا يجعله أقل عرضة للتقلبات 

في سعر الصرف.
4. إذا كان التاجر بعيد األمد في مجال جتارته، فيمكنه شراء املصنع مثًا أو 
املنشأة نفسها التي تقوم بالتصدير، أو حصة شائعة منها. وهذا يحقق التكامل 
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الرأسي )vertical integration( بني املنشأتني، كما يحقق التحوط من املخاطر 
بطريقة إيجابية.

)2( التحوط التعاوني
ال��ن��وع ال��ث��ان��ي م��ن أن���واع ال��ت��ح��وط ه��و م��ن خ��ال الصيغ غير الربحية. فيمكن 
مثًا ملجموعة من املستوردين من دول شتى إنشاء صندوق يسهم فيه كل منهم 
مببالغ محددة، على أن يتم تعويض املتضرر منهم من تقلب أسعار الصرف من 
ال��ص��ن��دوق، مقابل أن م��ن يستفيد منهم م��ن اخ��ت��اف سعر ال��ص��رف يتنازل عن 

ربحه للصندوق. 
ونظراً ألن الصندوق غير ربحي، فيغتفر فيه تبادل النقد بالنقد مع التفاضل 
والتأخير، كما يغتفر فيه الغرر واجلهالة، كما هو الشأن في "النهد" الذي صح به 

احلديث عن النبي � وأجمعت عليه األمة )1(.
ولهذا ميكن للصندوق أن يستخدم أدوات شبيهة باألدوات التقليدية )عقود 
الصرف املؤجل currency forwards( مع األعضاء لكي يتمكن من تعويض 
املتضرر وحتصيل العائد من املستفيد. والسبب أن عاقة الصندوق مع األعضاء 
موجوداته،  ق��در  على  التزامه  يقتصر  بل  التعويض  فهو ال يضمن  تعاونية  عاقة 

وانتفاء ضمان التعويض هو أهم ما مييز التأمني التعاوني عن التجاري )2(.
في  املطبقة  الكمي  والتقدير  اإلح��ص��اء  أساليب  تطبيق  الصندوق  ويستطيع 
الصناعة التأمينية وإدارة املخاطر لتحقيق أفضل أداء ممكن دون ضمان تعاقدي. 
وكلما كان األعضاء أكثر تنوعًا كلما كانت قدرة الصندوق على التعويض عن 

أضرار تقلب األسعار أفضل.

)1( قضايا في االقتصاد والتمويل اإلسامي، ص303-300.
)2( نفسه، ص298-296.
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)3( التحوط التعاقدي
ثالث  ط��رف  م��ع  معاوضة  ف��ي عقد  ال��دخ��ول  ه��و  التعاقدي  بالتحوط  املقصود 
لتحييد املخاطر أو جزء منها. وهذا املنهج مقبول بشرط أن يكون التعاقد مفيداً 
للطرفني من خال مبادالت حقيقة نافعة وليست مجرد نقل للمخاطر من طرف 
إلى اآلخر. فالعقد إذا متحض لنقل املخاطرة أصبح قماراً بالضرورة ألنه ال بد أن 

ينتهي بخسارة أحد الطرفني وانتفاع اآلخر.
املرابحة في البضاعة املقصودة

من أوضح صور حتييد املخاطر التي تتاءم مع قواعد الشريعة وفلسفة التمويل 
لتحييد  الشرعية،  بضوابطها  بالشراء،  لآلمر  املرابحة  صيغة  استخدام  اإلس��ام��ي 
الشائع   )currency forward( املؤجل الصرف  ب��داًل من عقد  العملة  مخاطر 
في الصناعة التقليدية. ففي الصرف املؤجل يتعاقد التاجر املستورد مع مصرف 
لتبادل مقدار محدد من الريال مقابل ما يعادله من الني الياباني حسب سعر صرف 

متفق عليه بني الطرفني )انظر الشكل 1(.
ولكن الصرف املؤجل ممنوع بالنص واإلجماع، وحكمة ذلك في هذا السياق 
واضحة وهي منع إدارة املخاطر من أن تستقل عن التبادل احلقيقي. ألن مآل ذلك 
ين  هو ربح أحد الطرفني على حساب اآلخر.وقد أشار لهذه العلة في عموم الَدّ
ين اإلمام ابن القاسم من فقهاء املالكية، إذ سأل�ه سحنون عن بيع ثوب مؤجل  بالَدّ

بثوب مثله إلى أجل، فأجاب باملنع ألنه "َدين بَدين وَخَطر."
فقال سحنون: "وأين اخلطر ههنا؟" فقال ابن القاسم: "أال ترى أنهما تخاطرا في 

اختاف األسواق؟ ألنهما ال يدريان ما تصير األسواق إلى ذينك األجلني)1(.

)1( املدونة84-83/6.
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ين له مفسدة أخرى وهي حبس السلع عن التداول بسبب انتفاء  ين بالَدّ والَدّ
القبض من اجلهتني )1(. والدين بالدين في الصرف يؤدي إلى حبس النقود عن 

التداول مع أن النقود من أهم مقومات النشاط االقتصادي.
الفعلي، وهذا  التبادل  التحوط مع  اندماج  املفاسد يتطلب  فاخلروج من هذه 
بالشراء )انظر الشكل 2(. فيقوم  املرابحة لآلمر  ميكن أن يتم من خ��ال صيغة 
امل��ص��رف االس��ت��ث��م��اري ب��ش��راء السلعة م��ن امل��ص��ّدر ب��ال��ني ال��ي��اب��ان��ي ث��م يبيعها على 
الطرفني:  كا  على  العمات  مخاطر  تنتفي  وبهذا  السعودي،  بالريال  املستورد 

املصدر واملستورد.

)1( راجع قضايا في االقتصاد والتمويل، ص190-188.

مصدر 
)ين(

مستورد
)ريال(

)1( تبادل

املصرف
ين/ريال

)2( صرف مؤجل

شكل )1(
حتوط تقليدي ملخاطر الصرف
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أما املصرف االستثماري نفسه فهو مستعد لتحمل املخاطر على كل تقدير، 
سواء بالصرف املؤجل أو باملرابحة، فليس هناك مخاطر إضافية يتحملها. لكن 
إذا أراد املصرف بدوره أن يحمي نفسه بطرق مشروعة، فيمكنه أن يلجأ إلى 
ص��ور التحوط االق��ت��ص��ادي والتعاوني )م��ع م��ص��ارف أخ��رى م��ث��ًا(، كما سبق 

مناقشته.

وه��ذه الصيغة جتمع بني الكفاءة واملصداقية. فهي من حيث ع��دد العقود ال 
تزيد عن الصيغة التقليدية: فهناك عقدان في احلالتني، وهذا يعني أنه ال توجد 
بداية  التكاليف في  املبدأ. قد توجد بعض  تكاليف ومخاطر إضافية من حيث 

التطبيق، لكن عندما يصبح عمًا منطيًا تنتفي هذه التكلفة اإلضافية.
احلقيقي وحتقق  التبادل  تنفك عن  الصيغة ال  فهذه  املصداقية  أم��ا من حيث 
لكونه  امل��ؤج��ل فنظراً  ال��ص��رف  أم��ا  ال��ث��روة.  ب��ني إدارة املخاطر وب��ني توليد  التكامل 

املصرف
ين/ريال

مصدر 
)ين(

مستورد
)ريال(

شكل )2(
مرابحة بعمات مختلفة

)1()2(
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مستقًا عن التبادل فيمكن إبرام العقد في غياب أي مبادلة جتارية من أي نوع، 
كما ميكن تداول العقد أو إبرام عقود موازية ومعاكسة له لعدد غير محدود من 
امل��رات. وهذا االنفصام بني القطاع املالي واحلقيقي من أهم األسباب التي تؤدي 

للكوارث واألزمات املالية.
أضف إلى ذلك فإن املرابحة ال تنشئ أي التزامات على التاجر بعملة أجنبية، 
فهو ال يتعرض ألي مخاطر أجنبية. أما الصرف املؤجل فإن التاجر يتحمل مخاطر 
املصرف االئتمانية بالعملة األجنبية وليس بالعملة احمللية. وهذا يعني أنه لو أفلس 
املصرف الضامن فإن التاجر يصبح أسوة الغرماء بالريال وليس بالني. أما في الصرف 
بالريال.  بالني وليس  الغرماء  أس��وة  التاجر يصبح  ف��إن  املصرف  أفلس  فلو  املؤجل 
ويترتب على ذلك مخاطر إضافية ليس من مصلحة التاجر حتملها. فاملرابحة في 

السلع املقصودة أكثر كفاءة حتى من الصرف املؤجل.
توسيط سلع غير مقصودة

من الصيغ الشائعة ملعاجلة مخاطر العمات، وغيرها من املخاطر مثل مخاطر 
نتيجة  إل��ى  للوصول  ال��ت��ورق  ال��ت��ورق ومقلوب  استخدام صيغ مركبة من  العائد، 
الصرف املؤجل نفسها، وهي أن يكون التاجر دائنًا بالني مدينًا بالريال. وتتم كما 

يلي:
ب��ال��ري��ال. وحصيلة هذه  ب��ال��ت��ورق )امل��ن��ظ��م( للتاجر  1. يقدم امل��ص��رف مت��وي��ًا 

اخلطوة أن يكون التاجر مدينًا للمصرف بالريال.
2. بعد استام الريال يتم صرفه إلى الني.

3. ثم يدخل التاجر في مقلوب تورق مع املصرف بالني. وحصيلة هذه اخلطوة 
أن يكون التاجر دائنًا للمصرف بالني.

بالريال،  للمصرف  م��دي��ن��ًا  ال��ت��اج��ر  أن يصبح  إل���ى  ي���ؤدي  اخل��ط��وات  فمجموع 
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واملصرف مدينًا للتاجر بالني، وهي عينها نتيجة الصرف املؤجل.
لكن يكفي أن نعرف عدد العقود التي تتضمنها هذه املعاملة لنعرف مستوى 
الكفاءة فيها. فالتورق يتطلب 3 عقود إذا استثنينا التوكيل واملواعدة: شراءاملصرف 
للمعادن، ثم بيعها على التاجر بأجل، ثم بيع التاجر للمعادن بنقد. أما مقلوب 
التورق فيتطلب أيضًا 3 عقود: شراء املصرف للمعادن نيابة عن العميل، ثم شراء 

املصرف للمعادن لنفسه بأجل، ثم تسييلها بعد ذلك.
وهذا يعني أن مجموع العقود لهذا املنتج هو سبعة عقود: ستة منها شراء وبيع 
البضاعة  استيراد  عقد  احتساب  دون  العملتني،  بني  الصرف  والسابع  للمعادن، 
املقصودة أصًا. وإذا علمنا أن هذه املعادن ليس ألحد فيها أي مصلحة مقصودة، 
بل هي مجرد لتحليل املعاملة، علمنا ملاذا يتكرر اخللل في تطبيق هذه املنتجات 
الربحية، فإن إجراء  املنافسة والبحث عن  ابتداء(. ففي عالم  )لو فرض جوازها 
7 عقود بيع وشراء وصرف ال لشئ إال ملجرد التحوط من مخاطر العملة أمر غير 
مقبول عمليًا. ولهذا يؤول األمر إلى أن يكون مصدر املعادن ومآلها جهة واحدة، 
وتكون احلصيلة إحدى مشتقات العينة، إما الثنائية أو الثاثية أو غيرها، وهذه 
تنتهي إلى الربا. وهذا نتيجة طبيعية إلدخ��ال سلع ليس ألحد فيها مصلحة وال 
حتقق نفعًا ألي من األطراف. والشريعة حرمت اإلسراف وهو شراء ما نفعه أقل من 
ثمنه وتكلفته، فكيف بشراء ما ال نفع فيه أصًا؟ وكيف إذا كان ذلك بَدين مع 
ين يشدد فيه الشرع إال حلاجة معتبرة وال حاجة هنا للسلعة؟ وكيف إذا  كون الَدّ

كان كل ذلك احتيااًل على أمر الله وأمر رسوله �؟
ول��ه��ذا ص���درت ق����رارات امل��ج��ام��ع مبنع ال��ت��ورق املنظم وم��ق��ل��وب ال��ت��ورق، إذ إن 
الشريعة الكاملة ال تأمر العقاء مبا ليس لهم فيه مصلحة، بل هي ما ج��اءت إال 
جللب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها. والشريعة ال تنهى عن املفسدة 
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العقاء  فيها بطريق أكثر كلفة ومشقة، فهذا ليس من ش��أن  ال��وق��وع  تبيح  لكي 
فضًا شريعة أحكم احلاكمني. 

املرابحة في سلع وسيطة
هناك صيغة أكثر بساطة من الصيغة السابقة، وهي أن يشتري التاجر املستورد 
بالريال مؤجًا، ثم يبيعها على طرف ثالث بالني مؤجًا أيضًا،  سلعًا أو معادن 
لتكون احلصيلة هي نتيجة الصرف املؤجل. ومجموع العقود هنا ملجرد التحوط 
يصل إلى 4 عقود: حيث يشتري املصرف السلعة من السمسار ثم يبيعها بالريال 
م��ؤج��ًا على ال��ت��اج��ر، ث��م يبيعها التاجر على م��ص��رف ث��ال��ث ب��ال��ني م��ؤج��ًا، لكي 

يسيلها األخير، والغالب أنه يعيد السلعة إلى السمسار مصدرها األول.
امل��ق��اب��ل. فالتاجر  ال��ط��رف  ف��ي ه��ذه الصيغة ه��و اخ��ت��اف  لكن العيب العملي 
إال  غالبًا  التاجر  مخاطر  يقبل  وال  للمصرف،  مدينًا  يكون  باألجل  يشتري  حني 
ف��ي ه��ذه املعاملة. ثم  امل��ص��رف ط��رف��ًا  ال��ذي يتعامل معه، فيكون  امل��ص��رف احمللي 
بالني بأجل فإنه يكون دائنًا لطرف ثالث، وق��د ال يفضل  السلعة  التاجر  ب��اع  إذا 
التاجر ذلك ألسباب إجرائية وتنفيذية، بل يفضل أن تكون االلتزامات بالعملتني 
مع املصرف احمللي. ولكن هذا ممتنع إذا كانت الصيغة مرابحة مع املصرف احمللي 
ألنها تتحول إلى عينة ثنائية. وهذا يفسر ملاذا تلجأ بعض املصارف إلى التورق 
في  باملرابحة  العملة.وباملقارنة  مخاطر  من  للتحوط  السابقة  الصيغة  في  ومقلوبه 
السلع املقصودة، جند األخيرة حتقق مصلحة التاجر في كون التزاماته مع املصرف 
احمللي فحسب، مع انخفاض عدد العقود إلى إثنني فقط مبا في ذلك عقد استيراد 
البضاعة املقصودة. كما أنها جتنب التاجر مخاطر العملة األجنبية كما سبق بيانه. 

فضًا عن سامتها من اإلشكال الشرعي في توسيط سلع غير مقصودة.
وبسبب عدم كفاءة هذه الصيغ، تلجأ بعض املصارف إلى صيغة املواعدة.
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املواعدة
بسبب نقص الكفاءة الواضح في صيغ توسيط السلع، جلأت بعض املصارف 
إلى االعتماد على املواعدة امللزمة من الطرفني، التاجر واملصرف، بإبرام عقد الصرف 
في املستقبل. وهم يرون أن هذه املواعدة ال تدخل في حيز التعاقد، فا تدخل في 
النهي عن تأجيل الصرف. لكن من الناحية احملاسبية واملالية والقانونية فإن هذه 
املواعدة ال تختلف بحال عن العقد من حيث اللزوم والنفاذ وإجبار الطرف الناكل 
ثابتة في  املؤجل  الصرف  التعاقد على  العقد. أي أن كل خصائص  على تنفيذ 

املواعدة امللزمة للطرفني )1(.
وال خاف بني الفقهاء املتقدمني واملعاصرين بتحرمي املواعدة امللزمة في الصرف 
للطرفني. أما إن كانت املواعدة ملزمة لطرف واحد فقد أجازتها بعض الهيئات 

الشرعية ومعيار املتاجرة الصادر عن املجلس الشرعي لهيئة احملاسبة.
واحلقيقة أن منع املواعدة امللزمة للطرفني يقتضي املنع من اإللزام ألحدهما، ألن 
سبب املنع واحد: وهو أن الوعد امللزم يأخذ حكم العقد. فإذا أخذ حكم العقد 

في حق الطرفني، فإنه يأخذ حكم العقد مع اخليار في حالة اإللزام املنفرد.
وأصل كلمة "عقد" في اللغة هو الشد والوثوق )2(. 

وهذا املعنى يشمل الوعود امللزمة التي يتعهد أحد الطرفني أو كاهما بااللتزام 
بها. فا يوجد فرق في حقيقة األمر بني الوعد امللزم في مجال املعاوضة وبني العقد 
على املعاوضة، والتفريق بينهما متناقض.وبغض النظر عن اإلشكال الفقهي الذي 
ي��رد على اإلل���زام املنفرد، ف��إن ت��رك أح��د الطرفني باخليار مينع من ال��وص��ول لنتيجة 

)1( ق��رار مجمع الفقه اإلسامي رقم 93، معيار املتاجرة بالعمات )رق��م 1( من املعايير الشرعية، هيئة 
احملاسبة واملراجعة.

)2( راجع لسان العرب، معجم مقاييس اللغة، وغيرها من مصادر اللغة.
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الصرف املؤجل، ألن الطرف غير امللزم سيمتنع من إبرام الصرف إذا كان تغير سعر 
الصرف لغير صاحله، وسيقبل به فقط إذا كان لصاحله. وهذا يكشف عن طبيعة 
الصرف املؤجل وهو أنه عقد ال يسمح بانتفاع الطرفني بل ال بد فيه من خسارة 
ول��ه��ذا يندر أن تطبق هذه  القمار.  أحدهما ملصلحة اآلخ���ر، وه��ذه ه��ي حقيقة 
الصيغة دون إلزام للطرفني بشكل أو بآخر، مثل أن يتم إبرام مواعدتني كل منهما 
ملزمة لطرف واحد، امللَزم في األولى غير امللزم في الثانية. فمآل ذلك في احلقيقة 

هو اإللزام املتبادل، لكنها تزيد عليها في التعقيد والتكلفة وغياب املصداقية.
ب��رأي شيخ اإلسام  البعض بإثبات اخليار في عقد الصرف عمًا  وق��د يحتج 
ابن تيمية رحمه الله في جواز خيار الشرط في جميع العقود )1(، خافًا جلماهير 
العلماء. ولكن ال مستند في احلقيقة لهم في ذل��ك، ألن شيخ اإلس��ام ال يجيز 
تأجيل القبض في الصرف، سواء كان العقد باخليار أو بدون اخليار. فاخليار عنده 
إمنا يثبت مع استيفاء الضوابط الشرعية. كما أن شيخ اإلسام من أكثر العلماء 
تشديداً في أبواب احليل، فإن كان اخليار مقصوده تبادل املخاطر فحسب، بحيث 
ينتهي العقد بربح أحدهما وخسارة اآلخر، فا ريب في أنه ال يجيزه، كما أنه ال 
يجيز بيع الوفاء املبني صوريًا على اخليار )2(. وعلى كل تقدير، فاخليار ال يحقق 
إذا ك��ان هو  الصرف  إب��رام  املخير سيمتنع من  الطرف  املؤجل ألن  الصرف  نتيجة 

املتضرر، ولهذا ال بد من أن تؤول املعاملة إلى إلزام الطرفني معًا، كما سبق.
وقد يحتج البعض بأن شيخ اإلس��ام يجيز العقد املضاف إلى املستقبل )3(، 
خافًا للجمهور أيضًا، ويجعل ذلك مستنداً جلواز املواعدة امللزمة. ومرة أخرى 

)1( األخبار العلمية، ص184.

)2( األخبار العلمية، ص181.
)3( راجع: الغرر وأثره في العقود، ط دلة البركة،ص174-157.
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فإن شيخ اإلسام ال يجيز ما يتضمن املمنوع بالنص واإلجماع. ولذا فا ميكن أن 
يجيز إضافة عقد الصرف ألنه صرف مؤجل، وهو ممنوع قطعًا.

وقاعدة شيخ اإلسام، وكثير غيره من العلماء رحمة الله عليهم جميعًا، هي 
أن األصل في الشروط احلل. ومن هذا املنطلق فاألصل جواز اإلضافة والتعليق، 
ولكن هذا مقيد بعدم الوقوع في محظور ثابت حترميه شرعًا. فشيخ اإلسام يرى 
العبرة باحلقائق واملعاني ال باأللفاظ واملباني، ولذلك قال: "االعتبار بحقائق العقود 
ومقاصدها التي تؤول إليها والتي ُقصدت بها"، وقال: "األسماء تتبع املقاصد، 
وال يجوز ألحد أن يظن أن األحكام اختلفت مبجرد اختاف ألفاظ لم تختلف 
أسماؤها  اختلفت  األف��ع��ال  ب��ه��ذه  املقاصد  اختلفت  مل��ا  ب��ل  وم��ق��اص��ده��ا،  معانيها 

وأحكامها. وإمنا املقاصد حقائق األفعال وقوامها، وإمنا األعمال بالنيات" )1(. 
فمجرد تغيير اللفظ وتسمية االت��ف��اق م��واع��دة، مع ك��ون ه��ذه امل��واع��دة حتمل 
جميع خصائص العقد، مجرد تغيير لأللفاظ دون احلقائق واملعاني. وكذلك العقد 
ين وغيره من املنهيات الثابتة شرعًا. وهكذا اخليار  ين بالَدّ املضاف ال ُيستحل به الَدّ
ال يستباح به الربا والقمار وأكل املال بالباطل. فقواعد الشرع تؤخذ جميعًا على 
نسق متآلف ومترابط، وال يضرب بعضها ببعض وال يؤخذ ببعضها دون بعض. 
وهذا هو منهج الراسخني في العلم، وشيخ اإلسام رحمه الله من خير من من سار 

على هذا املنهج ومارسه عمليًا في كتبه وفتاواه وحياته العلمية والعملية. 

)1( بيان الدليل، دار ابن اجلوزي، ص89، 101.
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خامتة
املخاطر  وإدارة  التمويل  تكامل  هو  اإلسامي  التمويل  به  يتميز  ال��ذي  املنهج 
ضمن النشاط االقتصادي النافع، وهو الذي عبر عنه القرآن الكرمي بقوله تعالى: 
چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ. فالربا منهج وفلسفة قائمة على فصل التمويل 
عن التبادل النافع، وهذا املعنى يشترك فيه ربا الديون مع امليسر والرهان. فكاهما 
القرآن  التي نص عليها  املفسدة  الثروة، وهي  مالية أضعاف  التزامات  إلى  ينتهي 

الكرمي: چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ چ.
أما املنهج اإلسامي فهو قائم على البيع، وهو في اآلية عام يشمل كل مبادلة 
مل��ال��ني مختلفني، س���واء م��ن األع��ي��ان أو امل��ن��اف��ع، مب��ا يحقق مصلحة ال��ط��رف��ني. وفي 
املخاطر، س��واء كانت مخاطر  التحوط من  املنهج ميكن تطوير أدوات  ه��ذا  ض��وء 
الصرف أو غيرها من أنواع املخاطر. أما توسيط سلع غير مقصود وغير نافعة ألي 
من األطراف، فهي مع كونها تصادم أصول التشريع في اعتبار احلقائق واملقاصد 
واملآالت، فهي تنتهي إلى النتيجة نفسها التي تنتهي إليها عقود املشتقات املالية 

التقليدية. فكاهما معزول عن النشاط النافع املولد للدخل والثروة. 
إلى  ت��ؤدي  ويترتب على ذل��ك أن ه��ذه الصيغ املشبوهة ليست مبأمن من أن 

االضطرابات والتقلبات املالية التي تؤدي إليها املشتقات. 
فلو كان هناك درس من "أم الكوارث املالية جمعاء" )1( التي هزت العالم في 
2008م وال تزال تداعياتها إلى اآلن تهدد أكثر دول العالم تقدمًا، لكان وجوب 

جتنب أي عملية مالية ال تسهم بشكل صريح في النشاط االقتصادي النافع.
واللَه تعالى نسأل أن يجنبنا الفنت واحمل��ن، وأن يكتب لنا جميعًا التوفيق في 

الدنيا واآلخرة، إنه سميع مجيب.
واحلمد لله رب العاملني

)1( كما عبر عنها پ��ول ڤ��ولكر، رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي بالواليات املتحدة سابقًا. انظر:
.Henry Kaufman (2009) The Road to Financial Reformation, Wiley
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مقدمة :
يتناول هذا البحث قضيتني هامتني: 

أولهما: معاجلة تقلبات أسعار الصرف وما يترتب على هذا التقلب من مخاطر 
خصوصًا في اعتمادات املرابحة مؤجلة الدفع. 

العملة املشتراة خال املهلة املصرفية أي قبل  التعامل في  والثانية: هو حكم 
قبضها قبضًا حكميًا بقيدها في حساب مشتريها. 

وهاتان القضيتان تتعلقان باجلوانب التطبيقية في البنوك اإلسامية، وترتبط 
بها أحكام هامة، وسوف أدرس هاتني املسألتني في فصلني متتاليني.

الفصل األول:
معاجلة تقلبات أسعار الصرف في حاالت شراء البنك اإلسامي بضاعة املرابحة 
بعملة أجنبية تدفع بعد مدة محددة، وبيعها بالعملة احمللية عن طريق فتح االعتماد 

مؤجل الدفع.
صورة املشكلة:

هذه املشكلة تتعلق غالبا باعتماد مؤجل الدفع وذلك حسبما يلي:
يتقدم املتعامل إلى البنك اإلسامي بطلب فتح اعتماد مع التمويل عن طريق 
املرابحة، على أن يكون ثمن شراء البنك للبضاعة مؤجا قابا للدفع بعد تسعني 

يوما مثا من يوم وصول املستندات من بنك املورد.
نفترض أن عملة بيع املرابحة هي العملة احمللية )الدرهم مثا(، بينما عملة 
ش���راء البضاعة ه��ي ال��ي��ورو. وف��ي ه��ذه احل���ال س��وف ي��دف��ع البنك إل��ى امل���ورد ثمن 
الشراء باليورو، ويدفع املتعامل إلى البنك ثمن بيع املرابحة بالدرهم. عند وصول 
املستندات والتي تكون باسم البنك يقبلها البنك، ثم يطلب من املتعامل أن يوقع 

عقد املرابحة ليتسلم املستندات بعد جتييرها وبالتالي يتسلم البضاعة.
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وال خاف في أنه يجب أن يحدد ثمن البيع ويذكر في عقد املرابحة وذلك 
بالعملة احمللية )الدرهم مثا(، وذلك شرط لصحة العقد.

اليورو للمورد يكون  وهنا يأتي اإلشكال، حيث إن تاريخ دفع البنك عملة 
احمللية  بالعملة  املرابحة  بيع  أن ثمن  يوما مثا، في حني  بعد تسعني  أي  مؤجا 
املرابحة، مما  بيع  به اآلن، أي عند توقيع عقد  )ال��دره��م( يجب حتديده والعلم 
يعني إجراء عملية صرف لتحويل عملة االستيراد )اليورو مثا( إلى العملة احمللية 
عند توقيع العقد، وإذا فعل البنك ذلك فقد يرتفع سعر صرف اليورو عندما يقوم 
البنك بالدفع للمورد عن سعر صرفه يوم توقيع العقد، فيتعرض البنك ملخاطر سعر 

الصرف.
والبنك أمام خيارين، إما يحسب التكلفة بالدرهم بسعر اليورو في يوم التوقيع 

على املرابحة، وإما أن يؤجل تثبيت الثمن إلى وقت الدفع إلى املورد.
فأما اخليار الثاني فا يجوز شرعا، حيث إنه يجب لصحة العقد العلم بالثمن 
عند الدخول فيه. وال يتصور عمليا أن ينتظر البنك واملتعامل إلى وقت الدفع إلى 
املورد من غير إبرام عقد املرابحة، وتسليم البضاعة إلى مشتريها للتصرف فيها، 
وتسليمها له قبل شرائها يشكل مخاطر للبنك، ألنها تكون أمانة لديه ال يضمنها 

إال بالتعدي.
وأما اخليار األول، فإنه يعرض البنك ملخاطر تقلبات أسعار الصرف، فإنه إذا 
زاد سعر اليورو في تاريخ الدفع للمورد فسوف يؤدي إلى خسارة البنك، مع أنه 
إذا نزل سعر اليورو مقابل سعر الدرهم فإن البنك يكسب. والسلوك السائد على 
البنوك هو عدم إفساح املجال ألي احتمال خلسارة ممكنة وإن كان احتمال الربح 

موجودا وبنفس القوة في نفس الوقت.
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موقف الشريعة من املشكلة املذكورة
أوال: ال يجوز التهاون في ذكر ثمن املرابحة في عقد البيع، فإن ذكر الثمن شرط 
من شروط صحة العقد، كما ال يجوز أن يذكر الثمن بشرط تعديله فيما بعد. 
بل الثمن املذكور في العقد يجب أن يكون محددا ونهائيا غير قابل للتعديل. 
ومع ذلك يجوز إسقاط جزء من الثمن إذا دفعه املدين قبل األجل كمكافأة السداد 

املبكر.
ثانيا: ال يجوز تعديل ثمن بيع املرابحة في تاريخ الدفع للمورد باالستناد إلى 
أن عقد املرابحة من بيوع األمانات، وأنه مبني على التكلفة الفعلية باإلضافة إلى 
الربح، فإن علم نقص أو زيادة في التكلفة بعد إبرام العقد يعدل الثمن بناء على 
تلك الزيادة أو النقص. وذلك ألن الزيادة أو النقصان في مسألتنا هذه ال يحصل 
في التكلفة، فإن التكلفة قد علمت في يوم إبرام عقد املرابحة، وهو املبلغ بالعملة 
األجنبية، والبنك عند حتديد التكلفة بالعملة احمللية يدخل أصا في عقد صرف، 
حيث يبيع العملة األجنبية بالعملة احمللية، وعند الدفع إلى املورد يدفع بالعملة 

األجنبية.
ثالثا: األصل أن البنك اإلسامي يتقبل قاعدة الغنم بالغرم ويكون على استعداد 
ورضا لقبول املخاطر، وال سيما املخاطر التي متيز النظام املالي اإلسامي عن النظام 
باستبعادها.  الربح  يسوغ  ال  التي  التجارية  املخاطر  هي  وتلك  التقليدي،  املالي 

وبناء على ذلك األصل ننصح البنوك اإلسامية باختيار ما يلي:
التوقيع على عقد املرابحة مع ذكر الثمن فيه، بناء على سعر العملة األجنبية 
إل��ى املورد  ي��وم الدفع  ف��إذا ارتفع سعر العملة األجنبية في  ي��وم تاريخ العقد،  في 
البنك اإلسامي،  إلى  النفع يعود  الفرق، وإذا نزل فإن  البنك اإلسامي  يتحمل 

وهذا هو التطبيق الواجب لقاعدة الغنم بالغرم.



26 

بحوث ندوة البركة 33

رابعا: يجب على البنوك اإلسامية إقناع املتعامل عند فتح االعتماد بأن يختار 
اعتماد الدفع الفوري، ومساعدته على قبول ذلك، وذلك بأن يكون احتساب ربح 
فترة السماح أقل من احتساب املورد للفائدة على الثمن املؤجل، أو مساويا له، 
فا يلحق املتعامل ضررا بسبب اختيار اعتماد الدفع الفوري بدال من اعتماد الدفع 
املؤجل. كما توصى البنوك اإلسامية بأن متتنع من قبول طلب فتح االعتمادات 

مؤجلة الدفع، وهذا سوف يعود بالنفع على البنك واملتعامل.
خامسا: هناك حلول شرعية قد مت تقدميها لتافي مخاطر ارتفاع سعر العملة 

األجنبية، وهي ما يلي:
احلل األول:

عند التوقيع على عقد املرابحة وذكر الثمن بالعملة احمللية حسب سعر صرف 
العملة األجنبية يوم إبرام عقد املرابحة، يعطي املتعامل وعدا للبنك ببيع العملة 
األجنبية بسعر معني في يوم الدفع إلى املورد، وهو سعر صرف العملة األجنبية يوم 

حتويلها إلى العملة احمللية في عقد املرابحة.
ففي يوم الدفع إلى املورد يقوم البنك بشراء العملة األجنبية من املتعامل مقابل 
العملة احمللية ويدفع العملة األجنبية إلى املورد. وذلك يحمي البنك من املخاطر 
احملتملة، حيث إن الوعد الصادر من املتعامل يلزم املتعامل وحده فقط، واملتعامل 
العملية ممارسات  الرقمية توافق هذه  النتائج  يرضى بذلك ع��ادة، ألنه من حيث 

البنوك التقليدية في هذا اخلصوص.
احلل الثاني: 

شراء العملة األجنبية يوم توقيع عقد املرابحة مع املتعامل، وفي حالة عدم قدرة 
البنك على استثمارها، فإنه ميكنه اللجوء إلى تبادل الودائع دون عائد مع بنوك 
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أخرى بحيث تدفع لهم العملة األجنبية ملدة محدودة، وبدون عائد، وهي مدة 
استحقاق دفع ثمن الشراء إلى املورد بالعملة األجنبية، مقابل إيداع هذا البنك ما 

يقابلها بالعملة احمللية ملدة محددة دون عوائد.
احلل الثالث:

ميكن للبنك في تاريخ توقيع عقد البيع باملرابحة مع املتعامل، وحتديد الثمن 
بالعملة احمللية، شراء بضاعة بقيمة الثمن بالعملة احمللية وبيعها مرابحة على أن 
تاريخ سداد  السداد في  بالعملة األجنبية، وأن يكون واج��ب  البيع  يكون ثمن 
العملة األجنبية للمورد، وبذلك يكون لدى البنك عملة الدفع في تاريخ السداد 
أو قريبا منه، والربح في بيع املرابحة يعوض البنك عن ارتفاع سعر العملة األجنبية، 

إن وقع.
احلل الرابع:

تكون عملة بيع املرابحة هي نفسها عملة الدفع للمورد أي العملة األجنبية، 
بسعر  احمللية  بالعملة  املتعامل  يدفع  أن  املرابحة  أقساط  دف��ع  عند  مانع شرعا  وال 
صرف يوم سداد القسط. وال مانع من أن يأخذ البنك من العميل وعدا بصرف 

عملة املرابحة بالعملة احمللية في تاريخ السداد بسعر صرف محدد.
احلل اخلامس:

يأخذ البنك في يوم التوقيع على عقد املرابحة عرض أسعار العملة األجنبية 
في يوم الدفع إلى املورد، أي أسعار الصرف بعد تسعني يوما مثا، فيعرض البنك 
ذلك السعر على املتعامل، فإذا وافق املتعامل )وليس هناك ما مينع موافقة املتعامل 
ف��إن ذل��ك السعر سوف  التقليدية(  البنوك  املتعاملني يقبلون ذل��ك ع��ادة من  ألن 
يكون عنصر التكلفة في ثمن بيع املرابحة اآلن، والبنك يتحمل غنم وغرم الفرق 
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ال��دف��ع إلى  ي��وم  ف��ي  الواقعي  ال��ذي حصل عليه وب��ني السعر  ب��ني السعر املستقبلي 
املورد، ولكن هذا احلل يقلل من مخاطر صرف العمات)1(.

الفصل الثاني:
البيع خالل املهلة املصرفية
املقصود باملهلة املصرفية:

يقصد باملهلة املصرفية املدة التي متضي بني شراء عملة وحتويل البائع لها، وبني 
قبض املشتري لها قبضا حكميا بقيدها في حسابه قيدا ميكنه من قبضها قبضا 
إل��ى مضي مدة  فعليا، وذل��ك في الصرف بني غائبني حيث يحتاج قبض العملة 
يحددها عرف املؤسسات املالية، وذلك بخاف الصرف بني حاضرين، فإن القبض 
ميكن بل ويجب ويأثم املتصارف بتركه في مجلس العقد، بل إن بعض املجتهدين 
يرون أن القبض يجب أن يكون على الفور وإال بطل الصرف، وإن كان مجلس 
العقد الزال قائما، والسؤال املطروح هنا هو حكم بيع من اشترى عملة بإيجاب 
قبضا حكميا  أو  فعليا  قبضا  العملة  ه��ذه  يقبض  أن  قبل  العملة  ل��ه��ذه  وق��ب��ول، 

بقيدها في حسابه قيدا ميكنه من قبضها قبضا فعليا إن أراد.
البحوث التي تتعلق بهذه املسألة:

ه��ن��ا ب��ح��وث ع���دة ي��ج��ب ال��ت��ع��رض ل��ه��ا وص����وال إل���ى ح��ك��م ال��ب��ي��ع خ���ال املهلة 
املصرفية.

)1( ذكرت املعايير الشرعية بعض احللول حيث جاء في معيار املتاجرة في العمات:
يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في املستقبل اللجوء إلى ما يأتي:

1 - إج����راء ق���روض م��ت��ب��ادل��ة ب��ع��م��ات مختلفة ب���دون أخ���ذ ف��ائ��دة أو إع��ط��ائ��ه��ا ش��ري��ط��ة ع���دم ال��رب��ط بني 
القرضني.

2 - شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.
3 - يجوز أن تتفق املؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات املؤجلة )مثل املرابحة( على سدادها 

بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.
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أوال: الصرف عقد بيع فيجب توافر شروط عقد البيع في الصرف.
عرف الفقهاء الصرف بأنه بيع الثمن بالثمن، جنسا بجنس كالذهب بالذهب 

والدوالر بالدوالر، أو بغير جنس كالذهب بالفضة والدوالر بالدرهم )1(.
وعرفه بعضهم بأنه بيع النقد بنقد مغاير لنوعه كبيع الذهب بالفضة والدوالر 

بالدرهم، وخصوا بيع النقد بنقد مثله باسم آخر )2(.
فالصرف بيع ولكنه بيع مقيد يختلف عن البيع املطلق، فالبيع أعم من الصرف 
ألن البيع مبادلة مال مبال، سواء كان هذا املال نقدا أو غيره من األموال، فالعاقة 
بينهما عموم وخصوص مطلق. ويترتب على أن الصرف بيع وجوب توافر جميع 

شروط عقد البيع في عقد الصرف.
ومن أهم هذه الشروط:

1-  العلم باملبيع جنسا وقدرا وصفة، واألصل في العلم الرؤية وأجاز بعضهم 
البيع على الصفة. وجهالة املبيع جنسا أو قدرا أو صفة غرر جسيم يترتب 
عليه بطان العقد، وال شك في وجوب توافر هذا الشرط في محل عقد 

الصرف.
2 - القدرة على تسليم املبيع وقت التعاقد ال قبله وال بعده، ومن هنا فقد 
قال الفقهاء ببطان بيع الطير في الهواء والسمك في املاء واملال املغصوب 
على تفصيل بينهم في بعض هذه األمثلة، وأدخلوا بيع ما ال يقدر على 
تسليمه حت��ت ال��غ��رر ف��ي احل��ص��ول على امل��ب��ي��ع. وه��و غ��رر جسيم يبطل به 
ول��م يقبضها فعا أو  التي اشتراها  العملة  بائع  العقد، وال خ��اف في أن 

)1(  املوسوعة الفقهية الكويتية 348/26
ْقِد ِبَنْقٍد ُمَغاِيٍر ِلَنْوِعِه،  ْرُف ( ُهَو َبْيُع النَّ )2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 10/ 429 قال: )َوالصَّ

ْقِد ِبَنْقٍد ِمْن َنْوِعِه. ا امْلَُراَطَلُة َفِهَي َبْيُع النَّ َوَأمَّ
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حكما خال املهلة املصرفية غير قادر على تسليمها ملشتريها وقت بيعها، 
ألنه لم يقبضها وذلك إذا انصب بيعه على هذه العملة، أما أن يبيع عملة 

موصوفة في الذمة فا حرج كما سنرى
3 -  أن يكون املبيع املعني موجودا، ومن هنا فقد حكم الفقهاء ببطان بيع 
املعدوم وأدخلوه حتت الغرر في الوجود. وهو غرر جسيم تبطل به العقود، 

وال شك أن النقود التي اشتراها قبل قبضها غير معينة.
4 -  أن يكون املبيع مملوكا للبائع، ونص الفقهاء على بطان بيع ملك الغير، 
واقتصر بعضهم على وقفه على إجازة الغير. ومما يرتبط بالقدرة على التسليم 
أن يكون املبيع في حيازة البائع، وقد نهى النبي � عن بيع اإلنسان ما 

ليس عنده. ونهى عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن.
وظاهر أن هذه الشروط كلها الزمة في عقد الصرف، ألنه بيع. وذلك باإلضافة 
إلى الشروط األخرى التي اشترطها الشارع في بيع النقد بالنقد أي عقد الصرف.
وعلى ذلك فإنه يجب العلم مبحل عقد الصرف، وأن يكون كل متصارف مالكا 
ال��ذي باعه وق��ت البيع ال قبله وال بعده، وأن يكون  وق��ادرا على تسليم العوض 
وأن  ليس عندك،  ما  تبع  قوله �: ال  لعموم  للمتصارف  املعني مملوكا  العوض 
يكون مقبوضا له قبضا فعليا أو حكميا بالقيد في حسابه قيدا يعطيه احلق في 

قبضه قبضا فعليا أو ماديا، إذا طلبه.
ثانيا: الشروط الزائدة في عقد الصرف

منها: في عقود البيع يجوز تأجيل أحد البدلني الثمن أو املبيع، وقبض املبيع 
ليس شرطا في صحة عقد البيع، ولكنه حكم له وأثر يترتب عليه، يطالب املشتري 
به البائع، في حني أن عقد الصرف يحرم فيه تأجيل البدلني أو أحدهما ويبطل 
العقد إذا لم يتم قبض البدلني في مجلس عقد الصرف بالنسبة للمتصارفني في 
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مكان واح��د، وخال املدة التي يتأتى فيها تقابض البدلني عرفا، )وهي ال تزيد 
عن يومي عمل(، في الصرف بني املتباعدين، فإذا لم يحصل القبض في مجلس 
العقد أو خال هذه املدة، فإن الصرف يبطل ويأثم املتصارفان ما لم يفسخا عقد 

الصرف قبل التفرق من مجلس العقد أو قبل مضي هذه املدة.
واجلمهور يرى أن قبض بدلي عقد الصرف في مجلس العقد إذا كان الصرف 
بني حاضرين، يحقق شرط صحة عقد الصرف وإن طال مجلس العقد، وال يبطل 
عقد الصرف إال التفرق قبل القبض )1(، وأن قبض البدلني قبضا حكميا بالقيد 
في احلساب، يكفي في صحة عقد الصرف بني املتباعدين كذلك، غير أن املالكية 
منعوا التأخير في القبض مطلقا وقالوا بوجوب القبض فور التمكن منه، وال يجوز 

التأخير حتى لو كان مجلس العقد باقيا )2(. 

)1( جاء في املجموع: وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار املجلس 
كما سبق تفصيله قال الشافعي في كتاب الصرف من األم واألصحاب ال بأس أن يطول مقامهما في 
مجلسهما وال بأس أيضا بطوله متماشيني وان طال مشيهما وتباعدا عن مجلس العقد ثم تقابضا قبل 
افتراقهما فيصح البيع لعدم افتراقهما. ولو باعه دينارا في الذمة بعشرة دراهم في الذمة ووصفا اجلميع 
أو كان في موضع فيه نقد غالب ولم يكن العوضان حاضرين ثم أرسا من احضرهما أو ذهبا مجتمعني 
إليهما وتقابضا قبل التفرق صح البيع وسلما من الربا. املجموع شرح املهذب - )9 / 404( وجاء في 
املغني: ويجزئ القبض في املجلس وإن طال ولو متاشيا مصطحبني إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف 

فتقابضا عنده جاز. املغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني - )4 / 192(
َبَداِن ِمْنُهَما َأْو  ْأِخيُر اْخِتَياًرا ، َفِإْن َحَصَلْت ُمَفاَرَقُة اأْلَ )2( جاء في حاشية الدسوقي: َحاِصُلُه َأنَُّه إَذا َحَصَل التَّ
ْأِخيُر َقِليًا َضرَّ َأْيًضا َلِكْن َعَلى امْلَْشُهوِر  ْأِخيُر َكِثيًرا ، َوِإْن َكاَن التَّ ِمْن َأَحِدِهَما َضرَّ َذِلَك اتَِّفاًقا إْن َكاَن التَّ
ْأِخيُر َكِثيًرا َعَلى امْلَْشُهوِر ، َوِإْن َكاَن  اًن ُضرَّ إْن َكاَن التَّ ُصْل ُمَفاَرَقُة َأَب��دَ ِة ، َوِإْن َلْم حَتْ ِخَاًفا مِلَا ِفي اْلُعْتِبيَّ
ْأِخيُر َغَلَبًة َضرَّ ُمْطَلًقا  ا إْن َحَصَل التَّ َقِليًا َفَا َيُضرُّ اتَِّفاًقا َوَذِلَك َكاْسِتْقَراِضِه مِمَّْن ِبَجاِنِبِه ِمْن َغْيِر ِقَياٍم ، َوَأمَّ
ْأِخيُر َغَلَبًة َقِليًا َأْو َكِثيًرا. حاشية  َرِر ُمْطَلًقا َكاَن التَّ َقِليًا َكاَن َأْو َكِثيًرا ِخَاًفا اِلْبِن ُرْشٍد اْلَقاِئِل ِبَعَدِم الضَّ

الدسوقي على الشرح الكبير - )11 / 76(
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ومنها: البيع يدخله خيار الشرط واألجل، وعقد الصرف ال يجوز فيه خيار 
الشرط وال شرط األجل )1(، ولو كان األجل ملدة يوم واحد إذا كان التقابض ممكنا 
قبل ه��ذا األج��ل امل��ش��روط. ولكن التقابض يكون صحيحا ول��و وق��ع خ��ال يومي 
عمل إذا كانت املدة الزمة لوقوع التقابض حسب عرف املؤسسات املالية، أي أن 

التأخير هنا للضرورة وشدة احلاجة ورفع احلرج عن املتصارفني.
ثالثا: بيع الديون النقدية

أو غيرهما من  ال��ره��ن  أو  بالبيع  ال��دي��ون  ف��ي  التصرف  م��وض��وع  الفقهاء  بحث 
بالعني  الدين  بيع  املالكية  )2( وأج��از  الديون  بيع  التصرفات، ورف��ض جمهورهم 
بشروط معينة )3(، وأجاز بعضهم بيع الدين بالنقد بقيمته االسمية حاال أي دون 

خصم مقابل األجل.
وصلة هذه املسألة بحكم تصرفات مشتري العملة في هذه العملة خال املهلة 
اشتراها  التي  العملة  لم يقبض  املتصارف وإن  إن  املصرفية ظاهرة، ألن��ه قد يقال 

ْنُس ، َوِلَهَذا َلْم َيِصحَّ ِفيِه َأَجٌل َواَل  َقاُبُض ِلْلَبَدَلنْيِ َقْبَل ااِلْفِتَراِق َوِإْن اْخَتَلَف اجْلِ )1(  قال ابن همام: َوَشْرُطُه التَّ
ْأَينْيِ ِمْنُهْم َوَذِلَك ُيِخلُّ ِباْلَقْبِض امْلَْشُروِط  َنُع ُثُبوَت امْلِْلِك َأْو مَتَاَمُه َعَلى الرَّ ْرِط مَيْ ِخَياُر َشْرٍط ؛ أِلَنَّ ِخَياَر الشَّ

ْعِينُي. فتح القدير لكمال بن الهمام - )16 / 58(، َوُهَو اْلَقْبُض ِللَِّذي َيْحُصُل ِبِه التَّ
ُروِط  ِبَتَخاُيٍر ( َأْي ِباْشِتَراِط ِخَياٍر ) ِفيِه ( َكَساِئِر الشُّ َوَن��ْح��ُوُه )  ٌف  وقال احلنابلة:  ) َواَل َيْبُطُل ( َص��رْ

ِق شرح منتهى اإلرادات - )5 / 41(. َفرُّ اْلَفاِسَدِة ِفي اْلَبْيِع َفَيِصحُّ اْلَعْقُد َوَيْلَزُم ِبالتَّ
)2( قال ابن قدامة: وإن باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح، وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق قال 
أحمد: إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من ال��ذي هو عليه بنقد وال تبعه من غيره بنقد وال 
نسيئة وإذا أقرضت رجا دراهم أو دنانير فا تأخذ من غيره عوضا مبالك عليه، وقال الشافعي إن كان 
الدين على معسر أو مماطل لم يصح البيع ألنه معجوز عن تسليمه وان كان على ملئ باذل له ففيه قوالن 
)أحدهما( يصح ألنه ابتاع مبال ثابت في الذمة فصح كما لو اشترى في ذمته، ويشترط أن يشتري 
بعني أو يتقابضا في املجلس لئا يكون بيع دين بدين. ولنا أنه غير قادر على تسليمه فلم يصح كبيع 

اآلبق والطير في الهواء.الشرح الكبير البن قدامة. ج 4 ص342.
الغرمي  )3(ج���اء في مواهب اجلليل: ال يجوز بيع الدين إال بخمسة ش��روط أن ال يكون طعاما وأن يكون 
حاضرا مقرا به وأن يباع بغير جنسه وأن ال يقصد ببيعه ضرر املديان وأن يكون الثمن نقدا. مواهب 

اجلليل4/ 368
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وال��ت��زام عليه، فهو  العملة  بائع  قبضا فعليا أو قبضا حكميا، فهي دي��ن في ذم��ة 
إذن يبيع دينا في ذمة الغير، ومن ثم فإن تصرف مشتري العملة التي لم يقبضها 
قبضا حكميا بقيدها في حسابه يأخذ حكم بيع الدين النقدي من حيث جواز 
بيعه بقيمته االسمية بثمن حال على رأي القائلني بذلك. غير أن هذا قياس مع 
الفارق، ذلك أن بائع العملة التي اشتراها ولم يقبضها قبضا حكميا )بقيدها في 
حسابه قبضا مينحه قبضا ماديا( ال ميلك هذه العملة في حكم الشرع، ألن ملكية 
هذه العملة ال تكون إال بأمرين، أولهما عملية اإليجاب والقبول، وثانيهما عملية 
فالصرف دون قبض  ال��ص��رف،  لعقد  ومت��ام  فالقبض ش��رط صحة  العوضني،  قبض 
في املدة احملددة شرعا )وهي محل العقد بالنسبة للمتصارفني احلاضرين وخال 
يومي عمل بالنسبة للمتصارفني املتباعدين( ال ينعقد أصا، ولكن الشارع أجاز 
أو  املالكية،  ف��ورا على رأي  القبض  يتبعه  والقبول أوال، ثم  اإلي��ج��اب  أن يصدر 
خال مدة مجلس العقد أو خال املدة التي يتمكن فيها املتصارفان املتباعدان 

من التقابض نظرا للضرورة أو احلاجة ورفع احلرج واملشقة.
وه��ذا كله إذا كان محل البيع هو املبلغ ال��ذي اشتراه البائع ولم يقبضه قبضا 
حكميا، بحيث تنتقل مخاطر هذا املبلغ إلى املشتري أي املتصارف الذي اشتراه 
منه، وهنا يتحقق الغرر في احلصول، فقد ال يحول املبلغ أصا فيضيع العوض الذي 

دفعه املشتري، فكان كبيع الطير في الهواء والسمك في املاء واملال املغصوب.
ولقد ذكرنا في كامنا في عقد البيع أن القدرة على تسليم املبيع املعني وقت 
البيع شرط في صحة عقد البيع، وإن لم يكن التسليم واجبا على الفور. وبائع 
العملة التي اشتراها ولم يقبضها قبضا حكميا بقيدها في حسابه، ال يقدر على 
تسليم هذه العملة قطعا عند بيعها خال املهلة املصرفية ومن ثم فإنه ال يجوز له 
بيع هذه العملة وإمنا يجوز له بيع عملة من جنس هذه العملة على أن يسلمها 
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للمشتري في املدة التي حددها الشرع للتسليم، وهي مجلس العقد بني احلاضرين 
واملهلة املصرفية بني الغائبني، وقد حددها عرف التعامل بيومي عمل، حتى إذا لم 

يقبض العملة التي اشتراها ألنه ال ربط بني الصفقتني.
عملة  يبيع  أن  يستطيع  العملة  م��ش��ت��ري  إن  ن��ق��ول:  النقطة  ل��ه��ذه  وت��وض��ي��ح��ا 
بالعملة  البيع  املهلة املصرفية، دون أن يربط ذل��ك  العملة خ��ال  من جنس ه��ذه 
إذا  العقد  العملة في مجلس  ه��ذه  بائعها، ثم يسلم  إليه من  املشتراة بل واحملولة 
كان املتصارفان حاضرين أو خال املهلة املصرفية، وهي تقدر عرفا بيومي عمل، 
وذلك سواء قبض العملة األولى أم ال. وبعبارة أوضح فإن له أن يعقد صرفا موازيا 
ال يربطه بالعملة التي اشتراها، والتي حولت له ولم يقيد في حسابه، واملقصود 
دائما بالقيد في احلساب هو القيد ال��ذي يصاحبه حق صاحب امل��ال في القبض 
الفعلي، ذلك أن العمل يجري على عمل القيد في حساب مشتري العملة في 
يوم وليكن مثا يوم الثاثاء وهو اليوم الذي مت فيه عقد الصرف ولكن يذكر في 
هذا القيد أنه )حق يوم اخلميس مثا( فالعبرة بيوم اخلميس فهو اليوم الذي مت فيه 

القبض احلكمي الذي يبيح للمشتري لهذا املبلغ التصرف فيه بإعادة بيعه.
رابعا: بيع الديون السلعية

محل العقد في السلم واالستصناع هو سلعة أو أصل موصوف في ذمة بائعه، 
أي أنه دين عليه يلزمه الوفاء به في املوعد املتفق عليه في املستقبل، إال أن محله 
ليس تسليم نقد بل تسليم سلعة السلم أو األص��ل املصنع، وق��د بحث الفقهاء 
حكم تصرف مشتري سلعة السلم أو األصل املستصنع قبل أن يتسلمه من بائعه، 

وهو املسلم إليه أو الصانع.
أو  السلم  سلعة  ف��ي  استصناعا  أو  سلما  املشتري  ت��ص��رف  اجلمهور  منع  وق��د 
األصل املصنع قبل أن يقبضه من املسلم إليه أو الصانع، ولكنهم أجازوا للمشتري 
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سلما أو استصناعا أن يبيع سلعة أو أصا بنفس مواصفات السلعة أو األصل الذي 
اشتراه على أن يكون ذلك التزاما مطلقا في ذمته، غير مرتبط بالسلعة أو األصل 
الذي اشتراه، وال شرطا فيه وال معلقا عليه، فهو ملتزم بتسليم السلعة أو األصل 
املوصوف ملشتريه في جميع احلاالت حتى إذا لم يوف له بائع سلعة السلم أو أصل 
العصر على  فقهاء  ويطلق  بالتزامه،  الثانية  الصفقة  قبل  ال��ذي عقده  االستصناع 
ذلك عبارة السلم املوازي واالستصناع املوازي، وباملثل فإن هناك إجارة خدمات 
موازية ال يرتبط تقدمي اخلدمة فيها باخلدمة التي اشتراها مقدم اخلدمة من طرف 

آخر في عقد خدمة سابق.
وهذا يعني أنه ال يجوز ملن اشترى سلعة سلما من بائعها أن يبيع هذه السلعة 
ب���ال���ذات،أي السلعة ال��ت��ي اش��ت��راه��ا م��ن املسلم إل��ي��ه بحيث ي��ك��ون امل��ش��ت��ري لهذه 
السلعة ضامنا لها كالشأن في البيع في أنه ينقل الضمان، ألن املسلم إليه قد ال 
يسلمها فيضيع الثمن على املشتري، وفي ذلك غرر جسيم تبطل مبثله العقود، 
ويسمى الغرر في احلصول، أي حصول املشتري على السلعة التي اشتراها ودفع 
ثمنها، وذلك كبيع الطير في الهواء والسمك في املاء وبيع املال املغصوب الذي 
حتدث عنه الفقهاء األوائل. وقد استدل جمهور الفقهاء بحديث النهي عن بيع 
ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن )أي يدخل في ضمان بائعه ويتحمل مخاطر 
اشتراها وملكها  التي  السلعة  اإلنسان  بيع  الفقهاء مينعون من  هاكه( فجمهور 
مبقتضى عقد الشراء، قبل أن يتسلمها من بائعها وينقل إليه ضمانها، بناء على 

قاعدة اخلراج بالضمان، والغنم بالغرم، التي بنيت على هذه األحاديث.
وقد يقال إن العملة في املهلة املصرفية مملوكة ملشتريها مبقتضى عقد الصرف، 
غير أنها غير مقبوضة له، ال فعا وال حتى حكما بقيدها في حسابه قيدا ميكنه 
من قبضها فعا إن أراد، فتطبق عليها نفس القاعدة، أي قاعدة النهي عن بيع ما 



36 

بحوث ندوة البركة 33

لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن. وقد سبق لنا التأكيد على أن من شروط البيع 
املطلق أن يكون البائع قادرا على تسليمه املبيع ملشتريه جتنبا للغرر في احلصول، 
غير أن تطبيق هذا الشرط على عقد الصرف يقتضي أن يكون القبض فورا أي 
عقب اإليجاب والقبول في عقد الصرف على مذهب املالكية، وخال مدة مجلس 
العقد على رأي اجلمهور، أو خال املدة الازمة عرفا للتقابض احلكمي إذا كان 
الصرف بني متباعدين، ألنه ال تكليف إال مبقدور، وملا كان التقابض الفوري بني 
متصارفني أحدهما في اليابان واآلخر في جدة غير ممكن وال مقدور، جاز تأخير 
هذا التقابض إلى املدة التي يتأتى فيها حسب عرف املؤسسات املالية عموما، وليس 
اإلسامية وحدها،ألن املؤسسات املالية اإلسامية ال تستطيع العمل وحدها. بل 
إن مجلس العقد في التعاقد بني غائبني عن طريق رسالة حتمل إيجابا، هو مجلس 
قراءة املوجه إليه اإليجاب لهذه الرسالة، فمحل املجلس العقد في هذه احلالة ميتد 
من وقت كتابة الرسالة إلى وقت وصولها إلى من وجهت إليه وقد يستغرق ذلك 
أياما حسب عرف الزمان واملكان، ولعل هذه املدة أقل في زماننا حيث يتم تبادل 

اإليجاب والقبول من خال وسائل االتصال االلكترونية.
واملالكية وبعض احلنابلة يرون جواز بيع سلعة السلم، )وأرى أن السلعة املصنعة 
مثله(، قبل قبضها إذا لم تكن طعاما، ألنهم حملوا إطاق حديث النهي عن بيع 
واحلنابلة  وللمالكية  بالطعام،  النهي  قيد  ال��ذي  احلديث  قبضه على  قبل  الشيء 
شروط في حالة بيع سلعة السلم لبائعها أي املسلم إليه، وفي حالة بيعها لطرف 
ثالث، فقالوا بجواز البيع لبائعها بثمن ال يزيد عن الثمن الذي اشتراها به منه، 
ولغيره بسعر السوق. ولكن املالكية ال يقولون بذلك في عقد الصرف، ألن القبض 
شرط في صحة العقد الناقل للملك أو شرط لتمامه بحيث إذا لم يقع القبض فور 

عقد الصرف دون عذر وال ضرورة، فإن العقد يبطل ويأثم املتصارفان.
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وخاصة القول في هذه املسألة، أنه يجب ربط أحكام عقد الصرف بأحكام 
البيع في حاالته املختلفة، ألن القضية املعروضة هي بيع عملة اشتراها البائع، ولم 
يتم قبضها له، ال قبضا ماديا وال قبضا حكميا بقيدها في حسابه باملعنى الذي 
حددناه سابقا، ثم تطبيق شروط وأحكام عقد البيع املطلق عليها باعتبارها بيعا 
ثم شروط عقد الصرف باعتباره بيعا مقيدا خصه الشرع بشروط وأحكام تختلف 

عن شروط وأحكام البيع املطلق.
خامسا: جواز الصرف في الذمة

هل يجوز الصرف في الذمة أم أن محل عقد الصرف يجب أن يكون معينا، 
الدينار  العشرة. ويكون  ال��دراه��م  بهذه  الدينار  ه��ذا  بعتك  املتصارف  يقول  ب��أن 

والدراهم حاضرة؟
ال خاف بني الفقهاء في جواز الصرف في احلالني، بل قد نصوا على أنه إذا قال 
بعتك هذا الدينار بتلك الدراهم العشرة فإنه يجوز أن يسلم املشتري غيرها ألن 
النقود ال تتعني بالتعيني في مجلس العقد أو خال املدة الازمة للتقابض والتي 

استقر العرف على أنها ال تزيد عن يومي عمل.
وأم��ا إذا كان الصرف في الذمة بأن ق��ال: بعتك دينارا بعشرة دراه��م ووصف 
ف��إن الصرف  ال��واح��د،  البلد  الدينار وال��دراه��م إذا تعددت الدنانير وال��دراه��م في 
العقد أو  املالكية، أو خال مدة مجلس  ف��ورا على رأي  التقابض  ينعقد شريطة 
خال املدة التي يتمكن فيها املتصارفان املتباعدان من التقابض والتي جرى العرف 
على أنها ال تزيد عن يومي عمل. على أنه يجب أن يكون معلوما أن يومي العمل 
ليس على إط��اق��ه، ب��ل إذا أم��ك��ن القبض عما وع��رف��ا بعد س��ت س��اع��ات أو يوم 
واحد، وجب ذلك وال يجوز بحال تأجيله، لاتفاق على منع األجل، فإذا كان 

القبض ممكنا بعد يوم فا يجوز شرط تأجيله ملدة يومني.
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فإذا عرفت املؤسسات املالية على مستوى العالم أن التقابض في الصرف بني 
غائبني ال ميكن أن يتم في مجلس العقد، حتى لو مت اإليجاب والقبول بطريقة 
واعتبر  واالنترنيت  القصيرة  والرسائل  والفاكس  كالتليفون  االلكترونية  التواصل 
ذلك مجلس عقد بالنسبة النعقاد الصرف بني غائبني، ألن آليات وطرق حتويل 
العمات من بلد إلى بلد تتطلب أم��ورا كثيرة يتعذر معها بل يستحيل أن يتم 

التقابض قبل مرور مدة معينة قد تصل إلى يومي عمل.
وخالصة الفصل الثاني هي:

1-  أن قبض العوضني في عقد الصرف شرط في صحة عقد الصرف أو متامه، 
وليس مجرد أثر من آثار هذا العقد أو التزام يرتبه على طرفيه، كالشأن في 

بقية عقود البيع.
2 - أن التقابض في عقد الصرف يجب أن يكون على الفور، أي بعد اإليجاب 
والقبول عند املالكية ما لم توجد حالة ضرورة أو حرج شديد يؤخره، كأن 
بها  النقود بعد عدها،أو يذهب  ليخرج منه  إلى دكانه  املتصارف  يدخل 
أحد املتصارفني إلى الصراف لفحصها، وال يكفي القبض عندهم إذا تأخر 
عن ذلك، ولو كان املتصارفان ال يزاالن مبجلس العقد، واجلمهور على أنه 
يكفي أن يتم القبض في مجلس العقد وإن طال الزمن بني عقد الصرف 

وبني القبض مادام مجلس العقد قائما.
3- أن عقد الصرف ال يدخله خيار الشرط وال شرط األجل وإن قصر، وإمنا يصح 
التقابض في مجلس العقد أو خال املهلة املصرفية التي ميكن فيها القبض 
احلكمي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان التقابض ممكنا عرفا في 
يوم واحد فا يجوز اشتراط تأجيله ملدة يومني، وحتديد يومي العمل قدره 

عرف املعامات كحد أعلى وليس جلواز اشتراطه دون ضرورة وال حاجة.
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4- يجوز الصرف في الذمة مبعنى أن كا من املتعاقدين يلتزم في ذمته بالبدل 
أي العملة التي يبيعها لآلخر، على أن يسلمها في املدة التي حددها الشرع 
ت��ب��ادل اإلي��ج��اب والقبول عند املالكية، أو خ��ال مجلس العقد  ف��ور  وه��و 
وإن طال الزمن بني العقد والتقابض، أو خال املهلة املصرفية. وال يلزم أن 
تكون عملتا الصرف حاضرة معينة في مجلس العقد، حتى إذا أشار إلى 
املعينة،  احل��اض��رة  العشرة  ال��دراه��م  بتلك  الدينار  ه��ذا  أبيعك  وق��ال  الدينار 
فإن له أن يسلمه دينارا آخر غير الدينار املعني، ويكفي املتصارف اآلخر 
أن يسلمه عشرة دراهم أخرى غير احلاضرة املشار إليها، فالنقود ال تتعني 

بالتعيني)1(.
5- أن ملن اشترى عملة )بإيجاب وقبول( أحوال ثاثة:

أولها: أن يقبض هذه العملة قبضا فعليا أي ماديا أو قبضا حكميا بقيدها 
في حسابه قيدا مينحه حق القبض الفعلي فورا إذا رغب في ذلك. واحلكم 
ف��ي ه��ذه احل��ال��ة أن مل��ش��ت��ري  ه��ذه العملة ال��ق��اب��ض لها فعا أو حكما حق 
التصرف فيها بالبيع أو غيره من تاريخ القبض الفعلي أو احلكمي لقدرته 

على تسليم ما باعه، وألنه باع ما قبضه وربح فيما ضمنه.
ثانيها: إذا لم يقبضها ال قبضا فعليا وال حكميا بقيدها في حسابه القيد 
الذي مينحه حق قبضها فعا، وحكم هذه احلالة أنه ال يجوز لهذا املشتري 
أن يتصرف في هذه العملة احملولة في املهلة املصرفية، أي في املدة من تاريخ 
إذا انصب  ف��ي حسابه قيدا مينحه ح��ق سحبها،  ت��اري��خ قيدها  إل��ى  شرائها 

َراِهِم ِلَصاِحِب  يَناَر ِبَهِذِه الدَّ )1(قال ابن الهمام: أِلَنَّ اْلَعْقَد َيْنَعِقُد َعَلى ِمْثِلَها اَل َعْيِنَها ، َحتَّى َلْو َباَعُه َهَذا الدِّ
. فتح القدير لكمال بن الهمام  ِليِّ َواِني َواحْلُ َراِهِم ِبِخَاِف اأْلَ يَناِر َأْن َيْدَفَع َغْيَرُه ، َوَكَذا ِلَصاِحِب الدَّ الدِّ

)58 / 16( -
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العملة املشتراة من زي��د واحملولة منه، بحيث  التصرف على ه��ذه  البيع أو 
تدخل في ضمان املشتري، مبعنى أنه يتحمل مخاطر عدم قيام بائع العملة 

بتحويلها، ألن ذلك يكون غررا في احلصول كما تقدم.
باع  التي اشتراها ال فعا وال حكما، ولكنه  العملة  إذا لم يقبض  ثالثها: 
احلالة جواز  ه��ذه  ذمته، وحكم  في  اشتراها  التي  العملة  عملة من جنس 
الصرف إذا مت قبض العملتني في مدة القبض الشرعية في عقد الصرف، أي 
أنه عقد صرفا موازيا بحيث ال يعلق هذا الصرف على عقد الصرف األول 
وال يربط التزامه بالعملة التي اشتراها ولم تقيد في حسابه،أي خال املهلة 
املصرفية، أي أن الذي باعه هو عملة موصوفة في ذمته، وليس العملة التي 

في ذمة بائعه األول.
أثناء  ف��ي  يبيعها  أن  العملة  ال��ت��ي جتيز ملشتري  ال��ف��ت��اوى  ول��ق��د ص���درت بعض 
العملة  يبيع  أن  للمصرف  ف��إن  »وعليه  الفتوى:  ه��ذه  في  فجاء  املصرفية،  املهلة 
امل��دة املتعارف عليها في أس��واق التعامل احل��ال في العمات  التي اشتراها خال 

بالضوابط التالية:
1- أن تكون اجلهة التي اشترى منها املصرف العملة جهة مليئة، قادرة على 

اإلقباض في العادة.
2- أن يكون املصرف قد تعاقد على شراء العملة فعا، فبهذا التعاقد يصير 
مالكا ملبلغ العملة املشتراة الثابت في ذمة اجلهة البائعة، أما قبل التعاقد فهو 

بيع ما ال ميلك.
3- أال ي��ؤول ش��راء وبيع العملة إلى ت��داول لها بواسطة املصرف، كأن يوكله 
العميل املشتري في العملة بيعها لصاحله، وهذا منعا لصورة التبايع املمنوع، 
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مع عدم مسؤولية املصرف عن تصرفات العميل في العملة بعد التعاقد على 
شرائها من املصرف، مادام أن ذلك ال يتم بواسطته«.

وال��ف��ت��وى كما ن��رى ق��د ج���اءت على خ��اف م��ا ت��وص��ل إل��ي��ه بحثنا م��ن الوجوه 
التالية:

لم تفرق الفتوى بني ما إذا كان محل البيع )في أثناء املهلة املصرفية أي املدة 
من وقت شراء البنك للعملة حتى املدة التي مت فيها القبض احلكمي بالقيد في 
حساب البنك قيدا مينحه حق سحب املبلغ( هو املبلغ املشترى، وال��ذي لم يتم 
قبضه حكما بالقيد في حساب البنك قبل أن ينتج هذا القيد أثره بإمكانية تسلم 
العملة تسلما حقيقيا، أم أن هذا البيع في ذمة البنك بحيث يلتزم البنك بتسليم 
املبلغ خال يومي عمل على األكثر ملن باعه له. وقد بينا أن البيع في احلالة األولى 

ال يجوز لألسباب التي ذكرناها، وفي احلالة الثانية يجوز.
إن ش���رط ك���ون اجل��ه��ة ال��ت��ي اش���ت���رى م��ن��ه��ا امل���ص���رف ال��ع��م��ل��ة م��ل��ي��ئ��ة ق�����ادرة على 
اإليجاب  م��ج��رد  ش��رع��ا، ألن  ل��م ميلكها  بيع عملة  للمصرف  اإلق��ب��اض، ال يجيز 
والقبول بشراء العملة دون قبضها في املدة الشرعية ال ينقل ملكيتها. بل إن عقد 
الصرف يبطل،ألن القبض في املدة شرط بقاء صحة العقد، فإذا لم يتم القبض في 
املدة بطل الصرف، وأثم املتصارفان كما نص على هذا الفقهاء. وغاية ما قد يقال 
البائع قبل  التي اشتراها املصرف ولم يقبضها تكون دينا في ذمة  العملة  هو أن 
أن يسلمها للمشتري، وإذا سلمنا ذلك، فكيف تكون محا لعقد صرف مع أن 

الصرف يقتضي قبض العملتني في املدة احملددة شرعا والدين ال يقبض.
ومجرد تعاقد املصرف على شراء العملة ال يجعله مالكا لها إذا لم يقبض خال 
املدة الشرعية، بل إن العقد يبطل بعدم القبض خال املدة، ألن القبض شرط دوام 
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صحة عقد الصرف، بل إن احلديث العام نهى عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما 
لم يضمن، وهذا لم يقبض.

والقول بأن للمصرف أن يبيع العملة التي اشتراها ولم يقبضها ال حقيقة وال 
حكما، وال يجوز للمصرف بيعها نيابة عن مشتريها، أمر غريب ليس له نظير في 
الشرع، ذلك أن ما جاز بيعه للمتعامل، يجوز للمتعامل توكيل املصرف في بيعه 
البيع بصفته وكيا للمتعامل  حلسابه، ثم كيف جاز أن يقال مبنع املصرف من 

املشتري للعملة من املصرف في حني يجوز للمتعامل أن يبيعها بنفسه.



إرصاد أموال الزكاة 
واستثمارها في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية

  
د. يوسف بن عبد اهلل الشبيلي
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املقدمة
العاملني وال��ص��اة وال��س��ام على أش��رف األنبياء واملرسلني نبينا  احلمد لله رب 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد:
ال��زك��اة حق مالي واج��ب في أم��وال مخصوصة، فرضها الله تعالى حلكم  ف��إن 
ت��ع��ود باخلير وال��رخ��اء على داف��ع��ه��ا وآخ��ذه��ا واملجتمع  عظيمة وم��ق��اص��د س��ام��ي��ة، 
املسلم. وقد بني الله في كتابه مصارفها بقوله: } إمنا الصدقات للفقراء واملساكني 
والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمني وفي سبيل الله وابن السبيل 

فريضة من الله والله عليم حكيم{ )1(. 
ونظراً لتشعب احتياجات مستحقي الزكاة في العصر احلديث، وعدم كفاية 
الزكاة التي يخرجها أغنياء املسلمني في سد احتياج فقرائهم، فقد ظهرت احلاجة 
إليجاد وسائل ميكن من خالها إرص��اد الزكاة واستثمارها لينتفع بها أكبر عدد 

ممكن من الفقراء، وسوف أتناول في هذه الدراسة املباحث الثاثة اآلتية:
املبحث األول: إرصاد أموال الزكاة في صناديق متويل وتأمني ملستحقي الزكاة. 
ويشمل ذلك تأسيس صناديق ق��روض ميسرة متخصصة في التمويل األصغر أو 
صناديق الضمانات املالية )كفاالت( وتأمني تعاوني ضد مخاطر االئتمان والتعثر؛ 

ملساعدتهم على القيام بأعمال جتارية.
واملبحث الثاني: استثمار أموال الزكاة في صناديق متويلية وتأمينية. ويشمل 
ذلك استثمار أم��وال الزكاة في صناديق ربحية لألغراض السابقة، بحيث يكون 

ريعها ملستحقي الزكاة. 
واملبحث الثالث: نفقات األموال املرصدة واملستثمرة وزكاتها.

أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا ملا يرضيه من القول والعمل.

)1( سورة التوبة: اآلية )60(
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املبحث األول
إرصاد أموال الزكاة في صناديق متويل وتأمني ملستحقي الزكاة

املطلب األول: التعريف باإلرصاد:
اإلرصاد في اللغة: اإلعداد، يقال: أرصد له األمر: أعده. ومنه قوله عليه الصاة 
والسام:«والذي نفس محمد بيده لو أن ُأُحداً عندي ذهبًا ألحببت أال يأتي علي 
ثاث وعندي منه دينار أجد من يقبله مني ليس شيئًا أرصده في دين علي«)1(.

والَرْصد: االنتظار والترقب، ومنه الَرَصد وهو الذي يقعد باملرصاد للحراسة)2(، 
والَرَصدي: الذي يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئًا من أموالهم، وربك 

لك باملرصاد أي مراقبك فا يخفى عليه شيء من أفعالك وال تفوته )3(.
واإلرصاد عند الفقهاء: حبس املال –أي فرزه وتخصيصه- لغرض معني. ومن 

ذلك:
1- تخصيص اإلم��ام بعض أراض��ي بيت امل��ال لبعض مصارفه. فهذا ال يصح 
وقفًا؛ الختال شرط الوقف وهو أن يكون املوقوف مملوكًا للواقف حني الوقف، 
واملرِصد هو اإلم��ام أو نائبه، وهو ال ميلك ما أرص��ده. قال ابن عابدين: » إرصاد 
السلطان بعض القرى واملزارع من بيت املال ملن يستحق من بيت املال ليس وقفًا 
امل���ال على بعض  م��ن بيت  ب��ل ه��و تعيني ش��يء  ل��ه،  ل��ع��دم ملك السلطان  حقيقة 

مستحقيه« )4(. 

)1( أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
)2( املغرب ص191.

)3( املصباح املنير ص228.
)4( رد احملتار 194/4، وينظر: أنواء البروق في أنواع الفروق 7/3، حتفة احملتاج 372/6، كشاف القناع 

159/3
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ومن هذا القبيل: أن ُيرِصد اإلنسان أراضي تخصه وال ميلكها، قال في غاية 
املنتهى:« ال يصح وقف نحو أرض مصر كأرض الشام والعراق )1(.

فلو وقف على نحو مدارس إمنا هي إرصاد وإفراز، ووقفها مساجد يكتفى في  
املسجدية بالصورة -أي: صورة املسجد كبناء محراب أو منبر- وباالسمية -أي: 
بتسميته مسجداً-، فإذا زالت عادت األرض إلى حكمها من جواز لبث جنب 

وعدم صحة اعتكاف )2(.
2- حبس بعض املال الستخدامه في أوجه البر. قال ابن دقيق العيد: يحتمل 
أن يكون حتبيس خالد –أي ابن الوليد- ألدراعه وأعتاده في سبيل الله: إرصاده 
إي���اه ل��ذل��ك، وع���دم تصرفه بها ف��ي غير ذل���ك. وه���ذا ال��ن��وع ح��ب��س، وإن ل��م يكن 

حتبيسا)3(.
3- إرصاد فضل غلة الوقف على معني. قال في كشاف القناع: »فضل غلة 

موقوف على معني استحقاقه مقدر من الوقف يتعني إرصاده« )4(.
وإرص���اد أم��وال ال��زك��اة يقصد به هنا: ف��رز امل��ال وإع���داده فيما هو من مصلحة 
مستحقي الزكاة. وهو بهذا املعنى ال يخرج عما ذكره الفقهاء، وهو يختلف عن 

الوقف –كما نصوا على ذلك؛ ملا يلي:
1- أن هذه األم��وال هي أم��وال زكاة وهي تختلف عن الوقف في أحكامها. 

ومصارفها أضيق من مصارف الوقف.

بناء على مذهب  الله عنه- على عموم املسلمني، فا متلك  –رضي  )1( ألن ه��ذه األراض���ي أوقفها عمر 
احلنابلة.

)2( غاية املنتهى 278/4.
)3( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام 383/1.

)4( شرح املنتهى 427/2.
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2- أن املُرصد وهو مؤسسة الزكاة التي يعينها اإلمام ال متلك هذه األموال قبل 
إرصادها، بخاف الوقف فإن املال املوقوف قبل وقفه ملك للموِقف.

3- أن األموال املرصدة يجوز في أي وقت فك إرصادها  وتصرف في مصارف 
الزكاة مباشرة، بخاف الوقف فإن األصل فيه الثبات واالستمرار.

ل��ألغ��راض التنموية بإنشاء ص��ن��دوق توضع فيه  ال��زك��اة  ويتحقق إرص���اد أم���وال 
أموال الزكاة ويخصص لتمويل املستحقني لتأسيس أعمال اقتصادية منتجة، إما 
من خال التمويل األصغر )ق��روض ميسرة مببالغ صغيرة(، أو تقدمي الضمانات 
التي يتمولون منها، أو ينشأ بها صندوق تأمني تعاوني  لهم مجانًا جتاه اجلهات 

للتأمني على حاالت التعثر في سداد املديونيات.
وإرصاد أموال الزكاة يختلف عن استثمارها؛ إذ ليس املقصود منه االستثمار، 

وإمنا يهدف إلى حتقيق عدد من املقاصد، منها:
1- دميومة األموال، واستمرار االنتفاع بها، حيث تبقى مرصدة في الصندوق 

التنموي لفترة أطول.
ف��ب��داًل م��ن أن ينتفع بها شخص أو أشخاص  2- توسيع دائ���رة االن��ت��ف��اع بها، 

محدودون فإن إرصادها سيتيح املجال ألن ينتفع بها عدد أكبر.
3- تشجيع الفقراء على احملافظة على تلك األم��وال؛ لعلمهم بأنهم مطالبون 

بردها، وبذا تكون الزكاة أداة تنمية للمال بيد الفقير ال أداة استهاك.
املطلب الثاني: حكم إرصاد أموال الزكاة ألغراض التمويل االقتصادي:

ال يخلو إرصاد الزكاة لألغراض التنموية من حالني:
األولى: إرصادها من قبل املزكي مع بقاء يده عليها.

والثانية: إرصادها من قبل جهة عامة.
وفيما يلي بيان حكم كل من هاتني احلالتني:
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املسألة األولى: إرصادها من قبل املزكي مع بقاء يده عليها:
وذل��ك بأن يخصص املزكي ج��زًء من أمواله بقدر الزكاة التي وجبت عليه أو 
الزكاة  ك��ون  تنبني على  املسألة  فهذه  ال��ف��ق��راء،  إرص��اده��ا ملصلحة  بقصد  بعضها 

واجبة على الفور أم على التراخي؟
وقد اختلف الفقهاء في هذه املسألة على قولني:

القول األول: 
ف��ي املختار عندهم واملالكية  ق��ول احلنفية  ال��ف��ور. وه��ذا  ال��زك��اة جت��ب على  أن 

والشافعية واحلنابلة )1(. واستدلوا على ذلك مبا يلي:
1- قوله تعالى: } وآتوا حقه يوم حصاده{ )2(. واألمر يقتضي الفورية.

2- ما روي عنه عليه الصاة والسام أنه قال: »ما خالطت الصدقة مااًل قط 
إال أهلكته« )3(. قالوا: واملراد بذلك تأخيرها بعد وجوبها )4(.

3- ما روى عقبة بن احلارث –رضي الله عنه- قال: � العصر فأسرع ثم دخل 
البيت فلم يلبث أن خرج فقال: كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت 

أن ُأَبّيته فقسمته« )5(. فدل احلديث على وجوب املبادرة بإخراج الصدقة.

4- وألن حاجة الفقراء ناجزة فيجب أن يكون الوجوب على الفور )6(.

)1( بدائع الصنائع 3/2، حاشية الدسوقي 500/1، املجموع شرح املهذب 304/5، املغني 289/2.
)2( سورة األنعام: اآلية )141(.

عبدالرحمن  بن  عثمان  »فيه  الهيثمي:  وق��ال  عنها-.  الله  –رضي  عائشة  ال��ب��زار من حديث  أخرجه   )3(
اجلمحي، ق��ال أب��و ح��امت: يكتب حديثه وال يحتج ب��ه«. مجمع ال��زوائ��د 64/3، وضعفه األلباني في 

السلسلة الضعيفة 14/11.
)4( نيل األوطار 167/4.

)5( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها برقم 1363.
)6( املغني 289/2،  فتح القدير 155/2.
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5- وألن الزكاة عبادة تتكرر في كل عام فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب 
مثلها كالصاة والصوم )1(.

القول الثاني:
أن وجوب الزكاة عمري، أي جتب على التراخي. وهذا مذهب احلنفية في قول 
اختاره أبو بكر اجلصاص. قال الكاساني: »وذهب عامة مشايخنا إلى أنها جتب 
على التراخي، ومعنى التراخي عندهم أنها جتب مطلقا عن الوقت غير معني ففي 
أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعني ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد 
إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما ميكنه األداء فيه 
وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه ميوت فيفوت فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب 

حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم )2(.  
واستدل أصحاب هذا القول: بأن من عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد احلول 
والتمكن من األداء، أنه ال يضمن، ولو كانت واجبة على الفور لضمن، كمن أخر 

صوم شهر رمضان عن وقته فإنه يجب عليه القضاء )3(. 
وأجيب عنه: بأن هذا استدالل في محل النزاع، فإن أصل املسألة مبني على 
أن األمر املطلق هل يقتضي الفورية أم ال؟ فيضمن هاك النصاب عند من يقول 
بالفورية، وال يضمن عند من يقول بالتراخي، فا يصلح هذا الدليل لاستدالل 

به.
وامل��خ��ت��ار ف��ي أص��ول الفقه أن األم��ر املطلق ال يقتضي ال��ف��ور وال ال��ت��راخ��ي، بل 

يقتضي مجرد طلب الفعل املأمور به، والفورية تستفاد من القرائن. 

)1( املغني 289/2.
)2( بدائع الصنائع 3/2.

)3( بدائع الصنائع 3/2، تبيني احلقائق 252/1.
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وبالنظر في أدلة القولني يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الزكاة جتب 
على الفور، ألوام��ر الشرع التي قامت القرائن على وجوب املبادرة بها، وملا سبق 

من األدلة.
وعلى هذا فا يجوز للمزكي أن يبقي الزكاة عنده، ولو كان بغرض إرصادها 

ملصلحة الفقراء؛ ألن في ذلك تأخيراً إلخراج الزكاة عن وقت وجوبها.
املسألة الثانية: إرصادها من قبل جهة عامة:

وصورة هذه املسألة أن تتولى جهة عامة حكومية كانت أم أهلية كاجلمعيات 
ال��زك��اة لغرض  أم��وال  فيه  إنشاء صندوق ترصد  ال��زك��اة  اخليرية ومؤسسات جباية 

توفير برامج تنموية ملصلحة مستحقي الزكاة.
فاملزكي في هذه احلال يخرج زكاة ماله فوراً عند وجوبها لتلك اجلهة، إال أن 
تلك اجلهة ال تسلم الزكاة مباشرة للمستحقني، وإمنا تبقى في الصندوق التنموي 
ملصلحتهم.  وميكن أن يخرج اجتاهان في حكم هذه املسألة بناء على اختاف 

املعاصرين في حكم استثمار أموال الزكاة:
فاالجتاه األول:

حترمي إرصاد أموال الزكاة في صناديق متويل تنموي ولو كان املستفيدون منه 
من مستحقي الزكاة. وميكن أن يستدل لهذا االجتاه مبا يلي:

1- أن ذلك يؤدي إلى تأخير توصيل الزكاة إلى املستحقني )1(. 
ويناقش: بأن الفورية تتعلق باملالك ال باإلمام، فإذا وصلت الزكاة إلى يد اإلمام 
أو نائبه أو وكيل املستحقني كاجلمعيات اخليرية، فقد حتققت الفورية وج��از - 
عند جمهور العلماء- تأخير قسمتها؛ ملا روى أنس بن مالك –رضي الله عنه- 

)1( ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي العدد الثالث ج1، ص406-335.
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قال: »غدوت إلى رسول الله � بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده 
امليسميسم )1( إبل الصدقة« )2(. فدل احلديث على جواز تأخير القسمة، ألنها 

لو عجلت الستغنى عن الوسم )3(.
كما يجوز لإلمام تأخير الزكاة عند املالك حلاجة املالك نفسه أو املستحقني. قال 

املازري: ولإلمام تأخير الزكاة إلى احلول الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك«)4(.
2- وألن ذل��ك ي��ؤدي إل��ى ع��دم متلك املستحقني لها، وه��ذا مخالف ملا عليه 
ج��م��ه��ور ال��ف��ق��ه��اء م��ن اش��ت��راط التمليك ف��ي أداء ال���زك���اة، ألن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أضاف 

الصدقات إلى املستحقني في آية الصدقات بام امللك )5(.
ويناقش من وجهني:

ال��ام في اللغة العربية  ال��ام في اآلي��ة للتمليك؛ إذ  ب��أن  األول: ع��دم التسليم 
تستعمل ملعاٍن متعددة )6(. 

الواقعة  ال��ام اجل��ارة: » لها معاٍن: االستحقاق وهي  قال السيوطي في معاني 
بني معنى وذات نحو: »احلمد لله« »ويل للمطففني«، واالختصاص نحو:» إن 
له أبًا «، وامللك نحو: »له ما في السماوات وما في األرض«، والتعليل نحو: »إنه 
حلب اخلير لشديد«. وقد ذهب جمع من املفسرين والفقهاء إلى أن الام في آية 

الصدقات لاختصاص أو لبيان املصرف وليست للتمليك )7(.

)1( أي احلديدة التي يكوي بها.
)2( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وسم اإلمام إبل الصدقة بيده برقم 1431.

)3( فتح الباري 109/4، نيل األوطار 177/4.
)4( نقًا عن مواهب اجلليل 364/2.

)5( ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي العدد الثالث ج1، ص406-335.
)6( ينظر في معاني الام: مغني اللبيب البن هشام 208/1

)7( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن 245/8، بدائع الصنائع 43/2.
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والثاني: على فرض صحة اشتراط التمليك فالتمليك حاصل من جهتني:
األولى: أن املستحقني ميلكون منفعة الصندوق، وهذا نوع متليك. قال الراغب 
ال��ام للملك واالستحقاق، وليس نعني بامللك ملك العني، بل قد  األصفهاني: 

يكون ملكًا لبعض املنافع أو لضرب من التصرف.
ومصرفه  جماعية  بصفة  للمستحقني  ملك  التنموي  الصندوق  أن  والثانية: 

لهم.
واالجتاه الثاني: 

جواز إرصاد أموال الزكاة في صناديق متويل تنموية. وميكن أن يستدل لهذا 
االجتاه مبا يلي:

1- القياس على استثمار أموال الزكاة؛ فإن النبي� وخلفاءه الراشدين كانوا 
يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم، فقد كان لتلك احليوانات أماكن 
خاصة للحفظ والرعي والدر والنسل، كما كان لها رعاة يرعونها ويشرفون عليها، 
ويؤيد ذلك ما روى أنس -رضي الله عنه- أن أناسًا من عرينة اجتووا املدينة )1(، 
فرخص لهم الرسول � أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا 
الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله � فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم 

وسمر أعينهم، وتركهم باحلرة يعضون احلجارة« )2(.
أن��ه عرضة للخسارة فإرصادها لتمويلهم  ال��زك��اة مع  ف��إذا ج��از استثمار أم��وال 
أولى باجلواز؛ فإن التمويل إذا تعثر املدين في سداده فهو لم يخرج عن مستحقه، 

بخاف االستثمار فقد تستثمر األموال مع غير مستحقي الزكاة.

)1( أي أصابهم اجَلوى، وهو مرض، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها. النهاية في غريب احلديث واألثر. 318/1.
)2( أخرجه البخاري في كتاب احمل��ارب��ني من أه��ل الكفر وال���ردة ب��اب ق��ول الله تعالى: } إمن��ا ج��زاء الذين 
يحاربون الله ورسوله..{ اآلية برقم 6417، ومسلم في كتاب القسامة باب حكم احملاربني واملرتدين، 

برقم 1671.
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2- أن إرص��اد أم��وال الزكاة لتمويل املستحقني ال يخرج عن مصارف الزكاة 
ال��ت��ي بينها ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ف��ي ك��ت��اب��ه ف��ي آي���ة ال��ص��دق��ة: } إمن���ا ال��ص��دق��ات للفقراء 

واملساكني..{)1( اآلية؛ ذلك أن منفعة هذه األموال لهم.
الزكاة وه��و استغناء  3- أن إرص��اده��ا يحقق مقصداً من مقاصد الشريعة في 
الفقير عن املسألة، إذ يحمله ذلك على التكسب والعمل لرد املال الذي أخذه. 
يؤيد ذلك ما روى أنس بن مالك –رضي الله عنه- : »أن رجا من األنصار أتى 
النبي � يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى ِحْلس )2( نلبس بعضه 
ق��ال: ائتني بهما، فأخذهما رسول  امل��اء.  ونبسط بعضه، وَقْعب )3( نشرب فيه 
الله � بيده وقال من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال من 
يزيد على درهم؟ مرتني أو ثاثًا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمني، فأعطاهما 
إي��اه وأخ��ذ الدرهمني وأعطاهما األن��ص��اري، وق��ال: اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه 
إل��ى أهلك، واشتر باآلخر قدومًا فائتني ب��ه، فشد رس��ول الله � ع��وداً بيده ثم 
قال: اذهب فاحتطب وبع وال أرينك خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب 
ويبيع فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهمًا فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا 
فقال رس��ول الله �: »ه��ذا خير لك من أن جتيء املسألة نكتة في وجهك يوم 

القيامة..« )4(.

)1( سورة التوبة: اآلية )60(.
)2( أي كساء يكون على ظهر البعير. ينظر: املصباح املنير ص43

)3( القدح الضخم الغليظ. لسان العرب 683/1.
)4( أخرجه أحمد 114/1، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة برقم 1641، وابن ماجه 
امل��زاي��دة برقم 2198، وق��د ضعف احلديث بعض احملدثني جلهالة أحد  ب��اب بيع  في كتاب التجارات، 

رواته. ينظر: نصب الراية 22/4.
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4- أن إرصادها ميكن من أن ينتفع بها أكبر قدٍر من املستحقني، بداًل من أن 
تدفع لفئة محدودة منهم، ومن املعلوم أن الزكاة –مهما بلغت- فهي في الغالب 
لن تفي بسد احتياج جميع الفقراء، ففي إرصادها لتمويلهم ثم استردادها منهم 
ومتويلها آلخرين ما يحقق هذا املقصد الشرعي بتوسيع دائرة االنتفاع، وال يخفى 
م��ا يحقق ه��ذه احلكم  ال��زك��اة حكمها ظ��اه��رة وليست تعبدية محضة، فكل  أن 

الشرعية فهو مطلوب شرعًا.
والذي يترجح هو القول الثاني؛ ملا يلي:

الزكاة في صندوق لتمويل املستحقني يندرج ضمن  أم��وال  إرص��اد  أواًل- أن 
مصرف )الغارمني(؛ ألن الغرض من اإلرصاد إما متويل املستحقني بقروض حسنة 
مع إعفائهم منها في حال التعثر، أو ضمان مديونيات قائمة عليهم، أو التأمني 
على ديونهم تأمينا تعاونيا بسدادها في حال التعثر، وجميع هذه الصور يتحقق 

فيها أن آخذ الزكاة غارم لفظًا ومعنى. 
ثانيًا- أن إرصاد أموال الزكاة في صندوق لتمويل املستحقني في مشروعاتهم 
االقتصادية ال يخرج عن املصارف التي بينها الله في كتابه، وليس الغرض من هذا 
اإلرصاد نفع الغني أو تأخيره دفع الزكاة، فإن املال يخرج من يده، وإمنا املقصود 
نفع املستحقني، وحملهم على العمل والتكسب لئا يكونوا عالة على املجتمع، 
وهذا يحقق أحد أهم املقاصد التي من أجلها شرعت الزكاة، وبذا تكون الزكاة 
في يد الفقير أداة حتمله على اإلنتاج والعمل ال على االستهاك واالعتماد على 
اآلخرين، واملتأمل في نصوص الشريعة يلحظ أنه مع أمر الشارع الغني بدفع زكاة 
ماله فإنه يحث الفقير على التكسب والعمل، فكل م��ا  يحقق ه��ذا املعنى فهو 
مطلوب شرعا. ومع القول بجواز إرصاد الزكاة للتمويل التنموي فإنه يجب تقييد 

ذلك بالضوابط اآلتية:
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1- أن يكون جميع املستفيدين من إرصادها من مستحقي الزكاة ابتداًء.
2- أن ال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي توزيعًا فوريًا ألموال الزكاة . 

3- وجوب إعفاء من يتعثر منهم في سداد مديونيته، وال يجوز الرجوع عليه 
في حال الضمان إذا كان غير قادر على الوفاء. 

قرار  يسبق  وأن  للمستحقني،  إرص��اده��ا مصلحة حقيقية  م��ن  تتحقق  أن   -4
اإلرصاد دراسات دقيقة للتأكد من  ماءمته حلال املستحقني.

5- أن يتم إرصادها في مجاالت التمويل والتأمني املشروعة.
6- أن يتخذ قرار اإلرصاد ممن عهد إليهم ولي األمر بجمع الزكاة وتوزيعها من 
املؤسسات احلكومية أو األهلية املرخصة، وأن يسند اإلش��راف عليها إلى 

ذوي الكفاية واخلبرة واألمانة .
املطلب الثالث: مجاالت إرصاد أموال الزكاة:

الفرع األول: تأسيس صناديق للتمويل األصغر )متويل املنشآت الصغيرة(:
يقصد بالتمويل األصغر )Micro Finance( التمويل مببالغ صغيرة، وهو 
يستهدف الشريحة الفقيرة من املجتمع بغرض مساعدتها على تكوين منشآت 
التمويل في  النوع من  ه��ذا  الغالب يكون  وف��ي  آل��ة االكتساب.  أو متلك  صغيرة 

األعمال احلرفية واملهنية.
وعدم وجود بنوك أو مؤسسات مالية تقبل بتمويل تلك الشريحة من املجتمع 
ليبدأوا نشاطهم التجاري يعد من أبرز املشكات التي تؤدي إلى تراكم الفقر؛ ذلك 
أن من أهم شروط تلك املؤسسات املاءة املالية للمقترض؛ ولذا جند في الهيكل 
اإلداري لتلك املؤسسات إدارات خاصة باالئتمان لتتأكد من ماءة العميل. وهذا 
أغنياء  فظهر  املجتمع،  ف��ئ��ات  ب��ني  الطبقي  التمايز  ف��ي  أس��ه��م بشكل كبير  ال��واق��ع 
قادرون على مضاعفة أرصدتهم باالقتراض لتمويل مشروعاتهم، وفقراء ال يجدون 
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من يساعدهم على البدء مبشروعات تغنيهم عن املسألة. ومن احللول التي تسهم 
ف��ي ح��ل ه��ذه املشكلة أن ت��رص��د بعض أم���وال ال��زك��اة ف��ي صناديق متخصصة في 
إقراض املنشآت الصغيرة بقروض ميسرة؛ وذلك لدعم الشريحة الفقيرة في تأسيس 
منشآت أو شراء معدات للتكسب تغنيهم عن املسألة. وال تهدف هذه الصناديق 

إلى الربح، وإمنا الغرض مساعدة الفقراء على الكفاف والتعفف.
ويجب أن يراعى في هذه الصناديق ما يلي:

1- أن تكون تعامات الصندوق بالقروض احلسنة فقط، فا يأخذ فوائد، وال 
يقدم متويات إسامية بربح؛ لئا يخرج الصندوق عن الغرض الذي أنشئ من 

أجله، فهو صندوق خيري ال ربحي.
2- أن يكون جميع املستفيدين من هذه القروض من مستحقي الزكاة، وال 
ب��أس ب��أن يفاضل ب��ني بعضهم البعض ف��ي األول��وي��ة ف��ي االق��ت��راض بحسب معايير 

تضعها إدارة الصندوق مبا يحقق املصلحة للصندوق ولهم.
3- في حال وفاة أي منهم فيجب إعفاؤه وورثته من الدين؛ ألنه من املستحقني 

لتملك أصل املال ابتداء.
4- في حال تعثر املدين، فينبغي أن يكون لدى الصندوق آلية لدراسة حاالت 
كان  من  فينظر  للتاعب،  ذريعة  يكون  لئا  املتعثر؛  ح��ال  ُتَقّيم  بحيث  التعثر، 
يرجى منهم أن يسدد الحقًا فيتم إنظاره، ومن كان ال يتوقع منه ذلك فيتم إسقاط 

الدين عنه؛ ألنه من أهل الزكاة.
5- ال بأس بأن يتقاضى الصندوق رسومًا إدارية بقدر التكلفة الفعلية لتغطية 
تكاليف ال��دراس��ة واإلش����راف وامل��ت��اب��ع��ة وغ��ي��ر ذل���ك، س���واء مت خصم ه��ذه الرسوم 
الله تعالى:  لقول  املقترض؛  أم مت حتميلها على  الصندوق  األم���وال في  من أص��ل 
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}والعاملني عليها{ )1(، فدلت اآلية على جواز أن يأخذ العاملون أجر املثل)2(، 
وسيأتي تفصيل ذلك في املبحث الثالث.

الفرع الثاني: تأسيس صناديق ضمانات مالية )كفالة( للمنشآت الصغيرة:
يقصد بالضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة املضمون عنه في االلتزام بالوفاء مبا 

وجب عليه وما قد يجب )3(.
والغرض من صندوق الضمان دعم الفقراء واملنشآت الصغيرة بتمكينهم من 
ف��ي عقود يترتب عليها  ال��دخ��ول  م��ن جهات أخ���رى، أو  التمويل  احل��ص��ول على 
التزامات مالية، وتتطلب وجود ضامن لهم، فيقوم الصندوق بضمان ما عليهم من 
التزامات، أي أن الصندوق ال يقرض ابتداء وإمنا يقدم الضمان فقط، فقد يحتاج 
الفقير الستئجار عقار ملنشأته، أو استيراد بضاعة، أو شرائها باألجل، أو احلصول 
ال��ذي يتعامل معه إال بضامٍن له،  الطرف اآلخ��ر  على متويل من بنك، فا يقبل 

فيتولى الصندوق تقدمي الضمانات لهم على سبيل التبرع.
وفضًا عن الشروط التي سبقت اإلش��ارة إليها في صندوق التمويل األصغر، 

فيجب أن يراعى في صندوق الضمان ما يلي:
1- تقدم جميع الضمانات للمستفيدين على سبيل التبرع، ويجوز للصندوق 
أن يأخذ رسومًا إدارية بقدر التكلفة الفعلية فقط إما بخصمها من أصول الصندوق 

أو يتحملها املضمون عنه.
2- تشكل جلنة في الصندوق للنظر في حاالت أداء الصندوق عن املضمون 
عنه )مستحق الزكاة(، فإن كان يرجى من حال املضمون عنه أن يستطيع السداد 

)1( سورة التوبة: اآلية )60(.
القناع  احمل��ت��اج 108/3، ك��ش��اف  م��غ��ن��ي  اخل����رش����ي216/2،  ال��ص��ن��ائ��ع 44/2، ش���رح  ب��دائ��ع  ي��ن��ظ��ر:   )2(

.275/2
)3( ينظر: شرح املنتهى 122/2.
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للصندوق الحقًا فُينَظر أو يقسط املبلغ عليه، وإن كان في حال ال يغلب على 
الظن قدرته على الوفاء فُيسقط عنه الدين؛ لكونه من أهل الزكاة ابتداء.

ال���ف���رع ال��ث��ال��ث: ت��ك��وي��ن ص���ن���دوق ت��أم��ني ت��ع��اون��ي )1( ض���د م��خ��اط��ر االئتمان 
واالستثمار:

من الوسائل التي ميكن بها إعانة مستحقي الزكاة أن ترصد أم��وال الزكاة في 
صندوق تأمني تعاوني يكون الغرض منه تغطية املخاطر املتنوعة التي قد يتعرضون 
لها، بحيث تدفع الزكاة للصندوق كاشتراكات عنهم ليكون لهم حق احلصول 

على التعويض من الصندوق عند وقوع الضرر.
والفرق بني الصندوق التأميني وصندوق الضمان السابق أن صندوق الضمان 
األصل فيه أن يكون للصندوق حق الرجوع على املضمون عنه عند األداء عنه، 
عند  الوثيقة  على حامل  ال��رج��وع  للصندوق  يحق  التأمني ال  ص��ن��دوق  ف��ي  بينما 
دفع التعويض. وملساعدة الفقراء على البدء مبشروعات استثمارية ميكن أن ينشأ 
صندوق تأمني للحماية من مخاطر االئتمان واالستثمار؛ بحيث يقوم الصندوق 
أو  ال��س��داد،  التعثر في  ال��زك��اة من مخاطر  املشتركني من مستحقي  بالتأمني على 
حاالت الوفاة أو العجز الكلي، فيسدد الصندوق االلتزامات التي عليهم، وكذلك 
املؤمن عليها  البضاعة  أو  املنشأة  لو تعرضت  فيما  احلماية من مخاطر االستثمار 

حلريق أو تلف ونحو ذلك.

)1( التأمني التعاوني: اتفاق أشخاص يكونون معرضني ألخطار متشابهة على تافي األض��رار الناشئة عن 
تلك األخطار، وذلك بدفع اشتراكات في صندوق تأمني له ذمة مالية مستقلة، بحيث يتم منه التعويض 
إدارة الصندوق هيئة  التي تلحق املشتركني من ج��راء وق��وع األخ��ط��ار املؤمن لها، ويتولى  عن األض���رار 
التأمني  أع��م��ال  إدارت��ه��ا  مقابل  أج���راً  اإلدارة  وت��أخ��ذ جهة  أو شركة مستقلة  الوثائق  م��ن حملة  مختارة 
كما تأخذ أج��راً أو حصة من األرب��اح في مقابل استثمارها ألم��وال الصندوق بصفتها وكيًا بأجر أو 
معيار   : اإلسامية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  من  ال��ص��ادرة  الشرعية  املعايير  مضاربًا. 

التأمني اإلسامي ص 433.
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واآللية التي ميكن أن يدار  بها الصندوق على النحو اآلتي:
1- تقوم املؤسسة املعنية بالزكاة بتأسيس صندوق تأمني تعاوني للحماية من 

مخاطر معينة حتددها الئحة الصندوق.
2- ال يسمح باالشتراك في الصندوق إال ملستحقي الزكاة، وتدفع االشتراكات 

في الصندوق من أموال الزكاة نيابة عن املستحقني.
3- في حال وقوع ضرر على املشترك من تعثر أو عجز أو وفاة ونحو ذلك فيتم 

سداد ما عليه من التزامات من أموال الصندوق.
4- في حال وجود فائض في الصندوق فيرحل لسنوات قادمة أو يوزع على 
األصلح  ومب��ا يحقق  الصندوق  املشرفة على  الهيئة  ت��ق��رره  م��ا  املستحقني بحسب 

للمشتركني.
5- يقوم الصندوق باملراجعة الدورية حلال املشتركني للتأكد من استحقاقهم 
للزكاة، ومن تبني منهم أنه قد اغتنى وأصبح غير مستحق للزكاة فيوقف اشتراكه 

ليحل محله غيره من املستحقني وهكذا.
وإرصاد أموال الزكاة في صناديق تأمني تعاوني ال يختص بنوع معني من التأمني، 
برنامج  له  التأمينية ميكن أن يوضع  التغطية  الزكاة من  إليه أهل  فكل ما يحتاج 

تأميني على النحو املشار إليه، كالتأمني الصحي والتأمني العام، وغير ذلك.
التأمني تعاونيًا ال جتاريًا، والفرق بينهما  وش��رط صحة هذه املعاملة أن يكون 

يظهر من وجهني:
األول: أن ال��ت��أم��ني ال��ت��ج��اري ق��ائ��م ع��ل��ى أس����اس امل��ع��اوض��ة ب���ني ش��رك��ة التأمني 
)املؤمن(، وحملة الوثائق )املؤمن لهم( بحيث تلتزم الشركة لهم بالتعويض في 
مقابل استحقاقها ألقساط التأمني، بينما التأمني التعاوني قائم على أساس التعاون 

فيما بني حملة الوثائق لتفتيت املخاطر التي قد يتعرضون لها وتقليلها.
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والثاني: األموال في صندوق التأمني التجاري ملك لشركة التأمني، وأي فائض 
فيها بعد صرف التعويضات يكون لها، بينما األموال في صندوق التأمني التعاوني 
من اختصاص املؤمن لهم، وأي فائض فيختص بهم، ويد شركة اإلدارة عليها يد 

أمانة ال يد ملك.
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املبحث الثاني
استثمار أموال الزكاة في التمويل والتأمني التنموي

املطلب األول: التعريف: باستثمار أموال الزكاة والفرق بينه وبني اإلرصاد:
منها:حمل  م��ع��اٍن،  على  اللغة  ف��ي  ويطلق  الثمر،  اللغة: طلب  ف��ي  االستثمار 
)1(، وك��ل نفع يصدر عن  إذا أثمر{  الشجر ومنه قوله تعالى:}كلوا من ثمره 
ر الرجل  امل��ال )2(، تقول العرب: ثَمّ ش��يء، كقولك: ثمرة العلم العمل، وأن��واع 
ماله: كثره، واستثمر املال: جعله يثمر أي يكثر وينم�و، ومنه قوله تعالى: }وكان 
له ُثُمر{ )3(  بضم الثاء وامليم، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : ))يعني أنواع 
املال(()4(، وقال مجاهد: ))ما ك�ان في القرآن من ُثُمر فهو مال، وما كان من َثَمر 

فهو من الثمار(()5(. وهذا املعنى –األخير- هو املراد هنا أي تنمية املال.
واالستثمار في االصطاح الشرعي: )تنمية املال من طرقه املباحة شرع�ًا()6( ، 
ويستخدم الفقهاء املتقدمون ألفاظًا متعددة يراد منها معنى االستثمار، كالتثمير 
والتنمية واالستنماء واالستغال واملتاجرة، ونحوها.واملقصود هنا استثمار أموال 
ال��زك��اة، كالتمويل األص��غ��ر )متويل  تنموية ملصلحة مستحقي  ب��رام��ج  ف��ي  ال��زك��اة 
املنشآت الصغيرة( )Micro finance(، وتقدمي الضمانات املالية )الكفاالت( 

لشرائح املجتمع الفقيرة، وتأسيس شركات إدارة تأمني تعاوني.

)1( سورة األنعام: اآلية )141(
)2( القاموس احمليط للفيروز أبادي ص 458 ، مختار الصحاح للرازي ص 37

)3( سورة الكهف: اآلية)34(
)4( جامع البيان في تأويل أي القرآن البن جرير الطبري 223/8 .

)5( لسان العرب البن منظور 107/4 .
)6( معجم املصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء د. نزيه حماد ص 55 .
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واستثمار أموال الزكاة يختلف عن إرصادها من وجهني:
األول: أن الغرض من االستثمار هو تنمية أموال الزكاة قبل دفعها ملستحقيها، 
بينما الغرض من اإلرصاد مساعدة املستحقني لتأسيس واستمرار أعمالهم التجارية 

من خال متويلهم أو ضمانهم أو التأمني عليهم.
والثاني: املستفيدون من صناديق اإلرصاد التنموي هم مستحقو الزكاة فقط، 
فقد  املستحقني،  غير  منها  قد يستفيد  ال��زك��اة  فيها  التي تستثمر  األوع��ي��ة  بينما 
ميول الصندوق االستثماري مرابحة من ليس من أهل الزكاة  إال أن ملكية هذه 
االس��ت��ث��م��ارات وع��وائ��ده��ا ملستحقي ال��زك��اة ف��ق��ط، وال ي��ج��وز أن ي��ش��ارك��ه��م فيها 

غيرهم.
األنشطة  فــي  الــزكــاة  أمـــوال  الستثمار  الشرعي  احلكم  الثاني:  املطلب 

التمويلية:
ال يخلو استثمار أموال الزكاة من حالني:

احلال األول��ى: أن يستثمرها املزكي بنفسه ملصلحة الفقراء؛ فا يجوز ذلك؛ 
ألن في ذلك تأخيراً لدفع الزكاة عن وقت وجوبها.

أهلية مرخصة من  أو  استثمارها مؤسسة حكومية  يتولى  أن  الثانية:  واحل��ال 
قبل اإلمام، وذلك بعد حتصيلها من املزكني وقبل دفعها للفقراء؛ فاختلف العلماء 
املعاصرون في حكم ذلك: فذهب بعضهم إلى عدم اجلواز؛ ملا سبق في أدلة املنع 
من إرصاد الزكاة؛ وفضًا عن ذلك فإن استثمارها يؤدي إلى تعريضها للخسارة 
والتلف )1(، وذهب أكثر املعاصرين إلى اجلواز؛ ملا سبق من أدلة جواز اإلرصاد؛ 

وملا يلي:

)1( ينظر بحث: استثمار أموال الزكاة، د.محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة 
املعاصرة.
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إليهم  للزكاة بعد قبضها ودفعها  القياس على ج��واز استثمار املستحقني   -1
بقصد االستثمار، فإذا جاز بعد دفعها إليهم استثمارها لتأمني كفايتهم وحتقيق 
إغنائهم جاز استثمارها وإنشاء مشروعات صناعية أو زراعية تدر على املستحقني 
ري��ع��ًا دائ��م��ًا ينفق ف��ي حاجة املستحقني، وي��ؤم��ن لهم أع��م��اال دائ��م��ة تتناسب مع 

إمكاناتهم وقدراتهم )1(.
2- االستئناس بقول من توسع في مصرف: »في سبيل الله« وجعله شاما 
لكل وجوه اخلير: من بناء احلصون وعمارة املساجد، وبناء املصانع، وغير ذلك مما 
فيه نفع عام للمسلمني؛ فإذا جاز صرف الزكاة في جميع وجوه اخلير، جاز صرفها 

في إنشاء املصانع واملشاريع ذات الريع التي تعود بالنفع على املستحقني )2(. 
وهذا القول هو األرجح؛ لقوة أدلته، وهو ما انتهت إليه الندوة الثالثة لقضايا 

الزكاة املعاصرة وذلك بالضوابط اآلتية:
1- أن ال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري ألموال الزكاة.

2- أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق املشروعة.
3- أن تتخذ اإلج���راءات الكفيلة ببقاء األص��ول املستثمرة على أص��ل حكم 

الزكاة وكذلك ريع تلك األصول.
اق��ت��ض��ت حاجة  إذا  املستثمرة  األص����ول  »ت��س��ي��ي��ل«  إل���ى تنضيض  امل���ب���ادرة   -4

مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
5- بذل اجلهد للتحقيق من كون االستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة 

مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند احلاجة.

)1( ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي العدد الثالث ج1، ص406-335.
)2( ينظر: استثمار أموال الزكاة، د. صالح الفوزان ص 128.
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6- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي األمر بجمع الزكاة 
إلى  اإلش��راف على االستثمار  الشرعية، وأن يسند  النيابة  ملراعاة مبدأ  وتوزيعها 

ذوي الكفاية واخلبرة واألمانة )1(.
ومن أوجه االستثمار املشروعة إنشاء صناديق متويل وضمان وتأمني للمنشآت 
الزكاة،  الصغيرة، فهذه االستثمارات يتحقق فيها أن عائد االستثمار ملستحقي 
واملستفيدون منه )املتمولون( من املستحقني أيضًا، وفيما يلي بيان هذه املجاالت 

االستثمارية:
املطلب الثالث: مجاالت استثمار أموال الزكاة:

ال��ف��رع األول: اس��ت��ث��م��ار أم����وال ال��زك��اة ف��ي ال��ت��م��وي��ل األص��غ��ر )مت��وي��ل املنشآت 
الصغيرة(:

أو صناديق تتخصص في متويل  ال��زك��اة مؤسسات  ب��أم��وال  واملقصود أن تنشأ 
لكونها  واملنشآت؛  الفئات  الصغيرة؛ وتخصيص هذه  واملنشآت  الفقيرة  الفئات 
املالية؛ الرت��ف��اع نسبة  البنوك وامل��ؤس��س��ات  م��ن قبل  ال حتظى ع��ادة بقبول متويلها 
الصندوق جتاريًا يحقق  ال��ذي يقدمه  التمويل  املخاطرة، وال ح��رج في أن يكون 
عوائد؛ ألن عوائد الصندوق ملستحقي الزكاة، ويراعى في هذه العوائد أن تكون 

بنسب متدنية؛ ألن أغلب املتمولني هم من املستحقني أيضًا. 
وال حرج كذلك في أن يقدم الصندوق متويات بعوائد لغير مستحقي الزكاة، 

على أن تكون األولوية في ذلك ألهل الزكاة.
ووجود مؤسسات متويل لهذه املنشآت سيحقق فائدتني: 

األولى: أن عوائد االستثمار ستكون لصالح مستحقي الزكاة.

)1( فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة.
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والثانية: أن املتمولني أيضًا هم في الغالب من أهل الزكاة.
التمويل  التمويلية أن يقترن  م��ن أه��م أس��ب��اب جن��اح ه��ذه الصناديق  ه��ذا وإن 
ببرامج تدريبية للمتمولني؛ ألن الكثير منهم قد ال يجيد إدارة املال، فكان لزامًا 

أن يخصص الصندوق جزءاً من مصروفاته للتدريب واملتابعة واإلشراف.
وثم جت��ارب عاملية ناجحة لبنوك متخصصة في هذا النوع من التمويل، ومن 
أبرز ما ميكن اإلشادة به هنا بنك جرامني في بنغاديش الذي أسسه البروفيسور 
األص��غ��ر، حيث  التمويل  ف��ي  بنك متخصص  وه��و  يونس سنة 1983م،  محمد 
يقدم البنك قروضًا لألسر الفقيرة من دون ضمانات وإمنا على أساس التعاون فيما 

بني الفقراء املتمولني لسداد مديونياتهم.
الفرع الثاني: تأسيس صناديق ضمانات مالية للمنشآت الصغيرة:

ويكون دور هذه الصناديق تقدمي الضمانات املالية ألرباب املنشآت الصغيرة 
مبا قد يكون عليهم من التزامات مالية جتاه اآلخرين، بسبب شراء بضائع باألجل 
أو استيرادها أو الدخول في مناقصات أو احلصول على متويات من بنوك ونحو 

ذلك.
والضمان الذي ميكن أن يقدمه الصندوق له حالتان:

احلال األولى: أن يكون على سبيل التبرع:
وذل��ك في ح��ال ما إذا ك��ان املضمون عنه من أه��ل ال��زك��اة، فيتعني أن يضمنه 
الصندوق تبرعًا، أي با أجر مقابل الضمان؛ وله أن يستوفي رسومًا إدارية بقدر 

التكلفة الفعلية فقط بحيث ال يراعى فيها مبلغ الضمان ومدته.
احلال الثانية: أن يكون الضمان بأجر: 

وذلك في حال كون املضمون عنه من غير أهل الزكاة؛ فيأخذ الصندوق الضامن 
أجراً من املضمون عنه قد يزيد على التكلفة الفعلية. وحكم هذه املسألة ينبني على 
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خاف الفقهاء في حكم أخذ األجر على الضمان الشخصي )الكفالة(. وليس 
هذا هو موضع البسط في هذه املسألة، فقد كتبت فيها بحوث متعددة)1(. 

وال��ذي يترجح أن إط��اق القول بجواز أخ��ذ األج��ر على الضمان أو مبنعه فيه 
نظر. فيمنع أخذ األج��ر على الضمان إذا آل الضمان إلى ق��رض؛ ملا يترتب عليه 
من القرض بفائدة، وأم��ا إذا كان ال ي��ؤول إلى قرض فليس في األدل��ة الشرعية ما 
مينع منه، وال يترتب عليه محظور شرعي، ومما يؤيد ذلك: ما ذكره بعض فقهاء 
املالكية والشافعية واحلنابلة من جواز أخذ ثمن اجلاه )2(، مع أن العلل التي ذكرها 
املانعون من أخذ األجر على الضمان متحققة فيه، إال أنه يفارق الضمان بكونه 
ال يؤول إلى القرض، ألن صاحب اجلاه ال يغرم، بخاف الضامن فإنه يغرم، وهذا 
يبني أن اإلجماع احملكي في حترمي األجر على الضمان ينبغي حمله على ما إذا كان 
يؤدي إلى القرض مبنفعة . وبناًء على ذلك فيجوز لصندوق الزكاة الضامن أخذ 
األجر على الضمانات التي يقدمها لغير مستحقي الزكاة، وذلك في احلاالت التي 
ال ت��ؤول إلى القرض، ومن ذل��ك: إذا كان األج��ر مشروطًا على أنه في احل��ال التي 
يتم فيها تغرمي الضامن –أي أداء الضامن عن املضمون عنه- فإنه ال يرجع على 
املضمون عنه إال مبقدار املبلغ ال��ذي غرمه مخصومًا منه األج��ر ال��ذي أخ��ذه عند 

إصدار الضمان، وذلك حتى ال يؤول الضمان إلى قرض بفائدة للضامن.
ويجوز للضامن أن يأخذ األجر مقابل اخلدمات األخرى املقدمة لطالب خطاب 
الضمان، وحتميله املصروفات اإلدارية، سواء أكان الضمان مغطى أم غير مغطى، 

على أن يكون ذلك بأجر املثل )3(.
)1( ينظر:  مجلة مجمع الفقه اإلسامي 2/2، مجلة جامعة امللك عبد العزيز : االقتصاد اإلسامي  مج 

)9(، اخلدمات االستثمارية في املصارف 164/2.
)2( حاشية الدسوقي 224/3، املعيار املعرب 239/6، حتفة احملتاج 365/6، الفروع 207/4.

)3( املعايير الشرعية، معيار الضمانات ص 61.
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الفرع الثالث: تأسيس مؤسسات إلدارة التأمني التعاوني لصالح املنشآت الصغيرة:
واملقصود أن توجه أموال الزكاة لاستثمار في تأسيس شركات تتخصص في 
إدارة التأمني التعاوني لصالح املنشآت الصغيرة؛ إذ إن شركات التأمني التجارية ال 
تلتفت إلى املنشآت الصغيرة، فوجود شركات تأمني تعاوني تتقبل االشتراكات 
من تلك املنشآت وقد تشترك لبعضهم من أموال الزكاة، ال شك أنه سيلبي حاجة 

ملحة، ويحقق فائدتني –كما في صناديق التمويل-:
ال���ذي تتقاضاه مقابل إدارة  األول���ى: أن ه��ذه الشركة حتقق ع��وائ��د م��ن األج���ر 
التأمني؛ لكونها وكيًا عن حملة الوثائق بأجر، كما حتقق عوائد من استثمارها 
ألموالها وأموال حملة الوثائق باعتبارها مضاربًا، وهذه العوائد يجب أن تصرف 

كلها ألهل الزكاة؛ ألن مصدرها من الزكاة.
والثانية: أن املستفيدين من هذا التأمني من أصحاب املنشآت الصغيرة وهم 

في الغالب من أهل الزكاة.
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املبحث الثالث
نفقات األموال املرصدة واملستثمرة وزكاتها

املطلب األول: نفقات إرصاد واستثمار أموال الزكاة:
من املعلوم أن إدارة أموال الزكاة حتصيًا وإرص��اداً واستثماراً وتوزيعًا تتطلب 
ن��ف��ق��ات ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ني، وق���د ج��ع��ل ال��ل��ه ل��ه��م س��ه��م��ًا فيها ف��ق��ال س��ب��ح��ان��ه: } إمنا 
الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمني 

وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم{ )1(. 
والعاملون على الزكاة نوعان:

النوع األول: العاملون الذين لهم َرزق –أي مرتب- من بيت املال:
ق��ال ابن  ال��زك��اة مقابل عملهم.  فهؤالء ليس لهم أن ي��أخ��ذوا شيئًا من أم��وال 
ل��م يستحق  ال��وال��ي م��ن قبله أخ��ذ الصدقة وقسمتها  ق��دام��ة: »إن تولى اإلم���ام أو 
منها شيئا؛ ألنه يأخذ رزقه من بيت املال« )2(. وفي مغني احملتاج: » بل رزقهم 
ف��إن عملهم  العامة  للمصالح  املرصد  اخلمس  بالعمل في خمس  يتطوعوا  لم  إذا 

عام«)3(.
النوع الثاني: العاملون الذين ليس لهم مرتب من بيت املال:

ال��زك��اة من  ال��ذي��ن يبعثهم اإلم���ام لتحصيل  ال��س��ع��اة  العلم على أن  ات��ف��ق أه��ل 
أرباب األموال وليس لهم َرزق من بيت املال أنهم من العاملني عليها املستحقني 
لسهٍم فيها. قال ابن بطال:»اتفق العلماء على أن العاملني عليها السعاة املتولون 

)1( سورة التوبة: اآلية )60(.
)2( املغني 327/6.

)3( مغني احملتاج 181/4.
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لقبض الصدقة« )1(. واختلفوا فيما عداهم كاحلافظ والراعي واحلارس واحلاسب 
والكاتب والعاشر )2(  وغيرهم، بناء على اختافهم في مدى احتياج الزكاة إلى 
عملهم، فاملالكية يرون أن الراعي واحلارس ال يعطون منها ألن الشأن عدم احتياج 
ي��رى اجلمهور جواز  )3(، بينما  ف��ي محلها  ت��ف��رق  أن��ه��ا  الغالب  ل��ه��م؛ ألن  ال��زك��اة 

إعطائهم كالساعي )4(. 
واألظهر أن كل من يحتاج إليه في الزكاة إذا لم يكن له مرتب من بيت املال 
فيعطى منها؛ لعموم قوله تعالى: »والعاملني عليها«، فهو يشمل كل من يؤدي 
دوراً في أخذ الزكاة من األغنياء وردها في املستحقني. قال ابن قدامة: » وكل من 
يحتاج إليه فيها فإنه يعطى أجرته منها؛ ألن ذلك من مؤنتها، فهو كعلفها« )5(. 
وال شك أن القائمني على إرصاد الزكاة واستثمارها يؤدون دوراً مهمًا في تنمية 

أموال الزكاة وتدويرها بني املستحقني فيعطون أجرتهم منها.
وعلى هذا فيجوز أن حتمل مصروفات اإلرص��اد واالستثمار على وع��اء الزكاة 
على أن تكون بقدر أجرة املثل، كما نص على ذلك أهل العلم، ولكن هل يجوز 
أن تتجاوز تلك املصروفات –أي أجرة العاملني- ُثُمن الزكاة؟ في هذا خاف بني 
أهل العلم بناء على اختافهم في مسألة وجوب استيعاب األصناف الثمانية في 
الزكاة والتسوية بينهم، فالشافعية يوجبون استيعاب األصناف الثمانية والتسوية 
بينهم؛ ألن الله أضاف الصدقات إليهم جميعًا بام التمليك، وأشرك بينهم بالواو 
ال��دال��ة على ال��ت��س��وي��ة؛ ول���ذا ي���رون أن ك��ل صنف ال يعطى أك��ث��ر م��ن سهمه وهو 

)1( نقًا عن فتح الباري 365/3.
)2( وهو من نصبه اإلمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار املارين بأموالهم.

)3( حاشية الدسوقي 495/1
)4( رد احملتار 340/2، املجموع شرح املهذب 132/6، الفروع 603/2.

)5( املغني 326/6.
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الثمن، بينما جمهور الفقهاء ال يوجبون استيعاب األصناف وال التسوية بينهم؛ 
لألدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على جواز إعطاء بعضهم كالفقراء؛ مثل قوله 
تعالى: } إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم{ )1(. وقول النبي �: » أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في 
فقرائكم« )2(. وهذا القول هو األرجح؛ لقوة أدلته، وأما اآلية » فإمنا سيقت لبيان 
من يجوز الصرف إليه، ال إليجاب الصرف إلى اجلميع« )3(، وال ُيسَلّم بأن الام 

فيها للتمليك، بل هي لاختصاص أو لبيان املصرف )4(.
وعلى هذا فا حرج فيما لو جتاوز املصروفات ثمن الزكاة، بشرط أن تكون بقدر 
أجرة املثل، وأرى أنه في حال إرصاد الزكاة ألغراض التمويل األصغر أو الضمان 

ونحو ذلك فيجوز أن حتمل املصروفات اإلدارية والتشغيلية بإحدى طريقتني:
األولى: أن تخصم من أصل األموال في الصندوق.

والثانية: أن حتمل كرسوم إدارية على املقترضني، وذلك لئا تتآكل األموال في 
الصندوق مع مرور الزمن جراء خصم الرسوم اإلدارية منه.

ال��زك��اة أي الطريقتني تكون أصلح  إدارة  إليها اإلم��ام  التي يعهد  وحت��دد اجلهة 
للفقراء ليؤخذ بها.

)1( سورة البقرة: » اآلية )271(.
)2( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم )1395(، ومسلم في كتاب اإلميان، باب 

الدعاء إلى الشهادتني وشرائع اإلسام، برقم )19( من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
)3( املغني 336/6.

القناع  احمل��ت��اج 168/7، ك��ش��اف  ال��ت��اج واإلك��ل��ي��ل 219/3، حت��ف��ة  ال��ص��ن��ائ��ع 42/2،  ب��دائ��ع  ي��ن��ظ��ر:   )4(
.287/2
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املطلب الثاني: حكم زكاة األموال املرصدة واملستثمرة لصالح مستحقي 
الزكاة:

من املعلوم أن أموال الزكاة قد مير عليها حول أو أكثر وهي في صندوق اإلرصاد 
أو االستثمار، فهل جتب الزكاة حينئذ في تلك األموال إذا كانت قد بلغت نصابا؟ 
وكذلك األم��وال في صندوق التأمني، ومنها الفائض التأميني في الصندوق هل 

جتب فيها الزكاة على حملة الوثائق؟
هذه املسألة مبنية على شرط امللك التام في الزكاة، فمتى كان متحققًا في املال 
وجبت الزكاة فيه وإال فا. فقد أجمع أهل العلم على أن من شروط وجوب الزكاة 
الكتاب  ه��و  اإلج��م��اع  )1(. ومستند  ت��ام��ًا  للمكلف ملكًا  امل��ال مملوكًا  أن يكون 

والسنة:
فمن الكتاب قول الله تعالى: }خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صاتك سكن لهم والله سميع عليم{ )2(. ووجه الداللة من 
اآلية: أن الله أضاف األموال إليهم في قوله: » أموالهم«، واإلضافة تقتضي امللك 
املطلق أي التام، فدلت اآلية مبنطوقها على وجوب أخذ الزكاة على املال اململوك 
ملكًا تامًا للمكلف، ودلت مبفهومها على أن امللك إذا كان ناقصًا فا زكاة في 

املال.
ومن السنة قوله عليه الصاة والسام: »أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 
فأردها في فقرائكم« )3(.ووجه الداللة: أن قوله » من أغنيائكم« دال على امللك 

التام؛ ألن وصف الغنى ال يتحقق مع كون امللك ناقصًا.

)1( فتح القدير 155/2، حاشية الدسوقي 431/1، املجموع شرح املهذب 312/5، الفروع 328/2.
)2( سورة التوبة، اآلية )103(

)3( احلديث سبق تخريجه
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وم��ع ات��ف��اق الفقهاء على أن م��ن ش���روط ال��زك��اة مت��ام امل��ل��ك إال أن��ه��م يختلفون 
اختافًا كبيراً في حتقيق مناط هذا الشرط في أنواع متعددة من األم��وال، فتجب 
الزكاة في الدين املرجو، واملال املرهون، عند عامة أهل العلم مع أن امللك فيهما 
التامة بأنها ملكية الرقبة واليد،  امل��راد بامللكية  ناقص )1(. وعند احلنفية ح��ددوا 
ومع ذلك أوجبوا الزكاة في األرض العشرية املوقوفة، مع أن املوقوف عليه ال ميلك 
التصرف املطلق )2(. واملالكية أوجبوا الزكاة على الواقف في الوقف املعني وعلى 
اجلهات العامة، بناء على أن املوقوف يبقى على ملكية الواقف عندهم، مع أنهم 

يرون أن الوقف عقد الزم وأنه يقطع عاقة التصرف به )3(.
والشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولني على املبيع قبل القبض، وعلى املاشية 
ق��ال في  املوقوفة على معني.  املاشية  ال��زك��اة في  )4(. وعند احلنابلة جتب  املوقوفة 
ف��إن ك��ان��ت على معينني ك��األق��ارب ونحوهم  امل��وق��وف��ة:  اإلن��ص��اف:»أم��ا السائمة 
ففي وجوب الزكاة فيها وجهان..أحدهما: جتب الزكاة فيها. وهو املذهب، نص 
عليه.. قال بعض األصحاب: الوجهان مبنيان على ملك املوقوف عليه وعدمه، 
وعند بعض األصحاب : الوجهان مبنيان على رواية امللك فقط، وإن كانت السائمة 
أو غيرها وقفًا على غير معني، أو على املساجد واملدارس، والربط ونحوها، لم جتب 
الزكاة فيها. وهذا املذهب، وعليه األصحاب قاطبة، ونص عليه..ولو وقف أرضًا 
أو شجراً على معني: وجبت الزكاة مطلقًا في الغلة، على الصحيح من املذهب 

جلواز بيعها« )5(. 

)1( فتح القدير 176/2حاشية الدسوقي 466/1، مغني احملتاج 125/2، املغني 345/2.
)2( بدائع الصنائع 57/2.

)3( حاشية الدسوقي 485/1.
)4( املجموع شرح املهذب 312/5 فتح العزيز 498/5.

)5( اإلنصاف 315/6.
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ومن ذلك أيضًا أن السيد يزكي عن مال عبده الذي مَلّكه إياه، مع أن للعبد 
ذمة مستقلة عن سيده. قال في املغني: »وقد اختلفت الرواية عن أحمد -رحمه 
الله- في زك��اة مال العبد ال��ذي مَلّكه إي��اه، ف��روي عنه: زكاته على سيده. هذا 

مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي« )1(. 
وفي اإلنصاف: » وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمااًل بوجوب زكاته –أي مال 
العبد-على السيد، على كا الروايتني فيما إذا مَلّك السيد عبده سواء قلنا ميلكه 
ف��ي هذه  الفقهاء  أق���وال  )2(.  وباستعراض  أو ال...ق��ل��ت: وه��و مذهب حسن« 

املسألة يظهر أن ثمة اجتاهني ألهل العلم في ضابط امللك التام:
االجتاه األول: 

أن امل����راد ب��ه م��ل��ك ال��رق��ب��ة وال��ي��د، ب���أن يتمكن م��ن ال��ت��ص��رف ف��ي م��ال��ه بحسب 
اختياره. وهذا ما عليه فقهاء احلنفية واملالكية واحلنابلة )3(.

ووجه هذا القول: أن املال الذي ال ميكن التصرف فيه أو االنتفاع به ال يتحقق 
به وصف النماء والغنى اللذين هما مناط وجوب الزكاة.

واالجتاه الثاني: 
أن املراد به ملك الرقبة فقط ولو لم يتمكن من االنتفاع به. وهذا ما عليه فقهاء 

الشافعية )4(.
ووج���ه ه��ذا ال��ق��ول: أن ال��ن��ص��وص ع��ام��ة ف��ي إي��ج��اب ال��زك��اة ف��ي امل���ال اململوك، 

فيشمل ذلك مطلق امللك سواء قدر على االنتفاع به أم لم يقدر.

)1( املغني 256/2.
)2( اإلنصاف 302/6

)3( ينظر:  بدائع الصنائع 9/2، فتح القدير 176/2، التاج واإلكليل 82/3، حاشية الدسوقي 466/1،  
املغني 345/2، شرح املنتهى 392/1.

)4( احلاوي الكبير 130/3، مغني احملتاج 125/2.
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والذي يترجح في هذه املسألة أن الضابط في امللكية التامة: حتقق أصل امللك 
ملالك معني مع متكنه من تنمية املال )1(. 

فمتى ك��ان امل��ال ال��زك��وي مملوكًا ملالك معني وه��و ق��ادر على تنميته بنفسه أو 
بغيره فعليه زكاته، ولو لم تكن يده مطلقة التصرف فيه، فعلى هذا لو كان املال 
مملوكًا لوقف على غير معينني أو لصندوق خيري فا زكاة فيه لعدم تعني املالك، 
وك��ذا لو ك��ان ملالك معني وه��و في حسابات محتجزة ال يقدر على تنميتها فا 
زكاة فيه، وأما لو كان مرهونًا ال يقدر صاحبه على التصرف فيه بشكل مطلق، إال 
أنه قادر على تنميته، كما في احلسابات االستثمارية املرهونة فتجب زكاته؛ ألن 

الزكاة مرتبطة بالنماء ال بالتصرف املطلق. والله أعلم.
وبناء على ما سبق نبني حكم الزكاة في األموال اآلتية:

1- زكاة األموال املرصدة ملصلحة مستحقي الزكاة:
��َص��ل وت��رص��د لألعمال اخل��ي��ري��ة، كصناديق  حُتَ ال��ت��ي  ال��زك��اة  ويقصد بها أم���وال 
اإلقراض أو الضمان أو التأمني اخليرية التي سبقت اإلشارة إليها في املبحث األول؛ 

فهذه ال زكاة فيها؛ لعدم حتقق شرط امللك التام. 
ونظير هذه: املال العام املرصد للمنفعة العامة، كأموال الدولة املرصدة للتعليم 
والصحة، وأموال اجلامعات غير الربحية، ومؤسسات اخلدمة املدنية، واملؤسسات 
اخليرية، واملؤسسات احلكومية واألهلية ذات الطابع االجتماعي، ونحوها، فهذه 
ال أعلم خافًا بني العلماء املتقدمني واملعاصرين في عدم وجوب الزكاة فيها؛ لعدم 
تعني مالكها، ولكونها تصرف في املصالح العامة، وليس لها مستفيد بعينه)2(. 

)1( ينظر: الذخيرة للقرافي 40/3.
الكبير على  الشرح  املهذب 308/5،  املجموع شرح  الدسوقي 478/1،  املبسوط 52/3، حاشية   )2(

املقنع 314/6، الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعاصرة ص 339 وما بعدها.
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2-زكاة األموال املستثمرة ملصلحة مستحقي الزكاة:
ونعني بها أم��وال الزكاة التي حتصل ثم تستثمر في صناديق متويل أو ضمان 
ونحو ذلك، فهذه ال زكاة فيها أيضًا ولو كان بعض مستحقي عوائد تلك األموال 
ممن جتب عليهم الزكاة )1(؛ لعدم حتقق شرط امللك التام، وذلك لعدم تعني املالك 

وفقًا ملا سبق بيانه.
3- زكاة األموال في صندوق التأمني والفائض التأميني:

 بناء على ما تقدم تقريره في ضابط امللك التام فإن األموال في صندوق التأمني 
التعاوني وفي الفائض منها بعد دفع التعويضات ال جتب فيها الزكاة ال على شركة 
اإلدارة وال على حملة الوثائق؛ سواء أكان الفائض يوزع على حملة الوثائق أم يرد 

إلى الصندوق؛ وذلك ملا يلي:
1- أن هذه األم��وال وإن كانت ملصلحة حملة الوثائق إال أنهم ال ميلكونها؛ 
لكونها خرجت منهم للصندوق على سبيل التبرع، فأصبحت في ملك الصندوق 
بشخصيته احل��ك��م��ي��ة، وم���ا ك���ان ك��ذل��ك ف��ا جت��ب ف��ي��ه ال���زك���اة. ون��ظ��ي��ر ذل���ك املال 
املوقوف:  بناء على اختافهم في ملكية  العلم  أه��ل  فيه  امل��وق��وف؛ فقد اختلف 
فاملالكية يرون أن املال املوقوف ملك للواقف؛ ولذا أوجبوا الزكاة فيه )2( ويخرجها 
إذا  ما  الشافعية واحلنابلة بني  يفرق  بينما   ،)3( الوقف  م��ال  الناظر من  أو  الواقف 
كان املوقوف على معينني كاألقارب فيكون ملكًا لهم وجتب عليهم فيه زكاته، 
وإن كان على جهة عامة كاملساجد فهو في ملك الله؛ فا زكاة فيه، وأما احلنفية 

)1( من الوارد أن يكون الشخص ممن جتب عليه الزكاة؛ لكونه ميلك نصابا وفي الوقت ذاته يكون مستحقًا 
للزكاة؛ لعدم كفاية ذلك املال حلاجاته.

)2( الذخيرة 55/3، مواهب اجلليل 332/2، حاشية الدسوقي 1/ 485، شرح اخلرشي 180/2. 
)3( املجموع شرح املهذب 312/5 فتح العزيز 498/5، املغني 256/2، اإلنصاف 315/6 غاية املنتهى 

.20/2
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فيرون أن الوقف خارج عن ملك الواقف واملوقوف عليه؛ ولذا يرون عدم وجوب 
الزكاة فيه إال في األرض العشرية املوقوفة فتجب الزكاة في غلتها )1(. واألظهر 
أن املال املوقوف يخرج عن ملك الواقف وال يدخل في ملك املوقوف عليه، وإمنا 
التأمني  يكون في ملك الوقف بشخصيته احلكمية، وكذلك األم��ر في صندوق 

التعاوني.
2- وعلى افتراض أن حملة الوثائق ميلكون أم��وال الصندوق فملكيتهم لها 
ناقصة؛ فهم ال يستطيعون التصرف فيها، وال يعلم مقدار ما قد يوزع عليهم منه، 
فقد يتحقق فائض وقد ال يتحقق، وإذا حتقق فقد يتعذر توزيعه لسياسات قانونية 
أو محاسبية متنع ذلك، ومع وجود االحتماالت ال جتب الزكاة؛ الختال شرطها 

وهو استقرار امللك.
الله وسلم على نبينا محمد  وباطنًا، وصلى  واحلمد لله أواًل وآخ���راً، وظ��اه��راً 

وعلى آله وصحبه أجمعني.

)1( املبسوط 4/3، بدائع الصنائع 57/2، رد احملتار260/2.
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اخلامتة

وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط اآلتية:
1-يقصد بإرصاد أموال الزكاة لألغراض التنموية: إعدادها ملصلحة املستحقني 

فيما يشجعهم على الكسب واإلنتاج، ومن ذلك:
ل��دع��م أعمالهم  للمستحقني  ال��ت��م��وي��ل األص��غ��ر  ل��ت��ق��دمي  ت��أس��ي��س ص��ن��دوق   �

االقتصادية.
� إن���ش���اء ص���ن���دوق ل��ت��ق��دمي ال���ض���م���ان���ات امل���ال���ي���ة ل��ل��م��س��ت��ح��ق��ني ف���ي أنشطتهم 

االقتصادية.
� تكوين صناديق تأمني تعاوني للتأمني على مخاطر االئتمان والتعثر التي قد 

يتعرض لها مستحقو الزكاة في مزاولتهم لألنشطة االقتصادية.
التنموية؛ ملا فيه من حتقيق مقاصد  الزكاة لألغراض  أم��وال  2- يجوز إرص��اد 
على  املستحقني  وتشجيع  نفعها،  واس��ت��م��رار  بها،  االنتفاع  دائ���رة  بتوسيع  ال��زك��اة 

العمل واالكتساب؛ وذلك بالشروط اآلتية:
� أن يكون جميع املستفيدين من إرصادها من مستحقي الزكاة ابتداًء.
� أن ال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي توزيعًا فوريًا ألموال الزكاة . 

� وجوب إعفاء من يتعثر منهم في سداد مديونيته، وال يجوز الرجوع عليه في 
حال الضمان إذا كان غير قادر على الوفاء. 

قرار  يسبق  وأن  للمستحقني،  حقيقية  مصلحة  إرص���اده���ا  م��ن  تتحقق  أن   �
اإلرصاد دراسات دقيقة للتأكد من  ماءمته حلال املستحقني.

� أن يتم إرصادها في مجاالت التمويل والتأمني املشروعة.
� أن يتخذ قرار اإلرصاد ممن عهد إليهم ولي األمر بجمع الزكاة وتوزيعها من 
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املؤسسات احلكومية أو األهلية املرخصة،   وأن يسند اإلش��راف عليها إلى 
ذوي الكفاية واخلبرة واألمانة .

تأسيس  ذل���ك:  وم��ن  املستحقني،  ال��زك��اة ملصلحة  أم���وال  استثمار  ي��ج��وز   -3
صناديق تنمية ذات عوائد لتقدمي التمويل األصغر للمنشآت الصغيرة، أو لتقدمي 
ف��ي تلك اخلدمات  ل��ه��ا، وت��ك��ون األول��وي��ة  التعاوني  ال��ت��أم��ني  أو  امل��ال��ي��ة  الضمانات 

ملستحقي الزكاة؛ وذلك بالشروط اآلتية:
� أن ال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري ألموال الزكاة.

� أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق املشروعة.
� أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة ببقاء األصول املستثمرة على أصل حكم الزكاة 

وكذلك ريع تلك األصول.
� املبادرة إلى تنضيض األصول املستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة 

صرفها عليهم.
� بذل اجلهد للتحقيق من كون االستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة 

مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند احلاجة.
� أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي األمر بجمع الزكاة 
وتوزيعها ملراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند اإلشراف على االستثمار 

إلى ذوي الكفاية واخلبرة واألمانة.
ال��ذي��ن ليس  العاملني على اإلرص����اد واالس��ت��ث��م��ار  ي��ج��وز أن حتمل نفقات   -4
لهم مرتب م��ن بيت امل��ال على وع��اء ال��زك��اة وك��ذل��ك جميع امل��ص��روف��ات اإلدارية 
والتشغيلية بشرط أن تكون بقدر أجر املثل، وللجهة املشرفة أن تقرر حتميل تلك 
املصروفات على املستفيدين إذا رأت أن ذلك هو األصلح للمحافظة على أموال 

الزكاة حتى ال تتآكل بتلك املصروفات.
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5- ال جتب الزكاة في األموال املرصدة وال األموال املستثمرة لصالح املستحقني؛ 
لعدم حتقق شرط امللك التام، وال جتب الزكاة كذلك في األموال في صندوق التأمني 
التعاوني أو الفائض التأميني؛ ألن االشتراكات خرجت من حملة الوثائق لصالح 

الصندوق على سبيل التبرع؛ ولعدم حتقق شرط امللك التام لهذه األموال.
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قائمة املراجع

� أب���ح���اث وأع���م���ال ال���ن���دوة ال��ث��ال��ث��ة ل��ق��ض��اي��ا ال���زك���اة امل���ع���اص���رة، ب��ي��ت الزكاة، 
الكويت.

� أب���ح���اث وأع���م���ال ال���ن���دوة ال��ث��ام��ن��ة ل��ق��ض��اي��ا ال���زك���اة امل���ع���اص���رة، ب��ي��ت الزكاة، 
الكويت.

� استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من األموال الواجبة حقًا لله تعالى، د. 
صالح الفوزان، كنوز اشبيليا، ط األولى 1426ه�.

� أسنى املطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد األنصاري، دار إحياء 
التراث العربي.

� اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلاف، عاء الدين أبي احلسن املرداوي، 
مطبوع مع الشرح الكبير . 

� أنواء البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، دار عالم الكتب.
� بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، 

دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى ، 1418ه� . 
الكتب  دار  العيدري،  يوسف  بن  محمد  ملختصر خليل،  واإلكليل  التاج   �

العلمية .  
� تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان الزيلعي، دار الكتاب 

اإلسامي، ط الثانية . 
� حتفة احملتاج بشرح املنهاج، أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، دار إحياء 

التراث العربي.
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� اجل���ام���ع ال��ص��ح��ي��ح، أب����و ع��ب��د ال���ل���ه م��ح��م��د ال���ب���خ���اري ، امل��ط��ب��ع��ة السلفية، 
1400ه�.

� اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد الله محمد القرطبي، دار الكتب العلمية، 
ط األولى، 1408ه�. 

� جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل في مذهب اإلمام مالك، صالح األزهري، 
دار الفكر. 

� ح��اش��ي��ة ال��دس��وق��ي ع��ل��ى ال��ش��رح ال��ك��ب��ي��ر، ش��م��س ال��دي��ن م��ح��م��د ب��ن أحمد 
الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية. 

� احلاوي الكبير في مذهب اإلمام الشافعي، ألبي احلسن املاوردي، دار الكتب 
العلمية، بيروت، لبنان، ط األولى 1414ه�

� ال���ذخ���ي���رة، أح��م��د ب���ن إدري�����س ال���ق���راف���ي، دار ال���غ���رب اإلس����ام����ي، بيروت، 
1414ه�.

� رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ، محمد أمني الشهير بابن 
عابدين ، دار الكتب العلمية ، ط األولى ، 1415ه� . 

� سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد القزويني ، دار الفكر . 
احل����دي����ث، ط  دار  ال��س��ج��س��ت��ان��ي،  س��ل��ي��م��ان  داود  ألب�����ي  داود،  أب�����ي  س����نن   �

األولى،1393ه�. 
� شرح اخلرشي على مختصر سيدي خليل، أبي عبد الله محمد بن اخلرشي، 

دار صادر. 
� الشرح الكبير على املقنع، شمس الدين ابن قدامة املقدسي، دار هجر، ط 

األولى 1414ه�.
� شرح منتهى اإلرادات، منصور البهوني، دار الفكر . 
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� شرح منح اجلليل على مختصر العامة خليل، محمد بن أحمد عليش، دار 
صادر .

� الصحاح، للجوهري، دار الكتاب العربي، 1377ه� 
� صحيح مسلم أبي احلسني مسلم النيسابوري ، املكتبة اإلسامية .  

� غ��اي��ة املنتهى ف��ي اجل��م��ع ب��ني اإلق��ن��اع واملنتهى، م��رع��ي ال��ك��رم��ي، مطبوع مع 
مطالب أولي النهى، املكتب اإلسامي.

� فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقاني، 
مكتبة الرياض احلديثة.

� فتح العزيز شرح الوجيز، اإلمام الرافعي، مطبوع مع املجموع شرح املهذب.
� فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي. 

� الفروع، شمس الدين ابن مفلح، عالم الكتب، ط الرابعة، 1405ه� .
� القاموس احمليط ، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، طالثانية ، 1407ه� . 

� كشاف القناع عن منت اإلقناع ، منصور البهوتي، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
ط الثانية ، 1418ه� . 

ب��ن منظور، دار صادر،  ب��ن مكرم  ال��دي��ن  أب��و الفضل جمال  ال��ع��رب،  � لسان 
بيروت.

� املبسوط، شمس الدين السرخسي، دار املعرفة ، 1414ه� .  
� مجلة مجمع الفقه اإلسامي، دار القلم، دمشق، 1418ه�.  

� امل��ج��م��وع ش���رح امل���ه���ذب، م��ح��ي ال���دي���ن أب���ي زك���ري���ا ال���ن���ووي، دار الكتاب 
اإلسامي. 

� املصباح املنير ، أحمد الفيومي املقرئ ، مكتبة لبنان ، 1987 .
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اإلسامية،  امل��ال��ي��ة  للمؤسسات  وامل��راج��ع��ة  احمل��اس��ب��ة  هيئة  الشرعية،  املعايير   �
1428 ه�. 

� املغرب ، ناصر بن عبد السيد املطرزي، دار الكتاب العربي . 
� مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، شمس الدين الشربيني، دار 

الكتب 
العلمية ، الطبعة األولى ، 1415ه�.

 امل��غ��ن��ي، م��وف��ق ال���دي���ن أب���ي م��ح��م��د اب���ن ق���دام���ة امل��ق��دس��ي، دار إح���ي���اء التراث 
العربي. 

ب��ن محمد احل��ط��اب ، دار  اجل��ل��ي��ل ش���رح مختصر خليل ، محمد  م��واه��ب   �
الفكر 

إحياء  دار  الزيلعي،  احلنفي  الدين  الهداية، جمال  ال��راي��ة ألح��ادي��ث  � نصب 
التراث العربي، ط الثالثة، 1400ه�.

� نيل األوط��ار من أسرار منتقى األخبار، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن 
اجلوزي، ط األولى، 1427ه�.



استثمار الزكاة في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية

- الزكاة والتمويل األصغر

- الزكاة كضمان لتمويل الشرائح الضعيفة

- تأمين الديون بأموال الزكاة

- زكاة الفائض التأميني

  
د.صالح بن محمد الفوزان
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملني، والصاة والسام على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد ...

الزكاة ُشرعت حِلَكم عظيمة وغايات سامية، فهي مناء وتطهير وتزكية،  فإن 
ولكي يظهر األثر التنموي للزكاة فقد ُطرحت عدة أفكار لتوظيف هذه الشعيرة 

املالية فيما يحقق التنمية للفرد واملجتمع .
ومن هذه األفكار توجيه استثمار أموال الزكاة نحو التمويل األصغر، واستخدام 
الزكاة كضمان لتمويل الشرائح الضعيفة في ماءتها املالية، وتفعيل سهم الغارمني 

من خال التأمني التعاوني بالتأمني على ديون املستحقني .
وفي هذا البحث أحاول إلقاء الضوء على هذه املسائل باإلضافة إلى حكم زكاة 
الفائض التأميني)1(، وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخامتة كما 

يأتي:
املبحث األول: استثمار الزكاة والتمويل األصغر

املبحث الثاني: استخدام الزكاة كضمان لتمويل الشرائح الضعيفة
املبحث الثالث: تأمني الديون بأموال الزكاة

املبحث الرابع: زكاة الفائض التأميني
اخلامتة : وفيها أهم النتائج والتوصيات

وختامًا أسأل الله تعالى التوفيق واإلخاص في القول العمل، وآخر دعوانا أن 
احلمد لله رب العاملني .

)1( مت إدراج هذا املوضوع بناًء على خطاب استكتاب الحق .
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املبحث األول
استثمار الزكاة والتمويل األصغر

يكتسب متويل املشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في االقتصاد اجلزئي والكلي، إذ 
ُتسهم هذه املشاريع بشكل رئيس في التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أن 
لها دوراً كبيراً في زيادة الطاقة اإلنتاجية وخلق فرص عمل، ومن ثم محاربة الفقر 

وتخفيف أعباء إعادة توزيع الدخل .
وع��ادًة ما يتم تصنيف املشروع على أنه صغير بالنظر إلى حجم رأس املال أو 
عدد العمال أو املبيعات السنوية وصافي الدخل السنوي، وليس هناك معيار دقيق 

موّحد للتصنيف، فالقضية نسبية في كثير من األحيان .
وقد ُطرحت فكرة متويل هذه املشاريع من مصادر متعددة، ومن هذه املصادر 
فريضة الزكاة بحيث يتم متويل املستحقني عبر استثمار أموال الزكاة في مشاريع 
تدر ريعًا يغنيهم عن تكرار السؤال . وهذا يقود للنظر في حكم استثمار أموال 
الزكاة وصوره، ثم تطبيق هذه الصور على التمويل األصغر للنظر في مدى جواز 

ذلك انطاقًا من األحكام الفقهية للزكاة .
حكم استثمار أموال الزكاة:

املراد به : العمل في أموال الزكاة لتنميتها وحتقيق األرباح فيها .
والستثمار أموال الزكاة عدة حاالت بحسب املُستثِمر ؛ ذلك أن االستثمار قد 
ي(، أو وكيله، أو اإلمام ونائبه )اجلهة الرسمية  يكون من ِقَبل مالك املال )املزِكّ
مؤسسة الزكاة(، أو املستحق بعد قبضه للزكاة، وفيما يلي أشير بإيجاز إلى حكم 

كل حالة)1( .

للباحث : ص67  ال��زك��اة(  أم��وال  الفقهي في كتاب )استثمار  الصور وحكمها  ه��ذه  انظر تفصيل   )1(
ومابعدها.
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ي( استثمار أموال الزكاة من قبل مالك املال )املزِكّ
ح � والله أعلم � أن استثمار  بالنظر في أحكام الزكاة وواقع استثمار األموال يترَجّ
أموال الزكاة من ِقَبل مالك املال لصالح املستحقني ال يجوز شرعًا؛ وذلك ملا يلي:
أواًل : أن ال��راج��ح من أق��وال أه��ل العلم وج��وب إخ��راج ال��زك��اة على الفور)1(، 
واستثمار أموال الزكاة ُيْفِضي إلى تأخير إخراجها ؛ ألنه يحتاج إلى وقت طويل 

إلدارة املال، فتنتفي الفورية، وهذا غير جائز شرعًا .
مَمّ��ا ذك��ره الفقهاء من أع��ذار لتأخير إخ��راج الزكاة)2(، فإن  ثانيًا : على الرغم 
االستثمار من ِقَبل مالك امل��ال ليس ع��ذراً للتأخير ؛ ألنه ليس من ال��ض��رورات أو 
احلاجات املعتبرة، كما أنه يأخذ وقتًا طويًا قد يصل إلى احلول الثاني وما بعده، 

وقد اشترط الفقهاء في بعض األعذار أن يكون التأخير يسيراً .
ثالثًا : أن جمهور الفقهاء يرون أن مالك املال يضمن ما تلف من مال الزكاة بعد 
ن من األداء)3(، ونظراً مِلا َيْنَشأ عن االستثمار من احتمال اخلسارة ؛  احلول والتمُكّ
فإن مال الزكاة  املُْسَتْثَمر قد يتعَرّض للخسارة، فيعجز املالك عن تعويضه، فيضيع 

حق الفقراء بذلك .

)1( بدائع الصنائع : 3/2 ، وفتح القدير البن الهمام : 114/2 ، والذخيرة للقرافي : 139/3 ، وحاشية 
ل��ل��ن��ووي:333/5، وروض��ة الطالبني : 204/2 ،  امل��ه��ّذب  الدسوقي: 408/1 ، و واملجموع ش��رح 

واملغني البن قدامة : 146/4 ، والفروع : 542/2.
ي ضرراً على نفسه أو ماله، أو يرجو مصلحة كدفعها لذي القرابة  )2( مما ذكروه من أعذار : أن يخشى املزكِّ
أو احلاجة أو الصاح ، أو إذا تردد في استحقاق احلاضرين، أو تعّذر إخراجها لغيبة املستحق أو غيبة 
املال أو منعه من التصرف في ماله . انظر: شرح اخلرشي: 534/2، وروضة الطالبني: 225/2، ومغني 

احملتاج: 534/1، واملغني: 147/4، وكشاف القناع: 255/2.
)3( حتفة الفقهاء للسمرقندي : 306/1 ، وحاشية الدسوقي : 410/1 ، وروضة الطالبني : 223/2 ، 

واملغني : 144/4 .
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رابعًا : أن الزكاة ال جُتْزيء عن مالك املال وال ميلكها املستحق إال بقبضه لها، 
حتى إن من الفقهاء من قال : لو قال الفقير قبل أن يقبض الزكاة : اشتر لي بها 
امل��ال دون الفقير، فالتوكيل  ل��رب  ث��وب��ًا، لم يجزئه ذل��ك، ول��و اشترى الثوب فهو 

له في الشراء مبا ليس له)1( .  فاسد ؛ ألنه وَكّ
ل الفقيُر رَبّ املال في الشراء قبل قبض الزكاة، فمن باب  وإذا لم َيُجز أن يوِكّ
أولى ال يجوز لرب املال استثمار أموال الزكاة لصالح الفقير، ولو كان ذلك بتوكيل 

من الفقير إذا لم يقبض الزكاة . 
ومَمّا يجدر ِذْكره أنه ال فرق بني ما إذا عزل املاِلك الزكاة عن أمواله أو أبقاها مع 
بقية ماله، فاألصل أنه ال يجوز له استثمارها مِلا سبق، على أن بعض الباحثني أجاز 
لرب املال استثمار أموال الزكاة إذا عزلها عن أمواله ومنع من توصيلها للمستحقني 
مانع، بحيث يستثمرها إلى حني توزيعها على أن يضمن اخلسارة)2( .ورغم ما في 
هذا الرأي من مصلحة للمستحقني، إاَلّ أن اأَلْولى عدم استثمار األموال حتى في 
ن من إخراج الزكاة فوراً عند زوال املانع بسبب  هذه احلالة ؛ ألن املاِلك قد ال يتمَكّ

تشغيلها في االستثمار، ومِلا قد يترَتّب عليه من خسارة يعجز عن ضمانها.
استثمار أموال الزكاة من ِقَبل وكيل مالك املال 

 إن حكم استثمار أموال الزكاة من ِقَبل الوكيل َيَتِّصل اتصااًل وثيقًا مبا سبق 
تقريره في حكم االستثمار من قبل ماِلك املال .

وبناًء على ذلك، فاألظهر � والله أعلم � عدم جواز االستثمار من قبل الوكيل؛ 
وذلك ملا يلي :

)1( املغني : 148/4 ، وكشاف القناع :269/2.
)2( بحث )استثمار أموال الزكاة( للدكتور محمد شبير ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة: 

ص30.
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أواًل : أن األدلة الدالّة على عدم جواز االستثمار من ِقَبل ماِلك املال، تشمل 
االستثمار من ِقَبل الوكيل، فهذا االستثمار أيضًا يترَتّب عليه التأخير في إخراج 

هذه األموال، واحتمال اخلسارة التي قد يعجز الوكيل عن ضمانها .
ثانيًا : أن استثمار الوكيل ألموال الزكاة له حالتان : 

األولى : أن يكون ذلك بتوكيل من ماِلك املال، وحينئٍذ فاستثمار الوكيل غير 
جائز شرعًا ؛ ألن القاعدة في الوكالة أَنّ كَلّ من َصَحّ تصرفه في شيء بنفسه َصَحّ 
ل فيه غيره)1(، وماِلك املال ال يصح تصرفه في هذه األم��وال باالستثمار  أن يوِكّ
ل ال ميلكه الوكيل  ل فيه غيره، فما ال ميلكه املوِكّ كما سبق ؛ ولذا فليس له أن يوِكّ
من باب أولى، وُيَعُدّ تأخير الوكيل إلخراج األموال تفريطًا من ماِلك املال ألن يد 

وكيله كيده إذا كان ذلك بأمره .
له  الثانية : أاّل يكون استثمار الوكيل للمال بتوكيل من ماِلك املال، وإمنا َوَكّ
املالك في إخراج هذه األموال وتفريقها على املستحقني، فقام الوكيل باستثمارها 
الوكيل ال  احلالة غير جائز شرعًا ؛ ألن  ه��ذه  املستحقني، واالستثمار في  لصالح 
له من جهة النطق أومن جهة الُعرف)2(،  ميلك من التصُرّف إاّل ما يقتضيه إذن موِكّ
ل لم يأذن في االستثمار، فا يصح تصّرفه فيما لم ُيْؤذن له فيه، بل يجب  واملوِكّ

عليه تفريق هذه األموال فوراً وعدم تأخيرها .
ي��ك��ون شخصًا  وق��د  ي��ك��ون شخصًا حقيقيًا،  ق��د  الوكيل  أن  بالذكر  واجل��دي��ر 
حكميًا )اعتباريًا(، كالهيئات واجلهات اخليرّية التي لم ُتَكَلّف من الدولة بتلقي 

أموال الزكاة وتوزيعها ؛ ولذا فإنها وكيلٌة عن مالك املال فقط)3( .

)1( املغني: 0197/7  
)2( املغني: 0243/7  

)3( أب��ح��اث وأع��م��ال ال��ن��دوة ال��راب��ع��ة لقضايا ال��زك��اة امل��ع��اص��رة املنعقدة ف��ي البحرين )ب��ح��ث ال��دك��ت��ور عمر 
األشقر(: ص87.
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استثمار أموال الزكاة من ِقَبل اإلمام أو من ينيبه 
لًة بولي األمر  واملراد باإلمام أو من ينيبه : الُسْلَطة العليا في الدولة اإلسامية، ممَثّ
ال��وزارات والدوائر احلكومية واجلمعيات والهيئات املَُكَلّفة رسميًا  ومن ميِثّله من 
بقبض أموال الزكاة وتفريقها على املستحقني مبا يتفق مع األحكام الشرعية، أما 
لة من جهة االختصاص في جمع وتفريق أموال الزكاة، فإنها ال  اجلهات غير املَُخَوّ
امل��ال في  ��ي، وتسري عليها أحكام وكيل مالك  امل��زِكّ تعدو أن تكون وكيًا عن 

استثمار أموال الزكاة .
ال��زك��اة م��ن قبل اإلم���ام أو م��ن ينيبه باهتمام واسع  وق��د حظي استثمار أم���وال 
من ِقَبل بعض الهيئات الزكوية واجلمعيات اخليرية، وُعِقدت من أجله املؤمترات 
والندوات الفقهية، كما صدر في شأنه العديد من الفتاوى بني ُمجيٍز ومانع، وفيما 

يلي إشارة موجزة ألبرز األقوال في هذه املسألة مع االستدالل والترجيح:
القول األول : جواز استثمار أموال الزكاة .

وقد اختار هذا القول : مجمع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي 
في دورته الثالثة)1(، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة التي نّظمها بيت الزكاة 
الزكاة في  التمويل الكويتي)3(، والهيئة الشرعية لبيت  في الكويت)2(، وبيت 
الباحثني  م��ن  وكثير  الكويتية)5(،  األوق���اف  ب���وزارة  الفتوى  وجل��ن��ة  الكويت)4(، 

املعاصرين .

)1( مجلة مجمع الفقه اإلسامي )القرار( : ع3ج1ص421 .
)2( أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة : ص323 .

)3( الفتاوى الشرعية في املسائل االقتصادية )بيت التمويل الكويتي( : 309/1 .
)4( أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات )فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة( : ص136 .

)5( الفتاوى الشرعية في املسائل االقتصادية )بيت التمويل الكويتي( : 197/4 .
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القول الثاني : عدم جواز استثمار أموال الزكاة .
وقد اختار هذا القول املجمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العالم اإلسامي 
في دورته اخلامسة عشرة)1(، ومجمع الفقه اإلسامي في مدينة لكناو في الهند 
في ندوته الثالثة عشرة)2(، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في اململكة 

العربية السعودية)3( .
االستدالل :

اسُتدَلّ لكل قول بعدد من األدلة، وذلك على النحو التالي:
أدلّة القول األول :

1 � أن النبي � وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الزكاة من إبل وبقر 
والنسل،  وال��َدّر  والرعي  للحفظ  أماكن خاّصة  احليوانات  لتلك  وغنم، فقد كان 
كما كان لها رعاة يرعونها ويشرفون عليها، ومن ذلك ما ورد أن ناسًا من ُعَرْيَنة 
َقِدموا على رسول الله � � � املدينَة فاْجَتَوْوها)4(، فقال لهم رسول الله � : )ِإْن 
وا،  َدَقِة َفَتْشَرُبوا ِمْن َأْلباِنها َوَأْبَواِلها(، ففعلوا، َفَصُحّ ِشْئُتْم َأْن َتْخُرُجوا ِإَلى ِإِبِل الَصّ
َع��اة فقتلوهم، وارت��دوا عن اإلس��ام، وساُقوا َذْوَد)5( رس��ول الله  ثم مالوا على ال��ُرّ

)1( قرارات املجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسامي )الدورة اخلامسة عشرة التي انعقدت في مكة املكرمة 
بتاريخ 1419/7/11ه�( : ص39 .

س سنة 1989م(  )2( انعقدت هذه الندوة في مدينة لكناو في الهند )مكان املجمع الفقهي الذي تأسَّ
م فيه  بتاريخ 19�1422/1/22ه� ، وقد كان أحد محاور هذه الندوة استثمار أموال الزكاة ، حيث ُقدِّ
واحد وثاثون بحثًا ، ولم يتيسر لي االطاع على هذه األبحاث ؛ حيث ُكِتبت باللغة اأُلْردية ، إالَّ أن 
م تلخيصًا لهذه األبحاث باللغة العربية في مذكرة بعنوان )استثمار  األستاذ عتيق أحمد البستوي قدَّ

أموال الزكاة( . انظر آراء القائلني بعدم اجلواز في املذكرة : ص2 .
)3( فتاوى اللجنة الدائمة : 454/9 .

)4( اْجَتَوْوا املدينة : أصابهم اجَلوى ، وهو َمَرض ، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها . النهاية في غريب احلديث 
البن األثير : 318/1 .

ْوُد من اإلبل : ما بني الثنتني إلى التسع ، وقيل : ما بني الثاث إلى العشر . املصدر السابق : 171/2. )5( الذَّ
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�، فبلغ ذلك النبَيّ �، فَبَعَث في ِإْثِرِهْم، فُأِتي بهم، فقطع أيدَيهم وأرجَلهم 
ة حتى ماتوا)2( . وَسَمَل)1( أعيَنهم وتركهم في احَلَرّ

إب��ل الصدقة على املستحقني  � لم يقِسم   � � النبي  ي��دّل على أن  فاحلديث 
لها راع��ي��ًا، واستثمرها مبا ينشأ عنها من تناسل  إليها، وإمن��ا وض��ع  ح��ال وصولها 
وَلَبٍ ُيْصرف للمستحقني ؛ ولذا قال النووي )ت676ه�( : ))فإن قيل : كيف 
َأِذن لهم في شرب لب الصدقة ؟ فاجلواب : أن ألبانها للمحتاجني من املسلمني، 

وهؤالء إْذ ذاك منهم(()3( .
وهكذا خلفاؤه �، وم��ن ذل��ك ما ورد أن عمر بن اخلطاب � رض��ي الله عنه 
اه فإذا  شرب لبنًا فأعجبه، فسأل عنه فأخبره الذي سقاه أنه ورد على ماٍء قد َسَمّ
َي��ْس��ُق��ون،  ق��ال : فحلبوا ل��ي م��ن ألبانها فجعلته في  َن��َع��م الصدقة وه��م  َن��َع��م م��ن 

ِسقائي، فهو هذا، فأدخل عمر � رضي الله عنه � يده فاستقاءه)4( . 
َبَذة)5( لَنَعم الصدقة)6( . كما َوَرد أن عمر رضي الله عنه َحَمى الَرّ

)1( َسَمَل أعينهم : ))أي : َفَقَأها بحديدٍة ُمْحماٍة أو غيرها(( . املصدر السابق : 403/2 .
)2( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ، باب قول الله تعالى )إمنا جزاء 
الله ورس��ول��ه ...(اآلي���ة : ص1172 رق����م)6802( ، ومسلم في صحيحه : كتاب  الذين يحاربون 
القسامة ، باب حكم احملاربني واملرتدين : ص738 رقم)1671( من حديث أنس بن مالك رضي الله 

عنه ، واللفظ ملسلم .
)3( شرح النووي على صحيح مسلم : 154/11 .

أ : كتاب الزكاة ، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها : 269/1  )4( أخرجه مالك في املوطَّ
رق��م)606( ، والبيهقي في السنن الكبرى : 14/7 رق��م)12943( ، لكنه منقطع ؛ ألنه من رواية 
مالك عن زيد بن أسلم عن عمر رضي الله عنه ، وزيٌد لم َيْلق عمر ، ولم يرِو عنه . انظر : تهذيب 

التهذيب : 395/3 .
َبَذة : من قرى املدينة على مسيرة ثاثة أيام ، قريبة من ذات ِعْرق على طريق مكة . معجم البلدان:  )5( الرَّ

. 24/3
)6( أخرجه ابن أبي شيبة في املصنَّف : كتاب البيوع ، باب حمى الكأل وبيعه : 304/7 رقم)3244( 
ح ابن حجر إسناده . انظر:فتح الباري :45/5 ، وسبل  من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وصحَّ

السام للصنعاني : 177/3 ، ونيل األوطار للشوكاني : 309/5.
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قال ابن حجر )ت852ه�( : ))املراد باحِلَمى: منع الرعي في أرض مخصوصة 
من املباحات، فيجعلها اإلمام مخصوصًة برعي بهائم الصدقة مثًا(()1( .

ففي هذين األثرين ما يدل على أن عمر � رضي الله عنه � لم يبادر إلى َقْسم 
بهائم الصدقة، وإمن��ا جعل لها ِحَمى ورع��اة، وينشأ عن ذل��ك تناميها وكثرتها، 

وهذا نوع من استثمار أموال الزكاة .
املناقشة :

 القول بأن النبَيّ � � � وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الزكاة من 
إبل وبقر وغنم غير مسَلّم ؛ ألن ما جاء في هذه األحاديث واآلثار كان مجرد حفظ 
للحيوانات حلني توزيعها على املستحقني، وما يحصل من توالد ودر لب فهو أمر 
َطَبعي غير مقصود، فا يدّل هذا الدليل على جواز إنشاء مشاريع إنتاجية طويلة 
األجل)2( . وعلى الرغم من ذلك فإن هذه األحاديث واآلثار تدّل على مبدأ تنمية 
األموال وتكثيرها وقت احلفظ ملا فيه نفع ومصلحة املستحقني، فيمكن االستدالل 
بها على ج��واز استثمار أم���وال ال��زك��اة ف��ي أح��د امل��ص��ارف اإلسامية مثًا إل��ى أن 
ر  ر عّدة أشهر، أي أن أموال الزكاة ُتْستثمر لتأُخّ يحني موعد صرفها الذي قد يتأَخّ
ر صرفها لُتستثمر، وهذه الصورة ظاهرة اجلواز خاصة مع ضمان  صرفها، وال ُيؤَخّ
األموال وتوّفر ضوابط االستثمار، وهو تصرف ُيقصد به حتقيق النفع للمستحقني 
بأرباح هذه األم��وال، والرسول � � � يقول : )َمْن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َيْنَفَع َأَخاُه 

َفْلَيْفَعل()3(، ونفع املستحقني باستثمار أموال الزكاة  ظاهر)4(.

)1( فتح الباري : 44/5 .
)2( استثمار أموال الزكاة لشبير )ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة( : ص40 .

ْمَلة واحلمة والنظرة :  )3( رواه مسلم في صحيحه : كتاب السام ، باب استحباب الرقية من العني والنَّ
ص975 رقم)2199( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

)4( استثمار أموال الزكاة لشبير : ص41 .
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أ : أن عبد الله وعبيد الله ابني  2 � ما رواه اإلمام مالك )ت179ه�( في املوَطّ
ا على  عمر بن اخلطاب � رضي الله عنهم � خرجا في جيش إلى العراق،فلما قفا مَرّ
ل)1(، ثم  ب بهما وَسَهّ أبي موسى األشعري � رضي الله عنه � وهو أمير البصرة، فرَحّ
قال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال : بلى، ههنا مال من مال 
الله أريد أن أبعث به إلى أمير املؤمنني، ويكون الربح لكما، فقاال: وددنا ذلك، 
ففعل وكتب إلى عمر بن اخلطاب أن يأخذ منهما املال، فلما قدما باعا فُأْرِبحا، 
فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال : أكَلّ اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال : ال، 
يا املاَل وربَحه، فأما عبد  فقال عمر بن اخلطاب : ابنا أمير املؤمنني فأسلفكما . َأِدّ
الله فسكت، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير املؤمنني هذا، لو نقص 
هذا املال أو هلك لضمّناه، فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، 
فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير املؤمنني.. لو جعلته ِقَراضًا؟)2( فقال عمر: قد 
جعلته قراضًا، فأخذ عمر رأس املال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا 

عمر بن اخلطاب نصف ربح املال)3( .

��ل : بتشديد ال��ه��اء ، أي: ق��ال : أه���ًا وس��ه��ًا . أوج���ز امل��س��ال��ك إل��ى م��وط��أ م��ال��ك للكاندهلوي:  )1( َس��هَّ
. 403/11

يه أه��ل العراق  ونه )ِق���راض���ًا( ، بينما يسمِّ املُ��َض��اَرَب��ة . وأه���ل احل��ج��از يسمُّ ال��ِق��راض اس��م لعقد ش��رك��ة   )2(
)مضاربة( . االستذكار البن عبد البر : 119/21 .

)3( أخرجه مالك في املوطأ: كتاب القراض، باب ما جاء في القراض: 687/2 رقم)1372(، والدارقطني 
ال��ق��راض :  ف��ي السنن الكبرى : كتاب  البيوع رق����م)241( : 63/3 ، والبيهقي  ال��س��نن: كتاب  ف��ي 
110/6 رق��م)11385(، واألثر صحيح اإلسناد، قال عنه ابن كثير: ))وهو أصل كبير اعتمد عليه 
ح  ال��ف��اروق الب��ن كثير: 356/1، كما صحَّ األئمة في ه��ذا الباب مع ما يعضده م��ن��اآلث��ار((. مسند 

إسناده ابن حجر في تلخيص احلبير: 57/3 .
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وجه الداللة :
 أن ابني عمر استثمرا مااًل من أموال الله )كما في األثر(، فدَلّ ذلك على جواز 
مثل هذه الصورة)1(، وأموال الزكاة من أموال الله تعالى، فيجوز استثمارها، وفي 
األثر أن عمر � رضي الله عنه � لم يعترض على ابنيه الستثمارهما هذا املال، وإمنا 
هما باملال لينتفعا من ورائه  اعترض عليهما ؛ ألن أبا موسى   � رضي الله عنه � خَصّ

دون غيرهما، فيدل ذلك على إقرار عمر لهما على االستثمار، والله أعلم)2( .
املناقشة :

أ � أن األثر ليس فيه نص على أن املال كان من أم��وال الزكاة، وإمنا كان لبيت 
املال، فا عاقة له بالزكاة)3( .

وميكن أن ُيجاب ذلك بأن املال املُْسَتثَمر ُوِصف بأنه )مال الله(، وهذا الوصف 
ينطبق على الزكاة، وعلى فرض أنه لم يكن زك��اًة، فإنه ميكن قياس مال الزكاة 

عليه بجامع أن كًا منهما حق مالي لله تعالى .
ب � أن هذا األثر ميكن أن ُيناقش بأن االستثمار الوارد فيه لم يكن لصالح بيت 
املال ابتداًء، وأّما املسألة محّل البحث )استثمار أموال الزكاة( فاملراد بها أن يكون 

االستثمار لصالح املستحقني .
���ر، ف����إذا ج���از االس��ت��ث��م��ار ل��ص��ال��ح غير  ع��ل��ى أن ه���ذا االع���ت���راض ي��ب��دو غ��ي��ر م���ؤِثّ

املستحقني، جاز لصاحلهم من باب أولى .
ج � أن أخذ ابني عمر للمال ابتداًء كان على وجه القرض ال املضاربة؛ ولذا كان 

عليهما ضمانه، فقد ُيستدل به على إقراض املال العام ال استثماره .

)1( مجلة مجمع الفقه )بحث الشيخ جتاني صابون محمد( : ع3ج1ص335 ، ومصارف الزكاة ومتليكها 
للعاني : ص543 .

)2( انظر تفصيل االستدالل بهذا األثر في التوجيه االستثماري للزكاة لعبد الفتاح فرح:ص58�66.
)3( مجلة مجمع الفقه )تقي عثماني( : ع3ج1ص389 .
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3� قياس استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو من ينيبه على استثمار أموال 
اليتامى من ِقَبل األوصياء، وقد اتفق الفقهاء على جواز استثمار مال اليتيم)1(؛ ألنه 
نوع من حفظ ماله من التلف واالستهاك، وهو مقَيّد بأمان العاقبة، والتصّرف وفق 

املصلحة لقول الله عَزّ وجَلّ :  )وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن)2(.
وإذا جاز استثمار أموال األيتام، وهي مملوكة لهم حقيقًة، جاز استثمار أموال 
الزكاة قبل دفعها إلى املستحقني لتحقيق منافع لهم، فهي ليست بأشد ُحرمًة من 

أموال اليتامى)3(.
املناقشة :

ال ُيَسَلّم هذا القياس ملا يلي :
أ � أن اس��ت��ث��م��ار م����ال ال��ي��ت��ي��م خ����اص ب����األم����وال ال����زائ����دة ع���ن ح��اج��ات��ه األصلية 
ال��زك��اة فالغالب أنها ال تزيد عن حاجات  ال��زك��اة فيها، أم��ا أم��وال  بدليل وج��وب 
املستحقني، ولو زادت ميكن نقلها إلى مكان آخر ؛ ولذا ال يجوز قياس استثمار 
أموال الزكاة املشغولة بحاجات املستحقني على استثمار أموال اليتامى الزائدة عن 

حاجتهم)4(.
وميكن أن ُيجاب ذلك بأنه ميكن استثمار أم��وال الزكاة عند قبضها من قبل 

مؤسسة الزكاة إلى أن يحني موعد صرفها .

اص : 26/196،5/13،4/2 ، وتفسير القرطبي : 134/63،7/3 ، ونهاية  )1( أحكام القرآن للجصَّ
احملتاج : 375/4 ، واملغني : 338/6 .

)2( سورة األنعام ، جزء من اآلية )152( ، وسورة اإلسراء ، جزء من اآلية )34( .
)3( مجلة مجمع الفقه )الزرقا( : ع3ج1ص404 ، واستثمار أم��وال الزكاة لشبير : ص34 ، والتوجيه 

االستثماري للزكاة : ص69 .
)4( استثمار أموال الزكاة لشبير : ص42 ، وأبحاث وأعمال الندوة الثالثة )محمد نعيم ياسني(: ص85.
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ب � أن مال الزكاة واجب الدفع إلى املستحقني على الفور، وال ُيحجر عليهم 
ُيْنَتظر فيه بلوغه الرشد وحتقق أهلية التصرف  اليتيم فإنه  التصرف فيه، أما مال 
فيه، فا يجب الدفع إليه فوراً، بل هو على التراخي ؛ ولذا ُيستفاد من استثماره 

وتنميته حتى ال ينقص باإلنفاق عليه وبإخراج الزكاة منه)1( .
وه��ذا مبني على أن الزكاة ُتصرف على الفور، وه��ذا مسلم، غير أن الفورية 
ي، فإذا دفعها ملؤسسة الزكاة  الواجبة � كما سيأتي � هي في إخراجها من قبل املزِكّ

فإن لها أن جتتهد في وقت صرفها .
4� قياس استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو من ينيبه على استثمار مال الوقف 
بجامع أن كًا منهما مال تعَلّق به استحقاق ُيقصد به البر والتقُرّب إلى الله تعالى، 
فتعُلّق حق الفقير مبال الزكاة، وتعُلّق حق املوقوف عليه بالوقف، فكما أنه يجوز 
تنمية مال الوقف واالستفادة من منفعته، فكذا يجوز هذا في مال الزكاة، وإذا 
جاز للناظر التصرف في األوقاف بتنميتها واستثمارها ملصلحة املوقوف عليهم، 

جاز لإلمام التصرف في أموال الزكاة باستثمارها ملصلحة املستحقني)2(.
املناقشة :  

هذا القياس غير معتبر ؛ ألنه قياس مع الفارق ؛ وذلك ملا يلي :
العني على ملك  بتعريفات ع��دة، ومنها: ))َح��ْب��س  الوقف  الفقهاء  ع��َرّف   � أ 
ق باملنفعة(()3(، ومنها: ))إعطاُء منفعِة شيٍء مدَة وجوِدِه الزمًا  الواقف والتصُدّ
االنتفاع  م��اٍل ميكن  ومنها: ))حبس  تقديراً(()4(،  ول��و  ُمْعطيه  ملك  في  بقاؤُه 

)1( استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة : ص75 .
)2( استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة : ص72 ، واستثمار أموال الزكاة لشبير : ص34 .

)3( البحر الرائق : 202/5 .
اع : 539/2 . )4( شرح حدود ابن عرفة للرصَّ
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م��ب��اح موجود(()1(،  م��ص��رف  ف��ي رقبته على  ال��ت��ص��رف  ب��ق��اء عينه بقطع  م��ع  ب��ه 
ِبيس األصل وَتْسِبيل املنفعة(()2( . ومنها:))حَتْ

الوقف  م��ن  امل��ق��ص��ود  أن  متفقة على  عباراتها  اخ��ت��اف  م��ع  التعريفات  وه���ذه 
امل��وق��وف عليه ال ميلك  امل��وق��وف وري��ع��ه م��ع بقاء رقبته وعينه، ون��ظ��راً ألن  منفعة 
رقبة املوقوف ؛ فإنه ال يتمكن من االنتفاع بها إال بطلب غلتها وثمرتها، فجاز له 
استثمارها، أما الزكاة فإن املستحقني لها ميلكون رقبة األموال وما ينشأ عنها من 

منفعة فافترقا من هذا الوجه)3( .
ب � أن من أركان الوقف أن يكون هناك واقف، وفي استثمار أموال الزكاة ال 
يوجد واقف ؛ ألن أموال الزكاة قبل قبضها من قبل املستحقني ليست مملوكًة لهم 

حقيقًة حتى يقفوها، كما أنها ليست مملوكة للمزكني أو لإلمام)4( .
وقد أجيب ذلك بأن هذه احلالة ذات شبه بالوقف من بعض الوجوه، وليست 
��ر أركان  مطابقًة ل��ه م��ن ك��ل ال��وج��وه، وم���ادام األم��ر ك��ذل��ك، فليست بحاجة ل��ت��وُفّ

الوقف وشروطه)5( .
أدلة القول الثاني : 

1 � قول الله تعالى : }إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمني وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 

عليم حكيم{)6(  . 

)1( مغني احملتاج : 376/2 .
)2( املقنع )مع اإلنصاف والشرح الكبير( : 361/16 ، ومعنى )حتبيس األص��ل( : إمساك ال��ذات عن 
أسباب التمّلكات مع قطع ملكه فيها ، ومعنى )تسبيل املنفعة( : إطاق فوائد العني املوقوفة من غلة 

وثمرة وغيرها للجهة املعينة . كشاف القناع : 241/4 .
)3( انظر : استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة : ص72 .

)4( استثمار أموال الزكاة لشبير : ص41 .
)5( مجلة مجمع الفقه )بحث الدكتور حسن األمني( : ع3ج1ص367 .

)6( سورة التوبة ، اآلية )60( .
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وجه الداللة :
أن مصارف الزكاة جاءت في القرآن الكرمي بطريق احلصر، وليس هناك مصرف 

تاسع للزكاة، وفي استثمار أموال الزكاة خروج عن هذه املصارف)1( .
املناقشة : 

أن االستثمار عمل واضح النفع للمستحقني، وهو تطبيق للزكاة داخل األصناف 
دة، فهو لصالح املصارف، وليس خروجًا عنها، وهذه األموال املستثمرة مآلها  احملَدّ
أن ترجع للمستحقني مع أرباحها، وكل   ما عمله اإلمام أو من ينيبه زيادة هذه 
األموال باالستثمار لتلِبّي حاجات املستحقني املتزايدة)2( .  فاستثمار أموال الزكاة 
من قبل اإلمام أو من ينيبه اجتهاد في كيفّية صرف األموال للمستحقني، وليس 

ْرف ال في املَْصَرف .  اختراعًا ملصَرف جديد، فهو اجتهاد في الَصّ
2 � أن استثمار أموال الزكاة في مشاريع صناعية أو زراعية أو جتارية يؤدي إلى 
تأخير صرف الزكاة للمستحقني ؛ وذلك ألن إنفاقها في تلك املشاريع يؤدي إلى 
انتظار األرباح املترّتبة عليها وهذا ينافي الفورّية الواجبة في إخراج الزكاة، كما هو 

مذهب اجلمهور، وهو الراجح ؛ ولذا ال يجوز استثمار أموال الزكاة)3(.
ورغ��م أن الفقهاء ذك��روا ح��االت يجوز فيها تأخير إخ��راج الزكاة، إاّل أن هذه 
احل��االت ال تنطبق على االستثمار ؛ فهو يحتاج إل��ى زم��ن طويل إلدارة امل��ال في 

املشاريع التجارّية )4( .

)1( م���ج���ل���ة م���ج���م���ع ال���ف���ق���ه اإلس�����ام�����ي )ب����ح����ث ال����دك����ت����ور ح���س���ن األم�������ني وال����ش����ي����خ ب���ك���ر أب������و زي������د ( : 
ع3ج1ص366،418.

)2( املصدر السابق)بحث الدكتورالفرفور وبحث الدكتور حسن األمني(:ع3ج1ص359،366، ومصارف 
الزكاة ومتليكها للعاني : ص548 .

)3( مجلة مجمع الفقه )بحث الشيخ آدم عبد الله( : ع3ج1ص353 ، واستثمار أموال الزكاة لشبير : 
ص32 ، ومذكرة )استثمار أموال الزكاة( لألستاذ عتيق البستوي : ص4 .

)4( استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة : ص 67.
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املناقشة : 
نوقش هذا الدليل مبا يلي : 

ي( هو املخاَطب بإخراج الزكاة فوراً، فالفورَيّة تتعَلّق  أ � أن صاحب املال )املزِكّ
قت الفورَيّة، وحينئٍذ  ي الزكاة إلى اإلمام أو نائبه حتَقّ به ال باإلمام، فإذا سَلّم املزِكّ
يجوز لإلمام تأخير قسمتها للمصلحة، وال يجب عليه توزيعها فوراً، ودليل ذلك 
حديث أنس بن مالك � رضي الله عنه � قال : غدوت إلى رسول الله � بعبد الله 

بن أبي طلحة لُيَحِنَّكه)1( فوافيته في يده املِْيَسم)2( َيِسم إبل الصدقة)3( .
لت  قال ابن حجر )ت852 ه�( : ))وفيه جواز تأخير القسمة ؛ ألنها لو ُعِجّ

الستغنى عن الوسم(()4(. 
وبناًء على ذلك ال يتوّجه االستدالل بفورّية الزكاة على منع استثمارها من قبل 

اإلمام)5( .
��ي م��راع��اًة حلاجته، ومن  � أن الفقهاء ج��ّوزوا لإلمام تأخير الزكاة عند امل��زِكّ ب 
ذلك قول امل��اَزِري املالكي )ت536ه���( عند شرح حديث بعث عمر � رضي الله 
رها  عنه � على الصدقة : ))وأما رواية )هي علَيّ ومثلها(، فُيحتمل أن يكون أَخّ
صلى الله عليه وسَلّم عنه إلى عام آخر تخفيفًا ونظراً،  ولإلمام تأخير ذلك )يعني 

اه االجتهاد إليه(()6(. الزكاة( إلى احلول الثاني إذا أَدّ

ْمر: أي َمَضَغه وَدَلك به َحَنَكه . النهاية في غريب احلديث : 451/1 . َكُه بالتَّ )1( َحنَّ
)2( املِْيَسم : احلديدة التي ُيْكوى بها . املصدر السابق : 185/5 . 

)3( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة ، باب وسم اإلمام إبل الصدقة بيده: ص244 رقم )1431(، 
ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة،باب جواز وسم احليوان غير اآلدمي في غير الوجه وندبه في 

نعم الزكاة واجلزية :ص947 رقم )2119( ، واللفظ للبخاري . 
)4( فتح الباري : 367/3 .

)5( استثمار أموال الزكاة لشبير : ص35 ، ومجلة مجمع الفقه )القرضاوي( : ع3ج1ص388.
)6( املعلم بفوائد مسلم : 8/2 . 
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وقال بعض احلنابلة : ))يجوز لإلمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها ملصلحة 
كَقْحٍط ونحوه(()1( .

وإذا جاز تأخير الزكاة عند املزكي ملصلحته، فإنه يجوز تأخيرها عند اإلمام أو 
نائبه ملصلحة املستحقني من باب أولى ؛ ألن مراعاة مصلحة املستحقني أولى من 

مراعاة مصلحة املزكي .
فيه مصلحة عظيمة  فاستثمارها  للمصلحة  اإلم��ام إلخراجها  تأخير  وإذا ج��از 
غًا  للمستحقني ملا يترَتّب عليه من مناء الزكاة وتكثيرها بذلك، فيكون ذلك مسِوّ

لتأخير صرفها .
ر صرف الزكاة فوراً في بعض األحيان، فبعض مؤسسات الزكاة  ج � أنه قد يتعَذّ
ن من صرفها حااًل ؛ ألن الطلبات املقّدمة من املستحقني  تأتيها األموال، وال تتمَكّ
بحاجة إلى دراسة متأنية لتوثيقها ومعرفة األحق منها، وهذه اإلجراءات تأخذ وقتًا 
ليس باليسير، وليس من املصلحة تعطيل املايني من أموال الزكاة كل هذا الوقت، 

بل ميكن أن ُتْستثمر لتزيد خاصة أن القوة الشرائية للنقود قد تتدهور)2( . 
د � أن مؤسسات الزكاة واجلمعيات والهيئات التي تقوم باستثمار أموال الزكاة 
ال تؤّخر هذه األموال، وإمّنا تقوم فوراً باستثمارها لصالح الفقراء لتدر عليهم أرباحًا 
دورّية، فقرار وإجراءات االستثمار ُتَتّخذ فور وصول األموال، وعلى هذا ال يكون 

هناك تأخير للزكاة)3(  .
ومي��ك��ن أن ُي���َج���اب ذل���ك ب���أن امل��ق��ص��ود وص����ول األم�����وال إل���ى امل��س��ت��ح��ق��ني لسد 
التأخير عند تأّخر وصولها إليهم لتضّررهم بذلك، فالفورّية  حاجتهم، ويتحّقق 

املطلوبة فورية صرفها إليهم ال فورية استثمارها .

)1( اإلنصاف للمرداوي : 142/7 ، وانظر : املبدع البن مفلح : 400/2 .
)2( مجّلة مجمع الفقه ) القرضاوي ( : ع3ج1ص386 .

)3( مصارف الزكاة ومتليكها للعاني : ص547 .
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مت  ه� � أنه ميكن تصّور استثمار أموال الزكاة دون تأخير، وذلك فيما إذا ُقِدّ
الزكاة لإلمام قبل احلول فقام باستثمارها، بحيث تدر أرباحًا عند حلول احلول، 
وهذه الصورة ليس فيها تأخير لصرف األم��وال، فينبغي أن يكون جوازها محل 

تسليم )1( .
3 _ أن استثمار أموال الزكاة يعِرّضها للخسارة ؛ ألن االستثمار واملتاجرة ينشأ 
عنها الربح أو اخلسارة، فرمبا تخسر األموال املستثمرة، فيتضرر املستحقون بذلك 

لضياع األموال )2( .
املناقشة : 

نوقش هذا الدليل مبا يلي : 
إل��ى دراس���ات اقتصادية دقيقة  � أن استثمار األم���وال يخضع في ه��ذا الوقت  أ 
قبل اإلقدام على أي مشروع استثماري، ويتم خال هذه الدراسات التحقق من 
ال��دراس��ات قبل  )3(، حيث تتم ه��ذه  ال��ف��رص االستثمارية واجل���دوى االقتصادية 
اتخاذ قرار االستثمار من قبل أهل اخلبرة واالختصاص، وهي كفيلة � إن شاء الله � 

بتضييق دائرة احتمال اخلسارة في استثمار أموال الزكاة )4( .
علمًا بأن أبرز ضوابط استثمار أموال الزكاة عند القائلني بجوازه توافر الضمانات 
قليلة  استثمارات  ف��ي  األم���وال  توظيف  يتم  بحيث  اخلسائر،  ع��ن  للبعد  الكافية 

املخاطر .

)1( املصدر السابق : ص 547 .
)2( مجلة مجمع الفقه )بحث الشيخ آدم عبد الله( : ع3ج1ص353 ، ومذكرة )استثمار أموال الزكاة( 

لألستاذ عتيق البستوي : ص4 .
)3( انظر: املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية : 308/6 .

)4( استثمار أموال الزكاة لشبير : ص36 ، 37 .
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� ميكن للجهة املكلفة رسميًا باستثمار أم��وال الزكاة أن تقوم بتأمني هذه  ب 
االستثمارات تأمينًا تعاونيًا إذا خشيت من اخلسارة احتياطًا حلق املستحقني)1( .

ج � أن اخلسارة احملتملة في استثمار اإلمام أو من ينيبه ألموال الزكاة محتملة 
ل��م يقل أح��د مبنعهم من  ف��ي استثمارها م��ن قبل املستحقني، وم��ع ذل��ك  كذلك 

استثمار أموالهم )2(.
أموال  استثمروا  إذا  فاملستحقون  احل��ال��ني،  بني  بالفرق  ذل��ك  أن يجاب  وميكن 
الزكاة، فهم يستثمرون مااًل ملكوه كسائر أموالهم، فهو في ضمانهم، أّما اإلمام 
أو نائبه فإنه يستثمر مااًل ال ميلكه، فاملال للمستحقني، وهم املتضّررون في حال 

خسارته .
د � أن أموال الزكاة أموال نامية، فيمكن تعويض خسارة املشروعات من أموال 

الزكوات التالية وسدادها من الربح القادم )3( .
التالية فيه إضاعة  ال��زك��وات  ب��أن تعويض اخل��س��ارة من  وميكن أن يجاب ذل��ك 

ألموال الزكاة وصرف لها في غير مصارفها .
4 � أن اس��ت��ث��م��ار أم����وال ال��زك��اة م��ن ق��ب��ل اإلم����ام أو ن��ائ��ب��ه ي���ؤدي إل���ى ع���دم متّلك 
املستحقني للزكاة، وهذا مخالف ملا عليه جمهور الفقهاء من اشتراط التمليك في 

أداء الزكاة)4( ؛ولذا ال يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو نائبه )5(. 

)1( مصارف الزكاة ومتليكها للعاني : ص546 .
)2( مجّلة مجمع الفقه )بحث اخلياط( : ع3ج1ص372 .

)3( املصدر السابق .
اسي : 206/3 ،  )4( بدائع الصنائع : 39/2 ، 64 ، واملهذب : 313/1 ، وأحكام القرآن  إِلْلِكيا الَهرَّ

واإلنصاف: 246/7 ، واملبدع : 439/2 .
 ، لشبير : ص32  ال��زك��اة  أم���وال  واستثمار   ، : ع3ج1ص388  عثماني(  الفقه )تقي  )5( مجلة مجمع 

ومذكرة )استثمار أموال الزكاة( لألستاذ عتيق البستوي : ص3.
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املناقشة : 
نوقش هذا الدليل مبا يلي : 

العلماء إلى عدم  التمليك ليس متفقًا عليه، فقد ذهب بعض  � أن اشتراط  أ 
اشتراطه إذا دعت احلاجة إلى ذلك ؛ ولذا أجاز كثير من العلماء صرف الزكاة بغير 
متليك في بعض الصور كصرفها في شراء العبيد وعتقهم وقضاء الدين عن امليت 

وفداء األسرى وشراء الساح وآالت احلرب)1( .
ب � على فرض اشتراط التمليك، فالتمليك حاصل في استثمار أموال الزكاة، 

وذلك من خال صور منها : 
ال��زك��اة بشكل فردي  ��ك املستحقون  ��َلّ مُيَ ف��ب��داًل م��ن أن  � التمليك اجل��م��اع��ي، 
ميكن متليكهم املشروع االستثماري، بحيث ُتدار األموال التي ميلكونها في هذا 

املشروع)2( .
� متليك اإلمام أو من ينيبه من املؤسسات أو اجلمعيات، فالدولة أو املؤسسة 
شخص حكمي ينوب عن املستحقني، وله أن يتمَلّك نيابة عنهم إلى أن يصرف 

عليهم أموال الزكاة املُْسَتْثَمَرة)3( .
� توكيل املستحقني جلهة الزكاة التي تستثمر األموال، فهذه اجلهة وكيل في 

القبض والتصُرّف لصالح املستحقني، ومتليكها متليك للمستحقني)4( .

)1( استثمار أموال الزكاة لشبير : ص40، 229 ، ومذكرة )استثمار أموال الزكاة( لألستاذ عتيق البستوي: 
ص2 .

الفقه )بحث اخلياط والعبادي( : ع3ج1ص372 ، 394 ، ومذكرة )استثمار أموال  )2( مجلة مجمع 
الزكاة( لألستاذ عتيق البستوي : ص3 ، 7 .

)3( مجلة مجمع الفقه )بحث اخلياط( : ع3ج1ص372 .
)4( املصدر السابق : ص407 ، ومذكرة )استثمار أموال الزكاة( للبستوي : ص3 .
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ج � ال ُيَسَلّم مبنافاة استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو نائبه ملبدأ التمليك؛ 
ألن األم��وال املستثمرة مع أرباحها ستؤول إلى ملك املستحقني، غاية ما هنالك 

تأخير صرفها، وقد سبق احلديث عن التأخير في الدليل الثاني .
الترجيح :

ه إليها من مناقشات وإج��اب��ات، يتبنَيّ أن  من خ��ال النظر في األدل��ة وم��ا توَجّ
األصل َصْرف أموال الزكاة ملستحقيها َفْور وصولها إلى اإلمام أو نائبه مراعاًة حلاجة 
املستحقني، وعمًا بالنصوص الشرعية الدالة على املبادرة في إخراج الزكاة وعدم 
تأخير وصولها إل��ى أهلها، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، ف��إن��ه يظهر ل��ي � وال��ل��ه أع��ل��م � 
ج��واز استثمار أم��وال الزكاة من ِقَبل اإلم��ام أو نائبه لزيادة األم��وال ومنائها لصالح 
املستحقني، وذلك إذا دعت احلاجة إلى ذلك مع توُفّر عدد من الشروط والضوابط؛ 

وذلك ملا يلي :
أواًل : قوة أدلة القول األول )جواز استثمار أموال الزكاة( في مقابل ضعف أدلة 
القول الثاني )عدم اجلواز( ؛ وذلك لسامة بعض أدلة القول األول من املناقشة، 
ه إليه من مناقشة،  كما أن بعضها َسِلم من املناقشة املؤِثّرة، حيث أجيب عما ُوِجّ
هة إلى أدلة القول الثاني، مَمّا أضعف  وهذا في مقابل املناقشات واالعتراضات املوَجّ

داللتها . 
ثانيًا : أن الله عَزّ وج��َلّ ذكر إيتاء الزكاة وأصناف أهلها، ولم يوجب طريقًة 
ق مصلحة  معينًة في كيفية صرفها، بل هذا موكول الجتهاد اإلمام ونظره مبا يحِقّ
املستحقني، ومبا ال يتعارض مع األدلة الشرعية، وقد ذكر الفقهاء عند حديثهم 

عن مصارف الزكاة ما يدل على أخذ اجتهاد اإلمام ونظره باالعتبار .
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وم��ن ذل��ك ق��ول اإلم��ام مالك : ))األم��ر عندنا في َقْسم الصدقات أن ذل��ك ال 
يكون إال على وجه االجتهاد من الوالي، فأي األصناف كانت فيه احلاجة والعدد 

ُأْوِثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي(()1( . 
ويقول احلافظ ابن حجر )ت852ه�( : ))لإلمام أن يخص مبنفعة مال الزكاة 

دون الرقبة صنفًا دون صنف بحسب االحتياج(()2( .
وهذا يدل على تفويض اإلمام في االجتهاد في ِقْسمة أموال الزكاة، فإذا رأى 
اإلمام حاجة املستحقني إلى استثمار أموال الزكاة لصاحلهم لتنمو وتزيد، فإن نظره 

واجتهاده يجب أن يكون محل اعتبار مبا ال يتعارض مع األدلة الشرعية .
ثالثًا : أن الفقهاء أجازوا لإلمام أو نائبه التصُرّف في أموال الزكاة بالبيع وغيره 

للضرورة أو احلاجة أو املصلحة .
البلد احملتاج،  إل��ى  ال��زك��اة  بنقل  قلنا  ��ة : ))إذا  امل��ال��ك��َيّ ق��ول بعض  ذل��ك  وم��ن 
واحتاجت إلى ِك��راء يكون من ال��ف��يء...، فإن لم يكن ف��يء، أو كان وال أمكن 
نقلها، فإنها ُتَباع في بلد الوجوب، وُيْشترى بثمنها مثلها في املوضع الذي ُتْنقل 

إليها إن كان خيراً(()3( .
وقال النووي )ت676ه���( : ))إذا وقعت ض��رورة، بأن أشرفت بعض املاشية 
على الهاك، أو كان في الطريق خطر، أو احتاج إلى رد ُجْبران )4( أو إلى مؤونة 

نقل، فحينئٍذ يبيع(()5( .

أ : 268/1 . )1( املوطَّ
)2( فتح الباري : 366/3 .

)3( شرح اخلرشي : 527/2 .
)4( امل��راد بذلك أن من وجبت عليه في زك��اة اإلب��ل ِس��نٌّ وليست عنده ، فله أن ُيخِرج سنًا أعلى منها ، 
ويأخذ اجُلْبران ، وهو شاتان أو عشرون درهمًا ، وله أن ُيخِرج سنًا أنزل منها ، ويدفع معها اجلبران ، وهو 

شاتان أو عشرون درهمًا . انظر في تفصيل ذلك : املجموع: 405/5 ، واملغني : 25/4 .
)5( روضة الطالبني : 337/2 .
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وقال ابن قدامة)ت620ه�(:))وإذا أخذ الساعي الصدقة، واحتاج إلى بيعها 
ملصلحٍة من كلفٍة في نقلها أو مرضها، أو نحوهما فله ذلك(()1(.

ف��إذا جاز لإلمام أو نائبه بيع بعض أم��وال الزكاة للحاجة، فإن استثمار أموال 
لصالح  بها  واملتاجرة  األم��وال  بعض  بيع  غ  تسِوّ وتكثيرها حاجة  وتنميتها  الزكاة 

املستحقني .
راب��ع��ًا : أن��ه ق��د ثبت مخالفة األص��ل ف��ي بعض أح��ك��ام ال��زك��اة م��راع��اًة ملصلحة 
املستحقني، ومن ذلك أن األصل إخراج الزكاة بعد احلول، ومع ذلك جاز تقدمي 
إخراجها قبل احلول ملصلحة املستحقني، وكذلك فاألصل إخراج الزكاة من جنس 
امل��ال، ومع ذلك جاز إخ��راج القيمة في بعض الصور كزكاة عروض التجارة عند 
جمهور الفقهاء)2( ؛ ألنه أرفق باحملتاجني، فكذلك األصل صرف الزكاة وإيصالها 
ز تأخير صرفها الستثمارها  إلى املستحقني ف��وراً، لكن نخالف هذا األصل، وجن��وِّ
وتنميتها وتكثيرها لصالح املستحقني مِلا ورد في جواز ذلك من أدلة خاصة خالفنا 

األصل من أجلها . 
ي��وم��ًا بعد  العالم اإلس��ام��ي تتزايد  ف��ي  ال��زك��اة  خامسًا :  أن حاجة مستحقي 
يوم، حيث تتنامى مشكات الفقر واملرض والكوارث الطارئة، ُيضاف إلى ذلك 
شح كثير من األغنياء وامتناعهم عن إخ��راج ال��زك��اة، وع��دم وص��ول أم��وال الزكاة 
للمستحقني بشكل منتظم، واستثمار أموال الزكاة  أحد احللول املطروحة لتأمني 
مورد مالي دائم يسد حاجة املستحقني في ُمَدٍد زمنية متفاوتة، وهذا أفضل من 
ة في  صرف جميع أموال الزكاة في مدة معينة، بينما تبقى حاجة املستحقني ماَسّ

أوقات أخرى.

)1( املغني : 134/4 ، وانظر : كشاف القناع : 270/2 .
)2( بدائع الصنائع: 21/2 ، وبداية املجتهد: 269/1 ، واملجموع: 68/6 ، واملغني:250/4.
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وعلى الرغم مما سبق فإنه ينبغي التمييز بني حالتني :
ر األم��وال ل��دى جهات ال��زك��اة، فتقوم باستثمارها في  احلالة األول��ى : أن تتأَخّ
مجاالت مأمونة إلى أن يحني موعد صرفها، أي أنها ُتستثمر بسبب تأّخر صرفها، 

م أن جواز هذه احلالة ظاهر جداً . ر لُتستثمر، وقد تقَدّ وال تؤَخّ
احلالة الثانية : تخصيص جزء من أموال الزكاة الستثمارها ولو ترَتّب على ذلك 

تأخيرها، وما مضى يدل على جواز هذه احلالة أيضًا .
وميكن إيجاز ضوابط استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أونائبه فيما يأتي:

ت��وج��د وج���وه ص��رف عاجلة تقتضي  م��راع��اة ح��اج��ة املستحقني، بحيث ال   � أ 
الصرف الفوري لألموال كالغذاء والكساء .

للمستحقني،  راجحة  األم���وال مصلحة حقيقية  استثمار  من  يتحقق  أن   � ب 
ويتم التحقق من ذلك بإجراء دراسات اجلدوى االقتصادية .

ج � اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات الكفيلة ببقاء األموال املستثَمَرة وأرباحها 
لصالح املستحقني، ومتى ما بيعت األصول املستثمرة فإنه يجب أن تصرف لصالح 

املستحقني .
د � امل���ب���ادرة إل���ى َت��ْن��ِض��ْي��ض )ت��س��ي��ي��ل( األص����ول امل��س��ت��ث��م��رة إذا اق��ت��ض��ت حاجة 

املستحقني وصرفها لهم .
ه� � أن ُيَتّخذ قرار االستثمار مَمّن له والية عامة كولي األمر أو من ينيبه من ذوي 

االختصاص ؛ وذلك مراعاًة ملبدأ النيابة الشرعية .
و � أن ُيْسند اإلشراف وإدارة استثمار هذه األموال إلى ذوي اخلبرة واألمانة .

��ب ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار أم����وال ال���زك���اة م��خ��ال��ف��ة ل��ألح��ك��ام اخل���اّص���ة بهذه  ز � أاّل ي��ت��رَتّ
األموال.

والزراعة  والصناعة  كالتجارة  مشروعة  مجاالت  في  االستثمار  يكون  أن   � ح 
ونحوها، فا يجوز استثمار أموال الزكاة في مجاالت أو عقود محرمة .
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استثمار أموال الزكاة من قبل املستحقني
ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار وال��ع��م��ل يجعلون ما  ب��ذل��ك أن املستحقني  وامل����راد 
ي��أخ��ذون��ه م��ن ال��زك��اة رأس��م��ال الس��ت��ث��م��ارات ت��ع��ود عليهم ب���األرب���اح، وق��د ُيتوهم 
أن الزكاة ُدفعت لهم لسد حاجتهم املاسة، وليس لهم التصرف في الزكاة التي 

قبضوها باالستثمار . 
وقد نص الفقهاء على جواز استثمار أموال الزكاة من قبل أهلها سواًء أكانوا 

مّمن يأخذون أخذاً مستقراً أم كانوا من غيرهم ؛ وذلك أن أهل الزكاة صنفان :
الصنف األول : من يأخذون من الزكاة أخذاً مستقراً ؛ بحيث ال ُيراعى حالهم 
بعد الدفع، وهم: الفقراء، واملساكني، والعاملون عليها، واملؤلفة قلوبهم، فهؤالء 
الزكاة ملكوها ملكًا دائمًا مستقراً، وال يجب عليهم رده��ا بحال،  أخ��ذوا  متى 

ولهم التصرف فيها مبا يشاؤون)1( .
وق��د أش��ار الفقهاء إل��ى استثمار ه��ذا الصنف ألم���وال ال��زك��اة، وم��ن ذل��ك قول 
ال��ن��ووي )ت676ه����( عن الفقير واملسكني : ))ق��ال أصحابنا : ف��إن ك��ان عادته 
االحتراف ُأْعِطي ما يشتري به حرفته أو آالت حرفته، َقَلّت قيمة ذلك أم َكُثرت، 
ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبًا تقريبًا،ويختلف 

ذلك باختاف احِلَرف والباد واألزمان واألشخاص(()2(.
ال��ت��ج��ارة فيه،  وق���ال أي��ض��ًا : ))وال��ت��اج��ر ُيْعطى رأس م��ال ليشتري م��ا يحسن 

ويكون قدر ما يفي ربحه بكفايته غالبًا((،ثم ذكر أمثلة على ذلك)3( .

)1( مغني احملتاج: 106/3، واملغني البن قدامة : 130/4 ، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة)مع 
املقنع واإلنصاف(: 264/7 ، واملبدع : 416/2 ، وكشاف القناع : 282/2 ، 285 .

)2( املجموع : 194/6 ، وانظر : روضة الطالبني : 324/2 ، ومغني احملتاج : 114/3 ، ونهاية احملتاج: 
162/6، واملبدع : 416/2 ، واإلنصاف : 256/7.

)3( روضة الطالبني : 324/2 .
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أما من ال يحسن الكسب والتجارة من الفقراء واملساكني، فقد نقل النووي عن 
بعض الشافعية أنه : ))ُيْعطى ما يشتري به عقاراً يستغل منه كفايته(()1(.

وقد أشار املجمع الفقهي في مدينة لكناو في الهند إلى هذه الصورة من صور 
االستثمار بالنسبة للفقراء واملساكني، فقد جاء في الفقرة الثانية من قرارات املجمع 
الفقراء واملساكني  إل��ى  ُدِفعت  التي  الزكاة  أم��وال  الثالثة عشرة : ))إن  في ندوته 
حتصل لهم فيها جميع حقوق امللكية، وبناًء على ذلك لو قام فقير باستثمارها، أو 
َوَضَعها في التجارة أو في شراء األسهم لينتفع بها في املستقبل من الزمان؛ يجوز 
له ذلك(()2( . وحكم العامل واملؤَلّف قلبه في ذلك كحكم الفقير واملسكني، 

فمن ملك منهم مال الزكاة فله أن يتصرف فيه مبا شاء .
الصنف الثاني : من ال يأخذون من الزكاة أخذاً مستقراً، وإمنا يأخذون أخذاً 
ُمراعًى، واملراد بذلك أنهم يصرفون املال في اجلهة التي استحقوا األخذ ألجلها، 
وا الفضل،  وإال اُسُتْرِجع منهم، وإذا َقَضوا حاجتهم باملال، وَفَضل معهم َفْضٌل َرُدّ

وهم سهم )في الرقاب( والغارمون وسهم )في سبيل الله( وابن السبيل)3( .
وا  ورغم أن أهل هذا الصنف مّمن ال يأخذون أخذاً مستقراً، إال أن الفقهاء نُصّ
على جواز استثمارهم ملال الزكاة لتحقيق املصلحة التي استحقوا األخذ ألجلها.

ومن ذلك ما نقله النووي عن فقهاء الشافعية : ))يجوز للمكاتب أن َيَتّجر 
فيما أخذه من الزكاة طلبًا للزيادة وحتصيل الوفاء، وهذا ال خاف فيه(()4( .

)1( املجموع : 194/6 ، وروضة الطالبني : 325/2 .
)2( ج����اء ذل����ك ف���ي ق�������رارات ال����ن����دوة ال��ث��ال��ث��ة ع���ش���رة ل��ل��م��ج��م��ع ال���ت���ي ان���ع���ق���دت ف���ي م��دي��ن��ة ل��ك��ن��او بتاريخ 

19�1422/1/22ه�، وانظر : مصارف الزكاة ومتليكها للعاني : ص550 .
)3( املجموع : 202/6 ، 209 ، 214 ، 216 ، ومغني احملتاج : 106/3، واملغني : 130/4 ، والشرح 

الكبير : 264/7 ، وكشاف القناع : 282/2 ، 285.
)4( املجموع : 204/6 ، وانظر : روضة الطالبني : 316/2 .
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وقال عن الغارم : ))قال أصحابنا : يجوز للغارم أن َيَتّجر فيما قبض من سهم 
ْنِمَية(()1( . ْين بالَتّ ْين ليبلغ قدر الَدّ الزكاة إذا لم َيِف بالَدّ

حكم توجيه أموال الزكاة نحو التمويل األصغر:
من خال ما تقدم من استعراض حاالت استثمار أموال الزكاة وحكم كل حالة 
الصغيرة للمستحقني من خ��ال عدة  املشاريع  الزكاة في متويل  ميكن أن تسهم 

مصادر منها:
ي( أو وكيله أواًل: التمويل من خالل مالك املال )املزِكّ

لقد ترّجح أن االستثمار من قبل املالك أو وكيله ال يجوز شرعًا، غير أنه ميكن 
أن يسهم املزّكي في متويل هذه املشاريع من خال عدة صور:

إخ��راج زك��اة بهيمة  الصغيرة من خ��ال  الزراعية واحليوانية  1� متويل املشاريع 
األنعام واحلبوب والثمار من جنس امل��ال املُ��زّك��ى، وه��ذا هو األص��ل في زك��اة هذه 
األموال، فالنصوص النبوية الصحيحة صّرحت في بيان زكاة بهيمة األنعام واحلبوب 
والثمار مبقدار ما يخرج منها ونصت على إخ��راج احليوان واحلبوب ونحوها من 

ى .  جنس املال املُزَكّ
امل��زّك��ي زكاته من املاشية أو احلبوب فتكون  وب��ن��اًء على ذل��ك ميكن أن يدفع 
أصواًل استثمارية تدر ريعًا على الفقير عبر االنتفاع بها وبنمائها واملتاجرة مبا ميكن 

املتاجرة به منها أو من منائها عبر مشاريع زراعية وحيوانية .
 2� إخ���راج ال��زك��اة م��ن خ��ال أدوات ووس��ائ��ل للعمل واإلن��ت��اج كما ف��ي املهن 
النقود في زكاة  إخ��راج  ب��داًل من  والوسائل  ه��ذه اآلالت  فاملزّكي يخرج  احلرفية، 
النقود وعروض التجارة، ويسّلمها للفقير الذي يبدأ بها مشروعًا صغيراً يدر عليه 

)1( املجموع : 210/6 .



114 

بحوث ندوة البركة 33

ريعًا دوريًا ويخرجه من احلاجة إلى اإلنتاج والتنمية، وجواز هذه الصورة ينبني 
على جواز إخراج القيمة في الزكاة، وهذه مسألة خافية شهيرة، إال أن األرجح 

جوازها للحاجة واملصلحة)1(، ومما يدل على اجلواز :
1� أن املقصود من إخراج الزكاة إغناء الفقير وسُدّ حاجته، واإلغناء يحصل بأداء 

القيمة كما يحصل بأداء عني املال، ورمبا كان سُدّ اخلّلة بأداء القيمة أظهر)2(.
2� أن إخراج الزكاة من غير النقود )كآالت احلرفة( يؤدي إلى إغناء الفقير على 
ال��دوام مبا يكتسبه من هذه اآلالت واألدوات، أما دفع النقود فيؤدي إلى إغنائه 
مدة ثم يعود إلى الفقر واملسكنة واحلاجة، فكان دفع ما يغنيه على الدوام أقرب 

ملقصود الشارع.
زة إلخراج القيمة أن ُيسَلّم الفقير أدوات احلرفة والعمل،  ومن املصلحة املجِوّ
فيستثمر هذه اآلالت في اإلنتاج والتنمية، فتدر له ريعًا دوريًا، وهذا أفضل له من 

إعطائه مبلغًا ماليًا ُيستهلك في مدة وجيزة .

)1( وه��ذا القول رواي��ة في مذهب احلنابلة صححها جماعة منهم. انظر: الفروع : 562/2 ، واملبدع : 
325/2 ، واإلنصاف : 448/6 ، واختارها شيخ اإلسام ابن تيمية وقال: »وهذا هو املنصوص عن 
َزه في مواضع للحاجة ... ، وه��ذا أع��دل األقوال«  أحمد صريحًا ، فإنه منع من إخ��راج الِقَيم ، وَج���وَّ
)مجموع الفتاوى 46/25( ، وهو ما صدر عن هيئة كبار العلماء في السعودية باألكثرية )قرار رقم 

98 في 1402/11/6ه�( .
     علمًا بأن إخراج القيمة ال يصدق على إخراج النقود بدل اخلارج من األرض واملاشية فقط ، بل يشمل 
إخراج العروض )السلع واآلالت( بداًل من النقود ، وبعد أن رّجح شيخ اإلسام ابن تيمية إخراج القيمة 
للمصلحة قال: »فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة ، فاشترى له رب املال له بها كسوة 

وأعطاه فقد أحسن إليه«.
      )مجموع الفتاوى 79/25( ، وقد صدر مبثل ذلك فتاوى عن اللجنة الدائمة لإلفتاء في السعودية 

)فتاوى اللجنة: 433/9( وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز )مجموع فتاويه: 253/14(  .
)2( املبسوط للسرخسي : 157/2 ، واملغني : 296/4 ، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي : 176/8 .
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وق��د ذك��ر شيخ اإلس���ام اب��ن تيمية أن م��ن احل��اج��ات وامل��ص��ال��ح ال��ت��ي جتيز دفع 
القيمة:

1 � أن يطلب املستحقون القيمة لكونها أنفع لهم . 
2 � أن يرى الساعي أن أخذ القيمة أنفع للفقراء)1( .

ثانيًا : التمويل من خالل مؤسسة الزكاة 
تقدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل اجلهات الرسمية املخولة بقبض الزكاة 
وصرفها، وهذا االستثمار إمنا هو لصالح املستحقني، وميكن أن يكون ذلك سبيًا 

إلى التمويل األصغر للفقراء عبر صور عدة :
1� إنشاء مشاريع استثمارية، ومتليكها للمستحقني متليكًا جماعيًا .

وقد تقدم أن التمليك اجلماعي من مؤسسة الزكاة ملجموعة من الفقراء يغني 
عن التمليك الفردي لكل فقير على حدة، وعليه فإن مؤسسة الزكاة ميكن أن تقيم 
مشاريع استثمارية كي يعمل فيها املستحقون باعتبارهم مّاكًا لها، ويأخذوا ما 
ينشأ عنها من أرباح، على أن تقدم مؤسسة الزكاة اخلدمات االستشارية والفنية 

الازمة خاصة في بداية املشروع .
2� إنشاء مشاريع صغيرة أو صغرى وتسليمها لكل فقير على حدة بعد التحقق 
من إمكانية استثمارها، وهذه صورة من صور التمليك الفردي للمستحق، وهي 
حتقق نفعًا دائمًا للفقير، وتسهم في اإلبقاء على بعض احلرف والصناعات األساسية 

التي تتعرض للزوال مع ما فيها من نفع للفقير واملجتمع بشكل عام .
العمل عليها  التي ميكنه  ف��ي ش��راء آالت احل��رف��ة واألج��ه��زة  الفقير  3� مساعدة 

وحتصيل ريع من ورائها .

)1( مجموع الفتاوى : 83/25 .
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تقوم على تسليم  أنها  ذل��ك  ؛  املتقدمون  الفقهاء  ن��ص عليها  ال��ص��ورة  وه��ذه 
املستحقني الزكاة بصورتها النقدية حتقيقًا ملبدأ التمليك الفردي املباشر، ثم يقوم 

هو بتوظيفها في مشاريع صغيرة تدر ربحًا دوريًا .
وقد تقدم نقل بعض نصوصهم في هذا اجلانب، حيث فرقوا بني املستحقني 
ب��ح��س��ب ق��درات��ه��م وإم��ك��ان��ات��ه��م واه��ت��م��ام��ات��ه��م، وم���ن ذل���ك م��ا ن��ق��ل��ه ال���ن���ووي عن 
الشافعية: ))والفقير واملسكني يعطيان ما تزول به حاجتهما وحتصل كفايتهما، 
ويختلف ذلك باختاف الناس والنواحي، فاحملترف الذي ال يجد آلة حرفته يعطى 
ما يشتريها به قّلت قيمتها أو كثرت، والتاجر يعطى رأس مال ليشتري ما يحسن 
التجارة فيه، ويكون قدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا ...(()1(، أما من ال يحسن 
الكسب والتجارة من الفقراء واملساكني فقد نقل النووي عن بعض الشافعية أنه : 

))ُيْعطى ما يشتري به عقاراً يستغل منه كفايته(()2( .
ومن أمثلة املشاريع التي ميكن أن حتقق هذا الهدف:

1� إنشاء ورش صغيرة بأموال الزكاة ومتليكها لفقير أو أكثر بحسب نصيبهم 
في الزكاة مع متابعة هذه الورش والتحقق من قيام املستحقني بدورهم في العمل 

واالستثمار.
2� إنشاء مصانع بأموال الزكاة، ومتليكها ملجموعة من الفقراء الذي يحسنون 
العمل واإلنتاج، وميكن صرف جزء من األرب��اح لصالح استشارات فنية ملؤسسة 

الزكاة أو لغيرها .
3� شراء مكائن خياطة وأجهزة منزلية للطهي وغيرها من أموال الزكاة، بحيث 
أو  ال��زك��اة  ملؤسسة  وميكن  بالثمن،  واالنتفاع  إنتاجهن  لبيع  النساء  عليها  تعمل 

اجلهات املانحة تقدمي العون والصيانة الدورية لهذه األجهزة واآلالت .

)1( روضة الطالبني : 324/2 .
)2( املجموع : 194/6 ، وروضة الطالبني : 325/2 .
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4� شراء قوارب صيد يعمل عليها الفقراء من الصيادين، بحيث يصيدون ما 
يكفي لسد حاجتهم وبيع الفائض .

� ب��ذور وت��ق��اوي ...( ودفعها  5� ش��راء أدوات وآالت زراع��ي��ة )بيوت محمية 
مع أراِض زارعية ملجموعة من الفقراء ليعملوا فيها ويأكلوا من إنتاجها ويبيعوا 

الفائض .
وجتدر اإلشارة إلى أن تطبيق مؤسسات الزكاة لهذه املشاريع أفرز بعض السلبيات 
مثل توقف بعض هذه األصول عن العمل بسبب عدم الصيانة أو بيع هذه األصول 
لعدم الرقابة واملتابعة من قبل مؤسسة الزكاة، وميكن عاج مثل هذه السلبيات عبر 
دخول املؤسسة الزكوية شريكًا في بعض الصور مع التأكيد على جانب املتابعة 

والرقابة للتحقق من حسن توظيف هذه املشاريع واألصول املنتجة.
وُياحظ أن هذه الصور تقوم على التمليك املباشر للفقير دون مقابل، وهذا 
ممكن في حال وفرة أموال الزكاة بحيث ميكن ملؤسسة الزكاة توظيفها استثماريًا 
لصالح الفقراء، أما في حالة نقص األموال وعدم إمكانية التمليك جلميع الفقراء، 
فيمكن للزكاة أن تسهم في متويل املشاريع الصغيرة ألكبر عدد ممكن من الفقراء 

من خال عدة صيغ لاستثمار الزكوي، ومنها)1( :
مادية  أص���واًل  ال��زك��اة  تتملك مؤسسة  بحيث  التأجير:  ع��ن طريق  التمويل   �1
كاآلالت مثا، ثم تقوم بتأجيرها للمتمول الفقير ليعمل عليها، على أن تكون 

احليازة للفقير وامللكية للمؤسسة، وميكن تنفيذ ذلك عبر صورتني:
� التأجير التشغيلي: بأن متتلك مؤسسة الزكاة املعدات والعقارات املختلفة 

)1( انظر: التوجيه االستثماري للزكاة : ص193، وبحث )استراتيجية استثمار أموال الزكاة( للدكتور 
فارس مسدور � جامعة البليدة باجلزائر على موقع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر على اإلنترنت 

.)www.marwakf-dz.org/Majaletmasjeed( مجلة رسالة املسجد �
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الفقراء حسب  إل��ى  بتأجيرها  تقوم  ثم  املستفيد،  يقدمها  مواصفات  وف��ق 
حاجاتهم، وبالتالي فهو يصلح لتمويل جميع أنواع األصول املعمرة، وأثناء 
فترة اإليجار يظل األص��ل في ملكية املؤسسة، ويتم االتفاق على جدول 
دفع اإليجار طبقا حلجم مبلغ التمويل وشروطه بني املؤسسة واملستفيد، مع 

مراعاة املاءة املالية للفقير في حتديد مبلغ اإليجار .
� التأجير املنتهي بالتمليك: حيث تنتقل ملكية العني املؤجرة للفقير املستأجر 
بناًء على عقد هبة مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة، أو إعطاء 
ال��ع��ني بثمن مناسب بعد س���داد اإلي��ج��ار )حسب  الفقير اخل��ي��ار ف��ي ش���راء 

الضوابط الفقهية للتأجير املنتهي بالتمليك( .
ال��زك��اة ببيع اآلالت  املرابحة: حيث تقوم مؤسسة  2� توفير اآلالت من خ��ال 
توفير  في  ال��زك��اة، وتسهم  بالنماء ملؤسسة  تعود  بأرباح  أي  مرابحًة  للمستحقني 
ُيتبع مع  األس��ل��وب  للمستحقني، وه��ذا  استثمارية  أص���واًل  لتكون  آالت وأج��ه��زة 
القادرين على السداد خال مدد دورية )أقساط(، مع أن املصارف قد ال تقبلهم 

النخفاض ماءتهم املالية.
3� التمويل عن طريق املضاربة: حيث تشترك مؤسسة الزكاة مع املتمول الفقير 
في تقدمي امل��ال ال��ازم ملشروع ما أو عملية ما، فيكون امل��ال من املؤسسة والعمل 
من الفقير، ويتم توزيع األرباح بني املؤسسة واملتمول الفقير بنسب معلومة متفق 
عليها في عقد التمويل، ويكون هذا األسلوب مع املهرة والعمال ممن ال ميلكون 

املال أو األصول.
4� التمويل عن طريق املشاركة: إذ ميكن أن متول املؤسسة مشاريع حلرفيني ال 
ميلكون سوى محاتهم )كالورش( لكنها غير مجهزة فيكون شريكا للمؤسسة 
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في مشروعه، كما أن هذا ممكن مع مستحقني ميلكون جزءاً من رأس املال، لكنه 
ال يكفي إلقامة مشاريع استثمارية.

وميكن أن تكون املشاركة في صورتني:
� املشاركة الدائمة: تدوم ما دام املشروع قائما.

الفقير  امل��ت��م��ول  بتملك  وتنتهي  بالتمليك:  املنتهية  املتناقصة  امل��ش��ارك��ة   �
في  املؤسسة  مساهمة  يطفئ  أن  بعد  وه��ذا  م��ح��ددة،  فترة  بعد  للمشروع 

املشروع.
وميكن أن تشترط املؤسسة على صاحب املشروع أن يوظف عددا من الفقراء 
القادرين على العمل في مقابل التنازل له عن نصيب املؤسسة من األرباح، وبهذا 

يسهم املشروع الواحد في توظيف أكبر عدد ممكن من الفقراء .
5� التمويل عن طريق السلم : حيث تدفع مؤسسة الزكاة للُمزاِرع الثمن مقدمًا 
م��ن هذا  املؤسسة  فتستفيد  بربح يسير،  ال��ق��ادم  امل��وس��م  للحصول على محصول 

الربح، وينتفع املزاِرع بتحصيل النقد لإلنفاق على اإلنتاج الزراعي.
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املبحث الثاني
استخدام الزكاة كضمان لتمويل الشرائح الضعيفة

امل��ال واحلفاظ عليه، وُيعد التمويل من  ال يخفى أهمية االستثمار في تنمية 
أبرز عوائق االستثمار لدى األفراد، وخاصة إذا كانوا من الشرائح الضعيفة ماديًا؛ 
التمويل تشترط ضمانات قد ال تتوفر في  التي تقدم  املالية  املؤسسات  ذل��ك أن 

هذه الشرائح .
وقد ُطرحت فكرة ضمان أموال الزكاة لتمويل هذه الشرائح كي تتمكن من 
الذي  الضمان  وبهذا  االقتصادية،  التنمية  في  يسهم  ال��ذي  واالستثمار  املتاجرة 
املؤسسة  قبل  م��ن  لتمويلها  مرّشحة  الشرائح  ه��ذه  تكون  ال��زك��اة  مؤسسة  تقدمه 
ل ف��ي س���داد م��ا عليه ف��إن مؤسسة ال��زك��اة تدفع  امل��ال��ي��ة، وف��ي ح��ال إخ��ف��اق امل��ت��م��ِوّ
للمؤسسة املالية من مال الزكاة مقدار الدين املستحق على هذا املتمول، ثم تعود 
مؤسسة الزكاة على هذا املتمول املضمون عنه لتسترجع ما دفعته بأقساط مناسبة 
ملاءته املالية، وال يخفى أن املراد التمويل عن طريق املؤسسات املالية اإلسامية 
يتناول جهات  أن  املصرفي، وميكن  التمويل  ف��ي  الشرعية  األح��ك��ام  ت��راع��ي  التي 

التمويل األخرى .
ورغ��م أن ه��ذه الفكرة لم حتظ بالبحث واملناقشة على نطاق واس��ع، إال أنني 

سأفترض اجتاهني في هذه املسألة وأوجه كل اجتاه مبا يتفق وأحكام الزكاة .
االجتاه األول:

مل��ا يأخذه  ال��زك��اة ضمانًا  أن��ه ال يجوز أن تكون  ع��دم تأييد ه��ذه الفكرة، أي 
ل عند عجز احملتاج ثم ُتستعاد  احملتاج من أموال للمتاجرة بها بحيث ُتدفع للمِوّ

منه بأقساط مؤجلة.
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ومما يؤيد هذا االجتاه:
1� أن املتمول الذي ُيراد ضمانه إما أن يكون من مستحقي الزكاة أو ال يكون 

كذلك: 
أ � فإن كان من املستحقني فإن ذلك ال يجوز في حقه ملا يأتي:

� أن األصل إعطاؤه من أموال الزكاة مباشرًة، وميكنه استثمار جزء منها من خال 
عدة صور تقدم تفصيلها في املبحث األول، وهذا أولى من شغل ذمته بديون قد 
يعجز عن الوفاء بها، وإذا كان ميكنه أن يرد مقدار ما أخذه ميكن ذلك من خال 
أقساط مناسبة ُتدفع ملؤسسة الزكاة بداًل من دفعها للمؤسسة املالية، وهذا أفضل 
من التمويل عبر هذه املؤسسات ثم استعادة التمويل من خال األقساط، إذ ظاهر 
ذلك أن املراد نفع املؤسسات املالية في توظيف سيولتها في متويل هذه الشرائح مع 

انتفاعها من الزكاة بضمان هذا التمويل .
� إذا عجز املستحق عن الوفاء ثم قامت مؤسسة الزكاة بدفع الضمان للممول 
فليس لها أن ترجع عليه؛ ألنه حينئٍذ غارم، وهو مستحق للزكاة لغرمه، فكيف 

ُيرجع عليه بها؟.
ب � إن كان املتمول من غير املستحقني للزكاة، فإنه ال يجوز دفع الزكاة ضمانًا 
عنه؛ ألن مصارف الزكاة جاءت معينة محددة ال يجوز جتاوزها ملجرد التشجيع 
على االستثمار، واملستحقون أولى مبال الزكاة . وقد نص بعض الفقهاء على عدم 
إعطاء الزكاة ملن يستدين اعتماداً على سداد دينه من مال الزكاة وهو غير مستحق 
في األصل، فقال القرافي في دفع الزكاة للغارم: »وأما إن كان يتدين أموال الناس 

ليكون غارما فا؛ ألن الدفع يدميه على عادته الردية«)1( . 

الدسوقي:  التاج واإلكليل: 351/2، ومنح اجلليل: 90/2، وحاشية  الذخيرة: 148/3، وانظر:   )1(
. 497/1
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وقد جاء في توصيات الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعاصرة: »ال ينبغي ملن 
يجد دخًا يكفيه أن يستدين إلنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتماداً منه على 
السداد من مال الزكاة، فمال الزكاة ُيعطى لسد حاجة الفقراء، أو إيجاد دخل لهم 

يسد حاجتهم، وال ُيعطى ملن لديه ما يكفيه ليزداد ثراًء«)1( .
2� أن حقيقة عقد الضمان تنافي حقيقة الزكاة ومقاصدها التشريعية، فالضمان 
عقد توثيق، وفي حال عدم س��داد املضمون عنه فإن الضامن ي��ؤدي عنه فيتحول 
بذلك إلى قرض، بل عبر عنه بعض الفقهاء بأنه يصبح عقد معاوضة عند الرجوع 
على املضمون عنه، ومن ذلك قول السرخسي: »الكفالة في االبتداء تبرع، ولكن 
ُتدفع لهم  للمحتاجني، بحيث  فإنها مواساة  الزكاة  أما  االنتهاء معاوضة«)2(،  في 
حلاجتهم دون مقابل أو نية رجوع عليهم، وليس فيها معنى التوثيق وال املعاوضة.

الشرعية  منافاة ملقاصدها  فيه  الضمان  ال��زك��اة في  أم��وال  استخدام  ف��إن  وعليه 
ومجافاة حلقيقتها وأهدافها االقتصادية واالجتماعية .

ب��أن يصح تبرعه مبا  3� أن م��ن ش��روط الضامن أن يكون أه��ًا للتبرع، وذل��ك 
حتت يده من م��ال؛ ألن الضمان التزام باملال، ول��ذا ال يصح من املجنون والصبي 
والعبد بغير إذن سيده واحملجور عليه لسفهه)3(، ولذا فقد قال النووي في بيان 
عدم جواز ضمان السفيه ولو بإذن الولي قياسًا على البيع: » فإن البيع إمنا صح 
على وجه؛ ألنه )الولي( ال يأذن إال فيما فيه ربح أو مصلحة؛ والضمان غرر كله 

با مصلحة«)4( .

)1( توصيات الندوة في آخر األبحاث: ص505 ، وبحث د.عمر األشقر في ذات الندوة: ص224 .
)2( املبسوط: 148/30، وانظر: قضايا فقهية معاصرة في املال واالقتصاد لنزيه حماد : ص289.

)3( البحر الرائق: 224/6، وشرح اخلرشي: 22/6، ومغني احملتاج: 198/2، وأسنى املطالب: 236/2، 
وكشاف القناع: 362/3، واإلنصاف: 15/13.

)4( روضة الطالبني : 242/4.



 -123 -

بحوث ندوة البركة 33

ال��زك��اة، وال يصح أن تتبرع بها على وج��ه الضمان  ال��زك��اة ال متلك  ومؤسسة 
خاصة أنه قد ال ميكن الرجوع بها على املتمول املضمون عنه لعجزه عن السداد.

وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:
� أن مؤسسة الزكاة ُتعد وكيلة عن املستحقني، ولها أن تتصرف في أموال  أ 

الزكاة مبا يحقق املصلحة،وقد تقدم ذكر بعض النقول على ذلك .
ب � األصل أن مؤسسة الزكاة جتري دراسة للمرشحني للتمويل ومدى قدرتهم 
الزكاة ترجع  الوفاء فإن مؤسسة  التمويل، وإذا لم يتمكنوا من  الوفاء جلهة  على 
عليهم مبا دفعته بأقساط ميسرة تراعي حالهم، فا تضيع األموال، وال يكون إنفاذ 

الضمان تبرعًا بأموال الزكاة .
4� أن مؤسسة الزكاة سُتضطر إلى حبس بعض أموال الزكاة من أجل الضمان 
تعطيل  إل��ى  ذل��ك  فيؤدي  املالية،  للمؤسسات  ال��س��داد  في  املتمولني  لتعثر  حتسبًا 

صرف الزكاة في مصارفها املنصوص عليها .
وميكن أن ُيجاب بأنه ال يسّلم أن الضمان سيعّطل صرف الزكاة في مصارفها؛ 
ذلك أن الضمان يتعلق بذمة الضامن ال مباله؛ ولذا أجاز الفقهاء أن يكون املفلس 
احملجور عليه ضامنًا، وُيتبع به بعد فك احلجر عنه، واحلجر عليه في ماله ال في 
ذمته)1(، وعليه فإن مؤسسة الزكاة تضمن متويل هذه الشرائح دون تعطيل للزكاة 

اعتماداً على التدفق النقدي للزكاة أثناء احلول .
لة تطلب احلد األدنى من املاءة  وعلى الرغم من ذلك فإن املؤسسات املالية املمِوّ
املالية ملؤسسة الزكاة، وهذا يختلف باختاف إيرادات املؤسسة وعاقتها بالدولة، 
مؤسسة  ح��ال كانت  في  باتفاقية ضمان  التمويل(  املصرف )جهة  يكتفي  فقد 

)1( أسنى املطالب: 236/2، وكشاف القناع: 366/3، واإلنصاف: 13/13.
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الزكاة مدعومة من الدولة، وقد يطلب املصرف حبس بعض األصول كاألسهم أو 
العقارات أو النقود ليطمئن إلى حفظ حقه عند تعثر املتمولني في السداد، وهذا 
ق��د ُيحبس )ُيجنب( م��ن أج��ل الضمان عند عدم  ال��زك��اة  يعني أن بعض أم���وال 

وجود موارد أخرى .
ال��ذي��ن ال تقبلهم امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة ي��ع��ج��زون عن  ال��غ��ال��ب أن املتمولني  5� أن 
السداد، وهذا يعني دفع مال الزكاة )الضمان( للممول بنسبة كبيرة، وإذا رجعت 
مؤسسة الزكاة إلى املتمولني فإنهم قد يعجزون عن دفع الزكاة ولو بأقساط ميسرة، 
فيؤدي ذلك إلى ضياع أموال الزكاة وإهدارها في سداد هذه الديون االستثمارية، 
أي أن هذه الفكرة تؤول إلى نقل املخاطر االئتمانية من املؤسسة املالية إلى مؤسسة 

الزكاة خاصة في حال عدم متكن املتمول من السداد .
ويؤيد ذلك إشارة بعض الفقهاء إلى عدم توظيف مال اليتيم والسفيه ونحوهما 
في الضمان )الكفالة( ملا فيها من احتمال خسارة املال باألداء للمضمون عنه دون 
إمكانية استعادته من املضمون عنه، وتقدم قول النووي: »والضمان غرر كله با 
مصلحة«)1( ، ومنه قول السرخسي: »والكفالة مع جوازها وحصول التوثق بها 
فاالمتناع من مباشرتها أقرب إلى االحتياط على ما قيل إنه مكتوب في التوراة: 

الزعامة أولها مامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة«)2( .
6� أن مؤسسة الزكاة قد تعود على املتمول الفقير مبا صرفته للمؤسسة املالية 
لعجزه عن السداد، وهذا سيزيد من حاجته وفقره ويصبح غارمًا أيضًا، وقد يكون 
ل مكتفيًا غير مستحق للزكاة قبل هذا التمويل، وملا أخذه وعجز عن سداده  املتمِوّ
أصبح مدينًا ملؤسسة الزكاة، فصار غارمًا، علمًا بأن عجز هذه الفئات عن السداد 

)1( روضة الطالبني : 242/4.
)2( املبسوط: 161/19 ، 148/30 .
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متوقع بنسبة كبيرة؛ لعدم وجود دخل ثابت مما جعلها غير جديرة ائتمانيًا لدى 
املؤسسات املالية.

وهذا يعني أن هذه الفكرة من شأنها أن تزيد من حاجة املستحقني وفقرهم، 
بل قد تزيد من عدد املستحقني للزكاة بسبب غرم هذا التمويل، وهذا يستدعي 
عاج هذه احلاجة من أموال الزكاة، وبداًل من الصرف املباشر للفقير أو متكينه من 
استثمار أموال الزكاة أسهمت هذه الفكرة في زيادة اإلجراءات اإلدارية والتكاليف 
املتوقعة للضمان وحتصيل الديون من املتمولني، وهكذا أسهمت هذه الفكرة في 

زيادة الفقر ال عاجه، فضًا عن حتميل مؤسسة الزكاة أعباء وتكاليف إضافية.
لة تراعي حتقيق أرباح من هذا التمويل بحيث تكون  7� أن املؤسسة املالية املمِوّ
مناسبة إلدارة سيولتها، واملتمول احملتاج سيسدد لهذه املؤسسات أصل املديونية 
ال��س��داد، وعليه ف��إن مؤسسة الزكاة  ب��زي��ادة م��دة  إل��ى األرب���اح التي تزيد  باإلضافة 
األرب���اح في  م��ع  املديونية  أن��ه��ا ستسدد  يعني  ف��ه��ذا  التمويل  ه��ذا  عندما تضمن 
حال عجز املتمول، إذ لن ترضى جهة التمويل مبجرد سداد أصل الدين، وعليه 
بينما غرمت مؤسسة  العوائد،  زي��ادة  الضمان في  بهذا  انتفعت  املالية  فاملؤسسة 
الزكاة أكثر من مبلغ التمويل، وكان ميكنها متويل املستحقني مباشرة دون خسارة 

األرباح الزائدة .
8� أن ضمان متويل الشرائح الضعيفة بأموال الزكاة من شأنه أن يغلق باب القرض 
احلسن ال��ذي ميكن أن يقدمه احملسنون واجلهات املانحة األخ��رى لهذه الشرائح، 
كما أنه يكرس ثقافة التمول عبر املؤسسات املالية من خال عقود ومنتجات ال 

يخلو كثير منها من شبهة الصورية والتحايل!!!.
9� أن ضمان دي��ون املؤسسات املالية بأموال الزكاة قد ي��ؤول إلى تسليط هذه 
ما ُيصرف  مباشر، حيث تتحكم في مقدار  الزكاة بشكل غير  املؤسسات على 
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ف��ي حال  ال��زك��اة وم��ا يجب أن ُيجّنب كضمان ملدينيها  أم���وال  م��ن  للمستحقني 
عدم وج��ود م��وارد أخ��رى، وه��ذا ي��ؤدي إلى تضاعف سلطة هذه املؤسسات على 
املجتمع وأفراده، إذ لم تكتف بسلطتها على ذوي املاءة اجليدة من خال الديون 
التي تكّبلهم لسنوات طويلة وبعوائد عالية، بل أضافت إلى ذلك انتفاعها بأموال 

الزكاة لضمان متويل هذه الشرائح .
االجتاه الثاني:

تأييد هذه الفكرة، حيث يجوز أن تكون أموال الزكاة ضمانًا للعاجزين عن 
السداد للمؤسسات املالية، على أن تعود مؤسسة الزكاة لهم السترجاع ما مت دفعه 

بأقساط مناسبة.
مؤيدات هذا االجتاه:

وهذا  اجتماعي،  تكافلي  وه��دف  اقتصادية  تنموية  وظيفة  لها  ال��زك��اة  أن   �1
من أعظم مقاصد هذه الفريضة، كما أن املعنى اللغوي للزكاة يدور حول النماء 
والتنمية، وهذا يتحقق من خال ضمان الشرائح الضعيفة لتمكينهم من االستثمار 
وتنمية أموالهم واإلسهام في التنمية االقتصادية للمجتمع، وهكذا فوضع الزكاة 

ضمانًا للمستحقني يحقق معنى الزكاة ومقاصدها الشرعية .
وميكن أن ُيجاب بأن إخراج الزكاة يجب أن يحقق مقاصدها الشرعية في ضوء 
أحكامها، فالزكاة عبادة لها أحكام وشروط ومصارف خاصة، وال يجوز مخالفة 
هذه األحكام واملصارف بحجة حتقيق التنمية االقتصادية، وضمان الزكاة  لتمويل 
ال��زك��اة وتأخير لصرفها دون  أم���وال  ق��د يترتب عليه حبس لبعض  ال��ش��رائ��ح  ه��ذه 
حاجة معتبرة، وصرف لها في غير مصارفها احملددة شرعًا عند عجز املتمول؛ إذ إن 
املستحق ال ينتفع بالتمويل كما ينتفع مبال الزكاة املباشر أو املُستثَمر، وقد يعجز 

عن السداد فيكبده ذلك التزامات جديدة ويزيد من فقره وعوزه.
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2� القياس على استثمار أم��وال الزكاة لصالح املستحقني، وقد تقدم أنه جائز 
نهم من االستثمار وتنمية  شرعًا، وضمان الزكاة الستثمار الشرائح الضعيفة ميِكّ
أموالهم، فأموال الزكاة كما يجوز أن ُتستثمر يجوز أن تكون ضمانًا يساعد على 
االستثمار خاصة من قبل الفقراء ونحوهم ممن ال يتمّكنون من أخذ التمويل إال 

بضمانات ال تتوفر فيهم .
وميكن أن يجاب بأن هناك فرقًا ظاهراً بني استثمار أموال الزكاة لصالح املستحقني 
وجعلها ضمانًا لصالح املؤسسات املالية، فاالستثمار يهدف لتنمية أموال الزكاة 
فإن مصلحة  للتمويل  الزكاة ضمانًا  أما جعل  للمستحق،  لتحقق مصالح أعظم 
املؤسسات املالية فيه أظهر من مصلحة املستحقني، خاصة أن املتمولني الفقراء قد 
ال ينتفعون بهذا التمويل لقلته، ويعجزون غالبًا عن سداده، فمصلحتهم في هذا 

اإلجراء أقل من مصلحتهم في االستثمار املباشر للزكاة .
3� قياس ضمان الزكاة للتمويل املدفوع للفقراء على مصرف الغارمني، فكما 
أن الغارم إذا كان مدينًا بسبب جتارة فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد دينه إذا 
عجز عن الوفاء به)1(، فكذلك يجوز أن تكون الزكاة ضمانًا ملا يأخذه من متويل 
للمتاجرة واالستثمار بحيث يتم السداد من الزكاة إذا عجز املتمول عن السداد.

وميكن أن يجاب بأن هناك فرقًا بني دفع الزكاة في الغارمني وحبسها كضمان 
للتمويل من وجوه:

أ � أن الغارم بسبب التجارة ُتدفع الزكاة له لسداد دينه الذي حتمله، وال حُتبس 
أموال الزكاة قبل ذلك توقعًا خلسارته، أما في هذه الفكرة فإن بعض أموال الزكاة 

)1( حيث اشترط الفقهاء في الغارم ملصلحة نفسه أن يكون قد َغِرم في سبب مباح ، وهذا يشمل الغرم 
من أجل التجارة واالستثمار . انظر: الكافي البن عبد البر: ص114، والذخيرة: 147/3، وروضة 

الطالبني : 217/2، واملغني: 323/9، وكشاف القناع: 282/2 .
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قد ال ُتصرف للمستحقني، بل حُتبس ضمانًا للتمويل، وقد تبقى محبوسة عدة 
ل إال إذا عجز املتمول عن السداد. سنوات، وال ُتدفع للممِوّ

ب � أنه ال ُيرجع على الغارم بقدر ما ُصرف له من الزكاة، أما في هذه الفكرة 
فإن مؤسسة الزكاة تعود على املتمول الذي قد يكون مستحقًا للزكاة بقدر ما مت 

دفعه جلهة التمويل .
ج � أن الفقهاء اشترطوا شروطًا في دين الغارم ليستحق الزكاة، ومنها أن يكون 
مدينًا فعًا، وأن يكون دينه حااًل ال مؤجًا)1(، وفي حبس الزكاة ضمانًا للتمويل 

َصْرٌف لها في مقابل دين لم يستحق أصًا، أو لم يحل بعد .
4� أن الفقهاء نصوا على أن من صور الغارم الذي يأخذ من الزكاة َمن َضِمن عن 
غيره دينًا وكان الضامن واملدين معسَرين، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة)2(، وإذا 
جاز أن ُتدفع الزكاة للضامن الغارم جاز أن تكون الزكاة نفسها ضمانًا للمستحق 

بحيث يتمكن بسببها من أخذ مال من جهة التمويل .
وميكن أن ُيجاب بأن بعض الفقهاء كاملالكية اشترطوا أن يكون الغارم مدينًا 
فعًا بحيث ُيحبس في الدين، فا ُتعطى الزكاة للضامن إال إذا أدى عن املدين وصار 
غارمًا)3(، وعليه كان يجب أن ُتصرف الزكاة ملن عجز عن السداد للمؤسسات 
التمويل، ثم إن  املالية؛ ألن��ه ص��ار غارمًا حينئٍذ، ال أن تكون ضمانًا ُيدفع جلهة 
الزكاة  الزكاة، وهنا ترجع مؤسسة  إليه من  ُدِف��ع  الغارم الضامن ال ُيرجع عليه مبا 

عليه مبا دفعته للدائن .

الطالبني :  وامل��ج��م��وع: 208/6، وروض���ة  وال��ذخ��ي��رة: 147/3،  ال��ب��ر: ص114،  الكافي الب��ن عبد   )1(
218/2 ، ومغني احملتاج: 110/3، واإلنصاف: 245/7.

)2( املجموع: 222/6، وروض��ة الطالبني: 318/3، ومغني احملتاج: 111/3،واإلن��ص��اف: 245/7 ، 
وكشاف القناع: 282/2 .

)3( الذخيرة: 148/3، ومواهب اجلليل: 251/2، وحاشية الدسوقي : 496/1 .
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املمولة عند عجز  املالية  للمؤسسة  ال��زك��اة  تدفع  ال��زك��اة عندما  أن مؤسسة   �5
املتمول عن السداد فإنها ترجع بها على املضمون عنه وال تضيع الزكاة أو ُتصرف 
دون مقابل، بل ُتدفع ثم ُتستعاد، فكأنها أقرضت الزكاة قرضًا حسنًا، وإقراض مال 
الزكاة أجازه بعض املعاصرين للمصلحة قياسًا على دفع الزكاة للغارم)1(،ومتاجرة 

احملتاجني واستثمارهم مصلحة جتيز إقراض الزكاة كما في هذه الصورة .
ومما يدل على أن دفع الضمان للمضمون له ثم الرجوع على املضمون عنه يشبه 
القرض أن عامة الفقهاء منعوا أخذ األجر على الضمان)2(، بل ُحِكي إجماعًا)3(، 
وعللوا ذلك بأن الضامن إذا أدى للمضمون له كان كاملقرض للمضمون عنه فإذا 

أخذ أجراً على ذلك، ثم رجع عليه مبا أداه أصبح قرضًا جر نفعًا .
ُيعد  املضمون عنه  ال��رج��وع على  الضمان عند  ب��ان  الفقهاء  وق��د ص��رح بعض 
قرضًا، ومن ذلك قول الرافعي : »واعلم أن القول بكون الضمان تبرعًا إمنا يظهر 
إق��راض ال محض تبرع«)4(، وقال  حيث ال يثبت الرجوع، فأما حيث ثبت فهو 
السرخسي: »الكفالة مبنزلة اإلقراض؛ فإنه تبرع في االلتزام، وإن كان عند األداء 

يرجع«)5( .

)1( اخ���ت���اره د.ي���وس���ف ال��ق��رض��اوي ك��م��ا ف��ي ف��ق��ه ال���زك���اة: 634/2 ، ون��ق��ل��ه ع��ن غ��ي��ره ك��أب��ي زه���رة وعبد 
الوهاب خاف وعبد الرحمن حسن، واختاره د.عبد احلميد البعلي )الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة 
املعاصرة:ص291( ود.محمد الزحيلي ود.عبد الستار أبو غدة )الندوة اخلامسة: ص191، 243(.

)2( املبسوط: 32/20، وفتح القدير: 181/7، ومواهب اجلليل: 113/5، وشرح اخلرشي: 30/5، 
واألم: 230/3، وروضة الطالبني: 495/3، والشرح الكبير البن قدامة: 353/12،وكشاف القناع: 

.319/3
ال��ع��ل��م: 120/1، وال��ب��ي��ان وال��ت��ح��ص��ي��ل: 227/7، وم��واه��ب اجلليل:  )3( اإلش����راف ع��ل��ى م��ذاه��ب أه���ل 

.113/5
)4( فتح العزيز: 360/10.

)5( املبسوط: 148/30.
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وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:
قرضًا،  ُي��ع��د  املتمول  م��ن  استرجاعها  ث��م  للممّول  ال��زك��اة  دف��ع  أن  ُيسلم  � ال  أ 
فصورته مباينة متامًا لصورة القرض؛ إذ عرف الفقهاء القرض بأنه : »دفع مال ملن 
ينتفع به ويرد بدله«)1(، كما ُعرفوه بأنه: »متليك الشيء على أن يرد بدله«)2(، 
فاملدفوع له هو من يرد البدل، وهنا ُيدفع للمؤسسة املالية، ثم ُيرجع على املتمول 

مبا مت دفعه .
ب � على فرض كونه قرضًا فإنه ال ُيسَلّم قياس إقراض الزكاة على دفعها للغارم؛ 
إذ إن بينهما فروقًا متعددة ؛ ولذا فإنه لم ُينقل عن املتقدمني جواز إقراض الزكاة مع 
توفر دواعيه، كما أن طائفة من املعاصرين صرحوا بعدم جوازه)3(، ومن الفروق 

بينهما:
الزكاة، وال يرد بدلها ألنه من  للزكاة يرد بدلها، والغارم يأخذ  املقترض  � أن 

مصارفها .
� أن احملتاج لاقتراض ليس مدينًا، أما الغارم فهو مدين فعًا، وحاجته أشد من 

حاجة من يرغب في االقتراض .
� أن إعطاء الغارم يؤدي إلى إبراء ذمته، أما إقراض الزكاة فيؤدي إلى شغل ذمة 

املقترض .
ال��زك��اة يجب أن تكون راجعة  � أن املصلحة التي من أجلها ُتقرض أم��وال  ج 

للمستحقني ال لغيرهم، وكذلك في الضمان بأموال الزكاة .

)1( كشاف القناع: 312/3 .
)2( مغني احملتاج: 117/2 .

)3( ممن صرح بعدم جوازه : الشيخ جاد احلق شيخ األزهر السابق ود.أحمد بن حميد ود.رفيق املصري. 
انظر: بحوث وفتاوى إسامية للشيخ جاد احلق: ص365، والندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعاصرة: 

ص196 .
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د � أن القرض مضمون الرد، فقد يكون فيه مصلحة بضمان أموال الزكاة عند 
اخلوف من عدم حفظها، أما استرداد ما ُصرف في ضمان التمويل فليس مضمونًا، 
فمؤسسة الزكاة قد ال تتمكن من استيفاء املبلغ املدفوع لعجز املتمول املضمون 

عنه.
6� أن حبس بعض أموال الزكاة لتكون ضمانًا لتمويل احملتاجني ُيعد من قبيل 
الوقف فيه معنى احلبس،  ال��زك��اة لصرفها على املستحقني، ويؤيد ه��ذا أن  وق��ف 
حيث عرف أكثر الفقهاء الوقف بأنه حبس للمال على جهة خيرية، وهذا جائز 
الزكاة من خال استثمارها في مشاريع ربحية تدر ريعًا على  قياسًا على وقف 

املستحقني .
وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:

أ� ال ُيسلم جواز صرف الزكاة في متويل األوقاف؛ ألن الزكاة لها مصارفها احملددة 
شرعًا، واألوقاف ليست منها، خاصة أن الوقف يقتضي حبس املال، واألصل في 

الزكاة املبادرة بصرفها للمستحقني .
ب � عَرّف الفقهاء الوقف بتعريفات عدة، ومنها : ))َحْبس العني على ملك 
ق باملنفعة(()1(، ومنها : ))حبس ماٍل ميكن االنتفاع به مع بقاء  الواقف والتصُدّ
ِبيس  عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود(()2(، ومنها:))حَتْ

األصل وَتْسِبيل املنفعة(()3( .

)1( البحر الرائق : 202/5 .
)2( مغني احملتاج : 376/2 .

)3(  املقنع )مع اإلنصاف والشرح الكبير( : 361/16 ، ومعنى )حتبيس األصل( : إمساك الذات عن 
أسباب التمّلكات مع قطع ملكه فيها ، ومعنى )تسبيل املنفعة( : إطاق فوائد   العني املوقوفة من غلة 

وثمرة وغيرها للجهة املعينة . كشاف القناع : 241/4 .
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وهذه التعريفات تدل على أن أصل الوقف يبقى على الدوام، وال ُيباع إال إذا 
تعطلت منافعه، وإمن��ا ُينتفع مبنفعته من ري��ع أو ثمر ونحو ذل��ك، وأم��ا في حال 
ضمان الزكاة لتمويل احملتاجني فإن مال الزكاة نفسه ُيصرف للجهة املمولة في حال 

عجز املتمولني عن السداد، وهذا ليس من شأن الوقف .
ج � ال ُيسّلم أن استثمار أم���وال ال��زك��اة ف��ي مشاريع جت��اري��ة ه��و وق��ف ل��ه��ا، إذ 
تقدم أن من صور االستثمار : أن يكون قصير األجل إلى حني صرف الزكاة على 
املستحقني، وحتى في حالة االستثمار طويل األجل للزكاة فإن من أهم الضوابط 
املبادرة إلى تسييل األصول املستثمرة لتلبية احلاجات الطارئة للمستحقني، وهذا 

يخالف حكم الوقف في بقاء أصله على الدوام.
7� أن ض��م��ان مت��وي��ل ال��ش��رائ��ح الضعيفة ب��أم��وال ال��زك��اة ليس ص��رف��ًا لها ف��ي غير 
املالية  املؤسسات  مصارفها؛ ألنها لم ُتصرف بعد، وإمن��ا ُجِعلت ضمانًا لتشجيع 
املتمولون  ف��إذا عجز  واالستثمار،  التنمية  على  الشرائح حلفزها  ه��ذه  متويل  على 
عن السداد فإن الزكاة ُتصرف حينئٍذ إلبراء ذمتهم باعتبارهم غارمني، وهذا من 

مصارف الزكاة .
8� أن رجوع مؤسسة الزكاة على املتمول العاجز عن السداد هو مقتضى عقد 
الضمان، إذ يجوز للضامن أن يرجع على املدين املضمون عنه إذا نوى الرجوع أو 
أذن له املدين بالضمان واألداء)1(، وفي ضمان متويل الشرائح الضعيفة يتم ترتيب 
هذا التمويل باتفاق مع املضمون عنه )املتمول( وبإذنه ملؤسسة الزكاة أن تضمنه 

وتؤدي عنه في حال عجزه .

القناع:  وك��ش��اف  احمل��ت��اج: 209/2،  ومغني  اخل��رش��ي: 31/6،  وش���رح   ،13/6 : الصنائع  ب��دائ��ع   )1(
.371/3
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وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:
أ � أن عقد الضمان ينافي مقاصد الزكاة كما تقدم .

� أن رج��وع مؤسسة الزكاة على املضمون عنه ي��ؤدي إل��ى ترتيب تكاليف  ب 
وأعباء إضافية على املؤسسة، فضًا عن احتمال عجزه عن السداد ملؤسسة الزكاة 

كما عجز عن الدفع للمؤسسة املالية املمولة . 
9� أن رجوع مؤسسة الزكاة على املتمول العاجز عن السداد لن يؤدي إلى افتقاره 
وغرمه، إذ ميكن للمؤسسة أن تصرف له من الزكاة ألنه غارم، وقد نص الفقهاء 
على ج��واز أن يدفع ال��دائ��ن ال��زك��اة إل��ى غرميه )امل��دي��ن(، وللمدين بعد ذل��ك أن 
يؤدي الدين إلى من دفع الزكاة بشرط أال يقصد املزكي الدائن االحتيال الستيفاء 

دينه واسترجاعه عن طريق الزكاة وأال يشرط عليه رد الزكاة لوفاء دينه)1( .
وقد نص اإلمام أحمد على جواز ذلك، حيث سئل عمن دفع زكاته إلى مديِنه 
فردها إليه قضاًء لَدْينه، له أخذه؟ قال : نعم، وفي موضع آخر: إذا كان بحيلة فا 

يعجبني، وفي موضع قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فا يجوز)2( .
قال املوفق ابن قدامة: »فحصل من كامه أن دفع الزكاة إلى الغرمي جائز سواء 
أن��ه متى قصد بالدفع  إليه، إال  اب��ت��داء أو استوفى حقه ثم دف��ع ما استوفاه  دفعها 
إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز؛ ألن الزكاة حلق الله تعالى فا يجوز صرفها 

إلى نفعه«)3( .
وبناًء على ما تقدم فإن مؤسسة الزكاة عندما تؤدي عن املتمول فإنها تقرضه، 
ال��غ��ارم فيه فإن  فيكون غ��ارم��ًا مدينًا لها، وإذا ك��ان مستحقًا للزكاة لتوفر ش��روط 

 ،220/2 الطالبني:  وروض���ة   ،199/6 وامل��ج��م��وع:   ،258/1 احلقائق:  وتبيني   ،14/3 املبسوط:   )1(
واملغني: 106/4،  والفروع: 469/2، واإلنصاف : 281/7.

)2( املغني: 106/4 .
)3( املصدر السابق: 106/4 .
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املؤسسة لها أن تدفع له الزكاة لغرمه دون قصد استرجاع الدين الذي عليه، ثم 
يقوم بسداد ما عليه من دين ملؤسسة الزكاة، أو يسدد ما عليه، ثم تقوم املؤسسة 

بإعطائه من الزكاة ألنه صار غارمًا .
وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:

أ � أن هذه اإلجراءات فيها إضافة أعباء وتكاليف لإلقراض واالستيفاء وصرف 
الزكاة، وكان ميكن ابتداًء مواساة املستحق من الزكاة، وجتنب هذا العناء.

ب � ال يسلم بعدم وجود قصد استرجاع املال عندما تصرف املؤسسة الزكاة 
إل��ى ح��رص منسوبي املؤسسة على صرف  ي��ؤدي ذل��ك  للغارم املدين لها، حيث 

الزكاة للمدين لضمان استيفاء الدين .
ولذا فقد عد ابن القيم دفع الزكاة لغرميه املفلس ثم مطالبته بوفاء الدين حيلة 

ين من الزكاة، وهي مما أبطله الشارع)1( . حلسبان الَدّ
10� أن ول���ي األم���ر وم���ن ي��ن��وب ع��ن��ه م��ن اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات امل��خ��ول��ة بقبض 
الزكاة وتفريقها لها من النظر والتصرف في أموال الزكاة بحسب املصلحة ما ليس 
لغيرها، وقد تقدم إيراد بعض النقول في ذلك، فإذا رأت هذه اجلهات مصلحة في 
وضع بعض هذه األموال ضمانًا يشجع على متويل احملتاجني وذوي الدخل احملدود 
واستثمارهم كان ذلك جائزاً . وميكن أن ُيجاب بأن القائمني على أموال الزكاة 
يجب أن يراعوا مصلحة املستحقني لها ممن سمى الله في مصارفها، وأما جعلها 
ضمانًا لتمويل شرائح قد ال تكون مستحقة للزكاة، فهذا تصرف في األموال مبا ال 
يتفق ومصلحة املستحقني، بل يحقق مصلحة اجلهات املانحة كاملؤسسات املالية 

التي تدير السيولة عبر التمويل مع ضمان السداد عن طريق أموال الزكاة .

)1( إعام املوقعني البن القيم: 270/5.



 -135 -

بحوث ندوة البركة 33

الترجيح :
من خال ما تقدم يظهر لي رجحان االجتاه األول، وهو أنه ال يجوز أن تكون 
أم��وال الزكاة ضمانًا لديون املؤسسات املالية على احملتاجني ملا تقدم في مؤيدات 
هذا االجتاه ومناقشة مؤيدات االجتاه الثاني، وقد تبني أن ذلك ال يجوز سواًء أكان 
املتمول من مستحقي الزكاة أم كان من غيرهم، وسواًء أتعّثر املتمول في السداد 
للجهة املمولة أم لم يتعثر، خاصة أن التعثر أمر احتمالي ال يتأكد انتفاؤه وعدم 
احلاجة للضمان إال بانتهاء املتمول من سداد جميع األقساط، فا ميكن أن ُيقال 

إنه يجوز جعل الزكاة ضمانًا إذا لم يحصل تعّثر!!!
ولعل مما يؤيد ذلك أن األطراف املشتركة في هذا التمويل ثاثة، وفيما يلي 

ح مكاسب وخسائر كل طرف من هذا التمويل: أوِضّ
أواًل: مؤسسة الزكاة 

املكاسب: 
1� تأمني املال الذي سُيصرف لتمويل املستحقني حلفزهم على العمل واإلنتاج، 
ميزانية مؤسسة  اس��ت��ن��زاف  م��ن  ب��داًل  املالية  املؤسسة  م��ن خ��ال  تأمينه  يتم  حيث 

الزكاة.
اخلسائر:

1� جعل الزكاة ضمانًا لهذا التمويل، وهذا قد يترتب عليه حبس بعض أموال 
الزكاة، فيؤثر على ميزانية املؤسسة .

2� السداد للمؤسسة املالية في حالة عجز املضمون عنه، وهذا قد يكون مفاجئًا 
فيخل ذلك ببرنامج صرف الزكاة .

3� إضافة مشتركني جدد من املستحقني للمواساة بالزكاة بسبب غرمهم وزيادة 
فقرهم عند مطالبتهم بسداد هذا التمويل .
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4� أعباء وتكاليف إضافية للضمان والسداد وحتصيل الديون ومواساة املستحقني 
اجلدد .

لة ثانيًا: املؤسسة املالية املمِوّ
املكاسب:

1� إدارة ال��س��ي��ول��ة ف��ي م��ج��االت م��رب��ح��ة، إذ حت��ص��ل امل��ؤس��س��ة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى أصل 
املديونية وأرباحها .

2� ضمان هذا التمويل من خال مؤسسة الزكاة .
املاءة  ذوي  م��ن  بالتحصيل  م��ق��ارن��ة  ال��زك��اة  مؤسسة  م��ن  التحصيل  3� سهولة 

املنخفضة دون ضمان، حيث تقل أعباء وتكاليف هذا التحصيل .
اخلسائر:

1� احتمال عجز مؤسسة الزكاة عن أداء الضمان بسبب قلة مواردها، وهذا ما 
قد يحمل املؤسسة املالية على اشتراط جتنيب بعض أموال الزكاة لضمان الديون 

املتعثرة.
ثالثًا: املتمولون من ذوي املالءة املالية املنخفضة 

املكاسب:
1� احلصول على متويل يستخدمونه في العمل واإلنتاج واالستثمار.

2� االطمئنان في حال التعثر؛ ألن مؤسسة الزكاة تضمن هذا التمويل، وهذا 
قد يؤدي إلى تساهل هؤالء املتمولني في السداد اعتماداً على هذا الضمان .

3� إمكانية مساعدة مؤسسة الزكاة لهم عند تعثرهم؛ ألنهم أصبحوا غارمني، 
فصاروا من أهل الزكاة.
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اخلسائر:
1� اح��ت��م��ال ت��ع��ث��ر م��ش��اري��ع��ه��م االس��ت��ث��م��اري��ة، ف��ي��خ��س��رون م��ا ق��دم��وه م��ن جهد 

ومال.
ال��زك��اة، فيصبحون  ال���ذي مت س���داده ع��ن ط��ري��ق مؤسسة  ب��ال��دي��ن  2� مطالبتهم 

غارمني، وقد يصبحون فقراء أيضًا .
ومن خال هذا التحليل يتبني أن املؤسسات املالية هي املستفيد األكبر من هذا 
التمويل، في مقابل خسارة مؤسسة الزكاة واملتمولني وما يضيفه هذا التمويل من 
أعباء وتكاليف، مما يؤكد أنه ال مصلحة فيه للمستحقني والقائمني على الزكاة؛ 

لذا فاألرجح عدم جوازه .
غير أن ذلك ال يعني إغاق الباب في وجه استثمار ذوي املاءة الضعيفة خاصة 
من مستحقي الزكاة وضمان متويلهم، إذ ميكن حتقيق ذلك من خال عدة مصادر 

تنتمي إلى القطاعات الثاثة )احلكومي � اخلاص � األهلي(، ومن ذلك:
1� استثمار أموال الزكاة عبر عدة صيغ يحصل من خالها التمليك الفردي أو 

اجلماعي، أو مشاركة مؤسسة الزكاة للمستحق كما تقدم تفصيله .
2� استخدام صدقة التطوع من األفراد واملؤسسات واجلمعيات اخليرية لتكون 

ضمانًا، إذ إن أحكام الصدقة أيسر وأكثر مرونة من أحكام الزكاة .
3� تفعيل األوقاف لتسهم من خال عوائدها في الدور التنموي للفقراء وذوي 

املاءة املالية املنخفضة .
4� توثيق الديون التي يتحملها الراغب في االستثمار من ذوي املاءة املنخفضة 
عن طريق رهن ما لديه من أجهزة وآالت وأصول استثمارية بحيث تكون مرهونة 
بالدين الذي عليه جلهة التمويل دون مساس بأموال الزكاة لضمان هذه الديون .
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5� تفعيل الضرائب والرسوم احلكومية والصناديق املتخصصة في التنمية لدعم 
متويل وضمان استثمارات هذه الشريحة .

6� أن تسهم املؤسسات املالية ورجال األعمال من خال املسؤولية االجتماعية 
في دعم هذه الشرائح عبر قروض حسنة أو متويل منخفض العائد والقبول باملخاطرة 

النسبية .
املختلفة أو بعضها في تكوين صندوق ميول  وميكن أن تسهم ه��ذه املصادر 
لتسهيل حصولهم  لة  املمِوّ للجهات  أو يقدم ضمانات  املستهدفة  الشريحة  هذه 
الشرعية  املقاصد  للعمل واإلنتاج والتنمية، وهو ما يحقق  الازمة  األم��وال  على 

للزكاة .
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املبحث الثالث
تأمني الديون بأموال الزكاة

ُيعد مصرف الغارمني من أهم مصارف الزكاة؛ وذلك ملا يقوم به من دور رئيس 
ال��ف��رد واألس���رة واملجتمع  ب��آث��ار سلبية على  ف��ي ع��اج مشكلة ال��دي��ون التي تعود 

بشكل عام . 
ويتم عاج هذه املشكلة عبر صرف الزكاة في سداد هذه الديون وفق شروط 
فليس كل مدين  بالزكاة،  ملواساته  املدين  استحقاق  للتحقق من  الفقهاء  ذكرها 

غارمًا مستحقًا للزكاة.
وقد ِطرحت فكرة تنظيم هذه املهمة املنوطة بسهم الغارمني بتكوين صندوق 
يسهم في تكوينه املدينون أصالة وغيرهم تبعًا، بحيث يقدمون زكاتهم أو جزءاً 
املقررة الستثمار  بالشروط  موجوداته  استثمار  يتم  ثم  الصندوق  ذل��ك  إل��ى  منها 
ال��زك��اة، وف��ي ح��ال إخ��ف��اق املشتركني ف��ي س���داد دي��ون��ه��م ف��إن ال��ص��ن��دوق الزكوي 

للضمان يقوم بإسعافهم منه أصالة، مع إسعاف غيرهم منه أحيانًا .
وبهذا يتأصل أساس جديد للتأمني من خال سهم الغارمني، لكنه هنا لتأمني 

الديون خاصة، وليس ملطلق األضرار واملخاطر .
وحكم هذه الصورة ينبني على حكم التأمني على الديون ابتداًء، ثم حكم 

تأمني الديون بأموال الزكاة، وفيما يلي بيان ذلك .
حكم التأمني على الديون

إن حكم التأمني على الديون يتفرع عن احلكم العام للتأمني، واملراد هنا التأمني 
التعاوني الذي أطبقت كلمة الفقهاء والباحثني واملجامع الفقهية وهيئات الفتوى 
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على جوازه في مقابل حترمي التأمني التجاري)1(، وال حاجة للخوض في غمار هذه 
املسألة وأدلتها لشهرتها، لذا أكتفي ببيان أهم مباديء التأمني التعاوني كمدخل 

للتأمني على الديون.
وقد أوضح امللتقى األول للتأمني التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسامية العاملية 
لاقتصاد والتمويل )محرم 1430ه� � يناير 2009م( حقيقة هذا العقد ومبادئه 

وتوصيفه الفقهي، فجاء في توصياته:
أ/ تعريف التأمني التعاوني:

تداول احلضور عدة تعريفات للتأمني التعاوني، وقد توجه امللتقى نحو التعريف 
اآلت����ي: )ت���ع���اون م��ج��م��وع��ة م��ن األش���خ���اص ع��ل��ى حت��م��ل األض�����رار احمل��ت��م��ل��ة بإنشاء 
صندوق غير هادف للربح، له ذمة مالية مستقلة، وتصرف منه االستحقاقات من 
تعويضات وإي��رادات وفقا لنظام الصندوق، وميكن أن توكل إدارت��ه واستثماراته 

لشركة متخصصة وفق أحكام الشريعة اإلسامية(.
وي��س��م��ى ه���ذا ال��ت��أم��ني ب��ع��دة أس��م��اء م��ن��ه��ا: ال��ت��أم��ني ال��ت��ع��اون��ي أو ال��ت��ك��اف��ل��ي أو 

اإلسامي.
ب/ مبادئ التأمني التعاوني:

مهما كان تعريف التأمني التعاوني فا بد أن يكون متضمنا للمبادئ اآلتية:

)1( انظر على سبيل املثال )حسب الترتيب الزمني( : قرار هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية 
رقم )51( وتاريخ 1397/4/4ه��� في جواز التأمني التعاوني وتوافقه مع قواعد الشريعة اإلسامية، 
وقرار مجلس املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسامي في الدورة األولى املنعقدة من يوم 10 شهر 
شعبان 1398ه� - إلى 17شعبان 1398 ه� ، وقرار مجمع الفقه اإلسامي الدولي املنبثق عن منظمة 
امل��ؤمت��ر اإلس��ام��ي رق��م 9 )2/9( ف��ي دورت���ه الثانية ف��ي رب��ي��ع اآلخ���ر 1406ه���� ، حيث اشتملت هذه 
القرارات وما استندت إليه من أبحاث على أنواع وأحكام وأدلة التأمني التعاوني ، وقد أصبحت هذه 

القرارات عمدة ملن بحث هذا النوع من التأمني .
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يستهدف  ال  بحيث  املشتركني،  مجموع  ب��ني  والتبرع  التعاون  على  قيامه   �1
املشتركون الربح في املعاوضة على التأمني.

نفسها حقوقها  املديرة  بالشركة  خ��اص  أحدهما  منفصلني  إنشاء حسابني   �2
والتزاماتها واآلخر خاص بصندوق حملة الوثائق حقوقهم والتزاماتهم.

تأخذ  أن  املديرة  للشركة  وليس  التأمني،  لصندوق  التأميني ملك  الفائض   �3
منه شيئا إال بوجه مشروع، وميكن أن يبقى الفائض كله احتياطا تراكميًا لتقوية 
ص��ن��دوق ال��ت��أم��ني، أو لتخفيض أق��س��اط ال��ت��أم��ني، ون��ح��و ذل���ك مم��ا ي��ع��ود ملصلحة 
الصندوق  الصندوق فإن موجودات  الصندوق، وفي حال تصفية  املشاركني في 

تصرف في أقرب مصرف مشابه.
4� ال��ت��زام م��ب��دأ ال��ع��دال��ة وح��م��اي��ة أم����وال ال��ص��ن��دوق ع��ن��د ت��ق��دي��ر ال��ع��وض الذي 
تستحقه الشركة املديرة سواء أكان ذلك العوض نظير استثمار أموال الصندوق أو 

إدارة عملياته، ووضع املعايير، واآللية التنفيذية الازمة لتحقيق ذلك املبدأ.
5� التزام الشركة املديرة بأحكام الشريعة اإلسامية في كل أنشطتها وأعمالها 

واستثماراتها. 
ج/ التوصيف الفقهي للتأمني التعاوني:

تداولت البحوث وأوراق العمل في امللتقى توصيفات فقهية متنوعة للتأمني 
التعاوني منها:

1� شركة املناهدة.

2� االلتزام بالتبرع.
3� هبة بالثواب.

علما بأن التأمني التعاوني يحتمل تكييفات وتوصيفات فقهية أخرى)1( .

التأمني اإلسامي )رقم26(:  الثاني( : ص965 ، ومعيار  امللتقى األول )اإلص��دار  أبحاث وأعمال   )1(
ص364.
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أن��واع متعددة بحسب موضوعه، فقد يكون على األضرار  وللتأمني التعاوني 
املركبات  املسؤولية كالتأمني على مالكي  والتأمني من  املمتلكات  كالتأمني على 
وتأمني أصحاب املهن والتأمني على الديون، وقد يكون على األشخاص كالتأمني 

على األخطار واإلصابات .
والتأمني التعاوني على الديون كما تقدم أحد أنواع التأمني، ومن هنا فإنه جائز 

شرعًا ملا يأتي:
ال��دي��ون ص��ورة م��ن صور  التعاوني، فالتأمني على  التأمني  1� عموم أدل��ة ج��واز 
التأمني التعاوني، فتتناوله أدلته العامة، ويوضح هذا وجود أطراف التأمني : وهي 
له )الدائن(،  ��ن  وامل��ؤَمّ املشتركني(،  باعتبارها وكيًا عن  التأمني  ��ن )شركة  امل��ؤِمّ
��ن منه )ت��ع��ذر ال��س��داد لعجز أو موت  ي���ن(، واخل��ط��ر امل��ؤَمّ وم��وض��وع ال��ت��أم��ني )ال���َدّ

ونحوهما( .
2� التأمني على الديون ميكن تكييفه من الناحية الفقهية كسائر أنواع التأمني 
التعاوني، إال أن التأمني على الديون له خصوصية من ناحية شبهه ببعض العقود 
نة تضم ذمتها إلى  املسماة في الفقه ومنها عقد الضمان )الكفالة(، فاجلهة املؤِمّ

ذمة املدين في دفع الكفالة)1( .
وقد نوقش هذا التكييف على عقد الكفالة بأنه ال ُيسلم أن الشركة املؤمنة 
تضم ذمتها إلى ذمة املدين؛ ألنها ال تتحمل الدين إال في حالة تعذر السداد من 
قبل املدين، وحينئٍذ ال يكون املدين مسؤواًل عن الدين، فلم يحدث ضم للذمتني 
الكفيل  ل��ه ال ميكنه أن يطالب  املكفول  فالدائن  ول��ذا  ب��ع��ده؛  التعذر وال  ال قبل 

)1( بحث )التأمني على الديون( للدكتور علي القره داغي: ص11، وبحث )حكم التأمني على الديون 
املشكوك فيها( للدكتور محمد الزحيلي � مجلة الشريعة والقانون � العدد 21: ص141، وبحوث في 

املعامات املالية واألساليب املصرفية اإلسامية للدكتور عبد الستار أبو غدة:  ج3ص164.
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واملكفول عنه معًا كما في عقد الكفالة، بل له مطالبة املدين فقط إذا لم يحدث 
تعذر، ومطالبة شركة التأمني فقط إذا حدث التعذر .

وقد أجيب ذلك بأنه ميكن تكييف التأمني على الديون على الكفالة املعلقة، 
وهي جائزة عند جمهور الفقهاء)1(، كما لو قال : »أنا كفيل لك بهذا الدين إن 
ين عند  أفلس فان«، وهذا يشبه التأمني على الديون، فالشركة إمنا تتحمل الَدّ

وقوع الشرط كإفاس املدين أو وفاته)2( .
3� ما يحققه التأمني التعاوني على الديون من أه��داف سامية وغايات نبيلة، 
وم��ن��ه��ا: ال��ت��ع��اون اإلي��ج��اب��ي امل��ث��م��ر، وال��ت��ك��اف��ل وال��ت��ض��ام��ن ال��ب��ن��اء، وحت��ق��ي��ق رابطة 
اإلخاء بني املسلمني، وإغاثة امللهوف واملكروب، وحتصيل حق املسلم في املعونة 

والصدقة)3(.
عظيمة  مصالح  ال��دي��ون  على  للتأمني  إن  باالستصاح، حيث  االس��ت��دالل   �4
لألفراد واملؤسسات، أما األفراد فهو يقيهم التعثر ويؤمن ورثتهم من خطر الديون 
ف��إن تأمني  امل��ؤس��س��ات  ال��وف��اة، وأم��ا  التعثر بسب العجز أو  وي��ب��ريء ذممهم خاصة 
يعود  مبا  أرباحها  من  ويزيد  املتعثرة  الديون  إع��دام  بسبب  اخلسائر  يقيها  ديونها 

بالفائدة على املؤسسة ومساهميها جميعًا وعمائها املدينني .
وقد ُيعترض على التأمني على الديون مبا يأتي:

أ �  بأنه يندرج في بيع الدين لغير من هو عليه، وهو محرم عند أكثر الفقهاء)4(

)1( وهذا مذهب احلنفية إذا كان الشرط مائمًا ، وهو مذهب املالكية ، ومقابل األصح عند الشافعية ورواية 
عند احلنابلة . انظر: بدائع الصنائع: 4/6، وفتح القدير: 291/6، وحاشية الدسوقي: 338/3، 

ومغني احملتاج: 207/2، واإلنصاف: 69/13.
)2( بحث )التأمني على الديون( للقره داغي: ص12.

)3( بحث )حكم التأمني على الديون املشكوك فيها( للزحيلي: ص146 .
)4( بدائع الصنائع: 148/5، وتبيني احلقائق: 83/4، وأسنى املطالب: 85/2، واملبدع: 199/4.
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مل��ا ف��ي��ه م��ن ال��غ��رر؛ ح��ي��ث إن ال��دائ��ن يبيع دي��ن��ه ال���ذي ل��م يقبضه وال ي��ق��در على 
تسليمه، والتأمني على الديون فيه شبه من ذلك؛ حيث إن املؤمن له يبيع الدين 

على املؤمن.
وميكن أن ُيجاب بأن بينهما فرقًا ظاهراً، فبيع الدين فيه نقل وحتويل للدين من 
ذمة املدين األول إلى ذمة املدين اجلديد، أما التأمني على الديون فليس فيه نقل 
أو حتويل للدين عن ذمة املدين، بل تبقى ذمته مشغولة بالدين، وإمنا فيه ضم ذمة 

أخرى إلى ذمة املدين، فهو كالكفالة كما تقدم .
ب � على ف��رض تكييف ال��ت��أم��ني ب��أن��ه كفالة )ض��م��ان( ف��إن أخ��ذ األج���ر على 
املؤمنني بل  التأمني اشتراكات من  بينما تأخذ شركة  الضمان محرم كما تقدم، 

تشرط ذلك للتأمني على الديون .
وقد أجيب مبا يأتي:

واملعاوضة،  البدل  قبيل  ليس من  املستأمنون  يدفعها  التي  االشتراكات  أن   � أ 
بل هي على سبيل التبرع والهبة، فا تكون أج��راً في مقابل قيام الشركة بتأمني 

الدين)1( .
ب � ما تقدم من التأكيد على أن االشتراكات ملك للمشتركني، وليس إلدارة 

الشركة حق فيها، إال ما تأخذه على وجه مشروع .
القرارات والفتاوى:

جاء في املعيار الشرعي رقم )5( اخلاص بالضمانات: »يجوز التأمني اإلسامي 
على الديون وال يجوز التأمني غير اإلسامي عليه«)2( .

)1( بحث )التأمني على الديون( للقره داغي املقدم ملؤمتر وثاق األول: ص10.
املالية  للمؤسسات  وامل��راج��ع��ة  احمل��اس��ب��ة  الشرعيةلهيئة  املعايير  م��ن  رق��م )5(  امل��ع��ي��ار  م��ن  ال��ف��ق��رة 4/7   )2(

اإلسامية: ص52.
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الكويت  في  املنعقد  التكافلي  للتأمني  األول  وث��اق  مؤمتر  توصيات  في  وج��اء 
)محرم 1427ه� � فبراير 2006م( : »يجوز التأمني التكافلي )اإلسامي( على 

الديون بشرط:
1� توافر ضوابط التأمني التكافلي على التأمني على الديون

امل��ق��رر ش��رع��ًا وف��ق��ه��ًا، وال��ت��ب��رع من  التبرع  ال��دي��ون على  التأمني على  2� اعتماد 
محفظة التأمني التكافلي على الدائن عند ضياع دينه أو نقصه«

وفي توصيات املؤمتر أيضًا:
»احلاالت التي تغطيها وثيقة التأمني على الديون:

1� عجز املدين عن الوفاء بالدين لسبب خارج عن إرادته عجزاً كليًا.
2� مماطلة املدين في حاالت محددة وبشروط كثيرة، فيتعثر عن السداد.

3� موت املدين.
4� التأمني على دين الله تعالى كالزكاة والكفارات«

وقد صدر عن ندوة البركة الثانية فتوى بجواز التأمني على الديون، وفيما يلي 
نص السؤال واجلواب: 

السؤال: هل يجوز للبنك اإلسامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر 
في السداد، سواء أكان هذا التأمني جاريا لدي شركة إسامية للتأمني، أم كان عن 

طريق إنشاء البنوك اإلسامية فيما بينها صندوقا للتأمني التعاوني ؟
الفتوى : يجوز للبنك اإلسامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في 
سداد الديون التي تستحق له على الغير، وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمني 
تعاوني تشارك فيه البنوك اإلسامية التي تستفيد من هذا التأمني وهذا هو احلل 

الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه.
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أما تأمني الديون لدى شركة تأمني إسامية فهو جائز أيضا، وينبغي أن يوضع 
لكل منهما نظام ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بدء العمل به)1( .

حكم تأمني الديون بأموال الزكاة
ميكن أن تسهم أموال الزكاة في التأمني على الديون، ولذلك عدة صور أشير 

إليها مع بيان حكم كل صورة فيما يأتي:
الصورة األولى:

ال��ت��ي ُتعد  ب��زك��وات��ه��م  ف��ي تأسيس ص��ن��دوق  امل��دي��ن��ني  أن يشترك مجموعة م��ن 
اش��ت��راك��ات دوري���ة لهم ف��ي ه��ذا ال��ص��ن��دوق، ويتم استثمار م��وج��ودات الصندوق 
حسب ضوابط استثمار أموال الزكاة، وفي حال تعثر أحدهم في سداد دينه فإنه 
باعتباره  الصندوق  في  وأرباحها  الزكوية  االشتراكات  من مجموع  تعويضه  يتم 

غارمًا مستحقًا لألخذ من الزكاة .
وميكن افتراض اجتاهني في حكم هذه الصورة :

االجتاه األول: جواز هذه الصورة باعتبارها من تأمني الديون بأموال الزكاة.
ومما يشهد لها ما يأتي:

1� هذه الصورة ُتعد من التأمني التعاوني على الديون، فاملزِكي املدين هو املؤمن 
ين(،  ن،، وموضوع التأمني )الَدّ له، والصندوق ذو الشخصية االعتبارية هو املؤِمّ
ن منه )تعذر السداد لعجز أو فلس( وقد تقدم جواز هذا النوع من  واخلطر املؤَمّ

التأمني .
الزكاة، ويظهر  التأمني وحقيقة  وميكن أن ُيجاب بأن هناك تنافيًا بني حقيقة 

ذلك فيما يأتي:

)1( فتاوى التأمني � مجموعة دلة البركة )الفتوى رقم 9/2(  : ص193.



 -147 -

بحوث ندوة البركة 33

� التأمني يقوم على تقدمي اشتراك مالي ل��درء خطر متوقع والزكاة التي تقوم  أ 
على الصرف الفوري للمستحقني أو من ينوب عنهم،وهي تعالج حاجة واقعة ال 

متوقعة .
ب � ال��زك��اة ال ب��د فيها م��ن نية داف��ع��ه��ا لقصد ال��ت��ق��رب إل��ى ال��ل��ه، ل��ذا يصرفها 
الشخص الطبيعي أو وكيله للمستحق أو من ينوب عنه مباشرة مع مراعاة النية 
اخلاصة، أما في التأمني فإن الذي يدفع التعويض للغارم الشخص االعتباري الذي 
ميثل مجموع املشتركني في الصندوق )هيئة املشتركني(، فا يكون كدفع الزكاة 
ال  كتعويض  ُتدفع  ألنها  التقرب؛  وقصد  النية  ناحية  من  الطبيعي  الشخص  من 
على أنها زكاة، أما عند دفع الزكاة كاشتراك في الصندوق فا ُيعد ذلك إخراجًا 
لها؛ ألن الصندوق ليس مصرفًا، واملدين املشترك لم يصبح غارمًا بعد، وحاصل 
ذلك أن الزكاة لم ُتخرج )عند دفع االشتراك(، أو ُدِفعت للغارم دون النية اخلاصة 

املشترطة في العبادة )عند دفع التعويض(.
2� أن املدين الذي ال يقدر على السداد ُيعد غارمًا، وهو من مصارف الزكاة، 

فله أن يأخذ منها بقدر ما يوفي دينه .
وميكن أن ُيجاب بأن الزكاة ُصِرفت في هذا الصندوق قبل أن يقع الغرم، وهذا 

الصندوق ليس من مصارف الزكاة .
الزكاة، وهو جائز  أم��وال  استثمار  استثمار هذه االشتراكات يندرج ضمن   �3
بضوابط كما تقدم، وقد نص الفقهاء على متاجرة الغارم في مال الزكاة ليتمكن من 
الوفاء بدينه، ومن ذلك قول النووي: ))قال أصحابنا : يجوز للغارم أن َيَتّجر فيما 
ْنِمَية(()1(، واستثمار  ْين بالَتّ ْين ليبلغ قدر الَدّ قبض من سهم الزكاة إذا لم َيِف بالَدّ
ال��غ��ارم للزكاة؛ ألن ه��ذه األم���وال زك��اة سُتصرف  أم��وال الصندوق تشبه استثمار 

)1( املجموع : 210/6 .
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للغارمني، فإذا جاز استثمارها من الغارم بعد أن ُصرفت له، جاز استثمارها قبل أن 
ُتصرف للغارم لكي ينتفع بها املدين عند غرمه.

4� ظاهر هذه الصورة أن املدين يدفع مال الزكاة ثم يسترجعه لنفسه، وهذا 
جائز، ومما يدل على جوازه :

أ � ح��دي��ث م��ع��ن ب��ن ي��زي��د رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه ق���ال: ك���ان أب���ي ي��زي��د أخ���رج دنانير 
يتصدق بها، فوضعها عند رجل في املسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: 
والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله �، فقال: )لك ما نويت يا يزيد، 

ولك ما أخذت يا معن()1( .
ووج��ه داللته : أن األب ال يجوز له أن يصرف الزكاة على ول��ده؛ ألن نفقته 
عليه واجبة، وفي هذا احلديث أجاز النبي � دفع صدقة يزيد إلى ابنه معن؛ ألن 
األب سلمها لشخص آخر )اجلهة القابضة للصدقة(، ثم وصلت إلى ابنه لفقره، 
فكذلك املدين إذا اشترك في هذا الصندوق، فإنه يدفع الزكاة لشخصية اعتبارية 
مستقلة عن املزكي وهي الصندوق الذي يقبض الزكاة، ثم جاز أن تعود له زكاته 

الستحقاقه بسبب غرمه .
وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:

ال��زك��اة الواجبة  امل��ال على صدقة التطوع ال  � أن بعض ش��راح احل��دي��ث حملوا 
لإلجماع على أن الزكاة الواجبة ال ُتصرف للولد )2( .

)1( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة ، باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر: ص230 رقم 
. )1422(

)2( شرح صحيح البخاري البن بطال: 424/3، وإرش��اد الساري للقسطاني: 24/3، ونيل األوطار: 
.248/4
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غير أن لفظ )صدقة( عام محتمل للزكاة)1(، وقد يكون معن مستقًا ال يلزم 
أباه نفقته فصح إعطاؤه من زكاته)2(، وقد استدل به بعض الفقهاء على أن من 

اجتهد في صرف الزكاة للمستحق فبان غير مستحق فإنها جتزئه)3( .
� أن الصدقة لم تعد ملن دفعها، بل عادت لولده دون علمه؛ ولذا بّوب البخاري 
على هذا احلديث بقوله: » باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر «، وهذا ينافي 

صورة التأمني، حيث إن املزكي يدفع زكاته، ثم يسترجعها عاملًا بها .
ب � تقدم أن الفقهاء نصوا على جواز أن يدفع الدائن الزكاة إلى غرميه )املدين(، 
وللمدين بعد ذلك أن يؤدي الدين إلى من دفع الزكاة بشرط أال يقصد املزكي 
الدائن االحتيال الستيفاء دينه واسترجاعه عن طريق الزكاة وأال يشرط عليه رد 

الزكاة لوفاء دينه)4( .
وبعد أن نقل ابن قدامة كامًا لإلمام أحمد في ذلك قال: »فحصل من كامه 
أن دفع الزكاة إلى الغرمي جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه 
إليه، إال أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز؛ ألن الزكاة حلق الله 
تعالى فا يجوز صرفها إلى نفعه«)5(، وكذلك املشترك في الصندوق يدفع زكاته 

ألنه غني جتب عليه الزكاة، ثم يقبضها ألنه غارم، وال تعارض بني األمرين.

)1( قال السرخسي في املبسوط )188/10( : »والمعنىحلمله علىالتطوع؛ألنترك االستفسارمن رسول 
إلىالواجب؛وفي بعض  الصدقة ينصرف  لواحد؛معأن مطلق  فيالك  الله - � - دليل علىأناحلكم 
الروايا تقال:)صدقةماله(وهوتنصيص علىالواجب« ، وانظر: فتح القدير: 276/2، وتبيني احلقائق: 

.304/1
)2( فتح الباري: 292/3

الرائق:  والبحر   ،130/1 املختار:  لتعليل  واالختيار   ،50/2 الصنائع:  وب��دائ��ع   ،13/3 املبسوط:   )3(
.266/2

 ،220/2 الطالبني:  وروض���ة   ،199/6 وامل��ج��م��وع:   ،258/1 احلقائق:  وتبيني   ،14/3 املبسوط:   )4(
واملغني: 106/4، والفروع: 469/2، واإلنصاف : 281/7.

)5( املصدر السابق: 106/4 .
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وميكن أن ُيجاب بأنهم نصوا على أال ينوي إحياء ماله أو استيفاء دينه، وهذا 
موجود في دفع الزكاة لهذا الصندوق، فإن املشتركني إمنا دفعوا زكاتهم ليأخذوها 

إذا غرموا، فمقتضى كام الفقهاء عدم جواز دفع الزكاة لهذا الصندوق .
االجتاه الثاني: عدم جواز هذه الصورة، وذلك ملا يأتي :

ب��إخ��راج زك��ات��ه وتسليمها للمستحق أو  امل��ب��ادرة  امل��زّك��ي  ال��واج��ب على  1� أن 
له تأخيرها الستثمارها ؛ ملا تقدم أن وجوب  الزكاة، وليس  وكيله كمؤسسات 
إخراج الزكاة على الفور)1(، فليس له تأخيرها إال ملصلحة معتبرة، وليس متويل 

هذا الصندوق مسوغًا لتأخير إخراج الزكاة وحبسها فيه .
2� أن الزكاة لها مصارفها احملددة شرعًا، ومثل هذا الصندوق التأميني ليس 
لم يصبحوا  الصندوق  في  واملشتركون  ال��غ��ارم،  هو  املصرف  ؛ ألن  لها  مصرفًا 
غارمني عندما اشتركوا ودفعوا زكاتهم، وقد تقدم أن الفقهاء اشترطوا شروطًا 
في دين الغارم ليستحق الزكاة، ومنها أن يكون دينه ح��ااًل، وأال يكون قادراً 
ع��ل��ى السداد)2(، وه���ذا غ��ي��ر متحقق ف��ي ه���ؤالء امل��دي��ن��ني ع��ن��د اش��ت��راك��ه��م في 

الصندوق.
3� أن استثمار أموال الزكاة إمنا يجوز إذا كان ملصلحة املستحقني، وال يجوز أن 
يكون ملصلحة املزّكي، وفي هذه الصورة فإن املشتركني ليسوا من أهل الزكاة، إذ 
ال يكونون مستحقني إال إذا غرموا، وهذا أمر احتمالي قد ال يحصل، ومع ذلك 
فإنهم يستثمرون أم��وال الزكاة، وقد يعود إليهم شيء من األرب��اح بصفته فائضًا 

تأمينيًا .

)1( بدائع الصنائع : 3/2 ، وفتح القدير البن الهمام : 114/2 ، والذخيرة للقرافي : 139/3 ، وحاشية 
ل��ل��ن��ووي:333/5، وروض��ة الطالبني : 204/2 ،  امل��ه��ّذب  الدسوقي: 408/1 ، و واملجموع ش��رح 

واملغني البن قدامة : 146/4 ، والفروع : 542/2.
)2( املبسوط: 10/3، والبحر الرائق: 260/2، والكافي البن عبد البر: ص114، والذخيرة: 147/3، 
واملجموع: 208/6، وروضة الطالبني : 218/2 ، ومغني احملتاج: 110/3، واإلنصاف: 245/7.
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وميكن أن ُيتافى ذلك بأن ُينص في نظام الصندوق على أال يصل للمشتركني 
شيء من األموال إال إذا غرموا، وحينئٍذ يأخذون الزكاة كسائر املستحقني .

4� أن الشريعة جاءت مبنع انتفاع املزكي بزكاته التي أخرجها لله تعالى، ومما 
يشهد لذلك:

أ � ما جاء من النهي عن شراء الصدقة والعود فيها، ومن ذلك ما جاء عن عمر 
رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، 
الله عليه و  النبي صلى  يبيعه برخص، فسألت  أن��ه  ف��أردت أن أشتريه، وظننت 
سلم، فقال : )ال تشتره وال تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في 

صدقته كالعائد في قيئه()1( .
وقد أشار ابن القيم إلى علتني ملنع شراء الصدقة: 

الفقير يستحي  إلى استرجاع شيء منها، ألن  األول��ى: أن ُيتخذ ذلك ذريعة 
منه.

لله تعالى بكل طريق  ف��ي ش��يء أخ��رج��ه  ال��َع��ْود  الثانية: قطع طمع نفسه ع��ن 
ليتمّحص اإلخراج لله، وهذا شأن النفوس الشريفة، إذ الَعْود فيه بأي وجه دناءة، 

ولهذا شبهه بالكلب يعود في قيئه خلسته ودناءته)2( .
 ب � حترمي دفع الزكاة ملن تلزمه نفقتهم كالزوجة والولد، وقد ُعِلّل ذلك بأنه 

يحمي ماله بزكاته، ويدفع عن نفسه النفقة، كأنه صرفها لنفسه)3( .

)1( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته، ص242 رقم )1490( واللفظ 
ب��اب كراهة ش��راء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه  له ، ومسلم في صحيحه : كتاب الهبات، 

ص708 رقم )1620(.
)2( إعام املوقعني: 272/5.

)3( بدائع الصنائع: 49/2، والكافي البن عبد البر: ص115، والذخيرة: 141/3، وروض��ة الطالبني: 
210/2، واملبدع: 434/2، وكشاف القناع: 290/2.
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ج � منع املزكي من دفع الزكاة إلى مدينه إذا قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء 
دينه؛ »ألن الزكاة حلق الله تعالى فا يجوز صرفها إلى نفعه«)1( .

وفي التأمني على الديون بهذه الصورة ينتفع املزكي بزكاته من أوجه:
األول: أنه يدفع الزكاة للصندوق حتى يأخذ منه إذا صار غارمًا .

الثاني: أنه قد يصل إليه شيء من أرباح استثمار زكاته بناًء على توزيع جزء 
من الفائض التأميني.

الثالث: أنه يتحقق له بزكاته األمن واالطمئنان من أن يتعثر في السداد، وهذا 
من أهداف االشتراك في التأمني بشكل عام .

وبناًء على انتفاع املزكي بزكاته وفق هذه الصورة من التأمني على الديون فإنها 
ال جتوز شرعًا، وال يكون وضع الزكاة في هذا الصندوق مجزئًا للمزكي املدين.

الترجيح: 
مما تقدم من أدلة ومناقشات يظهر لي � والله أعلم � رجحان االجتاه الثاني، وعدم 

جواز التأمني على الديون بأموال الزكاة بهذه الصورة.
الصورة الثانية:

ال��ت��أم��ني ع��ل��ى دي���ون ال��غ��ارم��ني ع��ن ط��ري��ق م��ؤس��س��ة ال���زك���اة، وذل���ك ب���أن تشترك 
الزكاة،  أم��وال  بأقساط دوري��ة من  التعاوني  التأمني  إح��دى شركات  املؤسسة عبر 
بحيث تكون هذه األقساط جزءاً قليًا من األموال املوجهة لسهم الغارمني، وتودع 
فتصرف  املدينني،  تأمينًا لصالح  املؤسسة، وتصبح  ُيستثمر لصالح  في صندوق 
لهم الشركة إذا ثبت استحقاقهم وعجزهم عن الوفاء، وميكن إجناز ذلك بالتنسيق 
املستفيدين مع  بتمويل  لتقوم  املالية(  التمويل )كاملؤسسات  مع إحدى جهات 

)1( املغني: 106/4 .
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الديون بقصد االستثمار  أن تكون هذه  التأكيد على  التأمني على ديونهم، مع 
والتنمية وليست استهاكية ؛ إذ ُيفترض في مؤسسة الزكاة أنها تكفي املستحقني 

مؤونة احلوائج االستهاكية )الطعام وامللبس واملسكن(.
ويتم ترتيب ذلك عبر منتج تأميني ُتراَعى فيه مؤسسة الزكاة من ناحية األقساط 
واالشتراطات النظامية وتوزيع الفائض عند احلاجة الطارئة، كما ميكن أن تسهم 
شركة التأمني التعاوني في حتمل قدر من املخاطر االئتمانية، على أال حتل محل 
تعثرهم وحتمل  عند  املستفيدين  املدينني  مطالبة  في  ال��زك��اة(  املشترك )مؤسسة 
ديونهم، كما قد تشارك مصادر أخرى في تغذية االشتراكات كاملؤسسات املالية 

واجلهات اخليرية واملؤسسات والصناديق التنموية احلكومية .
وتكون األولوية لديون املستحقني من املسجلني في املؤسسة الزكوية أو اجلمعية 
اخليرية من الفقراء واملساكني، وهم مدينون معينون بأشخاصهم،كما ميكن في 
الغارم  ح��ال وج��ود فائض تغطية دي��ون غارمني آخرين ممن تنطبق عليهم ش��روط 

الذي يستحق الزكاة .
ويظهر لي جواز هذه الصورة ملا يأتي:

ن،  1� هذه الصورة من صور التأمني التعاوني على الديون، إذ متثل الشركة املؤِمّ
ن له،ورغم أن التأمني هو للغارمني، إال أن مؤسسة الزكاة ُتعد  واملؤسسة الزكوية املؤَمّ
وكيلة عنهم في دفع األقساط من الزكاة، واحلصول على التعويضات وتسليمها 
لهم، علمًا بأنه قد ُيتصور في بعض أشكال التأمني أن يكون املستفيد غير دافع 
األقساط، مع أن مؤسسة الزكاة مستفيدة أيضًا من جهة أن تأمني ديون الغارمني 
يعني توفير قدر مما ُيصرف لهم وتوجيهه للمصارف األخرى، وذلك على اعتبار 
أن ما تصرفه املؤسسة لشركة التأمني أقل مما ستصرفه للغارمني لو كان الصرف لهم 

مباشرًة .
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2� أن تصرف مؤسسة الزكاة فيما ُيدفع لها من زكاة وفق املصلحة ُيعد جائزاً 
إذا كانت  لها دفعًا للمستحق، فهي وكيلة عن املستحقني خاصة  الدفع  باعتبار 
تعمل وفق تخويل رسمي أو تضع ملفات خاصة لكل مستحق بحيث ُيعد ذلك 
وكالة مباشرة لهذه املؤسسة الزكوية في قبض أموال الزكاة والتصرف فيها حسب 
املصلحة . وهي بهذا مبثابة الساعي )العامل على الزكاة( الذي نص الفقهاء على 
أن الدفع له أو لإلمام إخراج مجزيء للزكاة، بل إنه الساعي ميكن أن يأخذ الزكاة 

ولو مع غيبة صاحبه وجتزيء نية الساعي عن املزّكي)1( .
3� أن استثمار أموال الزكاة من قبل مؤسسة الزكاة )أو وكيلها املتمثل في إدارة 
التأميني من االستثمار اجلائز كما تقدم ؛ ألنه عن  الشركة( في هذا الصندوق 
طريق اجلهة املخولة بقبض الزكاة والتصرف فيها وفق املصلحة، وال ُيعد تأخيرها 
منافيًا للفورية في إخراج الزكاة؛ ذلك أن الفورية املطلوبة هي في إخراج املزكي 
لزكاته وعزلها عن ماله وتسليمها للمستحق أو وكيله )اجلمعية اخليرية األهلية(  

أو للساعي )مؤسسة الزكاة الرسمية( .
4� أن ه��ذه الصورة تسهم في زي��ادة أم��وال الزكاة بتنميتها، كما أنها تشرك 
شركة التأمني في حتمل مخاطر ديون املستحقني، كما أنها تفسح املجال ملواساة 
ع��ن االستثمار، ففيها مصالح  الناشئة  التأمني  ف��وائ��ض  ع��ن طريق  آخ��ري��ن  غ��ارم��ني 

عظيمة، وليس فيها منافاة ظاهرة ألحكام الزكاة وقواعدها .
ويظهر إسهام هذه الصورة في اجلانب االستثماري للزكاة من وجهني:

أ � أن ه����ذه ال���دي���ون ت���ه���دف ل��ت��وظ��ي��ف امل��دي��ن��ني ف���ي االس��ت��ث��م��ار وال��ت��ن��م��ي��ة ال 
االستهاك.

)1( بدائع الصنائع: 37/2، والبحر الرائق: 248/2، والكافي البن عبد البر: ص99، والتاج واإلكليل: 
وال��ف��روع: 420/2، وكشاف   ،405/1 : املطالب  وأس��ن��ى  الطالبني: 238/2،  وروض���ة   ،359/2

القناع: 259/2 .
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� أن أم���وال ال��زك��اة امل��دف��وع��ة لهذا ال��ص��ن��دوق يتم استثمارها م��ن قبل جهة  ب 
متخصصة )شركة التأمني(، وهذا يسهم في زيادتها ومنائها .

5� تقدم أن من أحكام التأمني التعاوني ضرورة فصل حساب املشتركني حملة 
التأكيد  التأمني، مع  الزكاة( عن حساب املساهمني في شركة  الوثائق )مؤسسة 
التأميني حق خاص باملشتركني، وال ينال الشركة منه إال بقدر  على أن الفائض 
عملها وخدماتها، وبناًء عليه فإن االشتراكات الزكوية التي تدفعها مؤسسة الزكاة 
ال تذهب لغير املستحق، بل تبقى في حساب املشتركني إلى أن ُتصرف ملن يصبح 
غارمًا، أو تعود ملؤسسة الزكاة كأرباح لاستثمار، وُيستثنى من ذلك ما تأخذه 
الشركة من رسوم على إدارة عمليات التعويض واالستثمار وغيرها من اخلدمات. 
ولضمان جناح مثل هذه الصورة ميكن اشتراك عدة مؤسسات وجمعيات خيرية 
في هيئة واحدة للمشتركني، كما ميكن أن تتخصص بعض شركات التأمني في 
هذا املجال الذي يستهدف ديون والتزامات الشرائح منخفضة املاءة املالية بناًء 
عل اشتراكات مقدمة اجلهات اخليرية وغيرها، خاصة أن هذه اجلهات ال تقدم إال 

جزءاً قليًا من أموال الزكاة حتى ال يخل ذلك ببقية املصارف.
وم��ا ت��ق��دم ه��و م��ج��رد ط��رح ن��ظ��ري ق��د ال ي��ك��ون ق��اب��ًا للتطبيق ب��ه��ذه الصورة، 
وميكن إنضاجه وتعديله من قبل اخلبراء في مجالي التأمني والتمويل ومبا ال يخالف 
األحكام والضوابط الشرعية، مع إمكانية االستفادة من البدائل التي ُطرحت في 

آخر املبحث السابق كمصادر لتمويل محفظة املشتركني )حملة الوثائق( .
على أن األحوط واألبعد عن املخاطرة بأموال الزكاة أن يتم متويل احملتاجني من 
لة )الدائنة( ؛  مصادر أخرى أو يتم التأمني على ديونهم من قبل املؤسسات املمِوّ

ألن األصل أن الدائن هو املستفيد من التأمني في حال تعثر املدين في السداد .
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وجتدر اإلشارة في هذا اخلصوص إلى جتربة شركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني 
لكن  األصغر)1(،  التمويل  عمليات  لتأمني  منتجًا  ال��س��ودان، حيث طرحت  ف��ي 
امل��ص��ارف )الدائنة(  دف��ع  املنتج على  إذ يقوم  بالزكاة،  له عاقة  املنتج ليس  ه��ذا 

اشتراكات للشركة لتأمني ديون املستفيدين من املتمولني في مشاريع صغيرة .

)1( انظر هذه التجربة في بحث )تأمني الدين والضمان( لعثمان الهادي إبراهيم ضمن أبحاث ندوة البركة 
الثاثني: ص163.
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املبحث الرابع
زكاة الفائض التأميني

ُيعد الفائض التأميني من خصائص التأمني التعاوني، أما في التأمني التجاري 
فإنه يسمى ربحًا تأمينيًا وإي��راداً خاصًا بالشركة، حيث تعده )أو أغلبه( ملكًا 
التأمني  فإن شركة  التعاقد واستام األقساط  أرباحها، ومبجرد  إلى  خاصًا ُيضاف 

التجاري تتملكها وتصبح عوضًا في مقابل التزام الشركة بالتعويض)1( .
وملعرفة حكم زكاة الفائض التأميني ال بد من تصويره ببيان تعريفه وتكييفه 

ومكوناته وكيفية توزيعه، وسأشير إلى ذلك بإيجاز فيما يأتي .
تعريف الفائض التأميني:

 � ال��ري��اض )ش��وال 1431ه����  املنعقد في  التعاوني  للتأمني  الثاني  امللتقى  ع��رف 
أكتوبر 2010م( الفائض التأميني بأنه : » ما يتبقى من موارد صندوق املشتركني 
)املستأمنني( وعوائدها بعد خصم املصروفات والتعويضات«، ونحوه ما جاء في 
املعيار رقم )26(، مع التأكيد على أنه ليس ربحًا، وإمنا يسمى )الفائض( )2(، 

وقد ُيعبر عنه بصافي الفائض التأميني.
)ربيع  الكويت  ف��ي  املنعقد  التكافلي  للتأمني  الثاني  وث��اق  مؤمتر  ع��رف  كما 
األول 1428ه� � إبريل 2007م( الفائض التأميني بأنه: »ما تبقى من االشتراكات 
تتعلق  التي  االحتياطيات  وجتنيب  واملصروفات  التعويضات  أداء  بعد  وعوائدها 

باألخطار واملخصصات الفنية املتعلقة بصندوق حملة الوثائق« .
وق��د أّك��دت جميع ال��ق��رارات والفتاوى ال��ص��ادرة بهذا الشأن على أن الفائض 

)1( بحث )الفائض التأميني في شركات التأمني التكافلي اإلسامي( للدكتور علي القره داغي )ضمن 
أبحاث ملتقى التأمني الثاني الذي نظمته الهيئة اإلسامية العاملية لاقتصاد والتمويل( : ص6 .

)2( معيار التأمني اإلسامي � ملحق )ج( التعريفات: ص376 .
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ملك خاص بحساب املشتركني )حملة الوثائق(، ولهم حق التصرف فيه، وليس 
للمساهمني حق فيه؛ إذ إنهم حصلوا على نصيبهم قبل ذلك في مقابل عمليات 

التأمني واالستثمار.
تكييفه الفقهي:

انطاقًا من التكييف العام لعقد التأمني التعاوني ميكن تكييف الفائض التأميني 
على عدة أوجه أشهرها :

1� أنه التزام بالتبرع، حيث يلتزم املشتركون بتقدمي أقساط التأمني وعوائدها 
تبرعًا حلماية مجموعهم ودفع التعويضات عند وقوع اخلطر، بحيث يتكون من 

هذه االشتراكات صندوق التأمني .
2� الَنّهد، وأصله ما جاء في صحيح البخاري : »باب الشركة في الطعام والنهد 
والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة ملَِا لم ير املسلمون في 
النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران 
ال��ت��ع��اون واقتسام  ال��ت��ي حت��ث على  ث��م أورد فيه بعض األح��ادي��ث  التمر«)1(،  ف��ي 

الطعام.
قال ابن حجر: »وأما الّنهد فهو بكسر النون وبفتحها: إخراج القوم نفقاتهم 
على قدر عدد الرفقة، ... وقال ابن سيده: النهد العون،...وقال ابن التني: قال 
جماعة: هو النفقة بالسوية في السفر وغيره، والذي يظهر أن أصله في السفر، 
وقد تتفق رفقة فيضعونه في احلضر كما سيأتي في آخر الباب من فعل األشعريني، 
وأنه ال يتقيد بالتسوية إال في القسمة، وأما في األكل فا تسوية الختاف حال 

اآلكلني«)2( .

)1( صحيح البخاري: كتاب الشركة: ص401 .
)2( معيار التأمني اإلسامي � ملحق )ج( التعريفات: ص376 .
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نفقتهم جميعًا، بحيث  السفر  ف��ي  ال��ق��وم  أن يخرج  النهد على  وت��ق��وم فكرة 
يخرج كل واحد مبقدار ما دفعه صاحبه، إال أنهم يختلفون في االستهاك، وفي 
آخر السفر يوّزع عليهم أو يّدخرونه لسفرة أخرى، وهذا يشبه الفائض التأميني 

متامًا)1( .
التعاون  القائم على  التبرع)2(  التعاوني يقوم على  التأمني  وبناًء على أن عقد 
واالشتراك في درء آثار املخاطر؛  فإنه يقبل التقييد بالشروط، كما أن الغرر مغتفر 

في عقود التبرعات كما هو مقرر عند كثير من الفقهاء)3( .
3� تكييف صندوق املشتركني على أنه وقف له شخصيته االعتبارية املستقلة 

عن املساهمني واملشتركني .
األم��وال ويستثمرها وميّلكها،  الشخصية ميكن للصندوق أن يتملك  وبهذه 
وللهيئة املشرفة عليه التصرف في الفائض التأميني في نهاية السنة املالية وفق ما 
تقتضيه املصلحة واللوائح املنظمة لعمله، وميكن أن ُيعاد كله أو بعضه للمشتركني 

في الصندوق في نهاية الفترة املالية)4( .

التي عقدت في  التمويل الكويتي  الثالثة لبيت  التكييف للندوة  القره داغ��ي هذا  )1( قدم الدكتور علي 
الكويت في املدة 6-1413/11/8ه��� ، وانظر: معيار التأمني اإلسامي: ص375 ، وبحث د.القره 

داغي في أبحاث امللتقى الثاني للتأمني التعاوني : ص7 .
الثاني  امللتقى  ول��ذا فقد ج��اء في توصيات  إش��ك��ال؛  فيه  احمل��ض  التبرع  التعاوني على  التأمني  )2( تكييف 
له  تبرعا محضا وال معارضة محضة، بل  التعاوني ال يعد  للتأمني  املكون  التعاوني: »التعاون  للتأمني 
معنى مستقل أساسه التعاون واالشتراك في درء آثار املخاطر؛ ولذا فإن معنى التبرع الذي يتردد عند 
مناقشة التأمني التعاوني إمنا هو ذلك املعنى املتعلق بالنظر إلى األثر على مجموع املشتركني )املستأمنني( 

وليس بالنظر إلى نية كل فرد وال اجلزاء األخروياملرتبط بذلك«.
)3( وهذا مذهب املالكية واختيار شيخ اإلسام ابن تيمية وابن القيم. انظر: بداية املجتهد: 329/2، والذخيرة: 

243/6، والفروق للقرافي: 151/1 ، ومجموع الفتاوى: 270/31 ، وإعام املوقعني: 207/3.
)4( بحث )تأصيل التأمني التكافلي على أساس الوقف( للدكتور تقي العثماني ضمن أبحاث الندوة السادسة 
الشبيلي ضمن  الوقف( د.يوسف  التكافلي من خ��ال  البركة، وبحث )التأمني  ن��دوات  والعشرين من 

أبحاث امللتقى األول للتأمني التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسامية العاملية لاقتصاد والتمويل: ص9.
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وينبني ذلك على جواز وقف النقود، وجواز انتفاع الواقف بوقفه بالشرط، وما 
ُيصرف للوقف ال يكون وقفًا، بل هو مملوك للوقف، وكذلك ما ُيدفع للصندوق 
ل��ه، فا مينع ذل��ك من صرفه في أعمال  من اشتراكات ليس وق��ف��ًا، بل هو مملوك 

التأمني أو توزيعه على املشتركني)1( .
مكونات الفائض التأميني:

كما تقدم في تعريفه فإن الفائض التأميني هو نتاج اآلتي:
1� أقساط التأمني املكتتبة .

2� نصيب حملة الوثائق من أرباح استثمار فائض أقساط التأمني .
3� يتم خصم املصروفات اإلدارية ونصيب الشركة من املطالبات وأقساط إعادة 

التأمني واالحتياطيات الفنية من إجمالي الدخل)2( . 
التصرف في الفائض التأميني

مي��ك��ن أن ي��ت��م ال��ت��ص��رف ف���ي ال��ف��ائ��ض ال��ت��أم��ي��ن��ي ب���ع���دة ص����ور حت��ق��ق املصلحة 
للمشتركني، ومن هذه الصور :

1� تكوين االحتياطيات واملخصصات، واالحتياطيات: هي املبالغ احملتجزة من 
مالية  أعباء  للشركة ملساندتها في مواجهة  املالي  املركز  لتدعيم  الصافية  األرب��اح 
محتملة،واملخصصات: هي املبالغ املستقطعة من اإليرادات لعدة أغراض كمقابلة 
إهاك أو جتديد األصول الثابتة، أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل،أو مقابلة التزام 

أو خسائر محتملة.
2� التبرع بالفائض أو جزء منه جلهة خيرية .

)1( بحث )نظام التأمني التكافلي من خال الوقف( للدكتور عبد الستار أبو غدة ضمن ندوة )التأمني 
التعاوني من خال الوقف( � ماليزيا مارس 2008: ص9.

)2( التأمني اإلسامي للقره داغي: ص333 .
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وال شك أن توزيع الفائض على جهة خيرية هي الصورة األنقى واألبعد عن 
شائبة املعاوضة في التأمني التعاوني)1( .

3� تخفيض االشتراكات في السنة التالية .
4� استثمار الفائض التأميني .

5� توزيع الفائض أو جزء منه على املشتركني .
6� عند تصفية الشركة ُيصرف الفائض في وجوه اخلير)2( .

املصلحة،  فيه  م��ا  ي��ق��ررون  فإنهم  للمشتركني  مم��ل��وك  ال��ف��ائ��ض  أن  إل��ى  وبالنظر 
ويكون ذلك عبر هيئة املشتركني )إن وجدت( أو هيئة الرقابة الشرعية .

طرق توزيع الفائض التأميني على املشتركني:
نص املعيار الشرعي اخلاص بالتأمني اإلسامي فيما يتعلق بتوزيع الفائض على 
أن��ه ف��ي ح��ال ت��وزي��ع الفائض أو ج��زء منه على حملة الوثائق يتم ب��إح��دى الطرق 

اآلتية، على أن ينص على الطريقة املختارة منها في اللوائح، وهي:
1-التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بني من حصل على 
تعويضات خال الفترة املالية ومن لم يحصل على تعويضات خال الفترة ذاتها.

2-التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصًا خال 
الفترة املالية، دون من حصلوا على تعويضات.

)1( صدر عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيان توضيحي عن التأمني التعاوني جاء فيه: 
تبرعات من  ال��ذي يتكون من  التعاوني، وه��و  التأمني  العلماء بجواز  ق��رار من هيئة كبار  »كما ص��در 
احملسنني ، ويقصد به مساعدة احملتاج واملنكوب ، و ال يعود منه شيء للمشتركني - ال رؤوس أموال ، 

وال أرباح ، وال أي عائد استثماري - ألن قصد املشترك ثواب الله مبساعدة احملتاج » .
)2( انظر: معيار التأمني اإلسامي: ص365، وبحث )تطبيقات التصرف في الفائض التأميني( للدكتور 

أحمد السعد ضمن أبحاث امللتقى الثالث للتأمني التعاوني: ص61.
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لهم خال  املدفوعة  التعويضات  بعد حسم  الوثائق  حملة  على  3-ال��ت��وزي��ع 
الفترة املالية.

4-التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للشركة)1(.
زكاة الفائض التأميني:

س��ب��ق أن ال��ف��ائ��ض ال��ت��أم��ي��ن��ي ُي����راد ب��ه م��ا يتبقى م��ن م����وارد ص��ن��دوق املشتركني 
امل��ص��روف��ات وال��ت��ع��وي��ض��ات، وه��و ح��ق خاص  )املستأمنني( وع��وائ��ده��ا بعد خصم 
باملشتركني حملة الوثائق، وال ُيعد فائضًا إال بعد خصم املصروفات اإلدارية ونصيب 
الشركة من املطالبات وأقساط إعادة التأمني واالحتياطيات الفنية، كما أنه ال يتحقق 
إال بعد دفع التعويضات واملصروفات وجتنيب االحتياطيات واملخصصات؛ وهذه 
العناصر ُينظر لزكاتها على حدة، وإذا كانت هذه العناصر متعلقة بصندوق حملة 

الوثائق فإن ما وجب فيها من زكاة ُيخرج من الصندوق نفسه .
والفائض إما أن يتم توزيعه، وإما أن يصدر قرار بتوزيعه، وإما ال ي��وّزع على 

املشتركني، وفيما يأتي حكم زكاة كل حالة :
زكاة الفائض التأميني املوَزّع:

إذا وزع الفائض أو جزء منه على املشتركني حملة الوثائق فإن من يأخذ نصيبه 
من الفائض يضمه لوعائه الزكوي ويخرج زكاته مع بقية أمواله كشأن ما يستفيده 

من أموال)2( .
وهو ما جاء في توصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعاصرة)3( .

)1( معيار التأمني اإلسامي: ص367.
)2( التأمني اإلسامي للقره داغي: ص333.

)3( انظر: أبحاث وأعمال الندوة الثامنة: ص448، وبحث د.وهبة الزحيلي في هذه الندوة:  )ص358(.
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وقد نص قرار هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية على ما يأتي: »ترى 
الهيئة أن الفائض التأميني إذا مت توزيعه على حملة الوثائق فإن حامل الوثيقة يضم 

الفائض لوعائه الزكوي ويخرج زكاته«)1( .
ويظهر لي أن اإلشارة إلى حكم الفائض املوّزع من باب البيان للمشتركني الذين 
قد يجهلون هذا احلكم، وإال فإن تسمية ما مت توزيعه وقبضه املشتركون فائضًا 
ليس دقيقًا؛ إذ إن هذا النصيب املوزع أصبح في ملك املشترك كبقية األموال التي 

قبضها ألي سبب آخر، وال ُيسمى فائضًا إال باعتبار أصله .
زكاة الفائض الذي صدر قرار بتوزيعه:

قد يصدر قرار بتوزيع جزء من الفائض على املشتركني، لكنه لم يوزع بعد فا 
ي��زال في احلساب العام للوعاء التأميني، ولم يقبضه املشتركون، وه��ذا اجل��زء قد 
ال ُيسمى فائضًا ؛ ملا تقدم أن الفائض هو ما يتبقى بعد خصم جميع املصروفات 
والتعويضات واملخصصات واالحتياطيات، وما تقرر توزيعه على املشتركني قد 

يدخل في املصروفات.
ق���رار بتوزيعه جت��ب زكاته)2(، وال يخالف ف��ي ذلك  ال���ذي ص��در  وه���ذا اجل���زء 
حتى من يقول بعدم وجوب زكاة الفائض؛ وذلك ألن هذا اجلزء قد تعنّي مالكه، 
وملك صاحبه عليه مستقر مع انتفاعه به وبأرباحه، وهذا يدل على حتقق شرط 
متام امللك، فتجب زكاته على املشتركني إذا اكتملت شروط وجوب زكاته، ومن 
ذل��ك مضي احل��ول على املبلغ م��ن ح��ني ص��دور ال��ق��رار ول��و ل��م يتم قبضه م��ن قبل 

مستحقه .

)1( اجتماع الهيئة رقم 2012/2 بتاريخ 23 جمادي الثانية 1433ه� � 14 مايو 2012م .
الثاني  امل��ؤمت��ر   ، اإلس��ام��ي( ألحمد محمد صباغ  للتأمني  العملي  والتطبيق  الشرعي  )ال��ط��رح  بحث   )2(

للمصارف واملؤسسات املالية اإلسامية 12-2007/3/13 دمشق – سورية.
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زكاة الفائض الذي لم يصدر قرار بتوزيعه:
اختلفت نظرة الفقهاء والباحثني حياله الفائض غير املوزع، وفي زكاته خاف 

على قولني)1( :
القول األول: وجوب زكاته .

وه����ذا أح���د ال���رأي���ني ل��ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة ال��ش��رع��ي��ة ل��ش��رك��ة ال��ت��ك��اف��ل ال��دول��ي��ة )مايو 
2012م)2( .

امل��ع��اص��رة )إبريل  ال��زك��اة  الثامنة لقضايا  ال��ن��دوة  ف��ي  امل��ش��ارك��ني  واخ��ت��اره بعض 
1998م()3(، كما اختاره بعض الباحثني في مؤمتر )التأمني التعاوني( املنعقد في 

األردن )إبريل 2010م()4( .
القول الثاني: عدم وجوب زكاته .

وهذا ما جاء في معيار الزكاة )رقم 35 � اُعتمد في نوفمبر 2008م(، إذ نص 
على ما يأتي: »بناء على ما ورد في معيار التأمني بأن اشتراكات حملة الوثائق 
أن صندوق  بالقسط،  تبرع  املشترك  وأن  مستقلة،  مالية  ذم��ة  له  تكون صندوقًا 
ال��وث��ائ��ق )ال��ف��ق��رات 2، 5/5 م��ن معيار  ال��ف��ائ��ض حلملة  ب��رد  ال��ت��أم��ني ليس ملتزمًا 

التأمني( فإن محفظة التأمني ال زكاة فيها«)5( .

)1( جتدر اإلشارة إلى التفاوت الزمني بني هذه األقوال ، إذ يفصل بني بعضها أكثر من خمسة عشر عامًا، 
وفي هذه املدة تطورت صناعة التأمني التعاوني مع احتمال تغير االجتهاد؛ ولذا رأيت أن من املناسب 

تأريخ األقوال عند عرضها.
)2( اجتماع الهيئة رقم 2012/2 بتاريخ 23 جمادي الثانية 1433ه� � 14 مايو 2012م ، وجاء في قرار 

الهيئة: »الرأي الثاني: أنه يجب على الشركة إخراج الزكاة عن الفائض التأميني إذا لم يوزع« .
)3( اختاره بعض املناقشني كالشيخ عبد الله بن منيع )أعمال الندوة الثامنة: ص417( ،  .

)4( بحث د.الصادق الغرياني )التأمني التعاوني: التصفية والفائض(: ص21 .
)5( معيار الزكاة )رقم35( : ص479 .
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إذ  1998م()1(،  )إبريل  املعاصرة  الزكاة  لقضايا  الثامنة  الندوة  إليه  وانتهت 
نصت توصياتها على : »ال جتب الزكاة في أموال املستأمنني في شركات التأمني 
ال��ع��ام«، واخ��ت��اره بعض  أن��ه��ا مخصصة للصالح  إل��ى  ن��ظ��راً  التبادلي )اإلس��ام��ي( 

الباحثني في هذه الندوة)2( .
املنعقد في األردن  التعاوني(  الباحثني في مؤمتر )التأمني  اختاره بعض   كما 

)إبريل 2010م()3( .
األدلة:

أدلة القول األول )وجوب الزكاة(:
إليه عوائد تلك  الوثائق، وُتضاف  ُيستثمر لصالح حملة  الفائض  ه��ذا  أن   �1
االستثمارات، وهو مملوك لهم على الشيوع، فا ميكن أن متر عليه السنوات دون 

أن ُيزّكى)4(.
2� أن الفائض التأميني غير املوّزع في حكم املخصص الذي جتب زكاته)5( .

التأميني واملخصص  الفائض  الشبه بني  ببيان وجه  الدليل  وميكن توجيه هذا 
وحكم زكاة املخصص.

)1( توصيات الندوة: ص448.
)2( كالدكتور وهبة الزحيلي في بحثه )أعمال الندوة الثامنة: ص358( .

)3( اختاره د.عدنان العساف في بحثه )الفائض التأميني(: ص ، ود.يوسف الشبيلي في بحثه )الرقابة 
الشرعية على شركات التأمني التعاوني( بناًء على تخريج صندوق التأمني على الوقف: ص18، واختاره 
في بحثه )التأمني التكافلي من خال الوقف( في امللتقى األول للتأمني التعاوني: ص29، كما اختاره 
الفقه  السادسة عشرة ملجمع  ل��ل��دورة  املقدم  األم���وال املجمدة(  النشمي في بحثه )زك��اة  أ.د. عجيل 

اإلسامي الدولي )إبريل 2005( .
)4( عن رأي هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية في اجتماعهارقم 2012/2 بتاريخ 23 جمادي 

الثانية 1433ه� � 14 مايو 2012م .
)5( املصدر السابق .
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أجل  اإلي���رادات من  بيان  ل على  حُتَمّ التي  التقديرية  املبالغ  واملخصصات هي 
مواجهة النقص الفعلي في قيمة املوجودات الثابتة، أو اخلسارة املؤكدة أو احملتملة 
التزامات أو خسارة مؤكدة أو محتملة  امل��وج��ودات املتداولة، أو مواجهة أي  في 

احلدوث)1( .
ورغم اختاف الفائض التأميني عن املخصص في مصدره ومآله وأكثر أحكامه 

إال أن ذلك ال مينع من اإلشارة إلى بعض أوجه الشبه بينهما:
أ � أن املخصص عبارة عن مبلغ محتجز )مجنب(، وكذلك الفائض التأميني 
ف��األص��ل فيه إب��ق��اؤه ف��ي محفظة ال��ت��أم��ني، وأم���ا م��ا يتم توزيعه ف��إن��ه ي��خ��رج بذلك 
ع��ن م��ف��ه��وم ال��ف��ائ��ض، وق���د ت��ق��دم أن ال��ف��ائ��ض م��ا يتبقى ب��ع��د خ��ص��م املصروفات 

والتعويضات.
ب � أن من أهم أه��داف املخصصات مواجهة االلتزامات واخلسائر املستقبلية 
احملتملة، وكذلك الفائض التأميني فإنه يتم إبقاؤه واحتجازه ملواجهة التعويضات 

احملتملة لتغطيتها .
ورغ��م اخل��اف في زك��اة املخصصات بأنواعها، إال أن األق��رب أن األص��ل عدم 
حسمها من الوعاء الزكوي إال ما كان منها في مقابل التزامات حالة فإنها حُتسم، 
أما املخصصات االحتمالية فإنها ال حُتسم؛ ألنها مملوكة ملكًا تامًا، وقد مت جتنيبها 

باختيار الشركة)2( .
وبناًء على ما تقدم فإن الفائض التأميني جتب زكاته، وأما املطالبات والتعويضات 

احلالة فإنها حُتسم علمًا بأنها ال ُتعد من الفائض أصًا .

)1( دليل اإلرشادات حلساب زكاة الشركات : ص31، ومحاسبة الزكاة للدكتور فؤاد املليجي: ص270.
امل��ع��اص��رة: ص36، وبحث  ال��زك��اة  ال��ن��دوة احل��ادي��ة عشرة لقضايا  ف��ي  ال��دك��ت��ور الصديق الضرير  )2( بحث 
)األس��س احملاسبية واملعاجلات الزكوية للمخصصات( للدكتور عصام أبو النصر، وبحث )زك��اة املال 

العام وشرط امللك والنماء( للباحث في ندوة البركة الثانية والثاثني: ص198.
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أدلة القول الثاني )عدم وجوب الزكاة(:
1� أن أموال املستأمنني )املشتركني( مخصصة للصالح العام،وليس لها مالك 

معني؛ لذا ال جتب فيها الزكاة)1( .
العام،  التأميني مخصص للصالح  الفائض  بأنه ال يسلم أن  وميكن أن ُيجاب 
ب��ل ه��و مملوك حلملة ال��وث��ائ��ق، وق��د تقدم التأكيد على ذل��ك ف��ي م��ب��اديء التأمني 
التعاوني، حتى إن املخالف يسميه )أموال املستأمنني(، وهذا إقرار مبلكيتهم لها، 

وإذا كان لها مالك معني وجب أن ُتزكى .
2� أن م��ن ش��روط وج��وب ال��زك��اة مت��ام امل��ل��ك، وذل��ك ب��أن يكون امل��ال مملوكًا له 
التأميني  التصرف فيها(، والفائض  العني والقدرة على  رقبًة ويداً)2( )أي ملك 
ليس كذلك، فاملشتركون وإن كانوا ميلكونه رقبًة، إال أنهم ال يحوزونه يداً، وال 
يستطيعون التصرف فيه بأي نوع من التصرفات، فقد التزموا جميعًا أال ُتصرف 

اشتراكاتهم إال في تعويض املتضرر منهم)3( .
وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:

أ � ال ُيسلم بأن املشتركني ال ميكنهم التصرف في الفائض بأي تصرف، ذلك 
أنه مملوك لهم، ولهم حق التصرف فيه، أو توزيعه أو جزء منه، وإمن��ا يقرر ذلك 

هيئة الرقابة الشرعية أو إدارة الشركة بالوكالة عنهم .
ب � إن من أبرز عامات التصرف في املال االنتفاع به وتنميته، وهذا حاصل 
للمشتركني فيما يتبقى من أقساطهم، إذ ُيستثمر لصاحلهم، وقد ُيوزع أو جزء 

منه عليهم، وهذا يدل على انتفاعهم بهذه األقساط .

)1( توصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعاصرة: ص448.
)2( بدائع الصنائع : 9/2، والبحر الرائق : 218/2. 

)3( بحث )الفائض التأميني( للدكتور عدنان العساف ضمن مؤمتر التأمني التعاوني في األردن: ص19
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 3� أن اشتراكات حملة الوثائق تكّون صندوقًا له ذمة مالية مستقلة)1(، وهذا 
الصندوق يكَيّف على أساس الوقف، فيكون لألموال )الفائض( حكم الوقف، 
وبناًء على أن الوقف يخرج عن ملك الواقف وال يدخل في ملك املوقوف عليه 
كما هو الراجح عند الفقهاء)2(، فكذلك صندوق االشتراكات مبا فيه من أموال 
أم��وال��ه زك��اة ال على  ليس ملكًا للمشتركني وال إلدارة الشركة؛ ول��ذا فليس في 

املشتركني وال على املساهمني)3( .
وميكن أن ُيجاب مبا يأتي:

� ال ُيسلم بتكييف التأمني التعاوني على الوقف وأن الفائض التأميني ُيعد  أ 
ملكًا للصندوق الوقفي؛ وذلك ملا يأتي:

� أن ال��وق��ف ال ب��د فيه م��ن حتبيس األص���ل، وف��ي ص��ن��دوق االش��ت��راك��ات ق��د يتم 
ص��رف جميع م��ا فيه بدليل وج��ود العجز أح��ي��ان��ًا، ف��ا يبقى ش��يء م��ن رأس مال 

الصندوق الوقفي، وهذا ينافي أحكام الوقف .
باالستدانة  يتعلق  فهو  لالتزامات  الوقف  في حتمل  الفقهاء  ُنقل عن  ما  وأم��ا 
على الوقف عند احلاجة مع بقاء الوقف بأصله؛ ومن أشهر ما ذكروه من حاجات: 
أن األصل  أص��ل موجود، وال يعني  استدانة على  القائم)4(، فهي  الوقف  عمارة 

املوقوف قد يزول متامًا، وال يبقى إال بشكل جتريدي ذهني!!.

)1( معيار الزكاة )رقم35( : ص479 .
)2( وهذا هو املشهور عند احلنفية واألظهر عند الشافعية: انظر: بدائع الصنائع: 221/6، والبحر الرائق: 

223/5،  وروضة الطالبني: 343/5، ومغني احملتاج: 389/2.
للتأمني  األول  امللتقى  أبحاث  الشبيلي ضمن  الوقف( د.يوسف  التكافلي من خال  )3( بحث )التأمني 

التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسامية العاملية لاقتصاد والتمويل: ص30.
القناع:  وك��ش��اف   ، واإلن���ص���اف: 460/16   ، ال���رائ���ق: 227/5  وال��ب��ح��ر  ال��ق��دي��ر: 240/6،  ف��ت��ح   )4(

.267/4
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ومما يدل على أن االستدانة على الوقف ال تدل على وجود ذمة مالية خاصة به أن 
بعض فقهاء احلنفية نصوا على ذلك، فقال ابن عابدين: »قوله )ال جتوز االستدانة 
على الوقف( أي إن لم تكن بأمر الواقف، وهذا بخاف الوصي فإن له أن يشتري 
ْين ال يثبت ابتداًء إال في الذمة، واليتيم له  لليتيم شيئًا بنسيئة با ضرورة؛ ألن الَدّ

ذمة صحيحة، وهو معلوم فُتتصور مطالبته، أما الوقف فا ذمة له«)1( . 
� أن واقع املشتركني أنهم يقصدون من االشتراك في شركة التأمني االنتفاع بدفع 
التعويضات عند وقوع اخلطر فضًا عن احلصول على بعض التوزيعات من الفائض 

وأرباحه باعتباره ملكًا لهم، وهذا ما اختارته املجامع والهيئات العلمية .
ب � على فرض أنه يكون وقفًا فإنه من الوقف على معينني وهم حملة الوثائق)2(، 
املالكية أن املوقوف جتب زكاته على واقفه ولو على غير معني)3(، وعند  وعند 
املوقوف على معني جتب زكاته على  أن  الشافعية:  احلنابلة ومقابل األص��ح عند 
لصاحلهم،  ُيستثمر  الصندوق  في  وم��ا  معينون،  واملشتركون  عليه)4(،  امل��وق��وف 

فدل على وجوب زكاته عليهم ولو قبل قبضه.
4� أن املشتركني قد  تبرعوا باألقساط)5(، وهذا شأن التأمني التعاوني، فا جتب 

فيها الزكاة كسائر أموال التبرعات العامة)6(  .

)1( حاشية ابن عابدين: 657/6.
للتأمني  األول  امللتقى  أبحاث  الشبيلي ضمن  الوقف( د.يوسف  التكافلي من خال  )2( بحث )التأمني 

التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسامية العاملية لاقتصاد والتمويل: ص9.
)3( التاج واإلكليل: 331/2، ومنح اجلليل: 76/2، وحاشية الدسوقي: 485/1.

)4( املجموع: 305/5، ومغني احملتاج: 409/1، واإلنصاف : 315/6، وكشاف القناع: 170/2 .
)5( معيار الزكاة )رقم35( : ص479 .

)6( بحث د.الزحيلي في أعمال الندوة الثامنة: ص358 .
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وق��د ت��ق��دم أن ت��ق��دمي االش��ت��راك��ات ال ي��ق��وم على ال��ت��ب��رع احمل���ض، ب��ل فيه معنى 
ل��م يعلموا أنهم  ل��و  ب��ه��ذه األق��س��اط  امل��ش��ت��رك��ون  امل��ع��اوض��ة؛ إذ ال ميكن أن يتبرع 

سينتفعون بها عند احلاجة، وهذا يقّوي تزكيتها .
5� أن الصندوق ال يلتزم بإعادة الفائض)1(، وعليه فإن ملك املشتركني للفائض 

ليس مستقراً ؛ ألنه قد ال يرجع إليهم .
وميكن أن ُيجاب مبا  تقدم في مباديء التأمني التعاوني، ومنها النص على أن 
الفائض ملك خاص بحساب املشتركني )حملة الوثائق(، ولهم حق التصرف فيه 

واالنتفاع بأرباحه .
الترجيح:

مما تقدم من أدلة ومناقشات يظهر لي رجحان القول األول وهو وجوب زكاة 
الفائض، وذلك ملا يأتي:

أواًل: أن من شروط وجوب الزكاة متام امللك، وهذا الشرط له أوصاف يحصل 
إلى هذه األوص��اف ومدى  امللك ومتامه)2(، وفيما يلي أشير  مبجموعها اكتمال 

حتققها في الفائض التأميني :
 1ـ تعيني املالك :

وذل��ك ب��أن يكون امل��ال��ك محصوراً غير مبهم ف���رداً ك��ان أو جماعة، ف��ا جتب 
الزكاة في اململوك لغير معني ألنه ال يتحقق التمليك منه . وهذا الوصف متحقق 
لهم  للمشتركني، وه��و مملوك  الفائض ملك  أن  التأميني، فقد تقدم  الفائض  في 

على الشيوع، وهم معينون من خال العقود املوقعة معهم .

)1( معيار الزكاة )رقم35( : ص479 .
)2( بحث الدكتور محمد عثمان شبير في الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة: ص258، وانظر 

بحث )زكاة املال العام وشرط امللك والنماء( للباحث في ندوة البركة الثانية والثاثني: ص175.
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2ـ استقرار امللك :
ومعنى ذلك أن يكون ملك مالك املال ثابتًا غير معرض لإلسقاط كتلف محل 

امللك أو تسلط غير املالك عليه أو إبطاله.
م��ن أشهر  ل��ه  املشتركني  التأميني، فملك  الفائض  ف��ي  ال��وص��ف متحقق  وه��ذا 
ت��ق��وم عليها ه��ذه الصناعة بحسب م��ا ص��در من  ال��ت��ي  التعاوني  ال��ت��أم��ني  م��ب��اديء 

قرارات وفتاوى، وليس هذا امللك معرضًا لإلبطال أو تسلط غيرهم عليه .
3ـ التمكن من التصرف باململوك:

وهو املراد مبلك اليد عند جماهير الفقهاء، بأن يكون املالك قادراً على التصرف 
في املال واستنمائه واالنتفاع به.

وهذا متحقق في ملك املشتركني للفائض التأميني؛ إذ لهم حق التصرف فيه 
واالنتفاع به من خال التوزيعات واألرباح، فهو ُمستثمر لصاحلهم .

وب��ن��اًء على م��ا ت��ق��دم يتضح أن ش��رط مت��ام امل��ل��ك متحقق ف��ي ملك املشتركني 
للفائض التأميني فمصدره منهم ومآلهم إليهم؛ لذا جتب زكاته .

ثانيًا: أن من أهم مكونات الفائض التأميني أرباح استثمار االشتراكات التي 
يقدمها حملة الوثائق، وهذه األرباح عندما جُتمع وتتراكم في صندوق االشتراكات 

فإن زكاتها جتب لوجهني : 
املشتركني حملة  قبل  املدفوعة من  األقساط  تابعة ألصلها وه��ي  أنها  األول : 
األق���س���اط ملك  أن  ف��ك��م��ا  تابع()1(،  )ال���ت���اب���ع  أن  ال��ف��ق��ه��ي��ة  وال���ق���اع���دة  ال���وث���ائ���ق، 
للمشتركني، فكذلك األرب��اح التي تكّون غالب الفائض، فتجب زكاتها؛ ألنها 

مملوكة ملكًا تامًا .

��ي��م :  )1( ان��ظ��ر ه���ذه ال��ق��اع��دة ف��ي : األش��ب��اه وال��ن��ظ��ائ��ر للسيوطي : ص228 ، واألش���ب���اه وال��ن��ظ��ائ��ر الب���ن جُنَ
ص120.
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الثاني: القياس على األرباح املستبقاة )احملتفظ بها( في الشركات املساهمة، 
وهي األرب��اح التي حققتها الشركة في سنوات مالية سابقة أو في السنة احلالية، 

ولكنها لم توزع بكاملها على املساهمني، بل تقرر ترحيل جزء منها .
وهذا النوع من األرباح ُيعد نوعًا من االحتياطيات اإليرادية؛ لذا ال حُتسم من 

الوعاء الزكوي)1( .
املشتركني  ق��ررت هيئة  إذا  التعاوني،  التأمني  االش��ت��راك��ات في  أرب��اح  فكذلك 
ه��ذا ال يعني  ف��إن  األرب���اح  ه��ذه  الشرعية( ترحيل بعض  وال��رق��اب��ة  الفتوى  )هيئة 

حسمها من الزكاة، بل ُتضاف إلى الوعاء الزكوي وُتزكى .
التسليم  رغ��م  ال��وج��وه  بعض  م��ن  بالرهن  فيه شبه  التأميني  الفائض  أن  ث��ال��ث��ًا: 

باختافهما في كثير من األحكام، ومن أوجه الشبه بينهما :
أ � أن الفائض التأميني الغالب أنه محجوز من أجل استخدامه في التعويضات، 

وكذلك العني املرهونة تكون محجوزة من أجل حق الدائن )املرتهن( .
ب � أن احتجاز الفائض ال يزيل ملك املشتركني، وكذلك حبس العني املرهونة 

لصالح الدائن ال يزيل ملك املدين )الراهن( .
� رغم احتجاز الفائض فإنه ُيستثمر لصالح مّاكه )املشتركني(، وكذلك  ج 

املرهون ميكن استثماره لصالح مالكه الراهن،وله مناؤه .
وهذه األوجه التي تدور حول امللكية واحتجاز العني من شأنها أن تكون أوصافًا 

تصلح لتعدية احلكم من الرهن إلى الفائض التأميني في وجوب الزكاة .
وقد تقرر أن الزكاة جتب على الراهن في العني املرهونة إذا مت احلول .

)1( معيار الزكاة )رقم 35( فقرة 5/3/8: ص484، ودليل اإلرشادات حلساب الزكاة: ص69.
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ومن  واحلنابلة)3(،  والشافعية)2(،  املالكية)1(،  م��ن  اجل��م��ه��ور  م��ذه��ب  وه���ذا 
أظهر األدل��ة على ذلك حتقق متام امللك في العني املرهونة باحلد األدن��ى، فرغم أن 
وال��راه��ن ممنوع من بعض  الدين،  لوفاء  الرهن  ُيباع  بالرهن، بحيث  الدين متعلق 
بها وله  ينتفع  املرهونة  للعني  الراهن يبقى مع ذلك مالكًا  إال أن  فيه،  التصرفات 

مناؤها وأرباحها.
التأميني قد يكون فيه ما يشوب متام امللكية، إال أنه يبقى  الفائض  وكذلك 
مملوكًا للمشتركني، وأرباحه لهم إما في احلال أو في املآل؛ لذا وجبت زكاته كما 

وجبت في العني املرهونة .
كيفية إخراج زكاة الفائض التأميني:

إذا تقرر وجوب زكاة الفائض التأميني فإن ثمة مسائل متعلقة بذلك مثل : 
َم��ن يخرج زكاة  هل جتب الزكاة في كل أج��زاء الفائض بغض النظر عن مآله؟ و 

الفائض، ومن أين ُتخرج؟ .
أواًل : ما يجب زكاته من الفائض

واملصروفات  التعويضات  دف��ع  بعد  إال  يتحقق  ال  التأميني  الفائض  أن  ت��ق��دم 
وجتنيب االحتياطيات واملخصصات؛ لذا فإن هذه العناصر ليست داخلًة أصًا في 

مفهوم الفائض، ولها حكمها اخلاص بالنسبة للزكاة .
وأما ما يندرج ضمن الفائض فله حالتان : 

احلالة األولى: أن يبقى على أصله وتبعيته للمشتركني، بحيث ُيستثمر ويبقى 
في صندوق )وع��اء( التأمني، ويصدر فيه الحقًا قرار من هيئة املشتركني )هيئة 

)1( الذخيرة: 43/3، ومنح اجلليل: 4/2 .
)2( احلاوي الكبير: 205/3، وروضة الطالبني: 230/2، وأسنى املطالب: 367/1.

)3( املغني : 149/4، والفروع: 256/2، وشرح الزركشي: 379/1.
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الرقابة الشرعية( إما بتوزيعه أو جزء منه على املشتركني أو تخفيض اشتراكات 
العام القادم به، أو غير ذلك من اخليارات .

وهذا اجلزء ينطبق عليه ما تقدم من وجوب زكاته ملا ظهر من أدلة ومرجحات 
والله أعلم بالصواب . وُيستثنى من ذلك ما مت توزيعه أو صدر قرار بتوزيعه خال 
السنة املالية فإنه ال ُيزّكى في نهاية هذه السنة؛ ألن زكاته تكون على من قبضه 

أو من تقرر توزيعه عليه .
احلالة الثانية: أن يصدر قرار من هيئة املشتركني أو من ميثلهم بصرف الفائض 
أو جزء منه في وجوه اخلير بحيث ال يعود للمشتركني،وال ينتفعون به بأي وجه 

من أوجه االنتفاع .
وفي هذه احلالة فإن هذا اجلزء ال جتب زكاته لعدم اكتمال أوصاف شرط متام 

امللك؛ إذ إن هذا املال املصروف في أوجه اخلير ليس له مالك معنّي. 
ثانيًا: َمن ُيخرج زكاة الفائض؟

ُي��ع��د م��ل��ك��ًا للمشتركني، واألص����ل أن امل��ال��ك هو  ت��ق��دم أن ال��ف��ائ��ض ال��ت��أم��ي��ن��ي 
ال��زك��اة، لكن األق��رب في ه��ذه احلالة أن ُتخرج الزكاة عن طريق  املطالب بإخراج 
هيئة املشتركني أو هيئة الرقابة الشرعية أو إدارة الشركة وكالًة عن املشتركني، ومما 

يؤيد ذلك:
أ � أن الزكاة تنبني على معرفة قدر الفائض بشكل دقيق مع مراعاة األرباح وما 
يتم جتنيبه وصرفه ونحو ذلك، ومقدار ما يخص كل مشترك ومضي احلول عليه، 
وهذه بيانات دقيقة متغيرة باستمرار؛ لذا كانت إناطة إخراج الزكاة بإدارة الشركة 

أكثر ضبطًا ودقًة لهذه البيانات.
ب � أن إدارة الشركة ُتعد وكيلًة عن املشتركني في القيام بأعمال التأمني، وُتعد 



 -175 -

بحوث ندوة البركة 33

مضاربة أو وكيلة في استثمار اشتراكات حملة الوثائق)1( ؛ لذا فإنها تقوم بإخراج 
الزكاة بحكم وكالتها عن املاك .

ج � أن إخراج إدارة الشركة لزكاة الفائض يعني تزكية جميع عناصره من أصول 
وأرباح بحيث ُينظر إليه كوحدة واحدة،ويكون له حول واحد عند نهاية السنة 
املالية كزكاة األموال التي ترد تباعًا كما في الرواتب ونحوها، بحيث تكون الزكاة 
عن بعض األقساط معجلة؛ ألن الوعاء صار واح��داً، وميكن االستئناس في ذلك 

بقول بعض الفقهاء الذين يرون تعميم اخللطة في جميع األموال)2( .
د � االستئناس في ذلك مبا صدر من قرارات وفتاوى في إخراج الشركة املساهمة 
أن  إل��ى  اإلش���ارة  باعتبارها وكيلة عنهم)3( . وجت���در  املساهمني  ع��ن  نيابة  ال��زك��اة 
هناك فرقًا بني نيابة الشركة عن املساهمني في الشركات املساهمة، ونيابتها عن 
املشتركني في الفائض التأميني، فإدارة الشركة جزء من املساهمني املّاك لألسهم، 
التأمني  إدارة ش��رك��ة  أم��ا  املنطلق،  م��ن ه��ذا  الشركة  ف��ي أس��ه��م  فإنها تتصرف  ل��ذا 
التعاوني فليس لها عاقة بالفائض التأميني، وإمنا هو حق خالص للمشتركني؛ لذا 

فا متلك التصرف فيه إال مبقدار توكيل املشتركني )هيئة املشتركني( .

)1( معيار التأمني )رقم 26( فقرة 4/ب: ص364 .
ان��ظ��ر: امل��ج��م��وع: 408/5، ومغني احمل��ت��اج: 377/1،  )2( وه���ذا م��ذه��ب الشافعي ورواي���ة ع��ن أح��م��د. 

واملغني: 64/4، واإلنصاف: 486/6.
)3( ومن ذلك قرار مجمع الفقه اإلسامي الدولي في دورته الرابعة )رقم 28( ، حيث جاء فيه: »أواًل:جتب 
زكاة األسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها األساسي على ذلك، 
أو صدر به قرار من اجلمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل 

تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيًا:  تخرج إدارة الشركة زك��اة األسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زك��اة أمواله، مبعنى أن تعتبر 
جميع أم��وال املساهمني مبثابة أم��وال شخص واح��د وتفرض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع 
املال الذي جتب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث املقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى 
في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء في جميع األموال«. 

مجلة املجمع: ع4ج1ص705.
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ثالثًا: من أين ُتخرج زكاة الفائض؟
ُتخرج زكاة الفائض من الفائض نفسه؛ إذ ُتعد الزكاة من االلتزامات التي حُتمل 

على حساب املشتركني ال املساهمني، ومما يؤيد ذلك:
أ � أن األصل إخراج زكاة املال منه لعموم قوله تعالى : }خذ من أموالهم صدقة 

تطهرهم وتزكيهم بها{)1(.
ب � أن أرباح الفائض تعود إليه، فكان ينبغي أن ُتصرف زكاته وما يتعلق به 

من مصروفات وتعويضات منه أيضًا ألن القاعدة أن )الُغْرم بالُغْنم()2( .
وقد جاء في دليل اإلرشادات حلساب زكاة الشركات بعد بيان قسمي األموال 
املساهمني(: »ويترتب  وأم��وال  املشتركني  )أم��وال  التعاوني  التأمني  في شركات 
ع��ل��ى ذل���ك أن إخ����راج ال���زك���اة ع��ن ت��ل��ك األم�����وال ي��ك��ون ع��ن ك��ل ج��ه��ة م��ن أموال 

نفسها«)3(.
وجاء في توصيات مؤمتر وثاق الثاني للتامني التعاوني: »جتب الزكاة من األموال 
املستثمرة من فائض التأمني والعائد إلى املتبرع طبقًا ألحكام الزكاة املعروفة«)4(.

)1( سورة التوبة ، جزء من اآلية )103( .
)1( وهي القاعدة رقم )87( في مجلة األحكام العدلية ، وانظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا: ص437، 

واملدخل الفقهي العام: فقرة )650(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو: 502/5.
)1( دليل اإلرشادات: ص85 .

)1( انعقد املؤمتر في الكويت في ربيع األول 1428ه� � إبريل 2007 .
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اخلامتة

بعد استعراض ما تقدم من مسائل وأحكام ميكن إجمال النتائج والتوصيات 
كما يأتي:

النتائج:
1� الستثمار أموال الزكاة عدة صور بحسب املُستثِمر :

أ � االستثمار من قبل املاِلك أو وكيله : وهذا غير جائز شرعًا .
ب � االستثمار من قبل اإلمام أو من ينيبه من اجلهات احلكومية ومؤسسات  

الزكاة: وهذا جائز شرعًا بشرط حتقق عدد من الضوابط .
ج � االستثمار من قبل املستحقني بعد قبض الزكاة : وهذا جائز شرعًا .
2� ميكن توجيه أموال الزكاة نحو التمويل األصغر من خال عدة مصادر:

أ � التمويل من خال مالك املال أو وكيله:
إخ��راج زك��اة بهيمة  الصغيرة من خ��ال  الزراعية واحليوانية  املشاريع  � متويل 

األنعام واحلبوب والثمار من جنسها .
� إخراج الزكاة من خال أدوات ووسائل للعمل واإلنتاج بدل النقود.

ب � التمويل من خال مؤسسة الزكاة:
� إنشاء مشاريع استثمارية، ومتليكها للمستحقني متليكًا جماعيًا.
� إنشاء مشاريع صغيرة أو صغرى وتسليمها لكل فقير على حدة.

� مساعدة الفقير في شراء أصول استثمارية كآالت احلرفة واألجهزة.
ج � ميكن متويل هذه املشاريع دون متليك من خال بعض العقود كالتأجير 

واملضاربة واملشاركة والسلم وتوفير اآلالت من خال املرابحة .
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3� ال يجوز شرعًا جعل الزكاة ضمانًا ملا يأخذه املستحقون من متويل من جهات 
التمويل كاملؤسسات املالية وغيرها .

4� يجوز التأمني التعاوني على الديون ويحرم التأمني التجاري عليها .
5� وفقًا ألحكام الزكاة ال يجوز اشتراك املدينني بوضع زكواتهم في صندوق 

استثماري ثم األخذ منه عند التعثر باعتبارهم غارمني .
6� إذا مت توزيع الفائض التأميني أو صدر ق��رار بتوزيعه على املشتركني فإنهم 

يزّكونه كسائر أموالهم املستفادة.
7� األرجح وجوب الزكاة في الفائض التأميني ألنه مملوك للمشتركني وُينمى 

لصاحلهم .
8� ُتخرج زكاة الفائض من الفائض نفسه، واألظهر أن يكون اإلخراج عن طريق 

هيئة املشتركني أو هيئة الرقابة الشرعية أو إدارة الشركة وكالًة عن املشتركني .
9� إذا ص��در ق��رار بتوزيع الفائض أو بعضه في أوج��ه اخلير بحيث ال ينتفع به 

املشتركون بأي وجه فإن هذه اجلزء ال زكاة فيه .
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التوصيات:
1� التأكيد على مراعاة اجلانب التعبدي في الزكاة باعتبارها شعيرة لها أحكامها 
وشروطها، وال يجوز جتاهل هذه األحكام واعتبار الزكاة مجرد أداة اقتصادية تعالج 

أوضاعًا طارئة هنا أو هناك .
2� دعوة مؤسسات وصناديق الزكاة في الدول اإلسامية إلى العمل على تنمية 
ال��زك��اة واستثمارها وات��ب��اع أفضل وأح��دث السبل في ذل��ك لتقوم بدورها  أم��وال 
إيجابية على  اقتصادية  آث��ار  له من  ملا  التمويل األصغر  التركيز على  التنموي مع 

الفرد واملجتمع .
3� العمل على توفير مصادر بديلة للزكاة لتقوم بتمويل املشاريع االستثمارية 
واملؤسسات  وال��ص��ن��ادي��ق  وال��رس��وم  ك��ال��ض��رائ��ب  وذل���ك  أو ضمانها،  للمستحقني 

احلكومية املتخصصة فضًا عن مؤسسات األوقاف وصدقات التطوع .
املالية ورج���ال األع��م��ال ك��ي يقوموا  القطاع اخل��اص ممثًا باملؤسسات  4� ح��ث 
بواجبهم جتاه الشرائح الضعيفة كجزء من مسؤوليتهم االجتماعية وعدم التعويل 
على أموال الزكاة وحدها لتقوم بالدور التنموي لقلة هذه األموال وتزايد احلاجات 

امللحة للمستحقني .
العمل  إل��ى  املالية  املنتجات  وم��راك��ز تطوير  التعاوني  التأمني  دع��وة شركات   �5
بالتنسيق  املالية املنخفضة  امل��اءة  على تقدمي منتجات ووثائق تأمني تخدم ذوي 
م��ع ج��ه��ات التمويل وم��ؤس��س��ات ال��زك��اة ومب��ا يتفق م��ع أح��ك��ام ال��زك��اة وضوابطها 

الشرعية.
6� لفت أنظار الباحثني إلى أهمية دراسة توظيف الزكاة في الضمان والتأمني 
والرهن ونحو ذلك من عقود وأشكال التوثيق، ودعوة املجامع الفقهية والهيئات 

العلمية إلى دراسة هذه النوازل وإصدار األحكام والفتاوى بشأنها .
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قائمة املراجع 

أواًل : كتب التفسير واحلديث
� أحكام القرآن :

��اص )ت370ه������(، حتقيق : محمد الصادق  - ألب��ي بكر أح��م��د ب��ن علي ال���رازي اجَل��َصّ
قمحاوي، دار إحياء التراث العربي � بيروت، 1412ه� � 1992م .

اسي )ت504ه�(، ضبط  َبري املعروف ِبِإْلِكيا الَهَرّ - لإلمام الفقيه عماد الدين بن محمد الَطّ
وتصحيح : جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية � بيروت،الطبعة 

األولى 1403ه� � 1983م .
� إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري:

- ألحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطاني القتيبي املصري، أبو العباس، 
السابعة،  الطبعة:  م��ص��ر،   � ال��ك��ب��رى األم��ي��ري��ة  املطبعة  ال��دي��ن )ت 923ه�����(،  ش��ه��اب 

1323ه�.
أ ماِلك : � أوجز املساِلك إلى موَطّ

الثالثة  الطبعة  املكرمة،  � مكة  اإلم��دادي��ة  املكتبة  الكاندهلوي،  زكريا  مة محمد  للعَاّ  -
1404ه� � 1984م .

� التلخيص احلبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :
- للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقاني )ت852ه�(، 

مؤسسة قرطبة � القاهرة، الطبعة األولى 1416ه� � 1995م .
�تهذيب التهذيب :

- للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقاني )ت852ه�(، مطبعة 
مجلس دائرة املعارف النظامية بحيدر آباد الدكن � الهند، الطبعة األولى 1325ه�.
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� اجلامع ألحكام القرآن :
الله محمد بن أحمد األن��ص��اري القرطبي)ت671ه�(، دار الكتب  أب��ي عبد  -  لإلمام 

املصرية � القاهرة، الطبعة الثانية 1373ه� .
� سبل السام شرح بلوغ املرام من جمع أدلة األحكام :

-  للشيخ اإلمام محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني )ت1182ه���(، تعليق وتخريج: 
فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد اجلمل، دار الكتاب العربي � بيروت، الطبعة السابعة 

1414ه� � 1994م .
� سنن الدارقطني :

-  لإلمام علي بن عمر الدارقطني )ت385ه���(، حتقيق وترقيم : السيد عبد الله هاشم 
اليماني املدني، دار املعرفة � بيروت 1386ه� � 1966م .

� السنن الكبرى:
-  للحافظ أحمد بن احلسني بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي )ت 458ه�(، حتقيق : 

محمد عبد القادر عطا،  مكتبة دار الباز - مكة املكرمة  1414ه� - 1994م .
� شرح صحيح البخاري:

-  ألبي احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطبي )ت 449ه�(، 
حت��ق��ي��ق : أب����و مت��ي��م ي���اس���ر ب���ن إب���راه���ي���م، م��ك��ت��ب��ة ال���رش���د - ال����ري����اض، ال��ط��ب��ع��ة الثانية 

1423ه�2003م.
� صحيح البخاري :

-  ل��إلم��ام احل��اف��ظ أب���ي ع��ب��د ال��ل��ه محمد ب��ن إس��م��اع��ي��ل ال��ب��خ��اري )ت256ه�������(، إشراف 
ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام � الرياض، الطبعة 

الثانية 1421ه� � 2000م .
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� صحيح مسلم:
النيسابوري )ت261ه�����(، إشراف  ��اج القشيري  ب��ن احل��َجّ أب��ي احلسني مسلم  ل��إلم��ام    -
ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام � الرياض، الطبعة 

الثانية 1421ه�  � 2000م .
� صحيح مسلم بشرح النووي :

��ا يحيى بن ش��رف ال��ن��ووي )ت676ه�����(، دار إحياء ال��ت��راث العربي �  -  لإلمام أب��ي زك��رَيّ
بيروت، الطبعة الثانية 1392ه� � 1972م .

� فتح الباري بشرح صحيح البخاري :
-  للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقاني )ت852ه�(، 
ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح : محب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية 

ومكتبتها � القاهرة 1380ه� .
� الكتاب املصَنّف في األحاديث واآلثار :

-  للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة )ت235ه����(، حتقيق: كمال يوسف احل��وت، مكتبة 
الرشد � الرياض الطبعة األولى 1409ه� .

� مسند الفاروق أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب وأقواله على أبواب العلم :
-  للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي )ت774ه�(، 
 � الثانية 1412ه�����  الطبعة  امل��ن��ص��ورة،   � ال��وف��اء  دار  قلعجي،  املعطي  عبد  د.   : حتقيق 

1992م .
� املُْعِلم بفوائد مسلم :

-  ل��إلم��ام أب��ي عبد الله محمد ب��ن علي امل����اَزِري )ت536ه�����(، حتقيق : الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر، دار الغرب اإلسامي � بيروت، الطبعة الثانية 1992م .
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أ :  � املوَطّ
-  لإلمام مالك بن أنس األصبحي )ت179ه�(، تصحيح وترقيم وتعليق : محمد فؤاد 
عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية � بيروت، مطبعة عيسى البابي احللبي وشركاه 

� القاهرة .
� النهاية في غريب احلديث واألثر :

-  لإلمام ابن األثير أبي السعادات املبارك بن محمد اجلزري )ت606ه�(، حتقيق: طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، املكتبة العلمية � بيروت .

� نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار :
-  لإلمام املجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت1255ه�(، مكتبة دار التراث 

� القاهرة .
ثانيًا : كتب أصول الفقه وقواعده 

� األشباه والنظائر :
-  للعامة زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جُنَيم احلنفي )ت970ه���(، دار الكتب 

العلمية � بيروت، 1400ه� � 1980م .
� األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية :

-  لإلمام جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت911ه�(، حتقيق: محمد 
� ب��ي��روت، الطبعة ال��ث��ان��ي��ة 1414ه����� �  املعتصم ب��ال��ل��ه ال��ب��غ��دادي، دار ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي 

1993م.
� إعام املوقعني عن رب العاملني :

قَيّم اجلوزَيّة  الزرعي الدمشقي الشهير بابن  الله محمد بن أبي بكر  -  لإلمام أبي عبد 
)ت751ه�(، حتقيق : مشهور حسن سلمان، دار ابن اجلوزي � الدمام، الطبعة األولى 

1423ه� .
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� درر احلكام في شرح مجلة األحكام:
-  لعلي حيدر: حتقيق وتعريب: احملامي فهمي احلسيني، دار الكتب العلمية � بيروت .

� شرح القواعد الفقهية:
-  ألحمد بن محمد الزرقا )ت 1357ه�(، تصحيح وتعليق: مصطفى بن أحمد الزرقا، 

دار القلم � دمشق، الطبعة الثانية 1409ه� � 1989م .
ى )أنوار البروق في أنواء الفروق( : � الفروق املسَمّ

ب��ن إدري���س القرافي )ت684ه�����(، ومعه حاشية )إدرار  ال��دي��ن أحمد  ل��إلم��ام شهاب    -
ال��ف��روق( الب��ن الشاط )ت723ه����(، حتقيق: عمر حسن القيام،  الشروق على أن��واء 

مؤسسة الرسالة � بيروت، الطبعة األولى 1424ه� � 2003م .
� املدخل الفقهي العام )الفقه اإلسامي في ثوبه اجلديد( :
-  للدكتور مصطفى بن أحمد الزرقا، دار الفكر � بيروت .

� موسوعة القواعد الفقهية:
-  للدكتور محمد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة � بيروت، الطبعة األول��ى 1424ه��� � 

2003م.
ثالثًا: كتب الفقه
أ� الفقه احلنفي :

� االختيار لتعليل املختار
-  لعبد الله بن محمود بن مودود املوصلي احلنفي )ت 683ه�(، حتقيق: عبد اللطيف 
ه� -  الثالثة  1426  الطبعة  ب��ي��روت،  العلمية -  الكتب  دار  الرحمن،  محمد عبد 

2005 م .
� البحر الرائق شرح كنز الدقائق :

-  للعامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد املعروف بابن جُنَيم احلنفي )ت970ه�(، دار 
املعرفة � بيروت .
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� بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :
-  لعاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني احلنفي )ت587ه�(، دار الكتاب العربي � 

بيروت، الطبعة الثانية 1402ه� � 1982م . 
� تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق :

يلعي احلنفي )ت743ه�(، دار الكتاب اإلسامي  مة فخر الدين عثمان بن علي الَزّ -  للعَاّ
� القاهرة.

� حتفة الفقهاء :
-  لإلمام عاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي احلنفي )ت539ه����(، دار الكتب 

العلمية � بيروت، الطبعة األولى 1405ه� � 1984م .
ر املُختار : � حاشية ابن عابدين   رد احملتار على الُدّ

مة محمد أمني بن عمر املشهور بابن عابدين)ت1252ه�(، ومعه: )الدر املختار  -  للعَاّ
ب��ن علي احلصكفي )ت1088ه�(  ال��دي��ن محمد  ل��ع��اء  األب��ص��ار(  تنوير  ف��ي ش��رح 
الرياض   � حتقيق: ع��ادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب 

1423ه� � 2003م .
� فتح القدير للعاجز الفقير :

-  لإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السيواسي املعروف بابن 
الهمام )ت681ه�(، دار الفكر � بيروت .

� املبسوط :
-  لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي )ت490ه�(، دار املعرفة  � بيروت.
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ب � الفقه املالكي :
� االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوّطأ من معاني 

الرأي واآلثار:
-  لإلمام احلافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري )ت463ه�(، حتقيق: 

سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية � بيروت 2000م .
� بداية املجتهد ونهاية املقتصد :

-  ألب��ي الوليد محمد ب��ن أحمد ب��ن ب��ن رش��د القرطبي االن��دل��س��ي الشهير )ب��اب��ن رشد 
احلفيد( )ت 595ه�(، دار املعرفة � بيروت، الطبعة السادسة 1402ه� � 1982م .

� البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة:
-  ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت450ه�(، حتقيق: د.محمد حجي 

وآخرون، دار الغرب إلسامي � بيروت، الطبعة الثانية 1408 ه� - 1988م.
� التاج واإلكليل ملختصر خليل :

اق )ت897ه���(، بأسفل )مواهب اجلليل لشرح  -  ألبي عبد الله محمد بن يوسف املَوّ
مختصر خليل( .

� حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :
-  حملمد بن عرفة الدسوقي )ت1230ه�(، حتقيق: محمد عليش، دار الفكر � بيروت.

� الذخيرة :
-  ألب��ي العباس شهاب الدين أحمد بن إدري��س القرافي )ت684ه����(، حتقيق: محمد 

حجي،  دار الغرب اإلسامي � بيروت 1994م .
� شرح اخلرشي على مختصر خليل :

-  لإلمام محمد بن عبد الله بن علي اخلرشي املالكي )ت1101ه�( على مختصر اإلمام 
خليل بن إسحاق بن موسى املالكي )ت767ه�(، دار الفكر � بيروت .
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� الكافي في فقه أهل املدينة :
-  ل��إلم��ام احل��اف��ظ أب��ي عمر يوسف ب��ن عبد الله ب��ن عبد البر ال��َن��َم��ري)ت463ه���(، دار 

الكتب العلمية � بيروت، الطبعة الثانية 1413ه� � 1992م .
مة خليل : � منح اجلليل على مختصر العَاّ

-  للشيخ محمد عليش )ت 1299ه�(، دار الفكر � بيروت 1409ه� � 1989 .
� مواهب اجلليل شرح مختصر خليل :

-  ألبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني املعروف باحلطاب )ت954ه�(، 
دار الفكر � بيروت 1398ه� .

ج � الفقه الشافعي :
� أسنى املطالب في شرح روض الطالب:

-  لإلمام أبي يحيى زكريا األنصاري الشافعي )ت 926ه�(، دار الكتب العلمية � بيروت، 
حتقيق: د.محمد محمد تامر، الطبعة األولى 1422ه� � 2000م .

� األم:
� بيروت،  -  ل��إلم��ام محمد ب��ن إدري���س الشافعي أب��و عبد الله )ت204ه�����(، دار الفكر 

الطبعة الثانية 1403ه� � 1983م .
� احلاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي :

-  ل��إلم��ام أب��ي احلسن علي ب��ن محمد ب��ن حبيب امل����اوردي البصري )ت450ه�����(، دار 
الكتب العلمية � بيروت، الطبعة األولى 1414ه� � 1994م .

� روضة الطالبني وعمدة املفتني :
-  لإلمام أبي زكرَيّا يحيى بن شرف النووي )ت676ه����(، إش��راف : زهير الشاويش، 

املكتب اإلسامي � بيروت، الطبعة الثانية 1405ه� � 1985م .
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� فتح العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبير:
-  لإلمام أبي القاسم عبد الكرمي بن محمد بن عبد الكرمي الرافعي )ت 623ه�(، حتقيق: 
علي محمد عوض وعادل أحمد عبد املوجود، دار الكتب العلمية � بيروت، الطبعة 

األولى 1417ه� .
ب : � املجموع شرح املهَذّ

-  لإلمام أبي زكرَيّا يحيى بن شرف النووي)ت676ه�(، دار الفكر � بيروت.
� مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج :

-  للشيخ محمد اخلطيب الشربيني )ت977ه�(، مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم 
الشافعي، دار الفكر � بيروت .
� نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج :

-  لشمس ال��دي��ن محمد ب��ن أب���ي ال��ع��ب��اس أح��م��د ب��ن ح��م��زة ب��ن ش��ه��اب ال��دي��ن الرملي 
)ت1004ه�(، دار الفكر � بيروت، 1404ه� � 1984م .

د � الفقه احلنبلي :
� اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلاف :

-  لعاء الدين أبي احلسن علي بن سليمان بن أحمد املرداوي )ت885ه�(، مطبوع مع 
الفتاح  التركي ود.عبد  الله بن عبد احملسن  الكبير، حتقيق : د.عبد  املقنع والشرح 

احللو، دار هجر � القاهرة، الطبعة األولى 1414ه� � 1993م.
� شرح الزركشي على مختصر اخلرقي:

-  لشمس ال��دي��ن أب���ي ع��ب��د ال��ل��ه محمد ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه ال��زرك��ش��ي امل��ص��ري احلنبلي )ت 
772ه�(، حتقيق : عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية � بيروت 1423ه� � 

2002م .
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� الشرح الكبير :
-  لشمس ال��دي��ن أب���ي ال��ف��رج ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن محمد ب��ن أح��م��د ب��ن ق��دام��ة املقدسي 

)ت682ه�(، مطبوع مع املقنع واإلنصاف .
� الفروع :

-  لإلمام شمس الدين املقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح )ت763ه����(، حتقيق : 
حازم القاضي، دار الكتب العلمية � بيروت، الطبعة األولى 1418ه� .

� كشاف القناع عن منت اإلقناع :
-  للشيخ العامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )ت1051ه���(، حتقيق : هال 

مصيلحي ومصطفى هال، دار الفكر � بيروت 1402ه� .
� مجموع فتاوى شيخ اإلسام أحمد بن تيمية :

-  لشيخ اإلسام أحمد بن احلليم بن عبد السام بن تيمية )ت728ه�(، جمع وترتيب: 
ع امللك فهد لطباعة املصحف  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، مجَمّ
ال��ش��ؤون اإلسامية واألوق���اف والدعوة  امل��ن��ورة، حتت إش��راف وزارة  � املدينة  الشريف 

واإلرشاد باململكة العربية السعودية، عام 1416ه� � 1995م .
� املُْبِدع في شرح املقنع :

-  ألب���ي إس���ح���اق ب���ره���ان ال���دي���ن إب��راه��ي��م ب���ن م��ح��م��د ب���ن ع��ب��د ال��ل��ه ب���ن م��ح��م��د ب���ن مفلح 
)ت884ه�(، املكتب اإلسامي � دمشق، بيروت، الطبعة األولى 1400ه� .

� املغني :
-  لإلمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة املقدسي احلنبلي )ت620ه�(، 
حتقيق : د.عبد الله بن عبد احملسن التركي ود.عبد الفتاح احللو، دار هجر � القاهرة، 

الطبعة الثانية 1412ه� � 1992م .
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رابعًا: الكتب واألبحاث العامة
� أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات :

-  الهيئة الشرعية لبيت الزكاة � بيت الزكاة � الكويت، 1419ه� � 1999م .
� األسس احملاسبية واملعاجلات الزكوية للمخصصات:

-  للدكتور عصام أبو النصر، املجلة العلمية لكلية التجارة – جامعة األزهر، العدد 29.
� اإلشراف على مذاهب أهل العلم :

-  للحافظ محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت318ه�(، حتقيق محمد جنيب سراج 
الدين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية � قطر، الطبعة الثانية عام 1414/ 1994 .

� بحوث في املعامات املالية واألساليب املصرفية اإلسامية:
 -  للدكتور عبد الستار أبو غدة، نشر دلة البركة، اجلزء الثالث 2002م .

� التوجيه االستثماري للزكاة :
-  للدكتور عبد الفتاح محمد ف��رح، مطبعة بنك دبي اإلسامي � دب��ي، الطبعة األولى 

1997م .
� دليل اإلرشادات حلساب زكاة الشركات:

-  صادر عن الهيئة الشرعية العاملية للزكاة � بيت الزكاة بالكويت � الطبعة األولى.
� زكاة األسهم والسندات وأذونات اخلزينة:

-  للدكتور الصديق محمد األمني الضرير، ضمن أبحاث وأعمال الندوة احلادية عشرة.
� الفتاوى الشرعية في املسائل االقتصادية :

-  بيت التمويل الكويتي � هيئة الفتوى والرقابة الشرعية � الكويت، الطبعة الثانية 1405ه� 
� 1985م .
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� فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
- جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبع ونشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية 

واإلفتاء � اإلدارة العامة للطبع والترجمة � الرياض، الطبعة األولى 1417ه� � 1996م .
� فقه الزكاة :

والعشرون  ال��راب��ع��ة  الطبعة  ب��ي��روت،   � ال��رس��ال��ة  ال��ق��رض��اوي، مؤسسة  ي��وس��ف  للدكتور    -
1418ه� � 1997م .

� محاسبة الزكاة:
-  للدكتور فؤاد السيد املليجي،الدار اجلامعية للطباعة والنشر � االسكندرية 1415ه� � 

1995م.
� مذكرة )استثمار أموال الزكاة( :

-  لألستاذ عتيق البستوي )تلخيص لألبحاث املشاركة في الندوة الثالثة عشرة ملجمع 
الفقه اإلسامي املنعقد في 19�1422/1/22ه� � لكناو � الهند(.

� مصارف الزكاة ومتليكها في ضوء الكتاب والسنة :
ان، الطبعة األولى 1999م. -  للدكتور خالد بن عبد الرزاق العاني، دار أسامة � عَمّ

� معجم البلدان :
-  ل��إلم��ام ش��ه��اب ال��دي��ن أب��ي عبد ال��ل��ه ي��اق��وت ب��ن عبد ال��ل��ه احل��م��وي ال��روم��ي البغدادي 

)ت626ه�(، دار صادر، دار بيروت � بيروت 1404ه� � 1984م .
� املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية )االستثمار( :

-  للدكتور سيد الهواري، االحتاد الدولي للبنوك اإلسامية، 1402ه� � 1982م.
� املوسوعة الفقهية :

-  إصدار : وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية � الكويت، طباعة ذات الساسل � الكويت، 
الطبعة الثانية 1412ه� � 1992م .
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خامسًا : املجالت والدوريات واملؤمترات
� أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة :

-  املنعقدة في الكويت في املدة : 8�1413/6/9ه����، تنظيم : الهيئة الشرعية العاملية 
للزكاة � األمانة العامة، بيت الزكاة � الكويت .

� أبحاث وأعمال الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعاصرة :
-  املنعقدة في بيروت في املدة : 18�1415/11/20ه���� املوافق 18�1995/4/20م، 

تنظيم : الهيئة الشرعية العاملية للزكاة � األمانة العامة، بيت الزكاة � الكويت .
� أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعاصرة :

-  املنعقدة في قطر في املدة : 23�1418/12/26ه���، تنظيم : الهيئة الشرعية العاملية 
للزكاة � األمانة العامة، بيت الزكاة � الكويت .

� أبحاث وأعمال الندوة احلادية عشرة والثانية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة:
-  املنعقدة في الكويت 1422ه� � 2001م، والقاهرة 1423ه� � 2002م، تنظيم: الهيئة 

الشرعية العاملية للزكاة � األمانة العامة، بيت الزكاة � الكويت
� أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة :

-  املنعقدة في اخلرطوم في املدة : 8�1425/2/11ه� املوافق 29مارس � 1 إبريل 2004م، 
تنظيم : الهيئة الشرعية العاملية للزكاة � األمانة العامة، بيت الزكاة � الكويت .

� بحوث ندوة البركة الثانية والثاثون:
-  املنعقدة في جدة في املدة 10-1432/9/11ه� املوافق 10-11 أغسطس 2011م في 
مدينة جدة، تنظيم : مجموعة البركة املصرفية � األمانة العامة للهيئة الشرعية املوحدة.

� قرارات املجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسامي :
-  رابطة العالم اإلسامي � األمانة العامة � مكة املكرمة، الدورة اخلامسة عشرة 1419ه� � 

1998م .
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� مجلة مجمع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي :
-  العدد الرابع، الدورة الرابعة املنعقدة في جدة في املدة 18-1408/5/23ه��� املوافق 

6 – 11 شباط )فبراير( 1988م .
� ملتقى التأمني التعاوني:

اإلسامي  املعهد  م��ع  بالتعاون  والتمويل  لاقتصاد  العاملية  اإلس��ام��ي��ة  الهيئة  تنظيم    -
للبحوث والتدريب )مت تنظيم ثاثة ملتقيات طبعت أبحاثها( .

� مؤمتر وثاق األول للتأمني التكافلي:
-   املنعقد في الكويت )محرم 1427ه� � فبراير 2006م( .

� مؤمتر وثاق الثاني للتأمني التكافلي:
-   املنعقد في الكويت )ربيع األول 1428ه� � إبريل 2007م(

� مؤمتر )التأمني التعاوني(:
 -  املنعقد في األردن )إبريل 2010م(

� ندوة )التأمني التعاوني من خال الوقف(:
-  ماليزيا مارس 2008 .





العموالت،  والمصروفات 
عمولة خطاب الضمان ، 

واالعتمادات ، وبطاقة االئتمان 
ومصروفات  المضاربة ، 

والقرض الحسن

  
الدكتور /عبد الستار أبو غدة
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله، والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أهمية العموالت واملصرفات
يكتسب موضوعا العموالت واملصروفات أهمية كبرى من حيث التعويل من 
قبل املؤسس�ات في الفترة األخيرة على إيرادات العموالت، لكونها – في الغالب 
- ال حتمل أعباء، وتشكل إضافة إلى مكاسب العملية األساسية، وكذلك اتخاذ 

سياسة معينة في حتميل املصروفات مبا يخفف األعباء .
بل في  مقاديرها،  وف��ي  العموالت  ترتيب  في  الشديدة  املبالغة  وق��د حصلت 
إدعاء احلق للمؤسسة في تعديلها متى شاءت وعلى أي نحو أرادت، وحتى في 
ف��إن اجلم  االع��ت��راض موافقة ضمنية،  ع��دم  بالتعديل واعتبار  إش��ع��ار  إرس���ال  حالة 
الغفير من املتعاملني ال ينشطون لاعتراض، وهذا فيما إذا أطلعوا عليه أو الحظوا 
آث��اره .. ول��ذا تؤكد الهيئات الشرعية ض��رورة تعدد وسائل اإلب��اغ كما بادرت 
اجلهات الرقابية واإلشرافية إلى إصدار )تعرفة( لتلك العموالت وحدودها الدنيا 

والقصوى .
وياحظ أن اجلهات الرقابية لم تتدخل في مشروعية العموالت ألن أمر ذلك 
إذا أوجست في  التي ال تتدخل أيضًا في كمياتها إال  الشرعية  بالهيئات  منوط 
تقديرها خيفة أن تتضمن العمولة جزءاً نظير االئتمان إذا كانت اخلدمة أو النشاط 
مجرد  عن  مقابل  مشروعًا حتصيل  ليس  ألن��ه  ائتمان،  فيها  العمولة  عليه  املترتبة 

االئتمان ما لم يتم ذلك عن طريقة عقد متويل بسلع أو منافع أو خدمات .
ما سبق هو بشأن العموالت.
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اما املصروفات فاملطروح للبحث نوعان هما:مصروفات املضاربة، ومصروفات 
القرض احلسن .

للمستثمر  املتوقعة  بالنتائج  اإلج��ح��اف  إل��ى  فيه  املبالغة  ت��ؤدي  منهما  واألول 
صاحب احلساب .

والنوع اآلخر )مصروفات القرض( تؤدي الزيادة فيها عن املصروفات الفعلية 
إلى الوقوع في موبقة الربا .

األسباب الظاهرة واخلفية للعموالت
كثيراً ما تقترح الهيئات الشرعية على إدارات املؤسسات املالية، والسيما في 
العموالت التي حتوم الشبهات حولها، ان يزاد الربح باالتفاق مع املتعاملني، بداًل 
العمليات، أو خالها، وكانت اإلدارات  الدخول في  املطالبة بعموالت قبل  من 
تأبي ذلك ولدى االستفسار عن األسباب وراء عدم األخذ باالقتراح تبني ان هناك 
سببًا ظاهراً يردده اجلميع وهو ان زيادة الربح تضعف عنصر املنافسة للمؤسسات 

التي ال تضيف العمولة للربح إذ تبدو أرباحها أقل .
ان  وه��و   ، اإلدارات  أكثر  ان هناك سببًا خفيًا تضمره  تبني  التمحيص  ول��دى 
العموالت لو روعيت في زيادة األرباح فإن تلك الزيادة ستكون من نصيب الوعاء 
احلسابات  أص��ح��اب  واملتعاملون  املؤسسة  )أي  اجلميع  منه  يستفيد  ال��ذي  ال��ع��ام 
املؤسسة  مالكي  املساهمني  بالعموالت  أن تخص  اإلدارات  وتريد  االستثمارية( 
لزيادة األرباح التي يختصون بها وهي ما ينتج عن اخلدمات املصرفية التي تتقاضي 

املؤسسة عنها عموالت .
هل  العمولة  طبيعة  ف��ي  التدقيق  الهيئات  على  ي��وج��ب  اخل��ف��ي  السبب  وه���ذا 
هي عن خدمة حقيقية أو أنها يجب ان تكون ضمن العوائد التي تضم للوعاء 

االستثماري املشترك .
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)1( عمولة خطاب الضمان
سبق إصدار مجمع الفقه اإلسامي الدولي قراراً بشأن خطاب الضمان منع فيه 
العمولة على الضمان، بخاف عمولة اإلصدار مؤدى ذلك ان ال تنسب العمولة 
إلى املبلغ وال يراعى فيها الزمن . وذهبت بعض الفتاوى إلى التفصيل بني أن يؤول 
اخلطاب إلى إق��راض من خال دفع املؤسسة مبلغ الضمان عن طالب اخلطاب ثم 
تقاضيها منه فترد العمولة، أو أن ال يؤدى لذلك فتؤخذ العمولة املتفق عليها – 
دون قصرها على عملية اإلصدار - وبعض الفتاوى عدلت عن العمولة اإلجمالية 

إلى تقسيمها إلى شرائح بحسب اجلهد املبذول في اإلصدار .
ورأى القائلون بهذا الرأي أنه ال يتعارض مع قرار املجمع واملعايير الشرعية، ألنه 
اجتهاد في حالة مسكوت عليها، وسيأتي الكام عن هذا االجتهاد وفيما يلي 

قرار املجمع قرار 12)2/12( :
أواًل:  ان خطاب الضمان ال يجوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان والتي 

يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانيًا : ان املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع 
مراعاة ع��دم ال��زي��ادة على أج��ر املثل، وف��ي حالة تقدمي غطاء كلي أو جزئي يجوز 
أن ي��راع��ى ف��ي تقدير امل��ص��اري��ف إلص���دار خ��ط��اب ال��ض��م��ان م��ا ق��د تتطلبه املهمة 
الفعلية ألداء ذلك الغطاء)1(. وجاء في املعايير الش��رعية، املعي�ار رقم )5( بش���أن 

الضمانات البند )1/7()2( : 
ال يجوز أخ��ذ األج��رة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان والتي يراعى 

فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء كان بغطاء أم بدونه .

)1( قرارات مجمع الفقه اإلسامي الدولي ص )65( .
)2( املعايير الشرعية ص )51(
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الضمان  اإلداري���ة ومقابل اخلدمات على طالب خطاب  املصروفات  ان حتميل 
إلصدار خطاب الضمان بنوعيه )االبتدائي واالنتهائي( جائز شرعًا مع مراعاة عدم 
الزيادة على أجرة املثل . وفي حالة تقدمي غطاء كلى أو جزئي يجوز أن يراعي في 
تقدير املصروفات إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك 

الغطاء .
ال يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان ملن يطلبه للحصول على قرض ربوي 

أو عملية محرمة .
وف��ي��م��ا ي��ل��ي م���ا ص����در ع���ن ب��ع��ض ال��ه��ي��ئ��ات ال��ش��رع��ي��ة ب���ش���أن ع��م��ول��ة خطاب 

الضمان)1(
الضمان،  معاجلة خطابات  بشأن  املقدم  اجلديد  املقترح  على  اللجنة  اطلعت 

وناقشت ما أثاره من مسائل فقهية وأصدرت القرار التالي :
» ت���رى ال��ل��ج��ن��ة أن أس���اس م��ن��ع أخ���ذ ع��م��ول��ة ع��ل��ى خ��ط��اب ال��ض��م��ان ال تتقيد 
)املصرف(  الضامن  من  ل��إلق��راض  مقابًا  تكون  أنها  الفعلية إلص���داره  بالتكلفة 
للمضمون )العميل( عند الدفع للمستفيد )املكفول له في احلالة التي يتم فيها 
تسييل خطاب الضمان وهذا واضح من قرار مجمع الفقه اإلسامي الدولي رقم 
12)2/12( بشأن خطاب الضمان، والبند )1/1/7(من املعيار الشرعي رقم 

)5( بشأن الضمانات .
إق���راض، وإذا نشأ  ال��ت��ي ال ينشأ عنها  ف���إذا ك��ان��ت العمولة ستؤخذ ف��ي احل��ال��ة 
اإلقراض نتيجة لتسييل خطاب الضمان فإنها ترد للعميل : كان أخذها من غير 
تقييد لها بالتكلفة الفعلية إلصدار خطاب الضمان ال مانع منه شرعًا، ألنها تكون 

)1( فتاوى مصرف أبو ظبي اإلسامي ، القرار رقم 2009/3/3- 2 .
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مقابا خلدمة توفير خطاب الضمان ال مقابا لإلقراض )أو احتمال اإلقراض(. 
ومقدارها يزيد بزيادة مبلغ خطاب الضمان ومدته ومن ثم يجوز أن تكون العمولة 
نسبة من مبلغ خطاب الضمان وأن حتسب على أساس مدة صاحيته وأن تؤخذ 

مرة أخرى عند التحديد التلقائي له .
واملغطى جزئيًا  املكشوف بشكل كامل،  الضمان  ينطبق على خطاب  وه��ذا 

بأقل من 10% من مبلغه .
أما خطاب الضمان املغطى بشكل كامل فإن عمولته ال ترد عند التسييل ، 
امل��ص��رف والعميل بأنه وك��ال��ة م��ن العميل للمصرف  ب��ني  ف��ي العاقة  ألن��ه يكيف 
بالدفع عنه للمستفيد من ماله، أي من مبلغ الغطاء وهذا ما ذهبت إليه الهيئة في 
قرار سابق لها في اجتماعها الثالث بتاريخ 3/ أبريل 1998م وأكده القرار رقم 
املغطاة في  العمالية  الصادر في عمولة خطابات الضمان   )3-2003/1/20(

حال إلغائها قبل انتهاء مدتها )1(.
م��ن مبلغ خطاب  املغطى ج��زئ��ي��ًا بغطاء يبلغ %10  ال��ض��م��ان  وي��ع��ام��ل خ��ط��اب 
ال��ض��م��ان املغطى بشكل ك��ام��ل وأس���اس ذلك  ال��ض��م��ان أو أك��ث��ر، معاملة خ��ط��اب 
مقابلة ما زاد من العمولة عن تكلفة اإلص��دار للوكالة القائمة على اجلزء املغطى 
وقد قبلت الهيئة هذا التأسيس في قرارها رقم )2008/1/16-1( بشأن أخذ 

عمولة على التجديد التلقائي خلطاب الضمان املغطي جزئيًا .
ويسند ذل��ك أن اجل���زء امل��ك��ش��وف م��ن خ��ط��اب ال��ض��م��ان ت��اب��ع للجزء املغطى، 
وت��رج��ع ه��ذه التبعية إل��ى أن توفير الغطاء اجل��زئ��ي ش��رط )م��ن امل��ص��رف( إلصدار 
الضمان  خ��ط��اب  ي��ك��ون  أن  العميل  ف��م��ن مصلحة  وإال  مبلغه،  ب��ك��ام��ل  اخل��ط��اب 

مكشوفًا بشكل كامل .
)1( القرار )3-2003/1/20(
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وحتديد مبلغ الغطاء بالنسبة املذكورة يرجع إلى أن مبلغ الغطاء الذي يصل إلى 
هذه النسبة مبلغ معتبر عرفًا في مثل هذه املعامات« .

ف��ي ح��ال تسييل خ��ط��اب ال��ض��م��ان ب��أق��ل م��ن 10% م��ن مبلغه، ودف���ع املصرف 
ف��إن عمولة  ل��ه،  امل��ص��در  للعميل  اإلق���راض  اخل��ط��اب للمستفيد على سبيل  مبالغ 
الفترة السابقة للتسييل تصرف في اخليرات )بعد اقتطاع التكلفة الفعلية املباشرة 
لألعمال اإلداري����ة ال��ازم��ة إلص���دار خ��ط��اب ال��ض��م��ان( وال ت��رد إل��ى العميل ،ألنه 
استفاد من اخلطاب ، فا يجمع له بني العوض واملعوض وهذا تعديل ملا ورد في 

القرار السابق رقم )2009/3/3-2( الصادر في عمولة خطابات الضمان » .
العمالية  الضمان  بشأن عمولة خطابات  الشرعية  للهيئة  آخ��ر  ق��رار  ف��ي  وج��اء 

املغطاة في حال إلغائها قبل انتهاء مدتها)(:
» بالنظر إلى أن هذه اخلطابات مغطاة فإن تكييفها الشرعي هو الوكالة، والوكالة 
إن��ق��اص زمنها )م��دة صاحيتها(  ق��د مت��ت املوافقة على  بالزمن . وم��ا دام  تتقيد 
بإلغائها فإن الواجب )في هذه اخلطابات وأمثالها( هو رد ما يقابل املدة الباقية 
من العمولة إلى طالبي اخلطابات ، مع اعتبار أن كسر السنة يعد سنة ألن العمولة 

وزعت على السنوات« .
العمولة املأخوذة عن اإلصدار املربوطة بشرائح

العمولة  رب��ط  استبعد  الشرعية  الهيئات  بعض  ب��ه  أخ���ذت  ال���ذي  االجت���اه  ه��ذا 
بالضمان من خال املدة ثم عالج قضية املبلغ فجعله متعدد الكمية تبعًا للجهد 

اإلداري الذي يتطلبه إصدار اخلطاب:
فهناك خطابات ضمان ألمور إجرائية ليس لها طبيعة مالية، مثل تركيب بعض 
األج��ه��زة كالهاتف ، ويتم دراس��ة ه��ذه اخلطابات من موظف في اإلدارة املعنية، 
وي��ك��ون مقابل اإلص���دار ضئيًا م��ن خ��ال الشريحة األدن��ى)م��ث��ا ألق��ل م��ن مبلغ 
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1000 ريال من حيث مقدار الضمان( .
وهناك خطابات يدرسها رئيس القسم .

وخطابات يدرسها مدير اإلدارة .
وخطابات يدرسها مجلس اإلدارة أو اللجان املتفرعة عنها .

امل��ب��ذول للبت ف��ي تلبية ه��ذه اخل��ط��اب��ات متفاوت م��ن حيث  واجل��ه��د اإلداري 
الوقت املستغرق والتكلفة املالية عنه لألشخاص املنوطة بهم الدراسة .

وأوصت الهيئات بتكثير هذه الشرائح بحيث يزول عنصر الربط باملبلغ . وبهذا 
ينتفي النظر للضمان الذي يتحقق مبراعاة الزمن واملبلغ .

أخذ عمولة بشرائح على التجديد التلقائي خلطاب الضمان املغطى جزئيًا :
التحديد  على  املعتمدة  ال��ش��رائ��ح  وف��ق  عمولة  أخ��ذ  ميكن  الهيئة)1(أنه  ت��رى 
ال��ت��ل��ق��ائ��ي خل��ط��اب ال��ض��م��ان امل��غ��ط��ى ج��زئ��ي��ًا، وذل����ك ع��ل��ى أس����اس م��ق��اب��ل��ة العمولة 
الزائدة عن تكاليف اإلصدار للجزء املغطي الذي يكيف في العاقة بني املصرف 
والعميل )املكفول( على أنه توكيل بأجر من العميل للمصرف بدفع مبلغ الغطاء 

للمستفيد )املكفول( عند الطلب ، أي عند تسييل الضمان .
حتصيل عموالت خطاب الضمان :

» إذا اتفق املصرف مع طالب خطاب الضمان املغطى على عمولة معينة، ومت 
إصدار اخلطاب وحتصيل العمولة منه، ثم قام بسحب مبلغ الغطاء ، فا مانع من 
االتفاق معه على حتصيل عمولة خطاب الضمان غير املغطى، ولو كانت أكثر من 
العمولة األولى وفق شرائح العموالت املعتمدة، ألن ما تستحق عليه العمولة قد 
تغير، فبعد أن كان خدمة توصيل املال للمستفيد عند تسييل خطاب الضمان، 

أصبح خدمة إصدار خطاب الضمان .
)1( الهيئة الشرعية ملصرف أبو ظبي اإلسامي القرار رقم )1-2008/1/16(
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)2( عموالت االعتماد
لم يصدر عن املجامع الفقهية تنظيم لعملية االعتمادات املستندية مبا في ذلك 
خصم عموالت االعتماد، وقد تكفلت بذلك املعايير الشرعية، مرة بإيجاز ضمن 
بتخصيص  وتوسع  بتفصيل  وم��رة   ، الضمانات  بشأن  رق��م )5(  الشرعي  املعيار 

املعيار الشرعي رقم ) 14 ( بشأن االعتمادات .
عموالت فتح االعتماد :

ال تثور مشكلة عمولة فتح أو إصدار االعتمادات رغم تكييفه على أن وكالة 
وكفالة لوجود العمل حتت مبدأ الوكالة واعتبار الضمان تابعًا ولكن هناك عموالت 
أخرى في االعتماد مازالت حتتاج للدراسة والبت فيها مثل عمولة التعزيز وعمولة 
املشاركة في اعتماد قائم وهي تسمى املشاركة في املخاطر وعمولة الضمان للدفعة 

املقدمة، وعمولة الضمان املاحي قبل وصول املستندات .
وقد صدر بشأن ذلك البند )3/3( من املعيار الشرعي )14( بشأن العموالت 

واملصروفات في االعتماد املستندي .
1/3/3 يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على االعتمادات 
املستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام باخلدمات املطلوبة سواء أكانت 
مبلغًا مقطوعًا، أم نسبة من مبلغ االعتماد، ويشمل ذلك االعتمادات املستندية 
الصادرة والواردة، ويشمل تعديل االعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة االعتماد 
الفعلية فقط، ويكون حينئذ مبلغًا  املصروفات  إال  لها أن تأخذ عليه  فا يجوز 

مقطوعًا ال نسبة مئوية.
على املؤسسة أن تراعي ما يأتي :

أال ي��ؤخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار ج��ان��ب ال��ض��م��ان ع��ن��د ت��ق��دي��ر األج����رة ف��ي االعتمادات 
املستندية وعليه فا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على املصروفات الفعلية في 
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حال تعزيزها العتماد صادر من املصرف أو بنك آخر، تعزيز االعتماد تكون الزيادة 
فيه مقابل ضمان محض، وفي حكم التعزيز املشاركة في اإلصدار، واملشاركة في 
التعزيز وإصدار االعتماد املعد لاستخدام )اعتماد الضمان( ما لم يتطلب ذلك 

خدمات أو تكاليف .
أال يترتب على ذلك فائدة ربوية تكون ذريعة إليها .

)ج( أال يتخذ اجتماع العقود في االعتماد املستندي ذريعة إلى ما هو محرم 
شرعًا، كأخذ عائد على الضمان، أو القرض .

العموالت  أخ����ذ   )1/3/3( ال��ب��ن��د  ف���ي  ال�������وارد  احل���ك���م  ي��ش��م��ل   2/3/3
وامل��ص��روف��ات، ودف��ع��ه��ا، وال��ت��وس��ط ف��ي ذل��ك س���واء أك��ان��ت ب��ني املؤسسة وعميلها 

)اآلمر أو املستفيد( أم كانت بني املؤسسة واملؤسسات والبنوك األخرى .
وفي ضوء ذلك صدر عن الهيئة الشرعية ملصرف أبوظبي اإلسامي قرار جاء 

فيه :
اعتمدت اللجنة جدول الرسوم اجلديدة خلدمات االعتمادات في ضوء اآلتي:
أن���ه ال ي��ج��ب ال��ت��ق��ي��د ف���ي ع��م��ول��ة االع���ت���م���ادات امل��س��ت��ن��دي��ة ب��ال��ت��ك��ل��ف��ة الفعلية 
إلصدارها ، ملا يصاحبها من أعمال وخدمات معتبرة شرعًا، ويجوز أخذ مقابل 
إلى  العمولة  تنصرف  والعميل، حيث  املصرف  عليه  يتفق  ال��ذي  باملقدار  عليها 

تلك األعمال واخلدمات ال إلى مجرد الضمان الذي يشتمل عليه االعتماد .
عموالت أخرى متعلقة باالعتمادات :

عرضت على الهيئة الشرعية ملصرف أبو ظبي اإلسامي جملة من اخلدمات 
املتعلقة باالعتماد وعليها رسوم أو عموالت وصدر بشأنها القرار 1-2001/2/7 

ونصه :
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 اعتمدت الهيئة الرسوم والعموالت اخلاصة باخلدمات اآلتية :
العمولة،  إلغاء االعتماد )Cancellation of LCs(:  حيث يجوز تقاضي 
سواء كان االعتماد اعتماد وكالة، أو اعتماد مرابحة، ألن اإللغاء فيه عمل معتبر، 

فيجوز تقاضي عمولة عليه .
عمولة السحب الزائد )excess Drawing Commission( : وتؤخذ هذه 
العمولة في حالة زيادة املبلغ املطلوب للمورد عن املبلغ األصلي لاعتماد وأخذها 
جائز في اعتمادات لوكالة )دون اعتمادات املرابحة(، ألن املصرف يدفع للمورد 
بالوكالة عن العميل فائح االعتماد، ويجوز أن تزيد عمولة الوكالة بزيادة املبلغ 

املوكل بدفعه.
 Documents Transferred to Local( إلى بنك محلي املستندات  إحالة 

Barks( : وهذه اخلدمة محضة، فيجوز تقاضي عمولة عليها.

حفظ املستندات التي لم تدفع بعد شهر من االطاع عليها أو تاريخ االستحقاق 
 Admin fees on Documents Held Unpaid after One Month of Sight(
or due Date(: وهذه خدمة تتمثل في حفظ املستندات، فيجوز تقاضي عمولة 

عليها وتربط العمولة مبدة : حفظ املستندات من قبل املصرف، وإن كانت العمولة 
حتسب في األصل على أساس مبلغ املستندات .

:Acceptance Commission النظر في عمولة القبول
سبق للهيئة)1( أن منعت في قرارها رقم )2011/2/7-1(عمولة القبول، 
في االعتمادات املستندية وقد تقدمت اإلدارة املعنية مبذكرة شارحة للغرض من 
هذه العمولة، واخلدمات التي تقابلها، موضحة أن البنوك اإلسامية األخرى في 
الهيئة  وق��د فوضت  العمولة  ه��ذه  إسامية خارجها ، حتصل  وب��ن��وك��ًا  اإلم����ارات، 

)1( الهيئة الشرعية ملصرف أبو ظبي اإلسامي .
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العمولة، ووجهها  املعنيني عن طبيعة هذه  باالستفسار من  الهيئة  رئيس  فضيلة 
وقد مت ذلك وصدر بشأنها القرار رقم 2011/3/9-1 ونصه:

التي ال تشتمل على متويل من املصرف، إذا كان  الوكالة،  » تبني أن عمولة 
الدفع للمورد متأخراً عن تاريخ صاحية االعتماد وهي حتسب بنسبة شهرية من 
مقابل جملة من  وه��ي  مبلغًا مقطوعًا  العميل  دفعه، وتؤخذ من  ال��واج��ب  املبلغ 
ف��احت االع��ت��م��اد، منها فحص مستندات  امل��ص��رف للعميل  التي يقدمها  اخل��دم��ات 
الشحن ، وإباغ بنك املصدر )املورد( بقبولها، وحفظ مستندات الشحن األصلية 
إلى تاريخ االستحقاق الذي يتم فيه الدفع للمصدر، والدفع للمصدر في التاريخ 
احملدد بالوكالة عن العميل، وغير ذلك وهي ال صلة لها بعدم دفع العميل املبلغ 
املطلوب الواجب دفعه للمصدر في تاريخ االستحقاق . وعليه فإن هذه العمولة 

مقبولة شرعًا، وللمصرف حتصيلها، حيث تؤخذ مقابل خدمات مشروعة« .
عمولة تعزيز االعتمادات

متت مراجعة ومناقشة التصور املختصر بشأن واقع عمولة تعزيز االعتمادات في 
املصرف، في قسم متويل التجارة . وقد شمل التصور االعتمادات التي يتم تعزيزها 
وفحص مستنداتها واالعتمادات التي يتم تعزيزها مع عدم فحص مستنداتها ، 
واألعمال التي يقوم بها املصرف في كل حالة ، مع بيان طريقة حساب العمولة 
وهي إجمااًل نسبة مئوية من مبلغ االعتماد املعزز حتسب على أساس مدة التعزيز 

ولها حد أدني وصدر بشأن عمولة تعزيز .
وصدر بشأن عمولة تعزيز االعتمادات القرار رقم 3-2008/4/6 :

عمولة االعتماد الذي يتم تعزيزه من دون فحص مستنداته:  /1
إذا كان املصرف ال يفحص مستندات االعتماد محل التعزيز إال أن هناك عمًا 
يقوم به وتتطلبه عملية التعزيز وهو دراس��ة حالة البنك فاحت االعتماد من حيث 
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ماءته ومخاطره ومخاطر الدولة التي ينتمي إليها البنك أو ينفذ فيها االعتماد 
فإن العمولة في هذه احلالة ميكن أن تؤخذ بالقدر الذي يتم االتفاق عليه من غير 

تقييد لها بالتكلفة الفعلية وميكن أن حتسب على أساس النسبة واملدة .
عمولة االعتماد الذي يتم تعزيزه مع فحص مستنداته :  /2

مبا أن فحص املستندات عمل يؤديه املصرف ويتطلب خبرة خاصة للقيام بهذا 
اجلانب من األعمال املذكورة في احلالة السابقة فإن العمولة في هذه احلالة ميكن أن 
تؤخذ بالقدر الذي يتم االتفاق عليه من غير تقييدها بالتكلفة الفعلية، وميكن 

أن حتسب على أساس النسبة واملدة .
ومقتضى أن تكون العمولة في احلالة األولى أقل من العمولة في احلالة الثانية 
بتفاوت حجم العمل املطلوب ويراعي ذلك عند إع��ادة النظر في مقدار العمولة 
التي يتم حتصيلها، وإذا جرى جتديد التعزيز، من دون أن يتطلب ذلك القيام بشيء 
مما تقدم من األعمال فإن العمولة يجب أن تكون مبقدار التكلفة الفعلية لعملية 

التجديد، مبلغًا مقطوعا من غير زيادة على ذلك ألجل الضمان املجرد«.
توزيع العموالت والرسوم بني الوعاء العام واملساهمني:

» اعتمدت اللجنة قائمة توزيع العموالت والرسوم بني الوعاء العام واملساهمني 
ال�  ومثلها  الضمانات  أو  املمولة(  )غير  املستندية  االع��ت��م��ادات  عمولة  م��ع جعل 
)Standby LC(  املغطاة بالكامل ، للمساهمني ألن تسييلها يكون من الغطاء 
ول��ي��س م��ن ال��وع��اء ال��ع��ام ، وي��ك��ون إص���داره���ا م��ن ث��م خ��دم��ة م��ن امل��ص��رف بصفته 
االعتبارية ال شأن للوعاء العام بها، أما غير املغطاة أو املغطاة جزئيا فتكون عمولتها 
للوعاء العام ألن الدفع في حال التسييل يكون )بالكامل أو جزئيا( من هذا الوعاء 

ويكون إصدارها من ثم بالنيابة عنه«)1( .

)1( مصرف أبو ظبي اإلسامي القرار رقم )2-2009/1/4(
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)3( عموالت بطاقات االئتمان
ال إشكال في كل من العمولتني اللتني تتعلق إحداهما باالشتراك، واألخرى التي 
تتعلق بقبول التاجر التعامل بالبطاقة، ألنهما نظير خدمة وال عاقة لهما باالئتمان، 
وإمنا تشكل العمولة التي تؤخذ مع وجود االئتمان وهي عمولة السحب للنقود 
بالبطاقة، من حيث مشروعية أخذها، وهل إن جاز ذلك تكون نسبة من املبلغ 
املسحوب ، أو يجب ان تكون مبلغًا مقطوعا، وهو مقتضى املعيار الشرعي )2( 

البند 5/4 املتماشي مع قرار مجمع الفقه اإلسامي الدولي املذكورين أدناه .
عمولتا االشتراك وقبول البطاقة :

صدر في وقت مبكر قرار 2/12 عن ندوة البركة الثانية عشرة بشأن تقاضي 
رسوم عن بطاقات االئتمان وضوابطه جاء فيه انه يجوز للبنك املصدر لبطاقة االئتمان 
أن يأخذ من طالب البطاقة رسوم العضوية، ورسوم االشتراك أو التجديد، ورسوم 
االستبدال، على أن تكون تلك الرسوم مقابل اخلدمات املقدمة حلامل البطاقة وال 
مانع من اختاف هذه الرسوم باختاف اخلدمات أو املزايا وليس باختاف مقدار 

الدين واملبلغ املستخدمة له البطاقة أو أجله )مقدار مهلة السداد( .
ك��م��ا ص���در ال���ق���رار 3/12 ب��ش��أن ت��ق��اض��ي ع��م��ول��ة م���ن ال��ت��اج��ر ال��ق��اب��ل للدفع 

بالبطاقة:
التاجر( تقاضي  التاجر )البنك  يجوز للبنك املصدر لبطاقة االئتمان، وبنك 
اخل��دم��ة، وذل��ك مقابل  أو تقدمي  السلع  بيع  للبطاقة في  القابل  التاجر  عمولة من 
العماء ،  بها، وتوفير  ال��دف��ع  وق��ب��ول  البطاقة،  ف��ي منح  للتاجر  املقدمة  اخل��دم��ات 

وحتصيل املستحقات بالوكالة عن التاجر .
ال مانع من اقتسام هذه العمولة بني البنك املصدر وبنك التاجر، الشتراكهما 

في تقدمي اخلدمات املشار إليها .
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وفيما يلي ما أصدره مجمع الفقه اإلسامي الدولي بالقرار رقم 108)12/2( 
بشأن عموالت بطاقة االئتمان:

العميل رسومًا  م��ن  االئ��ت��م��ان(  بطاقة  أخ��ذ مصدرها )أي  ج���واز   : ثانيًا )أ( 
مقطوعة عند اإلصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعليًا على قدر اخلدمات املقدمة 

منه .
)ب( جواز أخذ البنك املصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، 

شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة مبثل السعر الذي يبيع به النقد .
ثالثًا : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، وال حرج 
فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية وال يعد من قبيلها الرسوم املقطوعة التي 
ال ترتبط مببلغ ال��ق��رض أو مدته مقابل ه��ذه اخل��دم��ة، وك��ل زي���ادة على اخلدمات 
الفعلية محرمة ألنها من الربا احمل��رم شرعًا كما نص على ذلك املجمع في قراراته 

13)3/10( و10)2/10( .
عمولة السحب النقدي بالبطاقة :

البضائع  على  للحصول  استخدامها  على  بالبطاقة  املقدمة  اخلدمة  تقتصر  ال 
واخلدمات بالدفع بواسطتها بداًل من النقود ، بل تستخدم أيضًا لسحب النقود 
من األجهزة املنتشرة في الداخل واخلارج وهي خدمة مهمة ال تقل عن شراء السلع 

واحلصول على اخلدمات .
وهناك اجتاهات في كيفية حتديد هذه العمولة ، بعد التفاق على جواز أخذها 
باعتبارها مقابًا عن خدمة توصيل النقود إلى حامل البطاقة ، وهي عملية إقراض 
املقترض، كما سيأتي تفصيل  القرض على  املبلغ وعمولة  رد  إل��ى  السحب  منذ 

ذلك .
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االجتاه األول :
ال���ذي أخ���ذت ب��ه ن���دوة ال��ب��رك��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة – ق��ب��ل امل��ع��ي��ار ال��ش��رع��ي والقرار 
املجمعى – هو التسوية في احلكم بني أن تكون العمولة مبلغا مقطوعًا أم نسبة 

مئوية من املبلغ املسحوب .
االجتاه الثاني :

اشتراط أن تكون العمولة مبلغًا مقطوعًا ال يرتبط مببلغ القرض أو مدته .
قرار ندوة البركة في عمولة السحب النقدي :

ال م��ان��ع ش��رع��ا م��ن اس��ت��خ��دام بطاقة االئ��ت��م��ان ف��ي السحب ال��ن��ق��دي م��ن البنك 
البطاقة من  املتفق معها على متكني حامل  األع��ض��اء  البنوك  أو  ف��روع��ه  أو  امل��ص��در 
السحب، س��واء كان له رصيد لدى البنك املصدر للبطاقة أم لم يكن له رصيد 
ووافق البنك املصدر على تقدمي تسهيات حلامل البطاقة دون تقاضى فوائد على 
ذلك، كما ال ميتنع شرعا استخدام البطاقة للسحب النقدي من أجهزة الصرف 

اآللي املنتشرة في العالم .
ويجوز أخذ العمولة على ذلك سواء كانت لصالح البنك املصدر للبطاقة أم 
غيره من البنوك األعضاء، وسواء كانت العمولة مبلغا مقطوعًا أم نسبة مئوية من 
على  وذل��ك  املكشوف،  على  السحب  حالة  في  العمولة  تزيد  أال  بشرط  املبلغ، 
امل��ال للساحب وال ترتبط مبقدار  أس��اس أن العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل 

الدين وال بأجل الوفاء به .
)4( مصروفات املضاربة

إن عدم وضع ضابط لتحميل مصروفات املضاربة في غاية اخلطورة، ألن أقرب 
إليه عن  الدخول  بالربح هو  الشرعية  املضاربة  وأسهل وسيلة النفراد أحد طرفي 
طريق املصروفات التي تغطي أعمااًل كان على املضارب أن يقوم بها على حسابه، 
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أو أن يتحمل املضارب جميع املصروفات فيتعرض للحرمان من الربح إذا زادت 
على ما خصص له . ألن من املقرر : 

أن ي��ك��ون ن��ص��ي��ب امل����ض����ارب، ون��ص��ي��ب رب امل����ال م��ع��ل��وم��ا، ف����إذا حتمل  أ/ 
املصروفات بالغة ما بلغت أصبح نصبه مجهواًل .

أن يكون نصيب كل من املضارب ورب املال جزءاً شائعًا بحيث يشتركان  ب/ 
في الربح ألن ما يقطع املشاركة في الربح ممنوع .

لذا كان ال بد من الفصل في حتمل املصروفات .
هذا، وقد سبق أن اصدرت ندوة البركة الرابعة القرار رقم 1/4 بشأن مصروفات 
املضاربة، وتناول املبدأ العام فيها ومازالت هناك بنود متأرجحة بني حتميلها على 
وع��اء املضاربة أو على املضارب )املؤسسة( واحلاجة ماسة لوضع ج��دول مفصل 

معلل باالستفادة مما وضع في وحدات مجموعة البركة، أو البنوك األخرى .
وفيما يلي قرار مصروفات املضاربة الصادر في ندوة البركة الرابعة برقم 14/4 

والذي كان أول تنظيم جماعي لهذا املوضوع :
األصل في املصروفات اخلاصة بعمليات االستثمار في املصارف اإلسامية أن 

تتحمل كل عملية التكاليف الازمة لتنفيذها .
أم��ا امل��ص��روف��ات اإلداري����ة العامة ال��ازم��ة ملمارسة امل��ص��رف اإلس��ام��ي ألنشطته 
ى بجزء  املختلفة فيتحملها املصرف وحده، وذلك باعتبار أن هذه املصروفات ُتَعَطّ
ال��ذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل املصرف ما يجب  من حصته في الربح 

على املضارب أن يقوم به من أعمال.
اما املصروفات عن األعمال التي ال يجب على املضارب أن يقوم بها فتتحملها 

حسابات االستثمار وفقًا ملا قرره الفقهاء في أحكام املضاربة .
التي تتطلب أن  ن��وع املصروفات  ي��راه اخلبراء عند االشتباه في  إل��ى ما  ويرجع 
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الرقابة  هيئة  تقرره  ملا  وفقًا  االستثمارية  العملية  تتحملها  أو  املضارب  يتحملها 
الشرعية في املصرف اإلسامي ذي العاقة .

وص��در بعدئذ ف��ي تأصيل ه��ذا امل��ب��دأ وتعليل م��ا اجت��ه إل��ي��ه، ق��رار مجمع الفقه 
اإلسامي الدولي رقم 123)12/5( بشأن القراض أو املضاربة املشتركة، ضمن 
الفقرة )11( » مبا أن الشخص املعنوي يدير املضاربة من خال موظفيه وعماله 
فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير املباشرة ألنها تغطى بجزء 
التي تخصها،  املباشرة  النفقات  إال  املضاربة  تتحمل  وال  ال��رب��ح،  م��ن  م��ن حصته 
وكذلك نفقات ما ال يجب على املضارب عمله مثل من يستعني بهم من خارج 

جهازه الوظيفي)1(.
ثم حدد قرار آخر لندوات البركة في الندوة السابعة برقم 2/7 اإلدارات التي 

يربط بها مبدأ حتميل املصروفات في عقد املضاربة، ونصه :
1- املصروفات التي تلزم املضارب في مقابل حصته من الربح هي املصروفات 
واتخاذ  االستثمار،  مجاالت  واختيار  السياسات  ورس��م  اخلطط  لوضع  تلزم  التي 
وتوزيعها  واخل��س��ائ��ر  األرب����اح  وح��س��اب  تنفيذها  ومتابعة  االس��ت��ث��م��اري��ة  ال���ق���رارات 
وتشمل مصروفات إدارات االستثمار واألجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة املتابعة 

وإدارة احملاسبة .
السابقة  إذا اقتضت طبيعة املضاربة االستعانة بخبرات في املجاالت  أنه  على 
التي تلزم املضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في 

املضاربة فإن تكلفة هذه اخلبرات تكون من مال املضاربة .
2- أم����ا ب��ق��ي��ة امل���ص���روف���ات ال����ازم����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ات ف��ت��ح��س��ب ع��ل��ى مال 

املضاربة.
)1( قرار مجمع الفقه الدولي ص 417 ولدى مراجعة مجلة املجمع بحث القراض واملضاربة العدد 13 اجلزء 

3 الصفحات 11 -295 لم أحد أي بيانات شارحة لهذه الفقرة من القرار .
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وبالنسبة للبنوك أو الشركات االستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها 
مضاربًا، فيجب أن يراعي ان املضاربة ال تتحمل إال نسبة من املصاريف الكلية 

تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات املضاربة« .
وفي ضوء ما هو مقرر باالتفاق من ان مسئولية رب املال محدودة مبال املضاربة 
فإن املصروفات باملعروف – تكون في مال املضاربة، ال في ذمة رب املال، ولو أنفق 
من مال نفسه يرجع به في مال املضاربة .. ولو زادت النفقة املدفوعة من املضاربة 

على املال ال رجوع له على رب املال بالزائد)1(.
هذا بالنسبة لرب املال .

باملعروف عند  )امل��ص��روف��ات( يكون  النفقة  ق��در  ف��إن  للمضارب  بالنسبة  ام��ا 
التجار من غير إسراف، فإن جاوز ذلك ضمن الفضل )الزيادة( ألن اإلذن ثابت 

بالعادة، فيعتبر القدر املعتاد)2( .
مصروفات السفر )املهمات اخلارجية(:

ذهب الشافعية إلى أنه ال ينفق العامل من مال املضاربة على نفسه حضراً جزمًا 
وك��ذا سفراً في األظهر، كما في احلضر ، ألن له نصيبًا في الربح ، فا يستحق 
شيئًا آخر، وألن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدى إلى انفراده به ، وقد تكون أكثر 

فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاً من رأس املال، وهو ينافي مقتضاه .
وفي مقابل األظهر أنه ينفق من مال املضاربة باملعروف ما يزيد بسبب السفر 

كالكراء ، ألنه حبسه عن الكسب بالسفر ألجل املضاربة .
وحتسب النفقة عن الربح فإن لم يكن فهي خسران حلق باملال)3( .

)1( املوسوعة الفقهية 72/3/1 ومن مراجعها الدسوقي 530/3 والشرح الصغير للدردير 705/3 .
)2( البدائع 1.7/6 .

)3( مغني احملتاج 317/2 وروضة الطالبني 135/5 واملوسوعة الفقهية 73/38 .
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امل��ض��ارب حلاجة مع خروجه للمضاربة على قدر  وت��وزع املصروفات إن خ��رج 
احلاجة واملضاربة، فإن كان ما ينفقه على نفسه في حاجته مائة وفي املضاربة مائة، 

فأنفق مائة كان نصفها عليه ونصفها من مال املضاربة)1( .
كيفية حتميل املصروفات املنوطة بوعاء املضاربة:

حتسب املصروفات من الربح أواًل إن كان في املال ربح، فإن لم يكن فهي من 
رأس املال، ألنها جزء هالك من املال، واألصل أن الهاك ينصرف إلى الربح، وألنا 
لو جعلناها من رأس املال خاصة، أو في نصيب رب املال الزداد نصيب املضارب 

في الربح على نصيب رب املال)2( .
البند 4/2 »يتولى  املعيار الشرعي رق��م )13( بشأن املضاربة في  وج��اء في 
املضارب بنفسه كل األعمال التي يتوالها املستثمرون مثله بحسب العرف، وال 
يستحق أجراً فأجرته من ماله اخلاص وليس من مال املضاربة، ويجوز له أن يستأجر 

ألداء ما لم يجب عليه من األعمال بحسب العرف على حساب املضاربة « . 
وفي البند 7/8 » وإذا كانت املصروفات على قدر اإليرادات يتسلم رب املال 

رأس ماله ، وليس للمضارب شيء «.
)5( مصروفات القرض احلسن

القرض احلسن ليس من صيغ التمويل التي يتربح منها ألنها كلها ت��دور بني 
إذا  الربا  بزيادة هو عني  بالربا ، والقرض  األعيان واملنافع واخل��دم��ات مما ال يلتبس 
كان بشرط أو عرف ومع هذا دخل القرض في تطبيقات املؤسسات تبعًا كما في 
املتعامل وأكملته املؤسسة،  النقدي املقدم من  إذا نقص غطاؤه  االعتماد املغطى 
وكذلك في السحب النقدي في البطاقات ، وفي انكشاف احلساب، وهذه كلها 

)1( الدسوقي 530/3 والشرح الصغير 705/3 .
)2( بدائع الصنائع 106/6 مع تبديل كلمة )النفقة( إلى كلمة ) املصروفات( .
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من القرض الذي يقتضيه التعامل املالي، باإلضافة للقروض االجتماعية التي تقدم 
– على سبيل اإلرفاق – للفئات الضعيفة .

مصروفات )نفقات( خدمات القرض :
امل��راد باملصروفات هنا ما يؤخذ عن القروض نظير اخلدمات – وليس للفرصة 
بسبب  للقيود  امل��ص��روف��ات  يغطي  – بحيث  ال��زم��ن  أو  امل���ال  تكلفة  أو  ال��ض��ائ��ع��ة 
تغييرها، وتكلفة مقدمي خدمة القرض من املوظفني، ومستلزمات ذلك املكانية 
واملستندية مبا ال يتعارض مع القرار الذي صدر عن املجمع برقم 13)3/1( بشأن 
بشأن  الشرعي )91(  واملعاير  احملتاجة،  للدول  للتنمية  اإلسامي  البنك  ق��روض 

القرض البند )9( .
ونص قرار املجمع :» يجوز أخذ أجور عن خدمات القرض على أن يكون ذلك 

في حدود النفقات الفعلية .
كل زيادة على اخلدمات الفعلية محرمة ألنها من الربا احملرم شرعًا«.

وجاء في قرار آخر للمجمع برقم 10)2/10( : » ان كل زيادة، أو فائدة ، 
على الدين الذي حل أجله وعجز املدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك 

الزيادة على القرض من بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا«.
ونص املعيار الشرعي :

» يجوز للمؤسسة املقرض أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها 
الفعلية املباشرة ، وال يجوز لها أخ��ذ زي��ادة عليها، وك��ل زي��ادة على املصروفات 
الفعلية محرمة .ويجب ان تتوخى الدقة في حتديد املصروفات الفعلية بحيث ال 

يؤدي على زيادة تؤول إلى فائدة . 
واألص��ل أن يحمل كل قرض بتكلفته اخلاصة به إال إذا تعسر ذلك، كما في 
أوعية اإلق��راض املشتركة ، فا مانع من حتميل التكاليف اإلجمالية املباشرة عن 

جميع القروض على إجمالي املبالغ .
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ويجب ان تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشرعية بالتنسيق 
مع جهة احملاسبة، وذلك بتوزيع املصروفات على مجموع القروض ، ويحمل كل 

قرض بنسبته على أن تعرض هذه احلاالت على الهيئة مع املستندات املناسبة .
ال تدخل في املصروفات الفعلية على خدمات القروض املصروفات غير املباشرة، 
مثل رواتب املوظفني وأجور املكان واألثاث ووسائل النقل ونحوها من املصروفات 

العمومية واإلدارية للمؤسسة «)1(.
أنها ليست  الفعلية فقط  التكلفة  يعادل  ما  املقرض  أن يأخذ  ومستند ج��واز 

زيادة على القرض، واملقرض محسن، وما على احملسنني من سبيل .
ومستند حترمي أخذ زيادة عليها أنها تكون عوضًا عن القرض حينئذ)2( .

)1( املعيار الشرعي رقم )19( بشأن القرض، البند )9( ص 271 .
)2(  املرجع السابق ص 267 .





عموالت السحب النقدي 
وخطاب الضمان واالعتماد 

المستندي

  
األستاذ / موسى عبد العزيز شحادة

الدكتور/ علي محمد أبو العز
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله فاحتة كلِّ خير، ومتام كلِّ نعمة، والصاة والسام على خامت الرسل 
واألنبياء املبعوث للعاملني رحمة، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى 

آله وصحبه ومن وااله.
شكر وتقدير :

كامل حفظه  الشيخ / صالح  لسعادة  والتقدير  الشكر  ب��واف��ر  َم  ن��ت��ق��دَّ أْن  ن��ودُّ 
الله، ومتَّعه بتمام الصحة وموفور العافية، على رعايته الكرمية للمحافل العلمية، 
الله  ونسأل  البركة،  ن��دوة  رأسها  وعلى  املتخصصة،  الدولية  الفقهية  وامل��ؤمت��رات 

تعالى أْن يجعلها في ميزان حسناته معينًا ال ينضب.
َه بخالص الشكر واالمتنان للمشرف العام على أعمال  كما ال يفوتنا أْن نتوجَّ
الندوة سماحة األستاذ الدكتور الشيخ عبد الستار أبو غدة – حفظه الله ومتَّعنا 
َمة، على اجلهود الدؤوبة واملتميزة التي يبذلونها في تنظيم  ْجَنِة املنظِّ بعلمه-، وللَّ

وإدارة شؤون الندوة، وجزى الله اجلميع حضوراً ومشاركني خير اجلزاء. 
مقدمة :

ُر  ُتعدُّ املصارف اإلسامية جزءاً ال يتجزأ من األسواق النقدية، مبعنى أنها تتأثَّ
ُر فيها، ممَّا يجعلها ُعرضًة إلى حدٍّ بعيد لنفس املشكات واآلثار السلبية  بها وتؤثِّ

ُض لها البنوك التقليدية. التي تتعرَّ
وال ُينكر في الواقع أنَّ للمصارف اإلسامية سماتًا ينفرد بها نظامها عن أنظمة 
ُف  األزم���ات، كما تخفِّ قويًة ض��دَّ  دفاعيًة  التقليدية، ومتنحها خطوطًا  امل��ص��ارف 
املصارف اإلسامية في أسواقها مخاطر  الله عليها بوجود  أنعم  التي  ال��دول  عن 

م والكساد. التضخُّ
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متعددة)1(،  بوظائف  نشاطها  ممارسة  عند  اإلسامية  امل��ص��ارف  وتقوم  ه��ذا؛ 
من أبرزها اخلدمات املصرفية؛ ألنها متلك الوسائل واإلمكانات الازمة لتنفيذها، 
واملصارف عند أدائها لتلك اخلدمات ترتبط مع املتعاملني معها بعاقات عقدية 
ُد حقوق كّل واحد منهم والتزاماته، وحتظى اخلدمات املصرفية بأهمية كبيرة  حُتدِّ
في  تتغلََّب  أْن  وتطويرها  بتبنيها  للمصارف  مُي��ك��ن  إذ  واملتعاملني؛  للمصارف 
الزبائن وجذب  املصرفية على مشكلة استقطاب  السوق  احل��ادة في  املنافسة  ظلِّ 
بشكل  تساعدهم  املصرفية  اخلدمات  ف��إنَّ  للمتعاملني؛  بالنسبة  ��ا  أمَّ مدخراتهم، 
ملحوظ في نشاطهم التجاري، وتذلُِّل صعوبات األعمال التجارية التي تعترض 
تصرفاتهم. فاخلدمة املصرفية تقف جنبًا إلى جنب مع العمليات املصرفية، ويقصد 
املصرف منها تسهيل العقبات أمام زبائنه مقابل عمولة )أجر( يتقاضاها، ويتعرَّض 
املصرفية عند  العمليات  في  يتعرَّض  مثلما  العمل  تقدميها ملخاطر  املصرف عند 
ممارسته للتمويل مع استثناء العاقة بني )اخلدمة والتمويل( - كامتناع املتعامل 
أو مماطلته -، وألنَّ املصرف عند  أو إعساره  إفاسه  بالتزاماته بسبب  الوفاء  عن 
تقدميه اخلدمة املصرفية يتلقى عمولة مسبقة قبل أو عند أداء اخلدمة، بينما ال 
يستحق الربح على أعماله املصرفية )االستثمارية والتمويلية( إال عند استحقاقها، 
ض ملخاطر التجارة قد يكون أحد املعايير الدقيقة للتفرقة بني العمل  فإنَّ معيار التعرُّ

املصرفي واخلدمة املصرفية)2( )3(.  

املصارف اإلسامية لها ثاثة وظائف أساسية :   )1(
)أ( جتميع املدخرات واستثمارها .

)ب( متويل األفراد واملشاريع .
)ت( أداء اخلدمات املصرفية لزبائنها .

التعاون للطبع والنشر-القاهرة ، 1986م ،  )2(  د. حسن حسني ، » عقود اخلدمات املصرفية « ، دار 
)ص50( .

)3(  قد يفرق البعض بينهما على أساس أنَّ العمليات املصرفية بشقيها )االستثمارية والتمويلية(
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قد  االستثمارية  العمليات  في  األط���راف  تنتظم  التي  العاقة  طبيعة  أنَّ  كما 
تكون مضاربة، أو مشاركة، أو وكالة باالستثمار، كما تكون بيعًا أو إجارة، أو 
ا  ا في اخلدمة املصرفية فالتكييف الفقهي ألكثر عقودها إمَّ سلمًا، أو استصناعًا، أمَّ
وكالة أو إجارة أو كفالة أو حوالة، ومّما الشك فيه أنَّ هناك فارقًا كبيراً من الناحية 
الشرعية بني عقود العمليات االستثمارية، وعقود اخلدمات املصرفية. وتتقاضى 
املصارف اإلسامية من املتعاملني املصاريف التي تكبدتها بسبب تأدية اخلدمة 
إلى جانب العمولة، وهذا أثر طبيعي أحدثته العاقة العقدية التي أوجبت على 
البنك التزامًا بأداء اخلدمة املصرفية للمتعامل، أو باالستناد للعرف املصرفي العام، 
لكن مصاحبة عقد اإلق��راض املباشر وغير املباشر لتلك اخلدمات، جعل العلماء 
إلى  أكثرهم  فذهب  املقتضاة،  العمولة  مشروعية  ح��ول  ف��ي خافهم  يحتدمون 
ف��ي حني  م��ن قيمة اخل��دم��ة،  احمل���ددة نسبيًا؛ أي بنسبة معينة  العمولة  منع أخ��ذ 
م العمولة على هذا النوع من  أجازها البعض، وانشطر املانعون إلى فئتني : فئة حترِّ
اخلدمات مطلقًا، وفئة تبيحها إذا كانت محددًة على قدر الُكَلف الفعلية الازمة 

ألدائها.

قبل  واالئتماني  املالي  املتعامل  مركز  بدراسة  املصرف  قيام  تستدعي  للمتعامل  املصرف  التي مينحها   
ا  لة ، أمَّ املوافقة على طلب التمويل ، كما ُيطلب منه تقدمي ضمانات كافية للوفاء في التزاماته املؤجَّ
اخلدمة املصرفية ؛ فإنَّ املصرف يقدمها ملَْن يطلب منه أداءه��ا دون حاجة إلى دراس��ة وضعه االئتماني 
رة على ه��ذه اخل��دم��ة . د. حسن حسني ، » عقود  امل��ق��رَّ ال��ت��زام املتعامل بدفع العمولة  وامل��ال��ي، مقابل 

اخلدمات املصرفية « ، )ص54( .
وه���ذه ال��ت��ف��رق��ة م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رن��ا ليست دق��ي��ق��ة ح��س��ب ال��واق��ع ف��ي ع��م��ل امل��ص��ارف اإلس��ام��ي��ة ؛ حيث 
تقوم املصارف بدراسة الوضع املالي واالئتماني لطالب اخلدمة ، خاصة تلك اخلدمات التي قد تنشأ 
؛   مقابلها  استوفيت  التي  العمولة  مقدار  عنها  الناجمة  املالية  اخلسائر  قيمة  تفوق  عالية  مخاطر  عنها 
ذات  املستندية  واالع��ت��م��ادات   ، املالي  الضمان  وخطابات   ، االئتمانية  بالبطاقة  النقدية  كالسحوبات 
ب��اإلق��دام على تنفيذ اخلدمة أو  ق��راره  ال��دراس��ة يتخذ املصرف  نتائج  الرصيد املكشوف ، وعلى ض��وء 

اإلحجام عنها .
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أسباب اختيار املوضوع :
تعود أسباب اختيار موضوع البحث إلى األمور التالية :

ه من سماحة األستاذ الدكتور / عبد الستار أبو  1 - خطاب التكليف املوجَّ
غدة –حفظه الله تعالى- بالكتابة في إطار هذا املوضوع، وذلك استجابًة كرميًة 
من سماحته لرغبتنا في إع��ادة ط��رح ه��ذا امل��وض��وع على طاولة احل���وار؛ للمباحثة 

بشأنه.
2 - أهمية املوضوع وجديته التصاله بواقع العمل في املصارف اإلسامية.

3 - اجتزاء مذهب املانعني في حكم املسألة مبا قضى به اجتهادهم وجنحت 
إليه وجهتهم من أنَّ هذه اخلدمات يصحبها الضمان أو القرض فا يحل عليها 
ال��ع��وض، دومن���ا ال��ت��ف��ات إل���ى أنَّ ال��ع��م��ول��ة ملحظها وم���داره���ا وم��رت��ك��زه��ا اخلدمات 
اإلج��رائ��ي��ة ف��ح��س��ب، وه���ذا م��ا س��ن��ح��اول جتليته ب��ح��ث��ًا ومت��ح��ي��ص��ًا، ع��ل��ى أن��ن��ا أثناء 
اخلدمات  لوقائع  وتكييفهم  وأدل��ت��ه��م،  الفقهاء  م��ن  األئ��م��ة  ملجتهدات  التصدي 
–موضوع البحث-، قد ينقدح في ذهننا رأي جديد، وهو ضرب من االجتهاد 
اخلاص الذي ميثل وجهة نظرنا في املسألة، وال مراء في احتماله اخلطأ والصواب.

أهداف البحث :
داته، وانطاقًا من غرض عقد الندوة لهذا احملور  في إطار موضوع البحث ومحدِّ

ضمن محاورها، فإنه ميكن حتديد أهداف البحث باآلتي : 
1 - إي��ض��اح أنَّ ه��ذه املسألة ال يسع اجت��اه��ًا معينًا م��ن االج��ت��ه��اد ف��ي فهمها 
وفقهها أْن يجلِّي كل ما انطوت عليه من حقائق وأح��ك��ام، وأنَّ احل��ق فيها قد 
معينة  نظر  وج��ه��ة  أو  فهمًا  ميثل  فيها  اخل���اف  وأنَّ  أو خصيمه،  ي��ك��ون حليفه 
تلتمس اإلصابة في فهم احلق، ولكنها ال متثل احلق؛ ألنَّ احلق ال احتمال فيه، 
ولذلك كان األئمة احملققون يقولون : )إذا سؤلنا عن مذهبنا في الفروع، يجب 
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ق  علينا أْن جنيب بأنَّ مذهبنا صواب يحتمل اخلطأ()1(، ولو كان حقًا ملا تطرَّ
إليه احتمال اخلطأ.

املصارف  وب��ع��ض  ملصرفنا  العملي  التطبيق  وج���وه  ع��ل��ى  االط����اع  إت��اح��ة   -  2
اإلس��ام��ي��ة األخ�����رى، وك��ي��ف��ي��ة ت��وج��ي��ه ال��ه��ي��ئ��ات ال��ش��رع��ي��ة -ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا- لألدلة 
بظروفها  اخلدمية  ال��وق��ائ��ع  تلك  مواجهة  ف��ي  واستخدامها  الشرعية،  وامل��وج��ه��ات 
املتغايرة.  ونبحُث فيما يلي هذه املسألة )عمولة اخلدمات املصرفية – السحب 
النقدي بالبطاقة،خطاب الضمان،االعتماد املستندي( بردِّ كل فرع منها إلى دليله 
وأصله، وعزوه إلى قائليه –قدر اإلمكان- مع توجيه األدلة ومناقشتها، ثم املوازنة 
والترجيح للخروج بنتيجة علمية لهذه املوازنة، لكن في حدود املسألة –موضوع 

البحث-.
ُر فهمه واإلحاطة به  : مقدمة متهيدية بني يدي البحث تيسِّ

التسمية نسبيًا؛ حيث لم يكن دارج��ًا على ألسنة  العمولة مصطلٌح حديُث 
الناس قدميًا، وكانوا ُيعبِّرون عنه بلفظ آخر قريب منه هو العمالة )مثلثة العني(، 
وي��ق��ص��دون ب��ه األج���ر ال���ذي ُي��دف��ع ع���ادًة للعامل ف��ي ص���ورة نسبة مئوية م��ن قيمة 
َف العمولة املصرفية بأنها : “ عوٌض  صفقاته أو وحدات إنتاجه. ومُيكننا أْن ُنعرِّ

معلوٌم يتقاضاه املصرف من املتعامل مقابل خدمة مشروعة يؤديها له “.
شرح مفردات التعريف :

1 - عوض معلوم : أي بدل اخلدمة؛ ألنَّ أعمال اخلدمات املصرفية من جملة 
َد العوض بشرط املعلومية؛ ألنَّ جهالته ُتفضي إلى النزاع بني  عقود املعاوضات، وقيِّ

األطراف املتعاقدة غالبًا.

)1( زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن جنيم املصري ، » األشباه والنظائر « ، الطبعة األولى ، دار الكتب 
العلمية-بيروت ، 1419ه�-1999م ، )330/1(.
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2 - املصرف : طرف العقد األول الذي يلتزم بتقدمي اخلدمة للمتعاملني عند 
الطلب.

3 - املتعامل : طرف العقد الثاني الذي يلتزم ببذل العوض للمصرف نظير 
اخلدمة التي يؤديها له.

4- خدمة مشروعة: وهي محلُّ العقد الذي يحلُّ به البدل املستوفى، وهي عبارة 
عن جملة من األداءات أو األعمال التي تتطلَُّب جهوداً وُكلفًا الزمة إلجنازها وفق 
املطلوب، وُقيَِّدت اخلدمة بكونها مشروعة؛ ألنَّ غير املشروع ال يحلُّ أخذ العوض 
مقابله؛ إذ ال اعتبار لوجوده شرعًا. وبهذا؛ فإنَّ التعريف السابق ال يتناول ما يؤخذ 
مقابل اإلقراض أو الضمان املباشر )املجرد(؛ ألنه ال ُيطلق على املقابل هنا عمولة، 
وحذار أْن يلتبس املصطلح املشروع للعمولة بغير املشروع، فاملأخوذ مقابل اإلقراض أو 
ا ما يستوفى بصفته عوضًا عن األعمال املصاحبة للخدمات  الضمان ربا ال عمولة، أمَّ
ُن إقراضًا مباشراً أو غير مباشر يؤول إلى اإلقراض  املصرفية ولو كانت اخلدمة تتضمَّ

كخطابات الضمان، واالعتماد املستندي، فهي عمولة، وليست ربا.
خدمات اإلقراض غير املباشر وشبهة الربا :

قضية اخلشية من أْن يؤول تقاضي العمولة النسبية على اخلدمات املصرفية؛ 
إلى  املستندية  واالع��ت��م��ادات  الضمان،  وخطابات  بالبطاقة،  النقدي  كالسحب 

إقراض جرَّ نفعًا للمقرض، يتجه عليها اإليراد اآلتي :
  إنَّ ه��ذه القضية احتمالية ال يسوغ التعويل عليها في إص��دار حكم قطعي 
بالتحرمي؛ ألنَّ القطعي ال ُيبنى إال على قطعي مثله ال على أمر احتمالي مظنون، 
فإنَّ صحابتنا الكرام –رضي الله عنهم- على الرغم من نزول اآلية القرآنية التي 
ب��أنَّ مضار اخلمر تربو على منافعه، لم ميتنع بعضهم عن تناولها بحجة  تنبؤهم 
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منفعتها، وبحجة األصل الذي يقطع بإباحتها، وقالوا : نشربها للمنفعة)1(، في 
حني امتنع بعضهم عن شربها ح��ذراً من الوقوع في اإلثم الكبير الذي أخبر عنه 
القرآن، وأضرارها التي ملسوها في واقع حياتهم، واجلدير باالنتباه أنَّ رسول الله 
باجتنابها، وأنَّ الصحابة ممَّن امتنع منهم عن شربها لم ُينكر  � لم يأمر أح��داً 
ف��ي ح���وادث معينة  - م��ع أنَّ مسألًة بتلك املعطيات  َم��ن شربها صنيعه إال  على 
اإللهية )إثم كبير في مقابل منفعة تافهة( لو ُعِرضت على أحد فقهاء عصرنا، 
د ! -، حتى إنَّ الفاروق عمر –رضي  وقيل له ما حكمها ؟ ألفتى بالتحرم با تردُّ
َل عليهم في اخلمر بيانًا شافيًا؛ أي دليًا ال مجال فيه  الله عنه- دعا الله أْن ُينزِّ
اخلمر  إمن��ا   «  : الشافية  الكافية  اآلي��ة  وأن���زل  دع���اءه  الله  فاستجاب  لاحتماالت، 

وامليسر.. « فقال عمر بعدها : » انتهينا انتهينا «.
وه��ذا النهج النبوي، واألث���ر الصحبوي يرشدنا إل��ى أم��ر ه��ام ه��و : وج��وب أْن 
يكون احلكم بالتحرمي مستفاداً من نصٍّ واضح ال شبهة فيه وال احتمال؛ ألنَّ معنى 

)1(  نقل القرطبي عن سعيد بن جبير قوله : » كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا ، فكانوا 
يشربونها أول اإلسام حتى نزلت:  )يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس(، 
قالوا: نشربها للمنفعة ال لإلثم ، فشربها رجل فتقدم يصلي بهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون، فنزلت: )يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصاة وأنتم سكارى(. فقالوا: في غير عني الصاة. 
اآلي��ة. فقال عمر:  الشيطان(  بيانا شافيا، فنزلت: )إمن��ا يريد  أن��زل علينا في اخلمر  اللهم  فقال عمر: 
انتهينا، انتهينا. ثم طاف منادي رسول الله �: أال إن اخلمر قد حرمت «. أبو عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي ، » اجلامع ألحكام القرآن « ، الطبعة الثانية ، دار الكتب املصرية-القاهرة، 1384ه�-

1964م ، )200/5( .
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َطَعاًما َفَدَعاَنا َوَسَقاَنا  وأخرج الترمذي عْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل: » َصَنَع َلَنا َعْبُد الرَّ
َها الَكاِفُروَن اَل َأْعُبُد َما  ُموِني َفَقَرْأُت: }ُقْل َيا َأيُّ َاُة َفَقدَّ ا، َوَحَضَرِت الصَّ ِمَن اخَلْمِر، َفَأَخَذِت اخَلْمُر ِمنَّ
الَِّذيَن آَمُنوا  َها  َأيُّ َتَعاَلى: }َيا  ُه  اللَّ َفَأْنَزَل  َقاَل:  َتْعُبُدوَن «.  َما  َنْعُبُد  َوَنْحُن  َتْعُبُدوَن{ ]الكافرون: 2[ 
الترمذي : »َهَذا  َتُقولُوَن{ ]النساء: 43[ : . قال  َما  َتْعَلُموا  َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى  َاَة  الصَّ َتْقَرُبوا  اَل 
َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب« . سنن الترمذي ، حتقيق الشيخ أحمد شاكر ، حديث رقم 2026 ، 

. )238/5(
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التحرمي أنَّ الله سبحانه ُيعاقب مقترفه بالنار، وهذا ال يجرؤ عليه مسلم إال إذا كان 
ُس  لديه مستمسك وثيق ال يقبل الشك. إذن الشبهة أو الريبة ليست دليًا يؤسَّ
عليه القول بالتحرمي، فالشيء الذي يخاف منه أْن يؤدي إلى احلرام ليست الشبهة 
التحرمي  م��ن دأب��ه��ا  الشريعة ليس  ال��ق��ول بتحرميه؛ ألنَّ  ف��ي  الشبهة  ب��ل  إباحته،  ف��ي 
بالريبة؛ بل إنَّ احلدود على عظيم شأنها في شريعتنا ُتدرأ بالشبهات؛ ألنها أحكام 
نًا كالشمس في ضحاها، فإذا اعترتها الشبهة  يجب أْن يكون موجبها واضحًا بيِّ
تخلَّف موجب احلكم، بل إنَّ في قول الفاروق –رضي الله عنه-: »تركنا تسعة 
َها اَل  أعشار احلال مخافة الوقوع في احلرام «، وقوله أيضًا : »ِإنَّا َنْأُمُرُكْم ِبَأْشَياَء َلَعلَّ
ِبيُّ  َها اَل َتْصُلُح َلُكْم، َوِإنَّ آِخَر َما َعِهَد ِإَلْيَنا النَّ َتْصُلُح َلُكْم، َوَنْنَهاُكْم َعْن َأْشَياَء َلَعلَّ
َبا  يَبُة، َفَدُعوا الرِّ َبا َوالرِّ َا ُهَو الرِّ ْنُهنَّ َلُكْم، ِإمنَّ ِبيُّ �، َوَلْم ُيَبيِّ َبا، َفُقِبَض النَّ � آَيَة الرِّ
يَباِت«)1( - لو سلَّمنا بصحتهما -)2( ما ُيشير إلى أنه ليس كلُّ مأموٍر بتركه  َوالرِّ

)1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )22009( )448/4( عن الشعبي عن عمر ، والدارمي في 
سننه برقم )131( )246/1( عن الشعبي عن عمر أيضًا .

ر صدور مثل هذين القولني عن عمر –رضي الله عنه- لسببني : )2( ال نتصوَّ
أ.  ضعف اإلسناد ؛ حيث يوجد انقطاع في السند بني الشعبي وعمر ، ف��إنَّ الشعبي لم ُي��درك عمر 

الفاروق.
ال يعقل أْن يترك رسول الله � موضوعًا خطيراً كالربا دون بيان ، قال الله تعالى : » وما كان  ب.  
الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبني لهم ما يتقون « )التوبة : 115( ، وقد أوكلت إلى 
النبي املجتبى � وظيفة بيان ما أشكل من القرآن ، كما قال الله تعالى : » وأنزلنا إليك الذكر 
لتبني للناس ما نزل إليهم « )النحل : 44( وما قبض � حتى أكمل منهاج الشريعة ، وتركنا 
على بيضاء نقية ،  وملا شك الناس في موته � قال عمه العباس رضي الله عنه : » والله ما مات 
رسول الله � حتى ترك السبيل نهجا واضحا ، وأحل احلال وحرم احلرام .. « . وقال أبو ذر : 
» توفي رسول الله � وما طائر يحرك جناحيه في السماء إال وقد ذكر لنا منه علمًا « . يقول ابن 
حزم معلِّقًا على العبارة املنقولة عن عمر –رضي الله عنه- : » حاشى لله من أْن يكون رسول الله 
د فيه أشد الوعيد ، والذي أذن الله تعالى فيه باحلرب ، ولئن كان لم  � لم ُيبنيِّ الربا الذي توعَّ
َ كل  نه لغيره، وليس عليه أكثر من ذلك ، وال عليه أْن ُيبنيِّ ُيبينه لعمر –رضي الله عنه- فقد بيَّ
نه ملَْن يبلِّغه ، فقد بلَّغ ما لزمه تبليغه « . أبو محمد علي بن أحمد  شيء لكلِّ أحد ، لكن إذا بيَّ

بن سعيد بن حزم ، » احمللى « ، دار الفكر – بيروت ، بدون طبعة وال تاريخ ، )414/7( .



 -229 -

بحوث ندوة البركة 33

لشبهة شابته حرامًا، وليس كلُّ ما يتوهم أنه ربا ربا، فإنه قد يكون حااًل بنسبة 
عًا ليبلغ درجة  ُم الشخص على نفسه كثيراً من املباحات تورُّ )10/9(، وقد يحرِّ
املتقني الذين اتقوا ما ال يتقيه غالبية الناس، لكن أْن يسنَّ للناس بذلك تشريعًا 
الزمًا - خاصة إذا لم يكن التشريع صادراً من حاكم ميلك صاحية تقييد املباح أو 
حظره- فأخشى أْن يدخل هذا في مضمون اآلية }أال تزروا وازرة وزر أخرى{ 
]النجم 38[، مع أنَّ املباح أصل قوٌي دامغ، والباطل مترجرج زاهق، فمنع املباح 

بوزر الباطل، مسألة حتتاج إلى نظر .
هل منشأ العمولة في املصارف اإلسالمية القرض أم خدمته ؟

ُيعدُّ القرض أحد األسباب املنشئة للعموالت في املصارف التقليدية، فتأخذ مقابًا 
عن مبلغ القرض ومدته باسم العمولة أو الرسم أو الفائدة، وهذا ما تتجنَّبه املصارف 
اإلسامية؛ ألنه من الربا احملرم إجماعًا، لكن يجب أْن يؤخذ باالعتبار أنَّ القرض قد 
يستلزم أحيانًا تكاليف ونفقات، وقد يستتبع خدمة يقدمها املصرف، فهل يجوز 
للمصارف اإلسامية أْن تتقاضى في مقابل هذين الفرضني عمولة أو أجراً؟ لبيان ما 

يتعلَّق بالفرضني السابقني من أحكام نبحث املسألة على النحو اآلتي: 
خدمة اإلقراض وكلفته : 

ينصُّ فقهاء الشريعة على أنَّ من اقترض من شخص قرضًا، واحتاج املقرض إلى 
نفقة لنقله إلى محلَّ املقترض و/أو بلده، فإنَّ أعباء النقل املالية يدفعها املقترض 
ال املقرض؛ ألنَّ املقرض فعل معروفًا مع املقترض وأحسن إليه، وفاعل املعروف ال 
فأجرة كيله على  –مثًا-؛  إردب���ًا  اقترض  فمن   « : الكبير  الشرح  في  يغرم.جاء 

ه، فأجرة كيله عليه با نزاع «)1(. املقترض، وإذا ردَّ

)1(  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير « ، دار الفكر ، بدون 
طبعة وبدون تاريخ ، )145/3( .
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وقد بحث العلماء املعاصرون هذه املسألة، وأعّدوا لها دراسات جادة، وعقدوا 
للمداولة بشأنها مؤمترات وندوات، وخاصة أقوالهم فيها، قوالن هما :

)ال��ق��ول األول( : ج��واز أخ��ذ امل��ص��رف أج���راً ع��ن خ��دم��ات ال��ق��روض، على أْن 
يكون ذلك في ح��دود النفقات الفعلية؛ إذ كلُّ زي��ادة على التكلفة الفعلية من 

الربا احملرم، وُيستأنُس برأي اخلبراء في تقديرها.
وإليه ذهب مجمع الفقه اإلسامي الدولي)1(، وأخذت هيئة احملاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسامي��ة)2( )3(.
وقد استدلوا مبجموعة من األدلة، على رأسها :

]التوبة/91[؛  سبيل{  م��ن  احملسنني  على  : }م��ا  الكرمية  القرآنية  اآلي��ة  أ( 
واملعنى املستفاد من اآلية أنَّ املقرض إذا كان محسنًا في إقراضه، فا ينبغي تغرميه 
نفقات اإلق���راض، أو إغفالها عند احملاسبة؛ ألنَّ اإلح��س��ان ج���زاؤه اإلح��س��ان جزاًء 

وفاقًا، وفاعل املعروف ال يغرم.

)1(  جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه اإلسامي الدولي املنعقد في دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة 
)أكتوبر(  األول  تشرين   16  – امل��واف��ق 11  م��ن 8-13 صفر 1407ه�����،  الهاشمية  األردن��ي��ة  اململكة 
للتنمية ، بعد دراس���ة مستفيضة  البنك اإلس��ام��ي  ف��ي  ال��ق��روض  أج���ور خ��دم��ات  1986م، بخصوص 

ه اآلتي : ومناقشات واسعة جلميع االستفسارات التي تقدم بها البنك إلى املجمع،ما نصُّ
أ. يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .

ب. كل زيادة على اخلدمات الفعلية محرمة ألنها من الربا احملرم شرعًا  .
ه اآلتي : » يجوز للمؤسسة أْن تأخذ  )2(  جاء في البند )1/9( من املعيار الشرعي )القرض( ، ما نصُّ
على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية املباشرة ، وال يجوز لها أخذ زيادة عليها ، وكل 
زيادة على املصروفات الفعلية محرمة ، ويجب أْن تتوخى الدقة في حتديد املصروفات الفعلية بحيث ال 
ر ذلك ،  يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة ، واألصل أْن يحّمل كل قرض بتكلفته اخلاصة به إال إذا تعسَّ
كما في أوعية اإلقراض املشتركة ، فا مانع من حتميل التكاليف اإلجمالية املباشرة عن جميع القروض 
على إجمالي املبالغ ، ويجب أْن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشرعية بالتنسيق 
ل كل قرض بنسبته ، على أْن  مع جهة احملاسبة ، وذلك بتوزيع املصروفات على جميع القروض ، ويحمَّ

تعرض هذه احلاالت على الهيئة مع املستندات املطلوبة « .
)3(  يقول د. عوف الكفراوي ، » فحيث أبيحت في اإلسام النفقة على القروض ، وأبيح األجر 
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ب( قول النبي �: " الّظْهر يركب ِبَنَفَقِتِه ِإذا َكاَن َمْرُهونا، )َولب الّدّر يشرب 
َفَقة ")1(؛ فالشيء املرهون  ِبَنَفَقِتِه ِإذا َكاَن َمْرُهونا(، وَعلى الَِّذي يركب َويْشرب النَّ
قد يكون ضمانًا ملعاملة قرض بني الراهن واملرتهن، وقد أباح رسول الله � انتفاع 
املرتهن باملرهون مقابل اإلنفاق عليه؛ ألنَّ اإلنفاق عمٌل مالٌي يستحق فاعله األجر 
أو بشرب  امل��ره��ون،  بركوب  األج��ر  أْن يستوفي حقه من  للمرتهن  عليه، وميكن 
لبنه، عوضًا عن مطالبة الراهن بأتعاب اإلنفاق على املرهون ورعايته، وشرط بعض 
مع  النفقة  مقابل  يستوفيه  ما  تقدير  في  العدل  يتحرَّى  أْن  املرتهن  على  الفقهاء 
صعوبة ذلك في الواقع، يقول ابن قدامة : " قوله )بنفقته( ُيشير إلى أنَّ االنتفاع 

عوض النفقة " )2(.
ذ فيها الصائغ أعمااًل  ج( مثلما يجوز بيع املصوغ أو احللية الذهبية - التي نفَّ
اقتنائها والتحلي بها- بجنسها  الناس في  ُب  حرفية صاغتها بصورة جمالية ترغِّ
)العملية الذهبية بصفتها ثمنًا(، وتضمينها مقابل الصياغة، فإنه يجوز بالقياس 

على كتابة الوثائق والسجات ، وألزم املقترض بدفع نفقة نقل القرض وتكاليفه ، فمن املقبول القول 
بإباحة أخذ البنك نفقة على القروض التي يقدمها ؛ للتشابه بني العمليات التي يعملها البنك في هذا 
الصدد وبني ما أجيز أخذ األجر والنفقة عليه ، على أْن يلتزم البنك اإلسامي في مجال تقرير أجره عن 

تقدمي القروض بشرطني :
األول : أن يكون مقابل النفقة واملؤنة وأجر الكتابة مبلغًا موحداً على القرض صغر هذا أم كبر ... ألنَّ 

اجلهد والتكلفة واحدة في كل األحوال .
الثاني : أْن تؤخذ النفقة مرة ، وال تتكرر . ومتى حتقق هذين الشرطني أصبحت املصاريف التي أخذت 
لقاء منح القرض جائزة . د. عوف محمود الكفراوي ، » النقود واملصارف في النظام اإلسامي « ، دار 

اجلامعات املصرية  ، )ص88( .
)1( أخرجه البخاري )2511( 143/3 ، وكذا أبو داود )3526( 288/3 ، والترمذي ، )1254( 
547/3 ، وابن ماجه )2440( 816/2 ، وأحمد )10110( 115/16 ، وابن حبان )5935( 
261/13 م��ن ط��ري��ق الشعبي ع��ن أب��ى ه��ري��رة ب���ه.، وق���ال أب��و داود على خ��اف ع��ادت��ه: » ه��و عندنا 

صحيح«. وقال الترمذي: » حديث حسن صحيح « .
)2( أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ، » املغني « ، مكتبة القاهرة ، طبعة 1388ه�����-1968م ، 

. )290/4(
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أنَّ��ه اجتمع في عقدهما أعمااًل تصحُّ  القرض بجامع  م أخ��ذ نفقات  على ما تقدَّ
املعاوضة عليها)1(. 

)القول الثاني( ال يحلُّ للمصرف أْن يتقاضى في مقابل نفقات اإلقراض شيئًا 
حتى وإْن كان بحدود التكلفة الفعلية.
وبه قال بعض العلماء والباحثني)2(.
واحتجوا ببعض األدلة، نذكر منها :

1 - عموم األدلة الدالة على حترمي الربا، وعلى حترمي ذرائعه املوصلة إليه، كاجلمع 
بني سلف وبيع؛ ألنه إذا كان البيع باجتماعه مع القرض قد يكون ُسلَّمًا إلى الربا 
مع كون املعاوضة في البيع ظاهرة، فألْن يحرم أخذ العمولة لقاء تلك التبعات أو 

النفقات املالية املتصلة بعقد اإلقراض من باب أولى.
ل تلك النفقات؛ كأجر املباني، واإلضاءة، وأتعاب  2 - أنَّ املصرف لم يتحمَّ
لها في سبيل مجموع أعماله املصرفية،  املوظفني في سبيل القرض خاصة، وإمنا حتمَّ
والقرض أحدها، فتحميل هذه النفقات على املقترض يجعل املصرف يقع في الربا 

أو شبهته.
الترجيح :

الذي يظهر رجحانه جواز أخذ املصرف للعمولة مقابل التكاليف التي تكبدها 
في سبيل القرض واألعمال الفنية ذات األهمية اجلوهرية –ال املفتعلة الوهمية- 

)1( يقول ابن القيم : » إن كانت الصياغة مباحة - كخامت الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية الساح 
وغيرها - فالعاقل ال يبيع هذه بوزنها من جنسها فإنه سفه وإضاعة للصنعة. والشارع أحكم من أن 
يلزم األمة بذلك، فالشريعة ال تأتي به، وال تأتي باملنع من بيع ذلك وشرائه حلاجة الناس إليه « . محمد 
بن أبي بكر ابن قيم اجلوزية ، » إعام املوقعني عن رب العاملني « ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية-

بيروت ، 1411ه�-1991م ، )107/3( .
وأحكامها  حقيقتها  املصرفية  ال��ع��م��والت   «  ، السماعيل  أح��م��د  محمد  ب��ن  ال��ك��رمي  عبد  د.   ، ينظر   )2(

الفقهية«، الطبعة الثانية ، دار كنوز إشبيليا-الرياض ، 1423ه�-2011م، )ص106( .
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في  ثالثًا  ق��واًل  الترجيح  ه��ذا  نعتبر  أْن  وميكن  للمقترض،  إيصاله  صاحبت  التي 
املسألة، ُنسنده بالدعائم اآلتية :

1 - أخذ املقابل )العمولة( إزاء األعمال القيمية ذات الكفاءة العالية والتي 
اف آل��ي يتّم إع���داده وبرمجته  يترجمها امل��ص��رف )امل��ق��رض( مثًا م��ن خ��ال ص���رَّ
بطاقة  َم��ْن يحمل  لكلِّ  اإلق���راض  تأمني خدمة  في  املصرف  لينوب عن  إلكترونيًا 
ة لهذا الغرض، ليس فيه محظور شرعي في رأينا؛ وهو أشبه ببيع  إلكترونية معدَّ
الذهب املشتمل على أجور الصياغة؛ حيث ُيدفع للصائغ املبلغ الذي ُيعادل كمية 
الذهب لتحقيق شرط املماثلة والتساوي، ثم تضاف إليه قيمة أعمال الصياغة، 
وذل��ك حتى ال يضيع على العامل عمله، واألص��ل في األش��ي��اء اإلب��اح��ة، وجتاهل 
الذهب فجعلتها مرغوبًة مطلوبًة  م��ادة  التي أدخلها على  الدقيقة  الصائغ  أعمال 

وزادت قيمتها، بخٌس ألشياء الناس.
2 - إنَّ الشرع أوجب التعادل في أداء االلتزامات وتوفية احلقوق، لذا كان من 
الضروري حتقيقًا للعدل أْن نفصل بني خدمة اإلق��راض نفسها، وبني ما تستلزمه 
هذه اخلدمات من مجهودات يبذلها املقرض لنقل القرض وإيصاله إلى املقترض، 
بًا للربا، افتياٌت على حقه، وانتقاٌص  لها على نفقته جتنُّ وإل��زام املقرض بأْن يتحمَّ
ملجهوده، وتضييع للمال الذي أنفقه بسبب هذه املعاملة التي هو محسٌن فيها، 
وإثراء لطرف )املقترض( على حساب اآلخر، والشرع بتأمل نصوصه ال مينع الباذل 
من استيفاء العوض على بذله، حتى وإْن بلغ مقدار ما بذله مثقال ذرة، ما لم يكن 

متبرعًا.
3 - أنَّ املصرف ال ُيحّمل النفقات واملصروفات العمومية على املقترض، وإمنا 
اإلق��راض ذات األهمية  بإجراءات خدمة  والنفقات اخلاصة  قيمة األعمال  له  يحمِّ

اجلوهرية.
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4 - لو نظرنا إلى مآالت األحكام؛ فإنَّ القول بتحرمي أخذ املقرض لُكَلف خدمة 
إعطاء القروض سيؤدي إلى امتناع املصارف عن تقدمي هذه اخلدمة؛ ألنَّ املصرف 
بإدارته –أواًل- وكيٌل عن املساهمني في استثمار أموالهم، وإقراض أموالهم يتعارض 
لة بل يعرضها ملخاطر عدم السداد،  مع شرط استثمارها؛ ألنه يبقيها بذلك معطَّ
نفقات  أي  املانعني-  رأي  –وجوبًا على  امل��ص��رف سيتحّمل  ك��ان  إذا  –ثانيًا-  ث��م 
ُل املصرف توظيفها في أوجه  ُيفضِّ ول��و كانت فعلية، فلسوف  ب��اإلق��راض  متعلقة 
وإْن كان  أعبائها، حتى  إقراضها مع حتّمل  على  وف��ي��راً  ت��درُّ عليه ربحًا  استثمارية 
املصرف يكسب من وراء هذه اخلدمة سمعة طيبة؛ ألنَّ املصرف كما مرَّ ميكنه أْن 
يحقق هذه السمعة مبعامات جتارية ربحية باتخاذ قرارات ائتمانية حتفيزية تنافسية 

كعائد أقل، فيحقق بذلك سمعة حسنة، وال يخرج خالي الوفاض با ربح.
ملحظنا على حتديد أتعاب املصرف على خدمات )السحب النقدي، وخطاب 

الضمان، واالعتماد املستندي، باملصروفات الفعلية :
إنَّ هذه اخلدمات –موضوع البحث- يؤديها وُيشرف على تنفيذها قسم أو 
التنظيمي للمصرف، ولكلِّ قسم رئيس مسؤول  الهيكل  ها  إداري��ة يضمُّ وح��دة 
��زاً ف��ي م��ك��ان ال��ع��م��ل، كما  د م��ن ال��ع��ام��ل��ني ُي��ش��غ��ل��ون ح��يِّ ُي��ش��رف ع��ل��ى ع���دد م��ح��دَّ
إل��ى إه��اك وصيانة  ب��ه، وكلها حتتاج  أث��اث��ه وأدوات����ه ومهّماته اخل��اص��ة  لكلِّ قسم 
وإصاحات، ومصروفات إجارة وكهرباء ومياه حسب املساحة التي يشغرها كل 
الفرع/املصرف، وه��ذه ُكَلف بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، لكن  قسم في 
حتى الُكَلف غير املباشرة لو تفحصناها لوجدنا ضرورية ألداء اخلدمات املصرفية 
الفعلية فقط نظير خدمات  القائلني بأخذ املصروفات  ومعاونة لها. ونحترم رأي 
)السحب النقدي، وخطاب الضمان، واالعتماد املستندي(، لكن ملحظنا أننا 
الفعلية  النققات  لقلنا هي مجموع  للخدمة  الفعلية  املصروفات  أردن��ا حتديد  لو 
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الازمة للمصرف ملباشرة نشاطه اخلدمي املعني، مثل؛ إيجار مكان عمل اخلدمة، 
ر كمية  تغيُّ تتغيَّر طرديًا مع  التي  الكهرباء واملياه، واالتصال، والقرطاسية  وثمن 
أو مبالغ اخلدمات، كما يدخل في حساب املصروفات الفعلية روات��ب املوظفني 
الذين يستخدمهم املصرف في تأدية أعمال تلك اخلدمة، بخاف التي ال تعلق 

لها مباشر باخلدمة املؤداة.
ُر في مقدار ما  التي يوجد بينها وبني اخلدمة ارتباط مباشر يؤثِّ إذن فالعناصر 
امل��ص��رف، مُيكن  َر حجم نفقاتها على  ن��ق��دِّ أْن  ل��و أردن���ا  يستوفى على أس��اس��ه��ا، 

حتديدها بالبنود التالية :
1 - عدد العاملني في قسم اخلدمة وإيجابياته في توفير خدمة مميَّزة.

2 - األجور؛ أي رواتب العاملني في القسم.
3 - املساحة التي تخصُّ مكان العمل.

العامل في دراسة  ال��ذي يستغرقه  4 - الوقت؛ قياس تكلفة بل قيمة الوقت 
املعاملة، ومتابعة إجراءات تنفيذها خطوة خطوة.

م: وبناًء على ما تقدَّ
ل���و ذه��ب��ن��ا ف���ي حت��دي��د ال��ع��م��ول��ة إل���ى ت��س��ع��ي��ر اخل���دم���ة ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ق��ي��ام املصرف 
بدراستها، وتنفيذها، ومتابعتها، وكمية النشاط الذي يصرفه املوظف، والوقت 
التي  العمولة  كثيراً  فاقت  فلرمبا  بالدقيقة،  يستغرقه  ال��ذي  اخلدمة  ألداء  النمطي 

يتقاضاها املصرف لقاء تقدمي اخلدمة. 
اإلسامية  للمصارف  بالنسبة  ُيثير  السابقة  للبنود  وفقًا  التكلفة  قياس  لكن 
في  االختصاص  ُيفيد أصحاب  اجلهد، كما  إل��ى كثير من  مشكلة صعبة حتتاج 
حقل احملاسبة، واجلدير بالذكر أنَّ علماء احملاسبة املالية مختلفون فيما بينهم أشد 

االختاف في حتديد ما يعتبر تكلفة مباشرة وما ال يعتبر كذلك.
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وأيضًا ُنثير بهذا الصدد مسألة ضم املصروفات اإلدارية إلى تكلفة اخلدمة على 
اعتبار أنَّ اإلدارة قلب النشاط املصرفي، وروحها تسري في كل نشاط، وبالتالي 
ميكن إدراج التكاليف اإلدارية كجزء أو عنصر من عناصر تقومي وحتديد التكلفة. 
ُيضاف إلى ما تقدم؛ أنَّ حتميل املتعامل أعباء اخلدمة الفعلية فقط، يعتبر تضحية 
بذلك  وكأننا  التجارية،  السمعة  س��وى  اللهم  مقابل  ب��ا  امل��ص��رف  باشرها  بدنية 

نعاقب املصارف اإلسامية على تقدميها هذه اخلدمات.
ورأينا :

مه املصرف من خدمة أو عمل يبذل فيه  أنَّ العمولة تؤخذ في مقابل ما ُيقدِّ
جهداً، وال تعدُّ بهذا الوصف فائدة الرتباطها بخدمة حقيقية، والعمولة إذا كانت 
مأخوذًة في مقابل خدمة فعلية، أو منفعة حقيقية مقصودة ال متوهمة أو مفتعلة، 

مة في النظر الشرعي ال تافهة، فا وجه للمنع من استيفائها. ومتقوَّ
وق���د ج���اء ف��ي ك��ت��اب احمل��ي��ط ال��ب��ره��ان��ي م��ا م��ف��اده : أنَّ ال��ق��اض��ي إذا أراد كتابة 
السجات واحملاضر بنفسه على أْن يأخذ في مقابل ذلك أج��راً، فيجوز له ذلك؛ 
ألنَّ كتابة احملاضر، وتوثيق السجات ليست من ضمن وظائفه القضائية، وهي 
أمر زائد على عمل القضاء؛ فإنَّ عمل القاضي ُينجز بصدور حكمه، ولكن بشرط 
أْن يكون املأخوذ على قدر ما يجوز لغيره أخذه )أجرة املثل(، سواء كانت أجرة 
املثل مبلغًا مقطوعًا أو مبلغًا نسبيًا، وقد نقل أبو شجاع عن اإلمام أبي حنيفة وعن 
راً بنسبة محددة؛  مني من فقهاء احلنفية، جواز أْن يكون األجر مقدَّ بعض املتقدِّ
كأْن يأخذ القاضي على القضايا التي تتجاوز قيمتها األلف درهم، على كلِّ ألف 
خمسة دراهم، وإذا كانت دون األلف، وكانت مشقة كتابتها مثل مشقة كتابة 
األلف، أخذ خمسة دراهم أيضًا، وإْن كان مبلغ القضية مائتني وخمسني درهمًا 

أخذ درهمني ونصف، وإْن كان مبلغها ألفني أخذ عشرة دراهم، وهكذا....
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مِلَ��ا يحلُّ  ق��اع��دًة كليًة ضابطًة  أْن نصوغ بعد كامهم في ه��ذه املسألة  ومُيكن 
، وهي : “ كلُّ عمٍل يجب على القاضي  للقاضي أخذ األج��ر عليه وما ال يحلُّ
مباشرته بنفسه، فا يحلُّ له أخذ األج��رة عليه، وكلُّ ما ال يجب عليه مباشرته 

بنفسه، فيحلُّ له أخذ األجرة عليه “)1(. 
وما ذكرناه –آنفًا- وإْن كان متعلقًا بأجر القاضي إال أنه ميكن سحبه على األجر 
ب� )5%( من  القضية  أتعابه على  ُد  النسبي في ك��لِّ عمل؛ كاحملامي عندما يحدِّ

قيمتها، أو السمسار عندما يكون أجره مثًا )2%( من قيمة الصفقة.
وه��ك��ذا؛ ف���إنَّ ال��ع��م��ول��ة ال��ت��ي يقتطعها امل��ص��رف م��ث��ًا ع��ل��ى ال��س��ح��ب النقدي 
للمقترض،  منفعة مقصودة  أو  بعمل  القيام  مقابل  في  تؤخُذ  البطاقة  باستخدام 
ويحلُّ شرعًا استيفاء األجرة على منافع األعمال، وال يجب تقييد األجر بأْن يكون 
مبلغًا مقطوعًا، بل يجوز أْن يكون نسبًة من مبلغ القرض املطلوب نقله إلى محلِّ 
املقترض الساحب، وال يقال إنَّ اجلهد الذي يبذله املصرف في نقل مبلغ قيمته 
خمسمائة دينار ال يختلف عن اجلهد املبذول في نقل مبلغ قيمته خمسة عشر 
لتأمني  اآلل��ي  الصرف  أجهزة  تعبئة  في  املبذولة  اجلهود  أكثر، ألنَّ  أو  دينار  أل��ف 
املتصلة  التبعية  املخاطر  ل جميع  املتفاوتة حال طلبها، وحتمُّ بقيمها  املبالغ  تلك 
بعملية نقلها - كأْن يطلب املتعامل من اآللة إعطاءه مبلغ خمسة آالف فتعطيه 
خمسة آالف ومائة خللل في إخراج النقود أدى إلى التصاق ورقة نقدية بأخرى -؛ 
تتفاوت بتفاوت املبلغ املنقول، واألجر إذا جاز تقاضيه - من حيث املبدأ- لقاء 
ُد مقداره هو االتفاق ال جهد العامل وعناءه ما لم ُيتَّفق على  خدمة، فإنَّ الذي يحدِّ
أْن يكون األجر بقدر العناء واجلهد، وحينئذ يجب وضع تسعيرة أو تعرفة ألعماله 

قبل املزاولة رفعًا للجهالة، أو االعتماد على أجرة املثل.

)1(  أبو املعالي محمود بن أحمد بن مازة ، » احمليط البرهاني « ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية ، 
1424ه�-2004م ، )6/8( .
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املذهب احلنفي  املتقدمني من فقهاء  السابق ملذهب  العرض  ُيفَهم من   وه��ذا 
في املسألة؛ حيث أج��ازوا ربط األجرة بقيمة القضايا التي يتم تدوين محاضرها 
بقلم القاضي، وإْن كان العمل مشقته قليلة أو ال يتفاوت من قضية لقضية، ألنَّ 
رة  النظر ينبغي أْن يكون متجهًا عند احتساب األجرة إلى قياس قيمة املنفعة املؤجَّ
ذة)1()2(.ولو ألزمنا على كلِّ عامل أْن  بالنسبة للمستأجر ال إلى كمِّ األعمال املنفَّ
الية،  ال يأخذ أجراً إال على قدر مشقته الفعلية للزم من ذلك ضياع اخلدمات العمَّ
واالش��ت��غ��ال بأشياء أخ��رى أج��دى منها ربحية، ناهيك ع��ن صعوبة ضبط املشقة 
األولى  بطريق  ينسحب  بالبطاقة  النقدي  السحب  بشأن  ذكرناه  وم��ا  وتقديرها. 
عاقة  وج��ود  لعدم  املستندي،  االعتماد  وعمولة  الضمان،  خطاب  عمولة  على 
–حصراً-   اخل��دم��ات وعموالتها  اب��ت��داًء عند تأديتهما، وسنبحث ه��ذه  اإلق���راض 

مبزيد من التفصيل، في مواضعها من هذه الدراسة. 
وبذلك ننتهي من مقدمتنا التمهيدية وصواًل إلى فصوله ومباحثه األساسية.

الفصل األول : عمولة السحب النقدي بالبطاقة.
توفر رصيد في حساب حامل  ع��دم  بالبطاقة في حالة  النقدي  السحب  ُيعدُّ 
ال��ب��ط��اق��ة أح���د أب���رز امل��وض��وع��ات ال��ه��ام��ة ف��ي م��ج��ال األع���م���ال امل��ص��رف��ي��ة، واملصرف 
بتوفيره لهذه اخلدمة مبقابل أو مجانًا يقضي حاجة ملحًة أملَّت باملتعامل لظرٍف من 

ُع عليه ضيقًا. الظروف، ويوسِّ

)1( محمد أمني عمر بن عابدين ، » حاشية رّد احملتار على الدر املختار « ، دار الفكر – بيروت ، 1412ه�-
1992م ، )92/6( .

)2( خالف في هذا الفقيه ابن عابدين من متأخري احلنفية ، واعتبر ما قيل : » في كلِّ ألف خمسة دراهم« 
قواًل غير الئق بالفقه ؛ إذ ال مشقة على الكاتب في زي��ادة قيمة القضية أو نقصانها ، وذهب إلى أنَّ 
دة على قدر مشقته ، أو على قدر عمله في صنعته ، ويبدو أنَّ ابن  أجرة املثل للكاتب هي األجرة احملدَّ
عابدين –رحمه الله- نظر إلى حرفية العمل املبذول وأهمل قيمته في حساب األجرة ، وهذا يخالف 

منهج املتقدمني في هذه املسألة كما أسلفنا . ابن عابدين ، مرجع سابق ، )92/6( .
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وملَّا كانت األبعاد الفقهية واالقتصادية هي البارزة في هذا املوضوع، فقد رجعنا 
إلى عدٍد كاف من املراجع الفقهية واالقتصادية لتوسيع مدارك النظر إليه، وتنزيل 

األحكام الفقهية عليه تنزيًا يوائم موضوعه، ويحقق مقصوده.
وقد ارتأينا تقسيم الفصل إلى مبحثن هما : )1( حقيقة السحب النقدي 

بالبطاقة. )2( عمولة السحب النقدي بالبطاقة.
املبحث األول : حقيقة السحب النقدي بالبطاقة :

 قبل اإلفاضة في بيان أحكام العمولة على خدمة السحب النقدي بالبطاقة، 
ال��ش��يء يجب أْن يكون مبنيًا  إل��ى حقيقته، ألنَّ احلكم على  ق  ال��ت��ط��رُّ م��ن  ب��دَّ  ال 
ر حتديد ماهية عملية السحب  ٍر واضٍح له، ويستلزم إيضاح هذا التصوُّ على تصوُّ
بها،  يشتبه  قد  ا  عمَّ وممّيزاتها  الفقهي،  وتكييفها  وأن��واع��ه��ا،  بالبطاقة،  النقدي 

وموقف املصارف اإلسامية بهيئاتها الشرعية منها، وفيما يلي بيان ذلك :
زاتها  : )أواًل( ماهية بطاقة السحب النقدي، ومميِّ

)1/أواًل( مفهوم بطاقة السحب النقدي :
غالبية ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا م��وض��وع ال��ب��ط��اق��ة االئ��ت��م��ان��ي��ة ع��م��وم��ًا، ومسألة 
السحب النقدي بها خصوصًا كأحد مفاصلها أو محاورها أو خدماتها الرئيسة، 
اكتفوا بتعريف السحب النقدي بالوصف؛ أي بتصوير واقع العملية، ولم يضعوا 
يًا لها، وقليٌل هم العلماء الذين حاولوا مشكورين صياغة تعريٍف لهذه  تعريفًا حدِّ
ه اآلتي :  “ اقتراض حامل البطاقة  فها مبا نصُّ اد ُيعرِّ العملية، فالدكتور نزيه حمَّ
نقوداً من البنك املصدر مباشرًة إْن استعمل مكائن السحب اآللي العائدة له، أو 

عبر بنك آخر )وكيل للمصدر( إْن استخدم أجهزة بنك آخر “)1(.

ال��دار الشامية- اد ، » قضايا فقهية معاصرة في امل��ال واالقتصاد « ، دار القلم-دمشق/  )1( د. نزيه حمَّ
بيروت ، الطبعة األولى ، 1421ه�-2001م ، )ص162( .
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وهو تعريف جيد؛ لكنه قصر العملية على حالة واحدة هي االقتراض املباشر من 
مكائن مصدر البطاقة، مع أنَّ السحب النقدي –كما سنبينه الحقًا في موضعه إْن 
شاء الله تعالى- مُيكن من وجهة نظرنا أْن يشمل حالًة أخرى هي استخدام البطاقة 
دون أْن يكون حلاملها رصيد في شراء السلع واخلدمات من جهات البيع املعتمدة 

لدى مصدر البطاقة.
ُي��ِش��ْر إل��ى األج���ر أو العمولة التي  ُي��ض��اف إل��ى امل��أخ��ذ ال��س��اب��ق أنَّ التعريف ل��م 
يتقاضاها مصدر البطاقة من حاملها بصرف النظر عن كيفية حتديدها)1(، وقد 
ُيعتذر للمعرِّف –حفظه الله- بأنه رمبا أراد صناعة تعريف ال يختلف عليه أحد؛ 

إذ إنَّ من العلماء َمْن لم ُيجز أخذ العمولة بتاتًا لقاء تنفيذ هذه العملية.
تعريفًا  فنصوغ  بدلونا  ندلوا  أْن  امل��وض��وع  ه��ذا  إث��راء  في  ا  منَّ وأحببنا مساهمًة 
ال��ن��ق��دي يكشف م��ض��م��ون��ه، وي��ج��م��ع أن���واع���ه أو ح���االت���ه، ف��خ��رج معنا  للسحب 

التعريف اآلتي :
ُن اتفاقًا مينح حاملها إمكانية  » أداة إلكترونية ُتصدرها مؤسسة مالية، تتضمَّ
احلصول على النقد من مصدرها أو من غيره، كما متكنه من احلصول على السلع 
واخلدمات من نقاط البيع املختلفة باألجل دون دفع الثمن حااًل؛ لتضمنها التزام 
املؤسسة )املصدرة( بالدفع من حسابها، وقيد املدفوع -مع عوائده أحيانًا- ذممًا 

د في آجال محددة «.  على حامل البطاقة، ُيسدَّ

التعريف( ج��واز أْن يأخذ املصدر عمولًة لقاء  الله- )صاحب  –حفظه  )1(  مع أنَّ رأي الشيخ الدكتور 
استخدام مكائن السحب التي تعود له أو لغيره من البنوك الوكيلة مقابل تقدمي هذه اخلدمة ، حتى 
ولو لم يكن للساحب تغطية في رصيده ؛ ألنَّ العمولة ال تعدو أْن تكون أج��رة على توصيل النقود 
إلى حيث يريد الساحب من الباد أو املناطق ، شريطة أْن ال يتقاضى املصدر أي فائدة أو عمولة على 
اإلقراض ؛ مبعنى أْن تكون العمولة في حدود النفقات الفعلية التي تكبدها املصدر لتقدمي هذه اخلدمة. 

اد ، مرجع سابق ، )ص162( . د. نزيه حمَّ
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فحامل البطاقة بناًء على تعاقٍد بينه وبني حاملها يحصل عند استعماله للبطاقة 
اها الشطر األول من تعريفنا،  على قرض بصورة أتوماتيكية، وهذه الصورة التي غطَّ
بالبطاقة إذا كان رصيد  ال إشكال في استيعابها، لكن املشكلة في حالة الشراء 
حاملها مكشوفًا؛ ألنَّ العملية إذا كانت اقتراضًا كما كيَّفها التعريف وجب أْن 

يقبض املقترض مبلغ القرض، وهذا لم يتحقق في هذه احلالة.
وحللِّ هذه املشكلة نقول : إنَّ قبض القرض قد يكون حقيقيًا باملناولة كما في 
اف اآللي، وقد يكون حكميًا كما  حالة االقتراض بالسحب املباشر من أجهزة الصرَّ
في حالة االقتراض من املصدر لتنفيذ عمليات شرائية؛ حيث يقوم مصدر البطاقة 
بإقراضه على الفور - ملجرد إمرار الشريط املمغنط املوجود على ظهر البطاقة على 

القارىء اإللكتروني في منشأة التاجر )قابل البطاقة( –. 
)2/أواًل( متييز السحب النقدي بالبطاقة عن بعض املصطلحات املشابهة :

على  وال���س���ح���ب  ب���ال���ب���ط���اق���ة  ال���ن���ق���دي  ال���س���ح���ب  ب����ني  ال��ت��م��ي��ي��ز  )أ/2/أواًل( 
املكشوف:

السحب على املكشوف قد يتم بناًء على ترتيب مسبق بني املصرف واملتعامل، 
حيث يسمح املصرف لبعض متعامليه أْن ينكشف حسابهم حتى سقف معنيَّ 
بترتيب مسبق  املكشوف  السحب على  وق��د ال يكون  بتجاوزه،  لهم  ال يسمح 
ر الوضع املالي للمتعامل في فترة  بني املصرف واملتعامل؛ حيث يحدث أْن يتعسَّ
املديونية، فينكشف حسابه، وال يتخذ املصرف في حقه أّي إجراءات قضائية جلبره 
على أداء مستحقاته؛ وذلك ملكانته الطيبة، وانتظامه في السداد، وحجم تعاماته 
في الفترات السابقة على انكشاف حسابه، وال تتقاضى املصارف اإلسامية في 

مقابل عملية السحب على املكشوف أي منفعة نقدية أو عينية)1(.

)1( د. محمد عثمان شبير ، » السحب على املكشوف واألحكام املتعلقة به في الفقه اإلسامي « ، مجلة 
جامعة الشارقة ، مجلد 1 / عدد 1 ، شعبان 1425ه� - أكتوبر 2004م ، )ص40( .
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ف��ي كون  بالبطاقة  ال��ن��ق��دي  السحب  ع��ن  امل��ك��ش��وف  على  السحب  ويختلف 
على  السحب  لعملية  والح��ق��ة  ومتزامنة  سابقة  واملتعامل  امل��ص��رف  ب��ني  املديونية 
املكشوف، وال يتلقى املصرف في مقابلها عمولة، وال مُتنح لكلِّ متعاملي املصرف 
على السواء، بل للمصرف معايير يزن بها وضع املتعامل، ومدى تأهله للحصول 

على هذه اخلدمة، ويضبط بتلك املعايير القرار االئتماني باملوافقة أو الرفض.
املصرف  ب��ني  قائمة  مبديونية  غ��ال��ب��ًا  يرتبط  ف��ا  بالبطاقة  ال��ن��ق��دي  السحب  ���ا  أمَّ
املتعامل  احتياجات  اخلدمة عرضًا حسب  ه��ذه  الطلب على  يطرأ  بل  واملتعامل، 
لاقتراض، فالسحب على املكشوف محله الديون، بينما السحب النقدي محله 
النقود املدفوعة بصفة حقيقية أو حكمية، ويأخذ املصرف في مقابل توفير هذه 
اخل��دم��ة عمولة م��ح��ددة، وال يشترط امل��ص��رف ملنح اخل��دم��ة ش��روط��ًا م��ش��ددة على 
ال��س��ح��ب ع��ل��ى امل��ك��ش��وف، وذل���ك بسبب  ال���ذي يشترطه للموافقة ع��ل��ى  ال��ن��ح��و 
املخاطر املرتبطة به والتي قد تعرض مركز املصرف املالي للمخاطر، كما يختلف 
ال��س��ح��ب ال��ن��ق��دي بالبطاقة ع��ن ال��س��ح��ب ع��ل��ى امل��ك��ش��وف ف��ي وس��ي��ل��ة السحب، 
فوسيلته  املكشوف  على  السحب  ��ا  أمَّ فقط،  البطاقة  وسيلته  النقدي  فالسحب 

موافقة املصرف املعلَّلة على كشف حساب املتعامل وطبقًا لشروط محددة.
بالبطاقة في  ال��ن��ق��دي  م��ا السحب  إل��ى ح��دٍّ  امل��ك��ش��وف  وُي��ش��ب��ه السحب على 
ا هو مودع  ره متعامله مببلغ يزيد عمَّ حالة ما لو َقِبَل املصرف مثًا دفع شيك حرَّ
النقدي يجري من خال  إنَّ السحب  في حسابه، لكن يختلف عنه من حيث 
افات خاصة، ويستوفي املصرف عليه عمولة،  استخدم البطاقة االئتمانية في صرَّ
بينما ال يأخذ عمولة على السحب على املكشوف بل يقدم هذه اخلدمة مجانًا 

لبعض املتعاملني املتميزين، وملدة قصيرة.
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)ب/2/أواًل( التمييز بني السحب النقدي بالبطاقة والبيع عل املشكوف :
البورصة، حيث  في  املالية  األوراق  ش��راء  أساليب  أح��د  املكشوف  البيع على 
يبيع املستثمر أسهمًا بسعر محدد مرتفع آجل قبل أْن يتملكها املستثمر، وذلك 
بناًء على تلقيه وعداً من السمسار بإقراضه األسهم في موعد التسليم، فإذا جاء 
موعد التسليم، اقترض األسهم وباعها، واحتفظ السمسار بالثمن ضمانًا لقرض 
األسهم، فإذا انخفضت أسعارها، اشترى ذلك البائع األسهم من السوق، وأعادها 
ارتفعت هذه  إذا  ��ا  أمَّ البيع،  ال��ش��راء وسعر  الفرق بني سعر  إل��ى السمسار، وقبض 

األسعار، فسيخسر مبقدار ذلك االرتفاع)1(.
ويختلف البيع على املكشوف عن السحب النقدي بالبطاقة في محلِّ املعاملة؛ 
فمحل البيع على املكشوف هي األوراق املالية، في حني أنَّ محل السحب بالبطاقة 
البيع  وث��م��ن  قبل متلكها،  األس��ه��م  يبيع  املستثمر  أنَّ  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  النقود «.   «
الذي ينبغي أْن يكون من حق )املستثمر/البائع( يتم حتويله تلقائيًا للسمسار 
استثماره واالستفادة  له أحقية  أقرضها، ويكون  التي  )املقرض( كرهن لألسهم 
من عوائده، كما أنَّ قيمة التوزيعات النقدية املستحقة قبل إقفال حساب املتعامل 
يحصل عليها السمسار )املقرض(، والغرض من هذه العملية هو االستفادة من 
َق ربحًا من هذا التوقُّع،  توقعات املستثمر بأنَّ األسعار سوف تنخفض، وأْن يحقِّ

وهذا ال وجود له في عمليات السحب النقدي بالبطاقة)2()3(.

)1( عثمان بن ظهير ، » ما املوقف من البيع على املكشوف ؟ « ، مقال متاح على املوقع اإللكتروني حتت 
.               article_185582.html/18/01/http://www.aleqt.com/2009 : هذا الرابط

)2( د. يوسف بن عبد الله الشبيلي ، » اخلدمات املصرفية الستثمار أموال العماء وأحكامها في الفقه 
اإلسامي « ، 1423ه�-2002م ، )193/3( .

)3( ينص معيار األوراق املالية )األسهم والسندات( الشرعي رقم )21( / بند )6/3( : على عدم جواز 
بيع أسهم ال ميلكها البائع )البيع القصير short sale( ، وال أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه 

إياها في موعد التسليم .
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)ثانيًا( أنواع بطاقات السحب النقدي على املكشوف :
ة اعتبارات : فمن  د أنواع بطاقات السحب النقدي على املكشوف لعدَّ تتعدَّ
حيث املزايا؛ توجد البطاقات العادية أو الفضية أو الذهبية، وتختلف فيما بينها في 
حدود االئتمان واملزايا اإلضافية التي يتمتع بها حاملها، وبحسب اجلهة املصدرة؛ 
البنوك  التي ترعاها منظمة عاملية، ويشارك في إصدارها جميع  البطاقات  توجد 
على مستوى العالم، مثل : فيزا ك��ارد، وماستر ك��ارد، وبطاقة تصدرها مؤسسة 
مالية واحدة، مثل بطاقة أمريكان اكسبريس، وبطاقات تصدرها مؤسسات جتارية 
ا من حيث النظم التكوينية  لعمائها ليشتروا منها فقط دون وجود بنك وسيط، أمَّ
الذكية، ومن حيث  والبطاقة  الرقائقية،  والبطاقة  املمغنطة،  البطاقة  فتوجد  لها؛ 
بحسب  وأخيراً  والعاملية،  واإلقليمية  احمللية  البطاقات  توجد  بها؛  التعامل  نطاق 

نطاق استخدامها)1(.
مع  األخ��ي��ر  التقسيم  النقدي حسب  السحب  بطاقات  أن���واع  نتناول  وس���وف 
التركيز على البطاقات التي يتسع مجال استخدامها خلدمة السحب على املكشوف 
نقداً أو شراًء؛ التصالها مبوضوع البحث، وفي ظلِّ هذا التقسيم يوجد نوعني من 

البطاقات، هما :
:)credit card( بطاقة االئتمان أو السداد على فترات الحقة )النوع األول(

ُل حاملها الشراء دينًا )on credit(، كما متكنه من سحب  وهي بطاقة تخوِّ
النقود من جهاز الصرف اآللي، وفقًا حلدِّ االئتمان املسموح له به، وإذا جاوز 
ال��س��اح��ب ح���ّد ال��س��ق��ف االئ��ت��م��ان��ي ت��رف��ض امل��اك��ي��ن��ة )ATM(  ط��ل��ب البطاقة 

استخدامها  ع��ن  الناشئة  وال��ع��اق��ات   ، ماهيتها  ؛  االئ��ت��م��ان  بطاقات   «  ، احلليم عمر  عبد  د. محمد   )1(
الشريعة وال��ق��ان��ون ،  ب��ني  م ملؤمتر األع��م��ال املصرفية اإللكترونية  م��ق��دَّ الشرعية وال��ق��ان��ون « ، بحث  ب��ني 

)664/2(
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كتابيًا  به  له  املسموح  االئتمان  بحدِّ  البطاقة  حامل  ويبلَّغ  النقدي،  للسحب 
ي��راه مناسبًا في  إنقاصه حسبما  أو  بشكل دوري، وللمصدر صاحية زيادته 
ضوء انتظام حاملها في سداد التزاماته، ويتم فرض مدة للسداد ال يسمح حلامل 
البطاقة بتجاوزها، وإال تعرَّض لوطأة الغرامات التأخيرية في حالة إذا كان مصدر 
البطاقة مؤسسة ال حتمل هويًة إسامية، واستخدام هذه البطاقة متاح حلاملها 

دوليًا ومحليًا)1(.
:)CHARGE CARD( بطاقة اخلصم الشهري أو الدفع املؤجل )النوع الثاني(
النفقات الشهرية، وهي تخول حاملها في ح��دود مبلغ  وتسمى أيضًا بطاقة 
االئتمان املمنوح له حرية شراء السلع واخلدمات أو سحب النقود، وُيطالبه املصدر 
بقيمة مشترياته ومسحوباته في نهاية كلِّ شهر، على أْن يسددها في مدة محددة، 
وإذا تأخر عن السداد في موعد األجل ألزمه املصدر –إْن لم يكن إساميًا- بدفع 

فوائد تأخيرية، وميكن استخدامها محليًا ودوليًا حسب االتفاق)2()3(.
فارق جوهري بني  البطاقتني :

م  تفترق بطاقة »الكردت كارد« عن بطاقة »الشارج كارد« في أنَّ املصدر يقدِّ

)1( د. محمد عبد احلليم عمر ، مرجع سابق ، )2 /665( . منظور أحمد حاجى األزه��ري ، »بطاقة 
م مل��ؤمت��ر األع���م���ال امل��ص��رف��ي��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ني ال��ش��ري��ع��ة وال��ق��ان��ون« ،  ال��س��ح��ب ال��ن��ق��دي « ، ب��ح��ث م��ق��دَّ

. )361/1(
م���رج���ع س���اب���ق ،  م��ن��ظ��ور األزه�������ري ،  م���رج���ع س���اب���ق ، )/665( .  )2( د. م��ح��م��د ع��ب��د احل��ل��ي��م ع��م��ر ، 

.)361/1(
)3( يقول الشيخ الصديق محمد األم��ني الضرير : » يجب أْن يكون للعميل رصيٌد عند إرس��ال كشف 
البطاقة ؛ ألنَّ العميل يحصل عند كل  احلساب ، وال يلزم أْن يكون الرصيد م��وج��وداً عند استعمال 
استخدام للبطاقة على قرض بقيمة مشترياته بدون فائدة ، لكن إذا لم يسدد العميل ما عليه في املوعد 
احملدد يأخذ البنك فوائد على التأخير في السداد ، وبعض البنوك اإلسامية ال تأخذ فوائد ، وتكتفي 
املصرفية  األع��م��ال  م ملؤمتر  م��ق��دَّ االئتمان « ، بحث  العضوية « . » بطاقات  وإل��غ��اء  البطاقة ،  بسحب 

اإللكترونية بني الشريعة والقانون )639/2( .
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في بطاقة »الكردت كارد« حلاملها قرضًا حقيقيًا بفائدة، وكلما تأخر في السداد 
احتسب على األخير فائدة أخرى، فالفوائد الناجتة عن القرض األول بسبب التأخر 
البطاقة يطالبه  ف��إنَّ حامل  ك���ارد«؛  ف��ي »ال��ش��ارج  ��ا  أمَّ تراكمية تزيد وال تنقص، 
امل��وع��د لم  د ف��ي  ف��إذا س��دَّ مصدر البطاقة بدفع املبلغ ك��ام��ًا ف��ي نهاية ك��لِّ شهر، 
يحسب عليه فائدة، وإذا جاوز األجل املضروب للسداد حاسبه على الفائدة)1(.

مناه أنَّ السحب النقدي بالبطاقة ينقسُم إلى نوعني : نخلُص ممَّا قدَّ
1 - السحب املباشر ملبالغ نقدية بالعمات املختلفة حسب مكان تواجده، 
وذلك من ماكينات السحب املخصصة لذلك،سواء كان السحب محليًا أو دوليًا، 
أو من ماكينة أحد  البطاقة(  السحب من ماكينة املصرف )مصدر  ك��ان  وس��واء 
املاكينة )جهاز  احل��ال��ة تتأكد  العاملية، وف��ي ه��ذه  املنظمة  ف��ي  امل��ص��ارف األع��ض��اء 
الصراف اآللي( من مطابقة الرقم السري، وحدود االستخدام املسموح به حلامل 

البطاقة من خال ارتباط تلك املاكينة مبركز التفويض في املنظمة العاملية.
م��ن خال  السلع واخل���دم���ات، وذل���ك  ل��ش��راء  بالبطاقة  ال��ن��ق��دي  2 - السحب 
البطاقة للتاجر، ليقوم األخير بكتابة فاتورة الشراء، ويوقِّع عليها  تقدمي املتعامل 
املتعامل، ثم يقدمها التاجر للمصرف ليدفع له قيمتها، ويسجلها املصرف ذممًا 

على املتعامل.
)ثالثًا( التكييف الفقهي للسحب النقدي على املكشوف بالبطاقة :

ُيقصُد بالتكييف الفقهي؛ توصيف العاقات، وحتديد نوع العقد الذي مُيكن 
بناء تلك العاقات على أساسه. ونبحث في تكييف العاقة بني أطراف البطاقة 
في حالتي )1( السحب النقدي املباشر من جهاز الصراف اآللي. )2( السحب 

النقدي لشراء السلع واخلدمات.
)1( د. الصديق محمد الضرير ، مرجع سابق ، )639/2( .
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)1/ثالثًا( التكييف الفقهي للعاقة بني أطراف البطافة عند استخدامها في 
السحب النقدي من جهاز الصراف اآللي :

ف��ي ه���ذه اخل��دم��ة ال��ت��ي ي��ؤدي��ه��ا امل��ص��رف ل��زب��ون��ه ي��ك��ون م��ق��رض��ًا ل���ه، وم���ؤج���راً له 
خ��دم��ات��ه ف��ي ال��وق��ت ذات���ه، إذ مب��ج��رد اس��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ة، وط��ل��ب اخل��دم��ة، ُيجري 
املصرف بصورة آلية عملية نقل سريعة للمبلغ املسحوب إليصاله إلى يد الساحب 
مباشرة، مستعينًا في ذلك مبكائن الصرف العائدة له، أو لغيره، وُيعتبر املصرف 
في هذه احلالة باإلضافة إلى كونه مقرضًا، مؤجراً خلدماته؛ وال يخضع في أدائه 
خلدمته إلدارة الساحب وإشرافه، بل يعمل مستقًا، وقد ُينيب عنه مصرفًا آخر 
املصرف  اف��ات  لغير ص��رَّ املتعامل  ف��ي ح��ال استخدام  للمتعامل  اخل��دم��ة  تنفيذ  ف��ي 
أعمال ذات  ق��رٌض صاحبته  وإمن��ا  قرضًا محضًا،  ليس  فالعقد  البطاقة(.  )مصدر 

صفة جوهرية قام بها املقرض لتأمني وصول مبلغ القرض إلى املقترض.
ره مجلس مجمع الفقه اإلسامي الدولي في دورة مؤمتره الثانية عشر  وهذا ما قرَّ
املنعقدة في الرياض بتاريخ 23-28/سبتمبر/2000م، حيث جاء في القرار ما 
ه اآلتي : “ السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، وال  نصُّ

حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية “.
)2/ثالثًا( التكييف الفقهي للعاقة بني أطراف البطافة عند استخدامها في 

شراء السلع واخلدمات :
ة  ن عدَّ يتضمَّ واخل��دم��ات  السلع  ش��راء  ف��ي  استخدامها  ف��ي حالة  البطاقة  عقد 

عقود، كل واحد منها عقد مستقل في أطرافه ومسؤولياته، هي :
ر البطاقة وحاملها. 1 - عقد بني مصدِّ
ر البطاقة والتاجر. 2 - عقٌد بني مصدِّ
3 - عقد بني التاجر وحامل البطاقة.
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ر البطاقة وحاملها، فهو عقد القرض؛  ا العقد الذي يحكم العاقة بني مصدِّ فأمَّ
حيث يتم التعاقد بينهما على أساس أْن ُيقدم األول للثاني قرضًا نقديًا حسب 
البطاقة  وحامل  املقرض،  الطرف  مُيثُِّل  البطاقة  ر  فمصدِّ بينهما،  املوقَّعة  االتفاقية 
مُيثُِّل الطرف املقترض، وهذا التكييف للعقد هو الذي يشهد به الواقع، وتعترف 
سة لنظام البطاقة، ومن  به الهيئات الرسمية القانونية، واملالية، واالقتصادية املؤسِّ
وال��ت��زام��ات��ه��م��ا وفقًا  وإق��ام��ة حقوقهما  ال��ق��رض،  بعقد  إحل���اق عاقتهما  ث��م وج���ب 

ألحكامه)1(.
والقرض عادًة ما يكون مبلغًا يعطيه املقرض للمقترض مناولًة، وقد يدفعه له 
ٌق في املبلغ  َد التزاماته للغير بإذنه، وهذا متحقِّ عرضًا بطريق غير مباشر كما لو سدَّ
احتياجاته من  استخدامه في احلصول على  البطاقة حاملها  ُر  ُل مصدِّ ال��ذي يخوِّ
املبرمة بينهما  اتفاقية االلتزام  الناشئة عن  التاجر وخدماته، هذه الصاحية  سلع 
هي متليك حكمي ال حقيقي حلامل البطاقة للقدر املعنيَّ من القرض الذي اشترى 
به حاجياته، وقد نصَّ فقهاء املذهب املالكي على أنَّ القرض : “ ميلكه املقترض 
مبجرد عقد القرض، وإْن لم يقبضه –حقيقًة-، ويصير مااًل من أمواله، وُيقضى له 

به؛كالهبة والصدقة؛ ذلك ألنه ال يتوقف على احلوز “)2(.
ويضرب اإلم��ام السرخسي في مبسوطه مثااًل تقترب صورته ج��داً من صورة 
العاقة القائمة بني مصدر البطاقة وحاملها، وقد كيَّفها على أساس عقد القرض، 

)1( د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، » البطاقات البنكية « ، دار القلم – دمشق ، الطبعة األولى ، 
1419ه� - 1998م ، )ص146( .

)2(  محمد بن عبد الله اخلرشي ، » شرح مختصر خليل « ، دار الفكر-بيروت ، بدون طبعة وال تاريخ ، 
)232/5( . أحمد بن محمد اخللوتي )الصاوي(، » بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية 

الصاوي على الشرح الصغير « ، بدون طبعة وال تاريخ ، دار املعارف ، )295/3( .
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فيقول : “ وإذا أمر رجٌل رجًا بأْن ينقد عنه فانًا ألف درهم، فنقدها، رجع بها 
على اآلمر؛ ألنَّ هذا من اآلمر استقراٌض من املأمور “)1(.

ويقول ابن قدامة : “ وإْن أحال َمْن عليه دين )حامل البطاقة( على َمْن ال دين 
عليه )امل��ص��رف/م��ص��دره��ا(، فليست ح��وال��ة، نص عليه أحمد، فا يلزم احملال 
عليه األداء، وال احملتال قبول ذلك؛ ألنَّ احلوالة معاوضة، وال معاوضة هنا، وإمنا هو 

اقتراض، فإْن قبض احملتال منه الدين رجع على احمليل؛ ألنه قرض”)2(.
فاإلقراض بني مصدر البطاقة وحاملها يتحقق مبنح حاملها صاحية االستفادة 
رة لائتمان،  املقرَّ الفترة  من مبلغ االئتمان املمنوح له مبوجب االتفاقية، وضمن 
بحيث يستطيع أْن يستفيد من ذلك املبلغ خال تلك الفترة كيف يشاء، حتى 
د بعضه خال مدة صاحية  ده كامًا أو سدَّ إذا استهلك رصيد القرض، ثّم سدَّ
ا العقد الذي يتمُّ بني التاجر وحامل  د القرض حسب االتفاقية)3(. أمَّ البطاقة، جتدَّ
البطاقة؛ فقد يكون بيعًا، يكون التاجر هو البائع، وحامل البطاقة هو املشتري، أو 
عقد خدمات؛ يكون التاجر مؤجراً، وحامل البطاقة مستأجراً، وفي كا العقدين 

يستحق التاجر الثمن أو األجرة)4()5(.

ب���دون طبعة ، دار امل��ع��رف��ة-ب��ي��روت ،  )1(  محمد ب��ن أح��م��د ب��ن أب��ي سهل السرخسي ، » امل��ب��س��وط « ، 
1414ه�-1993م ، )55/20( .

)2(  ابن قدامة ، مرجع سابق ، )392/4( .
)3( د. عبد الوهاب أبو سليمان ، مرجع سابق ، )ص146( .
)4( د. عبد الوهاب أبو سليمان ، مرجع سابق ، )ص187( .

إل��ى تكييف العاقة تكييفات متباينة ، إال أنَّ ما أثبتناه في منت  )5(  وق��د اجت��ه بعض العلماء املعاصرين 
تداني تخريجنا  التي  التخريجات  أنَّ من  ون��رى   ، العاقة  إل��ى  نظرنا  ُر عن وجهة  يعبِّ ما  ، هو  البحث 
قوة، وتنحطُّ عنه درجة ، هو التخريج الذي أحلق العاقة بني مصدر البطاقة وحاملها بعقد الكفالة ، 
على أساس أنَّ املصدر يلتزم بقبول سندات مشتريات حامل البطاقة ، وأجور خدماته في حدود املبلغ 
املخصص لبطاقته ، ودفع قيمتها للتاجر ، على أْن يرجع املصدر عليه باملدفوع الحقًا ، وبهذا يصبح 

مصدر البطاقة ضامنًا وكفيًا ماليًا حلامل البطاقة ، ويصبح حامل البطاقة مضمونًا ومكفواًل ، 
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التكييف الفقهي للعالقة بني مصدر البطاقة والتاجر :
العاقة بينهما حوالة)1(؛ فحامل البطاقة عندما يشتري سلعة أو خدمة يتعلَّق 
بذمته قيمتها، ويكون التاجر دائنًا له بذلك املبلغ، فُيحيل املدين )حامل البطاقة( 
الدائن )التاجر( على مليء )مصدر البطاقة(، وميثِّل توقيع حامل البطاقة على 
ر  الفاتورة هذه احلوالة؛ ألنه ال يقبض الثمن من املشتري وإمنا يسجله على مصدِّ
البطاقة، ويقبل التاجر تلك اإلحالة، ثمَّ ُيرسل الفاتورة إلى املصدر الذي يدفع له 
ُر صفو هذا التكييف ما قد ُيثار بشأنه من عدم وجود عاقة مداينة  املبلغ، وال ُيعكِّ
دائنًا؛  وحاملها  مدينًا  البطاقة  فيها مصدر  يكون  ومصدرها؛  البطاقة  حامل  بني 
البطاقة على  استخدامه  البطاقة يحصل مبجرد  أنَّ حامل  حنا  أْن وضَّ حيث سبق 
قرض بصورة حكمية، واملفروض أْن يبقى املبلغ في يد املصرف أمانة خال الفترة 
ما بني تنفيذ عملية الشراء والدفع للتاجر، لكن ملَّا كان مضمون االتفاق ال يقيد 

به  الوفاء  املصدر  التزم  ال��ذي  به  املضمون  الدين )املشتريات(  وقيمة  ل��ه،  التاجر مضمونًا  كما يصبح 
للتاجر عند الطلب .

لكن يتجه على هذا التخريج من اإلشكاالت ما يخل بوجاهته ، ويجعل تخريجنا أرجح منه كفة ، 
أهمها : أنَّ مقتضى تخريج العاقة بينهما على الكفالة أْن ال يبرأ حامل البطاقة من الدين ، بل تبقى 
ذمته مشغولًة إلى جانب شغل ذمة املصدر ، وذلك اعتماداً على رأي جمهور الفقهاء في أنَّ الكفالة 
تعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة املكفول )املدين األصلي( في املطالبة بالدين –كما سيأتي تفصيله 
وتوثيقه الحقًا-، واألصل عدم انشغال ذمة الكفيل بالدين ، وإمنا تبقى ذمة املدين األصلي هي املشغولة 
به ما دام موفيًا بالتزامه ، حتى إذا لم ُيسدد ابتدأ منذ هذه اللحظة انشغال ذمة الكفيل بالدين، وُحقَّ 
للدائن أْن ُيطالب الكفيل به ، هذا إْن اتفقا على أْن يكون الرجوع مرتبًا : املدين األصيل ثم الكفيل، 
بني  البطاقة  تطبيقات عقد  يخالف  ال��ذي سقناه  وه��ذا   ، ش��اء  أيهما  يرجع على  أْن  للدائن  ج��از  وإال 
أْن يحقَّ  البطاقة دون  للتاجر دف��ع قيمة ما وج��ب على حامل  يلتزم  مصدرها وحاملها ؛ ألنَّ املصرف 
للتاجر أْن يطالبه به ؛ إذ ينحصر حقه في مطالبة مصدر البطاقة فقط . د. علي محمد احلسني موسى، 
الشريعة  املصرفية اإللكترونية بني  املصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها « ، مؤمتر األعمال  »البطاقات 

والقانون ، )5/ 2017( .
)1(  محمد بن علي القري بن عيد ، » بطاقات االئتمان « ، مجلة مجمع الفقه اإلسامي الدولي ، جدة-

السعودية 7-12 ذي القعدة 1412 املوافق 9 – 14 أيار )مايو( 1992م ، )391/7( .
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حرية املصرف في استعمال هذا املبلغ، فقد انقلبت املعاملة من أمانة إلى قرض، 
وصار املصرف مقترضًا والعميل مقرضًا، فاستقام التخريج على احلوالة.

ثم إنَّ فقهاء احلنفية)1( أج��ازوا احلوالة التي ال تنطوي على مداينة قائمة بني 
احمليل واحملال عليه، وسموها ب� )احلوالة املطلقة(.

اقتطاع مصدر  فيه، لكن  إش��ك��ال  التخريج ألول وهلة بسيطًا ال  ه��ذا  وي��ب��دو 
التخريج  ف��ي  إش��ك��ااًل  ي���ورث  ق��د  لنفسه  ال��ف��ات��ورة  قيمة  م��ن  مئوية  لنسبة  البطاقة 

السابق، وُيدخل في العاقة بينهما قدراً من التعقيد.
ر البطاقة من قيمة مبيعات التاجر  ولرفع هذا اإلشكال نقول إنَّ ما يقتطعه مصدِّ
بالبطاقة ُيكيَّف فقهًا على أنه أجرة أو عمولة سمسرة)2(؛ حيث إنَّ املصرف يحقق 

للتاجر املشترك في نظام البطاقة بكونه بائعًا فوائد عديدة.
املبحث الثاني : عمولة السحب النقدي بالبطاقة :

يقوم الفكر املصرفي املعاصر على تطوير البطاقة االئتمانية بحيث تكون وسيلة 
لتحقيق جانب من اإلي��رادات نتيجة أداء اخلدمات التي توفرها الباطاقة حلاملها، 
وأداة جلذب أكبر عدد من املتعاملني سواء في أنظمة الودائع أو في أنظمة التوظيف 
واالستثمار التي ميارسها املصرف، وخدمة البطاقة في املصارف اإلسامية ال تخرج 
كثيراً عن هذا الفكر، فمعظمها يأخذ عند إصدار هذه البطاقات مبعيار التكلفة 
والعائد؛ أي أْن يحقق نشاط البطاقات إيراداً يغطي –على األقل- تكاليفه، وإْن 
كانت بعض املصارف اإلسامية تعتبرها أداة خلدمة املتعاملني، واحلفاظ عليهم، 
به  ما ُيسهم  إنَّ  والعائد، حيث  التكلفة  إل��ى معيار  نظٍر  واستقطاب غيرهم دون 

)1(  السرخسي ، مرجع سابق ، )86/20( .
)2(  د. عبد الستار أبوغدة ، » بطاقة االئتمان وتكييفها الشرعي « ، مجلة مجمع الفقه اإلسامي الدولي، 
)366/7( . د. رفيق يونس املصري ، » بطاقة االئتمان، دراسة شرعية عملية موجزة « ، مجلة مجمع 

الفقه اإلسامي الدولي ، )318/7( .
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هذا النشاط اخلدمي املجاني في تفعيل أنشطة املصرف األخرى من قبول األموال 
)الودائع( وتوظيفها يؤدي بشكل غير مباشر إلى حتقيق إيرادات أكبر للمصرف، 

ولكلٍّ وجهة هو موليها.
ال��رأي الذي يعتبر خدمات البطاقة االئتمانية وأهمها )خدمة السحب  وهذا 
ن��ات إي�����رادات امل��ص��رف، رغ���م أه��م��ي��ت��ه، اص��ط��دم بكثير من  ال��ن��ق��دي( أح���د م��ك��وِّ
قرارات املجامع والندوات الفقهية؛ وذلك النطواء هذه اخلدمة بشكل خاص على 
عقد إقراض؛ حيث إنَّ املتعامل يحصل عند استعماله البطاقة على قرض بصورة 
أتوماتيكية من املصرف، فالسحب بالبطاقة خلق عاقة ائتمانية أوجبت دينًا في 
ذمة الساحب للمسحوب عليه )املصرف(، وكلُّ قرض اشترطت فيه الزيادة فهو 
حرام با خاف، كما أنَّ القرض عقد إرفاق ومعونة وقربة، فإذا اشترط املقرض فيه 

زيادة لنفسه أخرجه عن موضوعه.
ولقد تناول السادة الفقهاء األكارم هذه املسألة تناواًل خاصًا عن طريق البحث 
املستفيض، وتناواًل عرضيًا عن طريق الفتوى وال��رأي اإلجمالي، واستخدموا في 
دراسته مناهج متباينة، وتوصلوا إلى نتائج متفاوتة، واملتتبع ملا كتبوه بصددها أو 
نقل عنهم يرى أنهم انقسموا في حكمها إلى ثاث فرق : )1( فريق ال يجيزها 

بإطاق. )2( وفريق ُيجيزها بإطاق. )3( وفريق ُيجيزها بقيود.
ونعرض في اآلتي ألهم تلك اآلراء الفقهية ال��واردة في حكم أخذ العوض أو 
الراجح منها  بيان  بالبطاقة، مع  النقدي  العمولة مقابل خدمة السحب  الرسم أو 

بعد املوازنة.  
أن��ه ال يجوز تقاضي العمولة مقابل هذه  إل��ى  )الفريق األول( ذه��ب أصحابه 

اخلدمة مطلقًا؛ سواء كان اقتضاؤها مقابل نفقات فعلية أو لم يكن.
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وممَّن قال بهذا الرأي : د. محمد علي القري بن عيد)1(، ود. عبد الله بن محمد 
السعيدي)2(، والفتوى القدمية للهيئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية)3(.

)1(  حيث يقول في بحثه بعنوان )بطاقات االئتمان( : » واحلصول على النقد يعد من أهم استخدامات 
املطارات  ف��ي  لذلك  املخصصة  املكائن  م��ن  النقود  م��ن  مبلغ  البطاقة سحب  حلامل  فيمكن   ، البطاقة 
واحملات التجارية ، أو من البنوك مباشرة في داخل بلده أو عند سفره إلى اخلارج ، وفي كل األحوال 
تعد تلك النقود قرضًا يدفع عليه فائدة )فيما عدا النوع األول )debit card( حيث ال يعدو ذلك 
أْن يكون سحبًا من حسابه لدى البنك( ، ويحصل مصدر البطاقة على تلك الفوائد ، ورمبا يقتسمها 
مت التمويل )إْن كان مصدر النقود سواه( ، وهذا موطن للربا في عمل البطاقة .  مع البنوك التي قدَّ

ُينظر بحثه )بطاقات االئتمان( ، مجلة مجمع الفقه اإلسامي الدولي ، )308/7( .
)2(  يخرِّج د. السعيدي الزيادة التي يأخذها املصرف من حامل البطاقة في مقابل إقراضه له على أنها ربا ، 
فيقول : » إذ )املصارف( بأدائها عن حامل البطاقة )العميل( تكون مقرضة له ، ومن ثم حتتسب عليه 
زيادة مبقابلة األجل ، وذلك هو االئتمان الذي هو أساس العمل املصرفي ، وهو غاية البنوك التي من 
أجلها ابتكرت هذه الوسيلة )البطاقة( ، وقد تقدم أنَّ القرض إذا تضمن زيادة ، وكان غرضه الكسب 
واملعاوضة ، فإنه ينقلب من القرض إلى الربا ، النتفاء املعنى األول ، وحتقق معنى الثاني ، وعليه ؛ فإنَّ ما 
تأخذ املصارف من زيادة إْن هي أدت عن عميلها ، إمنا ذلك ربا « . د. عبد الله بن حسن السعيدي،« 
– ال��ري��اض ، 1421ه������-2000م ،  الثانية ، دار طيبة  الطبعة  املعاصرة «  املعامات املصرفية  ف��ي  ال��رب��ا 

. )325/1(
)3(   جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم )47( الصادر بتاريخ 1410/12/6ه� ، ما نصه: 
»ما حتصل عليه الشركة من نسبة أو مبالغ مقابل السحب النقدي الذي يقوم به حامل البطاقة ، فإنه 
ال يجوز لها حتصيله بنفسها ، بل ينبغي لها أْن تسجله في حساب عميلها الذي أصدرت له البطاقة ، 
وفي حالة مجيء أيٍّ من حاملي البطاقة إلى شركة الراجحي لسحب مبلغ نقدي مبوجب عضويته في 

بطاقة فيزا ، فهو بني حالني :
))احلالة األولى(( أْن يكون ممَّن حمل بطاقة فيزا من شركة الراجحي ، فا بأس من منحه املبلغ الذي 
طلبه في حدود نظام بطاقة فيزا ، ولكن عليها عدم حتصيل مبلغ حسمًا مّما أعطته إياه سواء باسم رسم 

خدمة أو أي اسم آخر ؛ ألنَّ ذلك من الربا .
))احلالة الثانية(( أْن يكون طالب السحب النقدي ممَّن يحمل بطاقة فيزا من غير شركة الراجحي ، 
فإْن أرادت شركة الراجحي منحه املبلغ النقدي املطلوب ، فا يجوز لها حسم أي مبلغ عليه حتت أي 

مسمى .
ظ د. عبد الله بن منيع على احلالة الثانية من القرار السابق ، ونص حتفظه : » مع التحفظ بالنسبة  وقد حتفَّ
للحالة الثانية ، فأرى أنَّ للراجحي احلق في أخذ اخلدمة )هكذا في األصل والصواب األجر أو العمولة أو 
الرسم( ممَّن سحب من بطاقة صادرة من غيره « . املجموعة الشرعية ، » قرارات الهيئة الشرعية مبصرف 

الراجحي « ، الطبعة األولى ، دار كنوز إشبيليا-الرياض ، 1431ه�-2010م ، )95/1( .
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وقد احتجَّ أصحاب هذا الرأي باآلتي :
ا قرض أو كفالة؛ فأّما  إنَّ طبيعة العاقة التي جتمع بني حامل البطاقة ومصدرها إمَّ
ا الكفالة فا  القرض فا يجوز اشتراط الزيادة عليه وإال أصبحت املبادلة ربوية، وأمَّ
يجوز أْن يشترط الكفيل عمولة لصاحله مقابلها؛ ألنها عقد معونة وإرفاق ابتداًء، 
وقد تؤول إلى القرض انتهاًء في حالة الدفع عن املكفول للمستفيد، وفي احلالني 

ال يجوز أخذ الزيادة شرعًا.
وُتناقش هذه احلجة بأنَّ العمولة تستوفى بصفة ركيزة على األعمال واخلدمات 

النافعة للمتعامل املقترض ال على املداينات واملعونات.
)الفريق الثاني( يذهب أنصار هذا الفريق إلى جواز استيفاء العمولة مقابل هذه 
اخلدمة )السحب النقدي بالبطاقة( مطلقًا؛ سواء كانت العمولة مبلغًا مقطوعًا ال 
يختلف بتفاوت املبالغ املسحوبة، أم كان نسبة مئويًة مرتبطة باملبلغ املسحوب، 

تزيد بازدياده، وتنخفض بانخفاضه.
وأخذت بهذا الرأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي)1(، 

)1(  حيث جاء من ضمن أجوبة الهيئة عن حكم العمولة التي يتقاضاها بيت التمويل من املتعامل على 
املبالغ املسحوبة ، ما نصه اآلت��ي : » كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيضًا للحصول على النقود من 
األجهزة املعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود ، وألنَّ هذه األجرة رسم خدمة نقل املال من 
بلد إلى البلد الذي يوجد فيه حامل البطاقة ، وبصفة بيت التمويل الكويتي وكيًا عن العميل لقضاء 

الدين بأجر ، وهو جائ���ز شرعًا سواء كان الدف���ع من الرصيد اإليجابي في حساب��ه أو من حسابه
القرض  امل��دف��وع عنه عندئٍذ على سبيل  املبلغ  فيه ، حيث يكون  ل��ه رصيد  ال��ذي سيظل  املكشوف   
احلسن . ويجوز أن يكون أجر الوكالة مقطوعا أو أن يكون بنسبة مئوية من املبلغ شريطة أن ال يربط 

باألجل.
وه���ذا اجل����واب ينطبق ع��ل��ى إص����دار ب��ط��اق��ات )ال��ف��ي��زا( ال��ت��ي يستقل ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ب��إص��داره��ا ويقوم 
 ، املصرفية  االئتمان  بطاقات   » الكويتي،  التمويل  بيت  املصرفي /  اخلدمة  تطوير  مركز   . بخدماتها 
والتكييف الشرعي املعمول به في بيت التمويل الكويتي « ، مجلة مجمع الفقه اإلسامي الدولي ، 

.)368/7(
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وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبن��ك دبي اإلسامي)1(، وه����يئة الرقابة الشرع�ية 
حه سماحة أستاذنا د. عبد  للبنك اإلس���امي األردني في فت�واها الس�����ابقة)2(، ورجَّ

الس�����تار أبو غدة)3(.

)1(  أجابت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي لدى سؤالها عن الرأي الشرعي حول التعامل 
ببطاقات الفيزا في السحب النقدي مقابل حتصيل البنك لعمولة متغيرة حسب املبلغ املسحوب باإلجابة 
للمتعاملني ..  البنك  فعلية يقدمها  العمولة جائزة شرعًا ؛ ألنها مقابل خدمات  ه��ذه  إنَّ  التالية : » 
يستوي من الناحية الشرعية أْن يحدد مقدار العمولة مببلغ مقطوع يفرض على َمْن يسحب مبلغًا معينًا، 
ثم يزداد هذا املبلغ كلما زاد املبلغ املسحوب ، أو أْن حتدد نسبة مئوية من املبلغ املسحوب مع فرض 
مبلغ مقطوع كحدٍّ أدنى يدفعه الساحب ، ويشترط في جميع األحوال أال يرتبط مبلغ العمولة بالزمن ، 
وال مانع من أْن يؤخذ املبلغ في االعتبار عند حتديدها ، ما دام ذلك مرتبطًا مبقدار اخلدمة « . د. علي 
القرة داغي ، » فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي ، دار البشائر اإلسامية، بدون 

طبعة وال تاريخ ، )837/2( .
)2(  أجابت الهيئة بعد توجيه السؤال التالي إليها : )ما ُحكم أن يقوم البنك اإلسام�ي األردن��ي بأخذ 
عمولة من املتعامل حامل البطاقة مقابل قيامه وانتفاعه بالسحب النقدي م�ن خال الفروع املختلفة ، 
ه : » إنَّ العمولة التي يأخذها البنك اإلسام�ي  وأجه�زة الصرف اآللي ، وبعمات مختلفة ؟( مبا نصُّ
األردن�ي من حامل البطاقة عند قيامه بعمليات السحب النقدي هي أجر على خدمة حتويل تلك املبالغ 
�ه إليه، سواء متَّ هذا التحويل من رصيد إيجابي ل�ه أو كان على سبيل القرض احلسن من البنك  النقديَّ
املبالغ  م�ن  مئويَّة  بنسب�ة  أو  مقطوعة  مببالغ  العمولة  ه��ذه  تكون  أن  م��ن  مانع  وال  ح��س��اب(.  )كشف 
املسحوبة، وال يعتبر هذا من قبيل أخذ املقابل عن اإلق�راض، حيث إنه لم يرتبط باألجل الزمني الذي 

د فيه تلك السحوبات النقديَّة « . تسدَّ
من  نسبة  أخ��ذ  ف��ي حكم  رأي���ني  الشرعي  وتكييفها  االئ��ت��م��ان  بطاقة  بخصوص  أورد سماحته  )3( حيث 
ه : » والرأي الشرعي اآلخر ، هو ما  املدفوعات النقدية ، وقال بعد سياقه للرأي الشرعي املانع ، ما نصُّ
جرت عليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي من أنَّ هذه العملية ليست قرضا إال 
في احلاالت النادرة ، وملدة قصيرة جداً ، وإمنا هي توصيل ألموال العميل من حسابه إلى املناطق التي 
يستخدم فيها البطاقة ، وهذه العمولة هي أجٌر لتحويل العمات من بلد إلى بلد . وإن كانت العملية 
تتم معكوسة لتسهيل األمر )كما سبق في موضوع سداد الفواتير( ، فإنَّ البنوك الوكيلة لشركة البطاقة 
تدفع النقود ثم تسترد ما دفعته ، لكي حتقق السرعة بل الفورية املطلوبة في هذه العملية . وهناك أجل 
متخلل بني الدفع واالستيفاء لكنه ليس مقصوداً في العملية وال هو من صميمها ، والشأن في هذا 
األجل أن يسبق دفع املبالغ النقدية لكنه ال ميكن ضبطه ، لذا عكس األمر ومت الدفع ثم االستيفاء . وهذا 
الرأي هو الراجح في نظري ، فإنَّ األجل املتخلل بني القبض والتسديد ليس عنصراً أساسيًا في العملية، 
ولو أتيح االستيفاء الفوري )بوسائل االتصال احلديثة( ملا اختلفت العملية القائمة ، على أنَّ الدفع هو 

من حساب العميل وليس تسليفًا له « .
يعسر على فهمنا إدراك مقصود سماحته من العبارة األخيرة الناصة على أنَّ الدفع يكون من حساب    
أنَّ املصرف مصدر  الله-  –حفظه  الباحث  إْن ك��ان مقصود  أن��ه  له ، وتوجيهنا  إق��راض��ًا  العميل وليس 

البطاقة يدفع من حساب املتعامل وال ُيسلفه ، خرج املوضوع عن دائرة اخلاف ومدار املسألة ،
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ود. محمد الص��ديق األم������������������������������ني الض����رير)1(.
دب��ي اإلس��ام��ي( جلواز  لبنك  الشرعية  والرقابة  الفتوى  ه��ذا؛ وتشترط )هيئة 

العمولة أْن يتوافر فيها ما يلي)2(:
1 - أْن تكون العمولة مقابل خدمات فعلية.

2 - أْن ال تزيد هذه العمولة عن األجر العادل؛ وهو أجر املثل في بقية القطاع 
املصرفي.

3 -  أْن يصدر بها قرار أو الئحة من إدارة البنك.

 وإْن كان مقصوده أنَّ املصرف الوكيل يدفع من حساب املتعامل بعد أْن يكون املصرف مصدر البطاقة 
ض املصرف )مصدر البطاقة( البنك الوكيل بالدفع للساحب  قد قيد مبلغ القرض حلسابه حكمًا ، وفوَّ
نيابًة عنه استقام هذا التوجيه في موقع املسألة ، وزال اللبس . ُينظر نص الفتوى د. عبد الستار أبو غدة، 

»بطاقة االئتمان وتكييفها الشرعي « ، مجلة مجمع الفقه اإلسامي الدولي ، )288/7( .
)1(  ُجيز د. الضرير للمصرف أْن يأخذ أجراً على توصيل املبلغ إلى حامل البطاقة إذا كان جهاز الصرف 
اآللي في فرع ال يوجد فيه حساب حلامل البطاقة ، سواء كان اجلهاز في نفس البلد أو في بلد آخر ، 
كما ُيجيز في هذه احلالة أْن يختلف األجر باختاف مكان الفرع املسحوب منه ، وُيجيز أيضًا أْن يكون 
األجر مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من املبلغ املسحوب ؛ ألنه ال توجد فيه شبهة الربا ، أّما إذا كان اجلهاز في 
نفس فرع املصرف الذي يوجد فيه حساب حامل البطاقة ، فا يجوز أخذ األجر في هذه احلالة ؛ ألنه ال 
فرق حينئٍذ بني َمْن يسحب من حسابه عن طريق الشيك ، وَمْن يسحب عن طريق البطاقة، وال يجوز 
الدين عند  املصرف مدين وملتزم بسداد  السحب ؛ ألنَّ  بأجر على  أْن يطالب  احلالني  للمصرف في 

الطلب عن طريق الشيك أو عن طريق البطاقة .
هذا مضمون فتواه –حفظه الله- ، وميكننا أْن نناقشها وفق اآلتي :

إنَّ التفرقة على أساس موقع جهاز الصرف اآللي فيها نظر ؛ ألنَّ موجب احلكم بجواز أخذ األجر على 
العمولة وهو توصيل املبلغ إلى حامل البطاقة -كما أشار سماحته في بحثه- متحقق في حالة ما إذا كان 
الفرع الذي فيه حساب املتعامل مغلقًا في أيام العطل أو بعد نهاية ساعات الدوام الرسمي ، فاخلدمة 
التي يحصل عليها في هذه احلالة فعلية ، ال سيما مع ُبعد مسافة الفرع الذي له فيه حساب عن منزله 
أو مقرِّ عمله ، وُقربها لفرع ليس له فيه حساب ، أضف إلى ذلك أنَّ فروع املصرف مبثابة وحدة واحدة 
يخدم بعضها بعضًا بصرف النظر عن مواقع حسابات املتعاملني فيها . ُينظر فتوى د. محمد الصديق 
 – والقانون  الشريعة  بني  اإللكترونية  املصرفية  األع��م��ال  مؤمتر   ، االئتمان«  »بطاقات   ، الضرير  األم��ني 
جامعة اإلمارات العربية املتحدة/ كلية الشرعية والقانون  ، 9-11 ربيع األول 1424ه�-10-12 مايو 

2003م ، )647/2( .
)2(  فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي ، )837/2( .
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4 - أْن يعلن هذا القرار للمتعاملني مع البنك، وذلك بتضمني طلبات احلصول 
على اخلدمة أو العقود بيانًا وافيًا لهذه العموالت، أو ُيحيل إلى القرار أو الائحة، 
على أْن يكون ذلك متاحًا ملَْن ُيريد االطاع عليه، ذلك أنَّ تقدمي اخلدمة ينطوي 
على عقد عمل يكون املصرف فيه موجبًا، واملتعامل قابًا بهذا العقد راضيًا به، 

وال يصح الرضا باألمر املجهول.
فيصل  بنك  ف��ي  الشرعية  الرقابة  كهيئة  الشرعية  الهيئات  بعض  اجتهت  كما 
ال��س��ودان��ي إل��ى أنَّ امل��ص��رف ط��امل��ا أن��ه ي��ق��دم خ��دم��ة حقيقية، ف��إن��ه يستحق األجر 
إذ األجر  أو كثرتها؛  اخل��دم��ة  التي تضمنتها  األع��م��ال  قلة  إل��ى  بحسبها دون نظر 
يستحق باخلدمة ذاتها، وقد اعتمدت الهيئة في وجهتها على األسس التالية)1(:

1 - أنَّ الزمن الذي يقضيه موظف املصرف في عدِّ مبلغ )مائة ألف فأقل أو 
أكثر( أطول من الزمن الذي يستغرقه املوظف في عدِّ مبلغ )ألف دينار(.

2 - عدم منطقية القول بضرورة تناسب األجر مع التكلفة التي ينفقها املصرف 
على خدمة السحب النقدي.

3 - ال بدَّ من مراعاة مخاطر حتويل النقود إلى املتعاملني؛ ألنَّ املصرف تناط به 
مسؤولية أكبر وأخطر كلما كان مبلغ التمويل كبيراً.

وميكن مناقشة هذا الرأي من عدة أوجه :
بأْن  احلقيقية؛  التكلفة  م��ع  متناسبًا  األج��ر  يكون  أْن  ب��دَّ  ال  األول(   )الوجه 
يأخذ املصرف أج��راً مقطوعًا ال يزيد بارتفاع قيمة املبلغ املسحوب وال ينخفض 
بانخفاض قيمته، خاصة وأنَّ املصرف في حالة السحب النقدي اخلارجي يستفيد 
ال��زم��ن ف��ي ع��دِّ املبالغ طواًل  ال��ت��ي يجريها، وال يعد اخ��ت��اف  ال��ص��رف  م��ن عملية 

)1( ينظر : منظور األزهري ، مرجع سابق ، )391/1( .
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راً مقبواًل لزيادة العمولة، وذلك حتى  وقصراً على حسب أحجام تلك املبالغ مبرِّ
ال تشوب املعاملة بالربا.

)الوجه الثاني(  أنَّ القول بأنَّ عدَّ املبالغ الكبيرة يستنزف من موظف املصرف 
غ له اليوم؛ ألنَّ أجهزة الصرف احلديثة ُتنجُز مهمة العد والدفع  أوقاتًا طائلة ال مسوَّ
إل��ى زم��ن طويل، كما أنَّ ه��ذه األعمال هي من  للزبون بسرعة عالية، وال حتتاج 
اللوازم الضرورية لقيام املنشأة بصفتها مصرفًا، فأخذها على ذلك مقابل  ضمن 

كيٌل مبكيالني)1(.
وعمومًا فإنَّ الفريق الثالث يستدلُّ على مذهبه بالدليل التالي :

بأنَّ العمولة التي يتقاضاها املصرف عن خدمة السحب النقدي بالبطاقة أجٌر 
اإلج��رائ��ي��ة؛ كتجهيز  األع��م��ال  م��ن  امل��ص��رف مبجموعة  ق��ي��ام  مقابل  العقد  يفرضه 
التفويض،  وتوليه عملية  امل��ل��ف،  فتح  وإج����راءات  اإلش��ع��ارات،  وإرس���ال  البطاقة، 
وتعريف اجلهات التي قد يحتاج الزبون التعامل معها، ودفع تكاليف االشتراك في 
املنظمات، وإيصال املبالغ ليد الساحب، وغيرها من اإلجراءات الازمة لتنفيذ هذه 
العملية، باإلضافة إلى املصروفات املباشرة للخدمة من أعمال مكتبية، واتصاالت، 
واستئجار أرضيات ألجهزة الصراف اآللي، ونفقات الكهرباء والورق، وما ُيبذل 

من جهد في تعبئتها بالنقود، ونحو ذلك)2(.
ويناقش هذا االستدالل : بأنَّ العمولة لو كانت مقابل اخلدمة ملا زادت بازدياد 
املبالغ املقترضة؛ إذ سحب مائة ألف ال يختلف عن سحب ألف، فربط العمولة 
باملبالغ املسحوبة يقوي شبهة كونها ستاراً إلقراض بفائدة ربوية، لذا فمن األسلم 

خروجًا من الشبهة تقييد تلك العمولة بأْن تكون على قدر التكلفة الفعلية.

)1( منظور األزهري ، مرجع سابق ، )391/1( .
)2( د. عبد الكرمي السماعيل ، مرجع سابق ، )ص594( . فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي 

، )836/2( . مركز تطوير اخلدمة املصرفي/ بيت التمويل الكويتي ، مرجع سابق ، )473/7(.
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امل��أخ��وذة على  العمولة  أو  الرسم  أنَّ  إل��ى  الفريق  ه��ذا  ينحو  الثالث(  )الفريق 
ال��س��ح��ب ال��ن��ق��دي أج����رة ع��ل��ى خ��دم��ة ي��ق��دم��ه��ا امل��ص��رف ل��ع��م��ائ��ه، وال ع��اق��ة لها 
إل��ى حساب املتعامل هل هو مغطى أو غير مغطى،  ب��اإلق��راض؛ ألن��ه ال ُينظر فيها 
ده اتفاق املتعاقدين )مصدر البطاقة وحاملها( على أْن  وعليه فمبلغ األجرة يحدِّ
يكون مبلغًا مقطوعًا، وال يشترط أْن يكون متعاداًل مع التكلفة الفعلية للخدمة.

وأخذت بهذا الرأي الهيئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية)1(، وهيئة احملاسبة 
واملراجعة للمؤسسات املالي�ة اإلسامية)2(، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسامي 
اجتماعها رقم )2011/4()3(،  الصادرة في  اجلديدة  فتواها  األردن��ي كما في 

)1( ذهبت الهيئة كما في قرارها رقم )466( الصادر بتاريخ 1422/3/19ه�����  إلى ج��واز أْن يتقاضى 
املصرف رسمًا مقطوعًا على عمليات السحب النقدي من مكائن الصرف اآللي ، بحيث يغطي الرسم 

التكاليف احلقيقية التي تكبدها املصرف ، على أْن يراعى ما يأتي :
أْن يكون املبلغ أو الرسم املأخوذ قدراً مقطوعًا في كل حالة من حاالت السحب ، بغض النظر عن  أ.  
رقم املبلغ املسحوب ، فا يجوز أْن يتغير الرسم بتغير املبلغ ، كأْن يجعل بنسبة مئوية منه ، وذلك 

درءاً لشبهة الربا .
أْن يكون تقدير األجر متناسبًا مع اخلدمات املقدمة ، فا يجوز أْن يؤخذ باالعتبار ما يسمى بفقد  ب.  
إيراد االستثمار البديل ؛ ألنَّ هذا اعتبار ربوي . املجموعة الشرعية ، مرجع سابق ، )691/1(.

)2( ينص البند )5/4/ب( من معيار )بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان( على ما يلي : » يجوز للمؤسسة 
املصدرة للبطاقة أْن تفرض رسمًا مقطوعًا متناسبًا مع خدمة السحب النقدي ، وليس مرتبطًا مبقدار 

املبلغ املسحوب( .
)3(  أج���ازت الهيئة كما ف��ي محضر اجتماعها -امل��ش��ار إليه ف��ي امل��نت- إل��ى ج��واز أْن يأخذ امل��ص��رف لقاء 
السحب النقدي بالبطاقة عمولة في صورة أجر أو مبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة معينة من املبلغ 
املطلوب سحبه أو إقراضه ، وال حرج أْن يكون املبلغ املقطوع متدرجًا على شكل شرائح ؛ بأْن يكون 

لكلِّ شريحة حد أدنى وحد أقصى ، وذلك على هذا النحو مثًا :

املبلغ املقطوع املقترح 
للشريحة على املبلغ 
املسحوب / بالدينار

فئة املبلغ املسحوب بالدينار

من 1 لغاية  1،550
أكثر من 50 لغاية 3،5100
أكثر من 100 لغاية 6،5200
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وقرار ندوة البركة رقم )5/12()1(.
ودليلهم : أنَّ العمولة أجر مقابل خدمة، واألجر ُيرجع في حتديده إلى اتفاق 
طرفي التعاقد حسب القواعد العامة للعقود، لكن شريطة أْن ال يتفقا على ربطه 
السحب  معاملة  بهبوطه؛ ألنَّ  ويهبط  بارتفاعه،  يرتفع  بحيث  املسحوب  باملبلغ 
النقدي تنضوي على إقراض وخدمة، فربط أجر اخلدمة مببلغ القرض زيادة ونقصًا، 
رة مببلغ ثابت مقطوع في  يوقع في شبهة الربا، وفي اشتراط أْن تكون العمولة مقدَّ

كلِّ حالة من حاالت السحب وقاية من هذه الشبهة.
ف��ي تقديرها بحيث  امل��ص��رف  ف  يتعسَّ ق��د  العمولة  ب��أنَّ  احتجاجهم  وُي��ن��اق��ش 
يجعلها مشتملة على التكلفة واإليراد في صورة مبلغ مقطوع، وبالتالي يكون ما 
زاد عن التكلفة الفعلية للخدمة نفعًا مشترطًا في عقد اإلقراض وكلُّ قرض اشترط 

فيه النفع للمقرض على حساب املقترض، فهو ربا.
السحب  العمولة على  أخ��ذ  ج��واز  إل��ى  م��ؤي��دوه  الرابع( : يذهب  )الفريق 
الفعلية، وال  النفقات  أْن تكون بقدر  اآلل��ي شريطة  الصرف  النقدي من مكائن 

جتوز الزيادة عليها.
وممَّن تبنَّى هذا الرأي الشيخ أحمد بن علي سير املباركي)2(، ود. عبد الرحمن 

ن��دوة البركة الثانية عشرة املنعقدة في عمان بتاريخ 1-2 ربيع األول 1417ه��� املوافق  )1(  ج��اء في ق��رار 
16-17 متوز 1996م ، ما نصه اآلتي : » يجوز أخذ العمولة على ذلك –أي السحب النقدي- سواء 
كانت لصالح البنك املصدر للبطاقة أم غيره من البنوك األعضاء ، وسواء كانت العمولة مبلغًا مقطوعًا أم 
نسبة مئوية من املبلغ ، بشرط أال تزيد العمولة في حالة السحب على املشكوف ، وذلك على أساس أنَّ 

العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل املال للساحب ، وال ترتبط مبقدار الدين ، وال بأجل الوفاء به « .
)2( أحد أعضاء الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، وقد حتفظ فضيلته على نص قرار الهيئة رقم )466( 
القاضي بجواز أْن تأخذ الشركة من زبائنها قدراً مقطوعًا ُيتَّفق على مقداره بني طرفي عملية السحب، 
ويدفع هذا املقدار في كل حالة من حاالت السحب النقدي ، ونص حتفظه : » متوقف فيما زاد من 
رسم السحب النقدي من مكائن الصرف عن حدود التكلفة الفعلية « . املجموعة الشرعية ، مرجع 

سابق ، )692/1( .
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بن صالح األطرم)1(، وصدر مبضمون هذا الرأي قرار مجمع الفقه اإلسامي الدولي 
بجدة)2(.

وقد اعتمدوا في رأيهم على هذا املستند :
للساحب،  املصرف  ق��رض من  عبارة عن  االئتمان  ببطاقة  املسحوب  املبلغ  إنَّ 
فتكون الزيادة حينئٍذ مقابل اإلقراض، وكلُّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، لكن يستثنى 
من تلك الزيادة النفعية احملرمة التكلفة الفعلية لإلقراض؛ ألنها من أجور خدمات 
ال��دول��ي ف��ي دورت���ه الثالثة تقاضيها،  ال��ق��روض التي أج��از مجمع الفقه اإلس��ام��ي 
بشرط أْن تكون في حدود النفقات الفعلية، وما زاد على مقدار النفقة الفعلية 
يحرم على املصرف أخ��ذه حتى ول��و ك��ان م��أخ��وذاً بحجة نقل املبالغ وتوصيلها؛ 
وذلك سداً لذريعة أْن يكون الزائد مأخوذاً مقابل اإلقراض قصداً، ويكون التبرير 
بخدمات التوصيل اإلجرائية ستاراً وهميًا متَّ إسداله لتغطية هذا القصد وإخفائه  

ونوقش هذا املستند بأنَّ املنفعة املشروطة في القرض ليست نفعًا محضًا خالصًا 
للمقرض فقط، بل إنَّ املقترض ينتفع بتلك اخلدمة التي يقدمها املصرف له انتفاعًا 

ضت املعاملة خدمة يقابلها منفعة معتبرة ال قرضًا جرَّ منفعة)3(. ظاهراً، فتمحَّ
عنا في منع الذرائع- قد  كما أنَّ أخذ النفقة الفعلية على اإلق��راض –لو توسَّ
الزيادة ال يقابلها  النفقات، فتكون  ب��أْن حتصل مبالغات في تقدير  يكون ذريعًة 

سوى القرض.

ظ أيضًا على قرار الهيئة رقم )466( ، ونص  )1( عضو وأمني الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، وقد حتفَّ
ر بالتكلفة الفعلية ؛ ألنَّ  حتفظه : » لي حتفظ : أنَّ الرسم على السحب النقدي بالبطاقة االئتمانية يقدَّ

ما زاد على ذلك يؤدي إلى قرض جرَّ نفعًا « . املجموعة الشرعية ، مرجع سابق ، )692/1( .
)2(  ينص قرار املجمع بشأن البطاقات االئتمانية في دورة مؤمتر الثانية عشر املنعقدة بالرياض سنة 2000م 
على ما نصه : » السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ، وال حرج فيه شرعًا إذا 
لم يترتب عليه زيادة ربوية ، وال يعد من قبيلها الرسوم املقطوعة التي ال ترتبط مببلغ القرض أو مدته 

مقابل هذه اخلدمة ، وكل زيادة على اخلدمات الفعلية محرمة ؛ ألنها من الربا احملرم شرعًا « .
)3( عبد الكرمي السماعيل ، مرجع سابق ، )ص596( .
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رأينا في املسألة :
الذي يظهر رجحانه جواز أخذ األجر أو العمولة على عمليات سحب النقود 
املبالغ  بتغير  متغيراً  نسبيًا  أو  مقطوعًا  مبلغًا  األج���رة  تكون  أْن  وج���واز  بالبطاقة، 
املسحوبة، شريطة عدم ربط العمولة باألجل مبا يؤدي إلى اختافها بحسب األجل 

الفعلي للتسديد، وذلك لئا يؤدي هذا الربط إلى الوقوع في الربا.
ونسوق –في اآلت��ي- بعض املؤيدات والدوافع التي جعلتنا نرجح هذا الرأي 

على غيره :
)أواًل(  إنَّ اتساع نطاق النشاط التجاري اليوم، اقتضى أْن تتهيأ في املصارف 
ب��ه��ذه اخل��دم��ة؛ تسهيًا  ب للقيام  أق��س��ام إداري����ة تتنصَّ اإلس��ام��ي��ة وح���دات و/أو 
ملبادالت عمائها التجارية، وتوفيراً ألعباء الوقت واجلهد عليهم، وهذه املصارف 
تتكلَّف في سبيل توفير تلك اخلدمة اجلهد واملال، وال تستطيع أْن تقدمها مجانًا؛ 
ألنَّ خدمة السحب النقدي إقراض من جانب املساهمني –إذا كان متويل اخلدمات 
املصرفية من أموالهم- واملودعني –إذا استخدمت أموالهم في متويل اخلدمات-، 
واقتراض من جانب الساحب )عميل املصرف(، وال متلك إدارة املصرف بصفتها 
أموالهم  توظيف  ف��ي  للمساهمني  بالنسبة  ووك��ي��ًا  للمودعني  بالنسبة  م��ض��ارب��ًا 
بذلك جتعلها عرضة  مقابل؛ ألنها  أو  طائل  با  أموالهم  تقرض  أن  واستثمارها، 
الصعيد  ع��ل��ى  اإلس��ام��ي��ة  امل��ص��ارف  أنَّ  ك��م��ا  وتبقيها معطلة،  ال��ت��ج��ارة،  مل��خ��اط��ر 
امل��ال واألعمال  املنطلقة في عالم  املالية  املؤسسات  لم تلحق بركب  إْن  التنافسي 
اخلدمة  تتخذ من هذه  فهي  لذا  والتخلف،  بالتأخر  فستوصم  -انطاقًا سريعًا- 

وسيلة لتحقيق اإليراد العادل.
)ثانيًا(  إنَّ ما يتقاضاه املصرف اإلسامي من رسوم بنسبة مئوية على املسحوبات 
ال��دول��ة أو م��ن داخلها يعدُّ أج���راً )عمولة( ف��ي مقابل خدمة حقيقية  م��ن خ��ارج 
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ل املصرف إلجنازها نفقات فعلية؛ هي ثمن جهاز الصراف اآللي، وتكاليف  حتمَّ
صيانته، وأجرة استئجار املوقع املناسب لوضعه فيه، واملوظف الذي يعبئه بالنقود، 
واحملاسب ال��ذي يقوم بعملية اجل��رد واملطابقة، وك��ل ه��ؤالء يتقاضون روات��ب من 
املصرف، وُتستنَزف أوقاتهم التي هي ملك للمصرف في دراسة طلبات اخلدمة 
وتسهيلها وتقدميها، باإلضافة إلى رسم العضوية في املنظمة الدولية، واملصروفات 
ُر أْن يكون املصرف متبرعًا في كلِّ ذل��ك، فمن ذا الذي  غير املباشرة، وال يتصوَّ
يضع صرافات آلية في الشوارع تستجيب لطلبات الساحبني 24 ساعة يوميًا على 
التبرع، لذا يأخذ املصرف عليها مقابًا على أس��اس أجر املثل في السوق  سبيل 
فَمْن  االستفادة،  بقدر  منها  املستفيدين  على  اخلدمة  تكاليف  فيوزع  املصرفية، 
ال��ذي يسحب )1000  يسحب )100 دينار( ال يتصور أْن يدفع عمولة مثل 
دينار(، ألنَّ استفادة الثاني أكبر، كاالستفادة من خدمة توصيل التيار الكهربائي 

أو املائي، فَمْن يستهلك أكثر يدفع أكثر)1(.
)ثالثًا(  املنفعة في اخلدمة مشتركة ليست للمقرض على حساب املقترض، 
بل املقترض منتفع أيضًا، فحامل البطاقة يستفيد من اخلدمة وهي مقصودة له، 
شبهة  وتنتفي  املنفعتان،  فتتقابل  العمولة،  يستفيد  البطاقة  م��ص��در  وامل��ص��رف 

القرض الذي جرَّ نفعًا)2(.
)رابعًا( االعتراض الذي أثاره املانعون ومفاده : أنَّ قيمة الرسوم التي يستوفيها 
املصرف ال تتناسب مع تكلفة إصدار البطاقة وما يبذله املصرف من خدمات، ُيردُّ 

عليه من ثاثة أوجه :
ال��ذي تكلفه املصرف ألداء هذه اخلدمة بدقة تامة؛  أ - صعوبة حتديد املبلغ 

)1( فتاوى وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي ، )837/2( .
)2( عبد الكرمي السماعيل ، مرجع سابق ، )ص257( .
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ألنَّ ذل��ك يتطلب اتباع نظام محاسبة التكاليف، وه��و ما ال يوجد في 
امل���ص���ارف ع��م��وم��ًا، ول��ذل��ك ي��ق��دره��ا امل��ص��رف بنسبة م��ن م��ب��ل��غ اخلدمة 
املسحوب، وعملية التقدير باحلزر والتخمني من العمليات املعتبرة، ولها 
ال��زروع والثمار،  الزكاة من  نظائر في تطبيقات الشريعة؛ كتقدير وعاء 
وتقدير ك��م ت��س��اوي صبرة الطعام ج��زاف��ًا، ول��و ك��ان ف��ي ذل��ك غ��رر، فإنه 

يسير ال يؤدي إلى منازعة، فيغتفر وجوده.
ب - التعادل في عقود املعاوضات ليس واجبًا فقهًا إال في حالتني هما : ضمان 
املتلفات، وفي عقود املعاوضات في األموال الربوية إذا قوبلت بجنسها، 
بالبطاقة، فليست من هذين  اإلق��راض  التي تصحُب عملية  أما اخلدمة 
النوعني، وإمنا هي من قبيل إجارة األعمال، وأساس تقومي املقابل عليها 

هو إرادة املتعاقدين احلرة)1(.
ت - ُيضاف إلى النقطتني السابقتني أنَّ بعض الفقهاء)2( أجازوا توزيع أجرة 
احلارس الذي يتولى حراسة أموال الشركاء وحفظها على الشركاء بقدر 
حصة كلِّ واح��د منهم كبراً وصغراً، وقلة وكثرًة، مع أنَّ عمل احلارس 
بالنسبة جلميع الشركاء واحد ال يختلف من شريك آلخر، وعلى الرغم 

من ذلك تفاوت أجره الذي يستوفيه من كل شريك على حدة.
تعاقدية  ع��اق��ة  كونها  م��ن  النقدي  السحب  عملية  على  ُي��ث��ار  م��ا  )خامسًا( 
مركبة اجتمع فيها عقدان، هما : عقد القرض، وعقد اإلجارة، واجلمع بينهما ال 
يجوز باإلجماع؛ ألنَّ اإلجارة نوع من البيع، وقد نهى املصطفى � عن اجلمع بني 

)1( د. محمد عبد احلليم عمر ، » اجلوانب الشرعية واملصرفية واحملاسبية لبطاقات االئتمان « ، بدون طبعة 
وال مكان نشر ، 1997م ، )ص77( .

)2( مصطفى بن سعد السيوطي )الرحيباني( ، » مطالب أولي النهى في شرح غاية املنتهى « ، الطبعة 
الثانية ،  املكتب اإلسامي 1415ه�-1994م ، )559/6(.
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سلف )قرض( وبيع)1( في صفقة واحدة)2(؛ ألنَّ اقتران أحدهما باآلخر ذريعة 
إلى أْن ُيقرضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمامنائة دينار بألف، فيكون قد أعطاه ألفًا 

قرضًا، وسلعة بثمامنائة، ليأخذ منه ألفني، وهذا هو معنى الربا)3(.
يجاب عليه بأنَّ اجتماع القرض مع اإلجارة يتم با مشارطة)4(، وليس الغرض 
ل للحصول على فائدة اإلقراض كما هو  من اجتماعهما محاباة املقرض أو التحيُّ
العقدين في  ف��إنَّ اجتماع  ه��ذا؛  وب��ن��اًء على  للبطاقة،  اخل��دم��ي  التطبيق  ف��ي  ظاهر 
السحب النقدي ال تنسحب عليه علة النهي عن اجلمع بني السلف والبيع، وهي 
اً  أْن يكون اجتماعهما حيلة على الربا، ولو منعنا من اجتماع السلف والبيع سدَّ

للذريعة مطلقًا؛ ألدى ذلك إلى إبطال كثير من املعامات.
كما أنَّ النهي عن اجلمع بينهما إمنا يتجه إذا كانت اخلدمة املؤداة وهمية؛ ألنَّ 
ا إذا كانت اخلدمة ومقابلها حتقق  ص نفعًا للمقرض با مقابل، أمَّ املقابل هنا يتمحَّ

نفعًا مشتركًا لكا املتعاقدين، فا موجب للمنع.

)1(  أخرجه أبو داود )3504( 283/3 ، والترمذي )1234(  527/3 ، والنسائي )4611( 288/7 
والدارمي )2602( 1667/3 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: » ال 

يحل سلف وبيع ، وال شرطان فى بيع ، وال ربح ما لم يضمن ، وال بيع ما ليس عندك « .
)2( جاء في مواهب اجلليل البن احلطاب ما نصه : »  وقال اجلزولي في قول الرسالة: وال يجوز بيع وسلف 
وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء قال أبو عمران حصره أن تقول: كل عقد معاوضة ال يجوز 
أن يقارنه السلف « . أبو عبد الله محمد بن محمد ابن احلطاب ، » مواهب اجلليل في شرح مختصر 

خليل « ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، 1412ه�-1992م ، )314/4( .
)3(  ابن قيم اجلوزية ، مرجع سابق ، )113/3( .

ا اجتماع البيع والسلف من غير شرط فا ميتنع على املعتمد ، ولو  )4(  جاء في الفواكه الدواني : » وأمَّ
اتهما عليه « . وجاء في احلاوي للماوردي : » وليس هذا اخلبر محموال على ظاهره ألنَّ البيع بانفراده 
جائز، والقرض بانفراده جائز ، واجتماعهما معًا من غير شرط جائز ، وإمنا امل��راد بالنهي بيع شرط فيه 
قرض « . ينظر أحمد بن غامن النفراوي ، » الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني « ، دار 
الفكر ، بدون طبعة ، 1415ه�-1995م ، )89/2( . أبو احلسن علي بن محمد املاوردي ، » احلاوي 

الكبير « ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية-بيروت ، 1411ه�-1999م ، )351/5( .
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)سادسًا(  إنَّ جهاز الصرف اآللي التابع للمصرف )مصدر البطاقة( يتفاعل 
مع طلبات السحب، ويؤدي طائفة من احلركات املبرمجة تقنيًا لتنفيذ الطلبات أو 
ذة، ويستجيب بفاعلية ألوامر السحب النقدي  ُل احلركات املنفَّ رفضها، إنه ُيسجِّ
العامل وحسب، بل يفوقه  اإلن��س��ان  النحو ال يعدل  ه��ذا  فائقة، وه��و على  بدقة 
سواء من حيث كمية العمل املبذول، أو كيفيته، ويصح أْن نقول : إنَّ املصرف 
إل��ى رعاية  إل��ى اجل��ه��از ق��درت��ه، واجل��ه��از بحاجة ماسة  بأشخاصه الطبيعيني أوك��ل 
املصرف، ومراقبته، وتوجيهه على ال��دوام، فهو مبجرده ليس شيئًا، وال يستطيع 
إلى  الذهنية والبدنية ينفذون  فوا املصرف بجهودهم  أْن يفعل شيئًا، ومظَّ بذاته 

مادته ونظامه، وينفخون فيه حركته املنتظمة.
التي  الذكية والقيمة  األف��ع��ال  إل��ى تلك  بالنظر  د  إمن��ا يتحدَّ أو األج��ر  والعمولة 
َل من قيمة مجهوداته، فإنَّ  تازمها، ولذا حتى ال يبخس أحد حق غيره أو يقلِّ
الشريعة اإلسامية حسب قواعدها العامة تطلق احلرية للمتعاقدين في أْن يصطلحا 

ذة. على حتديد مبلغ األجرة الذي يتناسب مع قيمة األعمال املنفَّ
:)CREDIT CARD( على إصدار بطاقات مصرفية )أخذ أجور )عمولة

أ( ت��ق��وم ب��ع��ض امل��ص��ارف باستيفاء أج���ر ع��ل��ى إص����دار ال��ب��ط��اق��ة امل��ص��رف��ي��ة للعميل 
)CREDIT CARD( وحتصل على أجر )50( خمسني دينار مثًا، ومن شروط 
هذه البطاقة أْن يتم السداد خال فترة شهر مثًا. وهذا األمر في رأينا ال غبار عليه. 
ولكن  أع���اه-  –املذكورة  البطاقة  نفس  ب��إص��دار  امل��ص��ارف  بعض  ت��ق��وم  ب( 
تسمح فيها للعميل بسداد املبلغ املستعمل للشراء أو السحب النقدي بعد ستة 
أشهر أو سنة، وترفع أجر إصدار البطاقة إلى )500( خمسمائة دينار بدل )50( 

خمسني دينار.
إننا نرى أنَّ زيادة مثل هذه األجرة مع السماح للعميل بتأخير السداد حتتاج 

إلى إعادة نظر؛ ألنَّ األجرة أصبحت مرتبطة بالسداد املتأخر.



 -267 -

بحوث ندوة البركة 33

الفصل الثاني : عمولة خطاب الضمان
بالنسبة  كبيرًة  أهمية  املصرفية  اخلدمات  على صعيد  الضمان  يحتلُّ خطاب 
لعماء املصرف، وإنَّ كلَّ َمْن له بصيرة باألوضاع الزمنية اليوم ال يستطيع أْن ُينكر 
وج��ود حاجة خاصة بفئة التجار أو املقاولني إلى قيام املصارف بإصدار خطابات 
ر العديد من صفقاتهم ال سيما عند إحلاح  الضمان لصاحلهم؛ إذ بدونها قد تتعثَّ
ط التعامل خطاب ضمان مصرفي يضمن جميع أو بعض  اجلهة املستفيدة بأْن يتوسَّ
التعاقد  لطلبات  التجارية  الثقة  منح  أو  إضفاء  معها، ألج��ل  املتعاقدين  التزامات 
امل��ص��ارف اإلسامية  ل��زام��ًا على  ل��ذا ك��ان  املبرمة معها،  التجارية  وك��ذا الصفقات 
التجارية، لكن  ل على زبائنها ممارستهم ألعمالهم  التي ُتسهِّ تأدية هذه اخلدمة 
قد يجد املصرف نفسه مضطراً عند تخلُّف عميله )املضمون عنه( إلى أْن يدفع 
مبلغ الضمان للمستفيد عند املطالبة دون ت��ردد، وبالتالي ف��إنَّ أداء هذه اخلدمة 

يعدُّ إقراضًا عرضيًا؛ أي غير مباشر، أو بعبارة أدق ُيعدُّ استعداداً لإلقراض.
وقد اجتهنا في هذا املبحث إلى بيان ماهية خطاب الضمان، وأنواعه، ومميزاته 
ا  عن أشباهه من اخلدمات، كما قمنا بدراسة التكييف الفقهي لهذه اخلدمة، ثم بينَّ

األسس التي متَّ االرتكاز عليها في جواز أو منع استيفاء العمولة على تقدميها.
زاته،  املبحث األول : تعريف خطاب الضمان، ومضمونه، وأنواعه، ومميِّ

وتكييفه.
)أواًل( تعريف خطاب الضمان)1( :

د التعريفات التي قيلت في خطاب الضمان، وتفاوتها طواًل وقصراً،  رغم تعدُّ

)1(  ُيعرِّف د. محمد باقر الصدر خطاب الضمان مبا نصه : » تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معني لدى 
الطلب إلى املستفيد في ذلك اخلطاب نيابًة عن طالب خطاب الضمان عند قيام الطالب بالتزامات معينة 
ِقَبل املستفيد « . كما ُيطيل د. بكر أبو زيد النفس في تعريفه على هذا النحو : » تعهد قطعي مقيد 

بزمن محدد غير قابل للرجوع –يصدر من البنك بناًء على طلب طرف آخر )عميل له(- بدفع 
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وإيجازاً وإطنابًا، ارتأينا أْن نضع له تعريفًا يشرح مقصوده -غاية في اإليجاز-، 
وهو : “ تعهد مصرفي بالدفع عن الغير للغير “.

)ثانيًا( مضمونه :
ُيعدُّ خطاب الضمان من التسهيات االئتمانية غير املباشرة؛ ألنَّ املصرف ال 
ينوي عند إصداره الدفع عن مكفوله ابتداًء، ولم يصدر له اخلطاب إال لتسهيل 
إجراءات صفقته، وتذليل صعوباتها، لكن قد يضطر املصرف في نهاية األمر إلى 
الدفع بسبب عجز عميله )املكفول( عن أداء التزاماته للمستفيد، فتؤول اخلدمة 

حينئٍذ إلى إقراض.
��ُل خ��ط��اب��ات ال��ض��م��ان ال��ت��زام��ات ع��رض��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ن��ك، وت��ظ��ه��ر ق��ب��ل الدفع  ومت��ثِّ
التزامات  إل���ى  تنقلب  لكنها  امل��ي��زان��ي��ة،  خ���ارج  للمصرف  العمومية  امل��ي��زان��ي��ة  ف��ي 
عن  نيابًة  قيمتها  بدفع  املصرف  ق��ام  إذا  املصرف  ميزانية  حقيقية،وتدخل ضمن 

طالب إصدارها)1(. 
ت��ق��وم ال��ف��ك��رة األس��اس��ي��ة ف��ي خ��ط��اب ال��ض��م��ان على أنَّ الشخص ال���ذي يريد 
نقدية  تأمينات  لتقدمي  نفسه مضطراً  مزايدات يجد  أو  مناقصات  الدخول في 
تبلغ نسبة معينة من قيمة العملية؛ وذلك لضمان جديته في عرض املناقصة أو 

مبلغ معني ألمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ 
مشروع بأداء حسن ، ليكون استيفاء املستفيد من هذا التعهد )خطاب الضمان( متى تأخر العميل 
ر في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعُد  أو قصَّ
على العميل مبا دفعه للمستفيد . ُينظر ، د. محمد باقر الصدر ، » البنك الاربوي في اإلسام « ، 
دار التعارف للمطبوعات ، 1414ه���-1994م ، )ص128(  . د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، » فقه 

النوازل « ، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة ، 1416ه�-1996م ، )201/1( . 
)1( جهاد أبو عومير ، » الترشيد الشرعي للبنوك القائمة « ، االحتاد الدولي للبنوك اإلسامية جدة 1986، 
)ص244( . د. أحمد صبحي أحمد العيادي ، » أدوات االستثمار اإلسامية « ، الطبعة األولى ، دار 

الفكر ناشرون وموزعون – األردن ، 2010 ، )ص184( .
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املزايدة الذي تطرحه اجلهة مالكة املشروع )املستفيد(، ثم ضمان عدم التورط 
معه في مضاعفات أو خسائر عند رسّو العملية عليه، والتعاقد معه، على أْن 
بالتزاماته جتاهها،  ال��وف��اء  ف��ي  فشله  ح��ال  ف��ي  م��ن حقها  التأمينات  تلك  تصبح 
وبداًل من إلزام هذا الشخص بتقدمي التأمينات املطلوبة نقداً، وبالتالي جتميدها 
م هذا الشخص إلى املصرف ليصدر له خطابًا مكتوبًا يتعهد له  وتعطيلها، يتقدَّ
مبوجبه بكفالة التزاماته في حدود مبلغ معني لصالح اجلهة املستفيدة )صاحبة 
املشروع(، ويكون هذا اخلطاب مبثابة تأمني نقدي لدى تلك اجلهة؛ ألنَّ حتصيله 
مؤكد عند الطلب، ومتى أخلَّ هذا الشخص )طالب اإلصدار( بواجباته نحو 
تلك اجلهة التي ُأص��ِدَر اخلطاب لصاحلها، ف��إنَّ املصرف يضطرُّ إلى دفع القيمة 
احمل��ددة في خطاب الضمان دون ت��ردد، ورغ��م أي معارضة أو حتفظ من طالب 
اإلصدار )العميل/املكفول(، ثم يرجع املصرف عليه الستيفائها منه بعد قيدها 

على حسابه)1(.
)ثالثًا( أنواع خطابات الضمان :

د أنواع خطابات الضمان تبعًا لتعدد أغراض استعماله، وأهمها)2(: تتعدَّ
1 - خطاب ضمان ابتدائي )دخول عطاء(.

2 - خطاب ضمان دفعة مقدمة.
3 - خطاب ضمان حسن تنفيذ

4 - خطاب ضمان نهائي )صيانة(.

)1(  محمد باقر الصدر ، مرجع سابق ، )ص129( . د. عمر بن عبد العزيز املترك ، » الربا واملعامات املصرفية 
في نظر الشريعة اإلسامية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، بدون طبعة وال تاريخ ، )ص368(.

)2( د. عاء الدين زعتري ، » اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسامية منها « ، الطبعة األولى ، دار 
الكلم الطيب ، 1422ه�����-2002م ، )ص322( . د. الغريب ناصر ، » أص��ول املصرفية اإلسامية 

وقضايا التشغيل « ، دار أبواللو-القاهرة ، 1996م ، )ص202( .
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5 - خطاب الضمان املاحي.
6 - كما تنقسم خطابات الضمان حسب الغطاء التأميني الذي يضعه طالب 
اإلصدار في املصرف إلى : خطاب ضمان مغطى وغير مغطى، والغطاء التأميني 

قد يكون غطاًء عينيًا أو نقديًا.
ولكلِّ نوع منها تفصيات ال يتسع البحث لذكرها.

)رابعًا( مميِّزات خطاب الضمان عن بعض العقود املشابهة :
 )1/رابعًا( مميِّزات خطاب الضمان عن الكفالة :

ُيشبه خطاب الضمان الكفالة في األوجه التالية)1( :
1 - وجود ثاثة أطراف في العملية.

تأدية  ف��ي  الكفيل  ال��ت��زم��ات عميله تشبه وظيفة  ف��ي ض��م��ان  امل��ص��رف  وظيفة 
التزامات مكفوله.

2 - خطاب الضمان ملزٌم جلانب واح��د، وكذلك الكفالة عقد ملزم لطرف 
واحد هو الكفيل.

3 - كاهما يساعد العميل في تقوية مركزه االئتماني جتاه املستفيد.
ة وجوه)2( : ويفترقان من عدَّ

امل��ص��رف يلتزم  إنَّ  ف��ي خطاب الضمان مستقلة؛ حيث  1 - عاقة األط���راف 
املتعامل،  يبديه  اع��ت��راض  أّي  ع��ن  النظر  بصرف  للمستفيد  الضمان  قيمة  بدفع 
إلى  ُيذعن  أْن  الكفالة غير مستقل، ويجب عليه  الكفيل في  التزام  أّن  في حني 

اعتراضات املكفول وحتفظاته. 

)1(  عاء الدين زعتري ، مرجع سابق ، )ص328( .
)2(  د. محمد عثمان شبير ، » املعامات املالية املعاصرة « ، الطبعة السادسة ، دار النفائس-األردن ، 

1427ه�-2007م ، )ص294( .
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2 - في خطاب الضمان يكون التزام املصرف باتًا ونهائيًا في مواجه املستفيد، 
في حني أنَّ الكفيل له حق الرجوع عن الكفالة.

الوفاء  ع��زم��ه على  بإشعار عميله  امل��ص��رف  يلتزم  الضمان ال  ف��ي خ��ط��اب   - 3
سيدفع  بأنه  املكفول  الكفيل  ُيشعر  في حني  املستفيدة،  للجهة  الضمان  بقيمة 

قيمة الكفالة.
)2/رابعًا( مميِّزات خطاب الضمان عن االعتماد املستندي :

ُيشبه خطاب الضمان االعتماد املستندي كثيراً إلى درجة يكون التفريق بينهما 
دقيقًا؛ فالغرض من فتح االعتماد مساعدة املستورد في تقوية مركزه جتاه املورد 
الذي  واملعيار  واح��دة،  فيهما  التأمينية  فالغاية  الضمان؛  اخلارجي متامًا كخطاب 
َز أحدهما عن اآلخ��ر هو اختاف وجهة قصد املصرف من إتاحة  ميكن به أْن مُنيِّ
ا اجته إليه قصد املصرف من إصدار خطاب الضمان. خدمة االعتماد املستندي عمَّ
فإنَّ املصرف يقصد قصداً أوليًا من فتح االعتماد توليه دفع املبلغ املطلوب للتاجر 
/املصدر نيابًة عن املستورد، بينما يكون قصده من إصدار اخلطاب محض إثبات 
مبلغ  دف��ع  منه  الغرض  وليس  التزاماته،  تنفيذ  في  للعطاء  املتقدم  املتعامل  جدية 
التزام عرضي -ال حقيقي- معلَّق على  الكفالة؛ إذ االلتزام بالدفع –كما سبق- 
أمر احتمالي هو إخال املتعامل بالوفاء بالتزامه، فإذا أخلَّ أصبح االلتزام حقيقيًا، 

ل في بنود ميزانية املصرف ضمن قائمة املوجودات/ذمم مدينة. ويسجَّ
)خامسًا( التكييف الفقهي خلطاب الضمان :

ح فيما  تباينت وجهات الفقهاء املعاصرين في تكييف خطاب الضمان، ونوضِّ
يلي أقوالهم في هذه املسألة:
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)التكييف األول( تكييف خطاب الضمان على أنه عقد كفالة
وممَّن قال بهذا الرأي : د. بكر أبو زيد)1(.

إذ كاهما  الضمان متفقان مضمونًا ومعنى؛  الكفالة وخطاب  ب��أنَّ  واحتجوا 
يعني التزام شخص أداء دين في ذمة الغير. 

وبناًء على ما تقدم؛ فإنَّ معظم احل��االت التي يستعمل فيها خطاب الضمان 
املصرفي هي نوع من كفالة الدين التي تعني التزام شخص مااًل واجبًا على غيره)2(.
ونوقش هذا القول بأنَّ الدائن في الكفالة يحق له مطالبة األصيل )املدين( والكفيل 

ه إلى الكفيل )املصرف(. ا في خطاب الضمان فإنَّ املطالبة تتوجَّ معًا، أمَّ
إل��ى ذم��ة في املطالبة “، وه��ذا تعريف  والكفالة)3( شرعًا هي : “ ضم ذم��ة 
ذمة  إل��ى  الضامن  ذم��ة  ض��م   “  : بأنها  فعرفوها  اجلمهور  ��ا  أمَّ احلنفية)4(،  فقهاء 
التعريفني هو أنَّ  “ أي في الدين)5(؛ والفرق بني  التزام احلق  املضمون عنه في 
الدين ال يثبت في ذمة الكفيل وفقًا للتعريف األول؛ أي أّن الكفيل ليس عليه 
الدين  أْن يعلق  الدين فقط دون  ب��أداء  دي��ن، ولكن عليه مطالبة، فهو مطالب 

)1( د. بكر أبو زيد ، مرجع سابق ، )206/1( .
)2(  د. محمد عثمان شبير ، مرجع سابق ، )ص299( . عاء الدين زعتري ، مرجع سابق ، )ص350(. 

جهاد أبو عومير ، مرجع سابق ، )ص257( .
)3(   وتسمى أيضًا ضمان ، وزعامة ، وغرامة ، وُقبالة ، وحمالة . عاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، 

» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع « ، الطبعة الثانية، 1406ه�-1986م ، )2/6( .
)4( عثمان بن علي بن محجن الزيلعي ، » تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق « ، الطبعة األول��ى ، املطبعة 

الكبرى األميرية – بوالق – القاهرة ، 1413ه� ، )146/4( .
)5(  احلطاب ، مرجع سابق ، )96/5( وعرفها بأنها : » شغل ذمة أخ��رى باحلق « . محمد بن أحمد 
اخلطيب الشربيني ، » مغني احملتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج « ، الطبعة األولى ، 1415ه�-1994م ، 
)198/3( . وجاء تعريفها فيه بأنها : » التزام حق ثابت في ذمة الغير « . أبو احلسن علي بن سليمان 
امل���رداوي ، » اإلنصاف في معرفة الراجح من اخل��اف « ، الطبعة الثانية ، دار إحياء التراث العربي ، 

)189/5( . وتعريفه لها هو التعريف الذي اخترنا وضعه في املنت ؛ لوضوحه .
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ا على التعريف الثاني فإنَّ الدين يثبت في ذمة الكفيل واألصيل  في ذمته، وأمَّ
معًا)1(. 

وفي رأينا : أنَّ مفهوم الكفالة الذي اعتمده اجلمهور أرجح؛ حيث إنَّ الضمان 
ق أو انشغال ذمتهما بالدين، وإال  )الكفالة( مشتٌق من الضم، وهذا يقتضي تعلُّ
أنَّ  بالدين، كما  َم��ْن ش��اء منهما )الكفيل واألص��ي��ل(  ال��دائ��ن مطالبة  مَلَ��ا ملك 
ب��دون األص��ل، فلوال  ر وج��ود الفرع  املطالبة بالدين ف��رع عن وج��وب��ه، وال ُيتصوَّ
هت إليه املطالبة، واألحكام الفقهية الفرعية  ثبوت الدين في ذمة الكفيل ملا توجَّ
ين للكفيل، صحت الهبة، ويرجع الكفيل  تشهد لذلك؛ كما لو وهب الدائن الدَّ
على األصيل )املكفول( بالدين، وهبة الدين لغير َمْن عليه الدين ال تصح، فبان 
بذلك أنَّ حق الدائن )املضمون له( يتعلق باالثنني )الكفيل واملكفول( معًا، 

ويثبت في ذمتهما)2(.
)التكييف الثاني( تكييف خطاب الضمان على أساس الوكالة :

ومال إلى هذا التكييف د. سامي حمود)3(.
ووجهته في ذلك أنَّ املتعامل يأتي إلى املصرف ويطلب منه أْن يكفله، وأْن 
ذ لصاحله إجراءات محددة، ويصدر املصرف استجابًة لطلبه خطاب الضمان،  ينفِّ
ويؤديه للمستفيد نيابًة عنه –إْن لم يدفع املتعامل التزامه )املكفول به( – ولو 
لم يكن املصرف قد قبض مقابله، فالوكالة موجودة وإْن لم تذكر في العقد؛ إذ 
العبرة في العقود للمعاني، وثمة عبارة يرددها الفقهاء، هي : “ الكفالة باألمر 

)1( جهاد أبو عومير ، مرجع سابق ، )ص247( .
)2(  الزيلعي ، » ، )146/4( . ابن قدامة ، مرجع سابق ، )409/4( .

)3(  د. سامي حسن أحمد حمود ، » تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشرعية اإلسامية «، الطبعة 
الثانية ، مطبعة الشرق ومكتبتها ، 1402ه�1982م ، )ص300(.
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وكالة باألداء “)1(، وعليه؛ فالعاقة بني العميل واملصرف هي وكالة تنفيذ؛ أي 
الكفالة  فرقًا بني  ب��أنَّ هناك  التكييف  ه��ذا  ب���األداء عنه. ويناقش  املصرف  توكيل 
ال��واردة على منافع  العقود  فالوكالة من  والوكالة، ولكلٍّ حقيقة متّيزه عن غيره؛ 
األعمال، بينما الكفالة من عقود التوثيقات، كما أنَّ الدائن في الوكالة ال مينح 
سلطة مطالبة الوكيل بدين املوكل، حتى ولو كانت وكالته مأجورة؛ ألنَّ الوكالة 
بأجر في حقيقتها عقد إجارة، ولم يقل أحد من الفقهاء بأنَّ ذمة األجير تنشغل 
بدين ربَّ عمله، أو تنضم إلى ذمته في املطالبة بالدين، أما في الكفالة فتشترك 

الذمتان )ذمة الكفيل واألصيل( بحق الدائن.
 )التكييف الثالث( تكييف خطاب الضمان على أساس عقد اجلعالة :

وممَّن ذهب إلى هذا التكييف محمد باقر الصدر، حيث قال : “ إنَّ التعهد الذي 
يشتمل عليه هذا اخلطاب ُيعزز قيمة التزامات الشخص املقاول، وبذلك يكون 

عمًا محترمًا ميكن فرض جعالة عليه أو عمولة من قبل ذلك الشخص“)2(.
وميكن أْن نناقش هذا التكييف مبا يلي :

تعزيز قيمة التزامات العميل )املقاول( مبجرد صدور التعهد املصرفي لصاحله، 
ال ميكن اعتباره عمًا يستحق أخذ العوض عليه، ما لم يصحبه مشي وحركة، 
ليس  املجرد  فالضمان  ذل��ك،  ونحو  للمدفوعات  وأداء  ومتابعة،  وعمل  ودراس���ة 

سلعًة يجري عليها التبادل واالسترباح.

)1( عثرت في كتاب نهاية املطلب للجويني على عبارة حتمل تقريبًا نفس املعنى الذي تضمنته عبارة املنت،  
وهي : » اإلذن بالكفالة كالتوكيل « . كما جاء في البدائع للكاساني ما مفاده أنَّ الكفالة باألمر في 
حق املكفول استقراض ، أي طلب القرض من الكفيل ، والكفيل بسداد دين مكفوله يكون مقرضًا 
للمكفول ، ونائبًا عنه في األداء للمستفيد ، وفي حق املستفيد متليك  ملبلغ االلتزام الذي شغلت به 
ذمتهما . عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويني ، » نهاية املطلب في دراية املذهب « ، دار املنهاج، 

1428ه�-2007م ، )18/7( . الكاساني ، مرجع سابق ، )11/6( .
)2( محمد باقر الصدر ، مرجع سابق ، )ص130( .
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أض��ف إل��ى ذل��ك أنَّ امل��أخ��وذ أج���رة ال جعالة؛ ألنَّ خ��ط��اب الضمان عقد الزم 
أنَّ مقابله معلوم،  املنفردة، كما  ب��إرادت��ه  املتعاقدين فسخه  أح��د  اب��ت��داًء ال ميلك 
بينما اجلعالة عقد جائز من الطرفني يحق لكلٍّ من العاقدين فسخه، وال يشترط 
العلم بحجم العمل وال مبقدار امل��دة، وال يستحق األجر عليها إال بتمام العمل، 
فاجلعالة وإْن كانت في معنى اإلجارة إال أنها أوسع منها نطاقًا، ويتسامح الشرع 

بشأنها أكثر)1(.
 )التكييف الرابع( خطاب الضمان يجمع بني الوكالة والكفالة :

وأخذ بهذا التكييف مجمع الفقه اإلسامي الدولي)2(.
وقد اعتمد الباحثون في التمييز بني كونه وكالة وكفالة على الغطاء التأميني، 
وحجم ما يغطيه من خطاب الضمان، فذهبوا إلى أنَّ خطاب الضمان يكون وكالة 
إذا كان للخطاب تغطية كاملة في حساب املتعامل لدى املصرف )هذا بالنسبة 
للعاقة بني املصرف والعميل، أما بالنسبة لعاقة املصرف باملستفيد فهي كفالة 
في جميع األحوال؛ ألنَّ املصرف يلتزم بالدفع له عند أول طلب بصرف النظر عن 
وضع حساب املتعامل في املصرف مغطى أو غير مغطى(، ويكون كفالة محضة 

)1( أحمد بن إدريس القرافي ، » أنوار البروق في أنواء الفروق « ، بدون طبعة وال تاريخ ، دار عالم الكتب، 
الطبعة  السيوطي ، » األشباه والنظائر « ،  الدين  أب��ي بكر ج��ال  الرحمن بن  )32،30/4( . عبد 

األولى،  دالر الكتب العلمية-بيروت ، 1411ه�-1990م ، )524/1( .
الثاني بجدة من  انعقاد مؤمتره  املنبثق عن منظمة املؤمتر في دورة  الفقه اإلسامي  ر مجلس مجمع  ق��رَّ  )2(
10-16 ربيع الثاني 1406ه�، املوافق 22 -28 ديسمبر 1985م عند بحث مسألة خطاب الضمان، 
وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات ، وبعد املداوالت واملناقشات املستفيضة ، تبني ما 
يلي : أنَّ خطاب الضمان بأنواعه االبتدائي واالنتهائي ال يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فان كان 
بدون غطاء فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيم يلزم حاال أو مآال ، وهذه هي حقيقة ما يعني في 
الفقه اإلسامي باسم: )الضمان( أو )الكفالة( .وان كان خطاب الضمان بغطاء فالعاقة بني طالب 
خطاب الضمان وبني مصدره هي )الوكالة( والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء عاقة الكفالة لصالح 

املستفيد )املكفول له( .
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إذا كان  وأم��ا  غ��ط��اء،  ليس خلطاب ضمانه  أو  املتعامل مكشوفًا  ك��ان حساب  إذا 
اخلطاب مغطى تغطية جزئية؛ فإنه يكون وكالة في اجلزء املغطى، وكفالة في غير 

املغطى.
واستدلوا على ذلك باآلتي :

إذا كان حساب املتعامل با رصيد، أو كان خطابه با غطاء أو لم يستوف 
املصرف منه أي تأمينات مقابل إصدار اخلطاب، فالعاقة بني املصرف والعميل، 
وكذا بني املصرف واملستفيد تقوم على أساس الكفالة؛ ألنَّ املصرف ملتزم بالدفع 
م��ع ن��ي��ة ال��رج��وع ب��امل��دف��وع ع��ل��ى األص��ي��ل، فحقيقة ال��ك��ف��ال��ة ت��ص��دق ع��ل��ى العاقة 

بينهما.
ا العاقة بني املصرف والعميل إذا كان خطاب الضمان مغطى؛ فهي وكالة؛  أمَّ
ألنَّ العميل ُينيب املصرف بأْن يأخذ من حسابه لديه، ويدفع للمستفيد، وبدهي 

أنَّ املصرف ال يرجع عليه بها ألنَّ املدفوع ُبِذَل من حسابه املليء.
ونوقش هذا التكييف بأنَّ إطاق الوكالة على العاقة بني املصرف واملتعامل إذا 
كان خطاب الضمان مغطى تغطية تامة فيه نظر؛ ألنَّ غطاء اخلطاب كما يكون 
غطاًء نقديًا غالبًا، قد يكون غطاًء عينيًا؛ كبضاعة وأسهم وعقار، فاملصرف في 
هذه احلالة ضامن مرتهن وليس وكيًا بأْن يدفع للمستفيد نقوداً وال أْن ُيسدد له 
من هذا الغطاء العيني، فالغطاء مجرد رهن عنده فحسب، ثم إنَّ الغطاء إذا كان 
نقداً وجب على املصرف أْن يحفظه، بأْن يضعه في حساب أمانات ال في حساب 
جار يكون له حرية التصرف فيه، أو يضعه في حساب استثمار يشرك العميل في 
أرباحه، فإذا تصرف املصرف في تلك املبالغ لم تعد غطاًء؛ إذ تصبح باستعمالها 

قرضًا يضمنه املصرف، فاملصرف إذن ضامن وليس وكيًا)1(.

)1( عبد الكرمي السماعيل ، مرجع سابق ، )ص522( .
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وقد يرد على املناقشة السابقة بأنَّ التغطية العينية تقوم مقام التغطية النقدية 
إذا كان االتفاق بني املصرف واملتعامل على أْن يقوم املصرف بتسديد قيمة خطاب 

الضمان في حال تعثر املتعامل في السداد من قيمة بيع الغطاء.
ب���أنَّ األع����راف املصرفية اخل��اص��ة بخطابات الضمان  وج��واب��ن��ا على ه��ذا اإلي����راد 
توجب على املصرف أْن يقوم بالدفع للبائع فور طلبه إذا أخلَّ املتعامل في تنفيذ 
العيني  الغطاء  تنضيض  إل��ى حني  إمهاله  املصارف  إكماله، وال متلك  أو  املشروع 
وتسييل ثمنه، بل تدفع أواًل ثم تستوفي حقها من قيمة الغطاء بعد بيع أعيانه، 
ولو سلمنا جداًل أنَّ البائع رضي االنتظار إلى حني بيع الغطاء العيني، فقد ال يباع 
الغطاء بالقيمة املتوقع حتصيلها، وحينئٍذ يكون املصرف مضطراً أْن يدفع الفرق 

بني مبلغ اخلطاب وقيمة الغطاء املباع، فعادت العاقة كفالة.
رأينا في التكييف الفقهي خلطاب الضمان :

الذي نراه راجحًا في هذه املسألة هو أنَّ خطاب الضمان املصرفي يندرج ضمن 
أنواع الكفالة في الفقه اإلسامي، وإذا رمنا الدقة في حتديده أكثر، فهو من نوع 
كفالة الدين، فهذه الكفالة مبتدأ اخلطاب ومنتهاه إال إذا لم يسدد املكفول فتؤول 

إلى قرض، ومسوغ ترجيحنا هو :
أنَّ الواقع املصرفي يؤيد هذا التكييف، فإنه عند مراجعة أي منوذج من مناذج 
خطابات الضمان املطبقة في املصارف اإلسامية، يتبنيَّ عند مراجعتها وألول مرة 
أنها عقد يتضمن التزام املصرف بأْن يدفع للمستفيد جميع املبالغ التي متثل قيمة 
خطاب الضمان نقداً دون أْن يكون للمتعامل حق االعتراض على عملية الدفع، 
أو طلب رفض أو تأجيل الدفع ألي سبب أو عذر، ويظهر هذا بجاء عند تتبع 
بنود تلك النماذج والعبارات املستخدمة في توصيف عاقة املتعاقدين وحتديد 

التزاماتهما.
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وال يؤثر على هذا التكييف أنَّ املتعامل ال يشرك نفسه مع املصرف في املسؤولية 
عن مبلغ اخلطاب جتاه املستفيد، فإنَّ الكفالة وإْن كانت تقوم على أساس اشتراك 
الكفيل وتضامنه مع املكفول عنه في املسؤولية، بحيث يحق للمستفيد مطالبة 
األصيل أو الكفيل أو كليهما معًا بحقه)1(، ومع ذلك فإنَّ االشتراط أو االتفاق 
قد يتم على خاف ذلك؛ كأْن يشترط في اتفاقية خطاب الضمان على ترتيب 
جهة املطالبة، بأْن يرجع املستفيد على الكفيل أواًل ثم على األصيل ثانيًا دون 
أْن يغير ذلك في مضمون اخلطاب ومعناه، كما ال يقدح في هذا التكييف كون 
املصرف الكفيل ملتزم بالدفع دائمًا، بل إنَّ هذا ممَّا يقوي مقصود العقد، ويدعم 

غايته.

)1( مصطفى الزرقا ، » املدخل الفقهي العام « ، الطبعة األولى ، دار القلم-دمشق ، 1418ه�-1998م ، 
. )609/1(
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املبحث الثاني : مدى مشروعية أخذ العمولة على خطاب الضمان:
عرفنا أنَّ خطاب الضمان الذي يصدره املصرف هو تعهد مالي يلتزم مبوجبه 
ي��ع��زز قيمة  امل��ض��م��ون عند طلب املستفيد، وه���ذا اخل��ط��اب  ب��دف��ع املبلغ  امل��ص��رف 
التزامات الشخص الذي طلب إصداره، وبدونه يكون موقفه في مواجهة املستفيد 
صاحب امل��ش��روع ضعيفًا وصعبًا، وق��د ال يتمكن م��ن احل��ص��ول على امل��ش��روع أو 
التعاقد مع تلك اجلهة، فهل يجوز للمصرف أْن يأخذ أجراً أو عمولًة مقابل إصدار 

خطاب الضمان ؟
اختلفت اجتاهات الفقهاء املعاصرين في هذه املسألة إلى ثاث وجهات :

)الوجهة األول��ى( يذهب أصحابها إل��ى ع��دم ج��واز أخ��ذ األج��ر مقابل إصدار 
خ���ط���اب ال���ض���م���ان، وب����ه ق����ال ج��م��ه��ور ال��ف��ق��ه��اء م���ن أص���ح���اب امل����ذاه����ب الفقهية 
اه كثير من العلماء املعاصرين)2(، وصدر به قرار مجمع الفقه  الشهيرة)1(، وتبنَّ

اإلسامي الدولي)3(. 

)1( محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، » اإلشراف على مذاهب أهل العلم « ، الطبعة األولى ، إدارة 
إحياء التراث اإلسامي-قطر، 1406ه�-1986م ، )120/1( .

)2( أخذ بهذا القول : د. عمر املترك ، مرجع سابق ، )ص391( ، ود. بكر أو زيد ، )210/1( ، ود. 
عاء الدين زعتري ، مرجع سابق ،  )ص348(، ود. محمد عثمان شبير ، مرجع سابق ،  )ص300(، 

ود. الغريب ناصر ، مرجع سابق ،  )ص206( .
)3( يقرر مجمع الفقه اإلسامي الدولي في دورة مؤمتر الثاني املنعقد بجدة عام 1985 بصدد األجر على 
الكفالة النص التالي : » إنَّ الكفالة هي عقد تبرع يقصد لإلرفاق واإلحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم 
جواز أخذ العوض على الكفالة ، ألنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا 

على املقرض، وذلك ممنوع شرعا.
ولذلك فإنَّ املجمع قرر ما يلي:

أوال: أن خطاب الضمان ال يجوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان )والتي يراعى فيها عادة مبلغ 
الضمان ومدته( ، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانيا: أما املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا، مع مراعاة عدم الزيادة على 
أجر املثل، وفي حالة تقدمي غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير املصاريف إلصدار خطاب 

الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء .
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وندوة  اإلسامية)1(،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  به  وأخ��ذت 
البركة لاقتصاد اإلسامي)2(.

مالحظة هامة : يذهب أصحاب هذه الوجهة إلى تفصيل احلكم بشأن عمولة 
خطاب الضمان بحسب الغطاء التأميني، فإْن كان مبلغ اخلطاب املضمون مغطى 
الضمان؛  إص��دار خطاب  العوض عن  يأخذ  أْن  للمصرف  تغطية كاملة، فيجوز 
إذا كان  أّم���ا  ب��األج��ر وب��دون��ه،  العاقة بينهما حينئٍذ وك��ال��ة، وال��وك��ال��ة تصح  ألنَّ 
أْن  للمصرف  العميل، فا يجوز  لقيمته من  تغطية  با  الضمان ص���ادراً  خطاب 
يأخذ العوض مقابله؛ ألنَّ العاقة بينهما في هذه احلالة كفالة، والكفالة ال يصح 
أخذ األجر عليها، وإْن كان اخلطاب مغطى تغطية جزئية، فقد اجتمع في العاقة 
العادل عن اجلزء  املقابل  أْن يأخذ  الوكالة والكفالة، ويجوز للمصرف  عقدان : 

املغطى، أما غير املغطى فا يأخذ عليه شيئًا.

)1( ونّصها الذي أوردت��ه في منع األجر على خطاب الضمان يحاكي نص القرار الذي نقلناه –آنفًا- عن 
مجمع الفقه اإلسامي الدولي صياغة ومعنى . ُينظر البند )1/7( من املعيار الشرعي رقم )5( بعنوان 

))الضمانات((  .
أيلول  املوافق 25-23  املنعقدة في استانبول 8-10 محرم 1406ه���  الثالثة  البركة  ن��دوة  ق��رار  )2(  ينص 
ب��دون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع  إذا ك��ان  الضمان  إنَّ خطاب  م��ا يلي : »  1985م على 
بالنسبة للشخص املكفول ، وأما  البنك فهو وكالة  ألحكامها ، وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى 
بالنسبة للجهة املكفول لها ، فإنَّ خطاب الضمان حينئذ كفالة . ويجوز للبنك في جميع األحوال أْن 
يأخذ أجراً على خطاب الضمان مبقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أْن يربط األجر بنسبة املبلغ 
الذي يصدر به خطاب الضمان . أما أخذ األجر على خطاب الضمان غير املغطى بنسبة مبلغ الضمان 
كما هو معمول به في البنوك ، فقد رأت الندوة أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص واإلطاع 
على النماذج املستعملة في مختلف احلاالت والتي طلب من املختصني في البنوك تقدميها للنظر فيها، 
وخاصة أنَّ موضوع خطاب الضمان املصرفي مطروح للبحث لدى مجمع الفقه اإلسامي الدولي في 

جدة ، ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة « .
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وقد دعموا وجهة نظرهم باملستندات اآلتية :
)أواًل( اإلجماع؛ حيث نقل ابن املنذر في كتابه اإلشراف عن كل من يحفظ 

عنه من أهل العلم على أنَّ الكفالة بأجر يأخذه الكفيل حرام شرعًا)1(.
ونوقشت حكاية اإلجماع بأنَّ من حفظ عنهم ابن املنذر، ونسب إليهم القول 
ال��ص��ح��اب��ة، وال ك��ل األم���ة، وال ينعقد  ال��ك��ف��ال��ة، ليسوا ك��ل  ال��ع��وض على  بتحرمي 
اإلج��م��اع بهم وح��ده��م؛ ألنهم بعض أه��ل العلم، ف��إذا انضاف إل��ى ذل��ك مخالفة 
الكبير اسحاق بن راهويه)2(، وإجازته الضمان بجعل، انخرق اإلجماع،  اإلم��ام 

وبطلت دعواه، ولم يعد لهم به حجة.
كما أنَّ َمْن تتبع إجماعات ابن املنذر في كتابه )اإلشراف( يجده ينقل اإلجماع 
ويعقبه بذكر اخلاف املعتبر في املسألة، ممَّا يدل على أنه يقصد باإلجماع ما عليه 

األكثر، أوإجماع أهل املذهب الواحد)3(.
)ثانيًا( ما أخرجه احملدثون من حديث أبي أمامة أنَّ النبي � قال : " الزعيم 

غارم )4(؛ أي الكفيل  ضامن)5(، فإذا أخذ أجراً لم يكن غارمًا.
ونوقش : بأنَّ ما يأخذه املصرف في خطاب الضمان ليس في مقابلة الضمان، 

وإمنا لقاء خدمات اإلصدار.

)1( ابن املنذر ، مرجع سابق ، )120/1( .
)2( نقل ابن املنذر في كتابه اإلشراف عن اسحاق قوله في هذا الصدد : » ما أعطاه من شيء ، فهو حسن«. 

ابن املنذر ، مرجع سابق ، )121/1( .
)3( د. عبد الكرمي السماعيل ، مرجع سابق ، )ص135( .

 )22295( وأح���م���د   ،  804/2  )2405( م��اج��ه  واب����ن   ،  296/3  )3565( أب������وداود  أخ���رج���ه    )4(
الغليل  إرواء  في  األلباني  ، وصححه  الكبرى )11392( 119/6  السنن  في  والبيهقي   ،632/36

. 245/5 )1412(
)5( الكاساني ، مرجع سابق ، )2/6( .



282 

بحوث ندوة البركة 33

)ثالثًا( أنَّ خطاب الضمان يتضمن معنى الكفالة، والكفالة عقد مبناه على 
اإلرف��اق والتوسعة واإلحسان ونحوها من أعمال البر واملعروف التي ال تكون إال 
لله)1(، ففي اشتراط الضامن )الكفيل( لنفسه عوضًا، تنحيٌة للعقد عن مقصوده 
ال��ش��ارع، وموضوع  ال��ذي وضعه الشرع لتحقيقه، وك��لُّ تصرف يعود على م��راد 

العقد باإلبطال حرام يجب اجتنابه.
ويناقش هذا االحتجاج بأنَّ الضمان املصرفي خدمة حديثة أصبحت بحكم 
صت في إص��داره ورعايته املصارف، وليس في  العرف املعاصر عمًا يوميًا تخصَّ
نيتها أْن تتبرع لزبائنها بتلك اخلدمة، كما أنَّ املكفول لم يطلب من تلك املصارف 
التي  الفردية  املصرفية  الكفاالت  وطبيعة  التبرع،  سبيل  على  له  اخلطاب  إص��دار 
صدرت بشأنها فتاوى أكثر الفقهاء القدامى تختلف عن ُبنية خطابات الضمان 

في األنظمة املصرفية املعاصرة.
)رابعًا( قالوا : إنَّ الضمان ليس مااًل وال عمًا يستحق الضامن عليه األجر، 

فيكون أخذ األجر عليه رشوة، ووسيلة ألكل أموال الناس بالباطل)2(.
ونوقش بأنَّ خطاب الضمان خدمة تنطوي على أعمال ظاهرة للعيان، باإلضافة 
إلى منفعة تعزيز التزامات املكفول، فموجب استحقاق األجر للمصرف أمران : 
تقدمي األعمال الفنية، وب��ذل املنافع املقوية أو املعززة جلانب املكفول في عاقته 

باملستفيد.

)1( حيث ينص فقهاء احلنفية على أنَّ الكفالة باألمر تبرع ابتداًء معاوضة انتهاًء ، وبغير أمر تبرع ابتداًء 
وانتهاًء « . إبراهيم بن محمد بن جنيم املصري ، »البحر الرائق شرح كنز الداقئق « ، الطبعة الثانية ، دار 

الكتاب اإلسامي ، بدون تاريخ ، )258/2( .
)2( جاء في املبسوط : » لو كفل رجل عن رجل مبال على أْن يجعل له جعا؛ فاجلعل باطل هكذا روي عن 
إبراهيم - رحمه الله – وهذا ؛ ألنه رشوة ، والرشوة حرام ، فإنَّ الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة 

زيادة مال ، فا يجوز أْن يجب عليه عوض مبقابلته « . السرخسي ، مرجع سابق ، )32/20( .
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واعتبار أخذ األجر على الكفالة رشوة غير موفَّق؛ ألنَّ الرشوة ما ُيعطى إلبطال 
��ا ما يؤخذ في مقابل منفعة مقصودة، فا يدخل  حق، أو إحقاق باطل)1(، أمَّ

في هذا.
)خامسًا( أنَّ العوض في خطاب الضمان يجعل املعاملة تؤول إلى قرض جرَّ 
نفعًا؛ ألنه في حالة عدم وفاء املكفول بالتزامه للمستفيد، يكون املصرف ملتزمًا 
بتغطية التزاماته، فإذا أدى عنه دينه )التزامه( فسيرجع املصرف عليه مبثل املدفوع، 
فصار الضمان كالقرض مآاًل، فإذا أخذ املصرف عوضًا فكأمنا اشترط لنفسه زيادة 

على أصل القرض، وهو ربا محرم)2(.
ونوقش : بأنَّ املصرف بقضاء الدين عن عميله ال يكون مقرضًا له؛ ألنَّ عقد 
الضمان مختلف في طبيعته وأحكامه عن القرض، فالضمان من عقود التوثيق، 
والقرض من عقود التمليك، واملصرف ملَّك املال للمستفيد ال للمكفول، وإمنا 
يكون مدينًا للمصرف مبثل ما أدى املصرف عنه، لذا ليس دقيقًا التعبير عن الدين 
بالقرض؛ ألنَّ الدين أعم من القرض مطلقًا؛ فكل قرض دين، وليس كل دين قرضًا 

أو ناشئًا عنه)3(.
ال��غ��رر؛ ألنَّ الكفيل إذا  ب��أنَّ ذل��ك من بياعات  )س��ادس��ًا( يعلل البناني املنع 
كفل شخصًا مبائة دينار على أْن يعطيه عشرة، فإنَّ الكفيل ال يدري رمبا يفلس 
��ل عنه أو يغيب فيخسر تسعني دي��ن��اراً؛ ألن��ه أخ��ذ منه ع��ش��رة، ودفع  َم���ْن حت��مَّ

)1( علي بن محمد بن علي اجلرجاني ، » التعريفات « ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية-بيروت ، 
1403ه�-1983م ، )111/1( .

)2( جاء في البحر الرائق : » لو كفل رجل عن رجل على أْن يجعل له جعًا فهذا على وجهني : إما أن يكون 
اجلعل مشروطا في الكفالة أو ال ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فاجلعل باطل ، والكفالة جائزة ، أما 
اجلعل باطل ؛ ألن الكفيل مقرض في حق املطلوب ، وإذا شرط له اجلعل مع ضمان املثل فقد شرط له 

الزيادة على ما أقرضه فهو باطل ؛ ألنه ربا « . ابن جنيم ، مرجع سابق ، )242/6( .
)3( د. نزيه حماد ، مرجع سابق ، )ص308( .
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ال��ع��ش��رة ربحًا  ال��ع��وارض فيأخذ  م��ن تلك  َي��ْس��َل��م مكفوله  أو رمب��ا  عنه تسعني، 
خالصًا)1(.

ب��أنَّ األج��ر في خطاب الضمان ليس عوضًا عن مبلغ  التعليل :  ويناقش ه��ذا 
االلتزام، وإمنا مقابل األعمال واملنافع التي يستفيد منها املكفول، ثم إنَّ ما يتحمله 
الكفيل عن املكفول املفلس أو الغائب ليس خسارة محضة، بل يبقى املدفوع عن 
الكفيل دينًا عليه ال تبرأ منه ذمته إال بأدائه، إال أنَّ من رحمة الشريعة به أوجبت 

على الدائن أْن يفسح له في أجل التسديد إلى حني ميسرة)2(.
)الوجهة الثانية( يرى أصحابها مشروعية أخذ العمولة )األجر( على إصدار 

خطاب الضمان مطلقًا.
الفتوى  ه��ي��ئ��ة  ب���ه  املعاصرين)3(، وأخ�����ذت  ال��ع��ل��م��اء  ب��ع��ض  ق���ال  ال�����رأي  وب���ه���ذا 
والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي)4(، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسامي 
األردني)5( )إنَّ تطبيقات البنك اإلسامي األردني عند دفع الكفالة َتْعَتِبُر املبلغ 

املدفوع قرضًا حسنًا ال يتقاضى عليه البنك أجراً(.

)1( محمد بن أحمد بن محمد عليش ، » منح اجلليل شرح مختصر خليل« ، بدون طبعة ، دا الفكر-
بيروت ، 1409ه�-1989م ، )229/6( .

القائلة )األج��ر والضمان ال  بالقاعدة الشرعية  الباحثني قد يستدل  إل��ى أنَّ بعض  أب��و زي��د  نبَّه د. بكر   )2(
أنَّ الضمان في األص��ل تبرع  التحرمي على أس��اس  يجتمعان( ، ويعمل على توجيهها لتخدم رأي��ه في 
، واألجر يخرجه عن مقصوده ، لذا ال يجوز للمصرف أْن يتقاضى أجراً عن خطاب الضمان ، وفات 
املستدل أنَّ هذه القاعدة خارجة عن موضوع الكفاالت وخطابات الضمان املصرفية ؛ ألنَّ الضمان الذي 

تناولته القاعدة هو ضمان املتلفات ال ضمان االلتزامات . د. بكر أبو زيد، مرجع سابق، )209/1(.
)3( وقال به : الشيخ علي اخلفيف ، وعبد الرحمن عيسى ، ود. عبد احلليم محمود )شيخ األزهر سابقًا(، 
ود. حسن األم��ني  وغيرهم . ُينظر : د. عمر املترك، مرجع سابق ، )ص388( . د. حسن األم��ني ، 
» خطاب الضمان « ، أعمال الندوة الفقهية األولى لبيت التمويل الكويتي ، 7-11 رجب 1407ه� 

املوافق 7-11 آذار 1987 ، )ص 434( .
)4( فتاوى وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي ، )743/2( .

)5( ُع�����ِرَض ع��ل��ى س��م��اح��ة امل��س��ت��ش��ار ال��ش��رع��ي ال��س��اب��ق ل��ل��ب��ن��ك اإلس���ام���ي األردن�����ي س��م��اح��ة الشيخ 
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وحجتهم في تأييد وجهتهم األدلة التالية :
)أواًل( حديث عائشة –رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله � : "اخلراج 
بالضمان ")1(، ووجه االستدالل به أنَّ خطاب الضمان يشتمل على مخاطر؛ إذ 
قد يعجز املتعامل املضمون عن السداد فيدفع املصرف مبلغ الضمان، واحلديث 
يستفاد منه أنَّ َمْن يضمن تبعات شيء يحق له أْن يستربح منه عداًل، فجاز أْن 
يكون خلطاب الضمان خراجًا، وهو األجر الذي يتقاضاه املصرف؛ حيث ليس من 
له  ل مسؤوليته، ثم نحمِّ العدل أْن يتولى املصرف إصدار خطاب الضمان، ويتحمَّ

عاوة على ذلك ُكلفة إصداره وإدارته.
به  للعقود األصلية، ويقصد  اخلادمة  التبعية  العقود  الضمان من  ب��أنَّ  ونوقش 
ل��ل��ت��داول، فأخذ  ق��اب��ًا  م��ااًل  احل��ق��وق، وليس سلعة تصلح للمعاوضة، وال  توثيق 

العوض عليه حرام.

التطبيقية اخلاصة بأعمال  باللوائح والتعليمات  املقترحات اخلاصة  الله-  –رحمه  السائح  عبد احلميد 
البنك ، ومن ضمنها الكفالة املصرفية ، وقد جاء النص بخصوصها في مشروع املقترحات على هذا 
النحو : » الكفالة املصرفية هي تعهد باألداء بناًء على طلب اآلمر لصالح اجلهة املستفيدة من الكفالة ، 
ويقدم البنك اإلسامي هذه اخلدمة لعمائه على أساس الوكالة باألجر ، ويحق له أْن يتقاضى األجور 
املتعارف عليها بني البنوك ، وذلك فيما عدا الفوائد املتحققة بني تاريخ دفع قيمة املطالبة )إْن حصلت( 
َر سماحته بعد االطاع على تلك املقترحات  وبني تاريخ تسديد هذه القيمة من قبل العميل « ، وقد قرَّ
اآلت��ي : » تبنيَّ أنَّ املقترحات لم تتضمن أي��ة معاملة ربوية فيها فائدة محرمة ، وليس فيها ما ينافي 
الشرع من الغرر الفاحش ، أو االستغال احملرم ، ولذلك فإني أوصي مجلس اإلدارة بالعمل بها وإقرارها 
حتقيقًا ملصلحة املساهمني « . وال يزال العمل جاريًا مبضمون الفتوى إلى وقتنا احلاضر ، ولم يرد أيَّ 
تعديل بشأنها .ُينظر  الشيخ عبد احلميد السائح ، » الفتاوى الشرعية « ، البنك اإلسامي األردني ، 

1431ه�-2010م ، )27/1( .
)1( أخرجه أبو داود )3508( 284/3 ، والترمذي )1285( 572/2 وقال : حديث حسن صحيح 
وأح��م��د )24224(   ، م��اج��ه )2243( 754/2  واب���ن   ، وال��ن��س��ائ��ي )4490( 254/7   ، غ��ري��ب 

272/40 ، وابن حبان )4927( 298/11 ، والدارقطني )2004( 5/4 .
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اجلهد  مقابل  ف��ي  تؤخذ  الضمان  مقابل خطاب  لة  احملصَّ العمولة  إنَّ  )ث��ان��ي��ًا( 
املوافقة  املتعامل، وم��ن��ح  اة، وال��ت��ي تشمل دراس���ة طلب  امل����ؤدَّ ف��ي اخل��دم��ة  املتمثل 
الدفاتر وغيرها من األعمال، والواقع  وتبليغها، وإص��دار اخلطاب، وتسجيله في 
في سبيل  التي تكبدها  الفعلية  املصروفات  ه��ذه  يغطي  ما  يتقاضى  املصرف  أنَّ 
تقدمي ه��ذه اخل��دم��ة، باإلضافة إل��ى هامش رب��ح ال يزيد ع��ن أج��ر امل��ث��ل، ول��ذا فإنه 
باختاف مبلغه، ألنَّ مصاريف  الضمان  أْن تختلف عمولة خطاب  ال ضير في 
ت��دف��ع من  أْن  الضمان يجب  أو خ��دم��ة منح  ب���إدارة  م��ا ميكن تسميته  وتكاليف 
املستفيدين من هذه اخلدمة، وأْن توزع بينهم حسب مقدار استفادتهم، وذلك 
يختلف باختاف قيمة خطاب الضمان، ولذلك جاز أخذ نسبة مئوية من قيمة 
كلِّ خطاب ضمان يصدره املصرف، ألنه كلما زاد مبلغ اخلطاب زادت أعمال 

اخلدمة، وزادت مخاطرها)1(.
ويناقش دليلهم : بأنَّ خطاب الضمان خدمة ال تختلف أعباؤها بتناقص مبلغ 
امل��ب��ذول في إص��دار اخلطابات وإْن اختلفت قيمها،  ازدي���اده، فاجلهد  اخلطاب أو 
د ال تفاوت فيه، والتطبيق شاهد على ه��ذا، وكونه يتكلف إلصدار  جهد موحَّ
اخلطاب مصاريف متنوعة، فإنَّ له أْن يأخذ من املتعامل ما يوازيها بالعدل، ألنَّ ما 

زاد على ذلك تشوبه محاذير كثيرة سبق التنبيه عليها.
م��ن عقود  الكفالة لكونها  الفقهاء مينعون أخ��ذ األج��ر على  إذا ك��ان  )ث��ال��ث��ًا( 
التبرعات، فإنَّ بعض الفقهاء أجاز أخذ األجر على عمٍل من أعمال التبرع شبيه 
بالكفالة، وهو اجلاه، فقد جاء في بلغة السالك أحد كتب الفقه املالكي ما نصه : 
“ ُسئَل أبو عبد الله القوري عن ثمن اجلاه ؟ فأجاب مبا نّصه: اختلف علماؤنا في 

)1( فتاوى وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي ، )744/2( .
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حكم ثمن اجلاه؛ فمن قائل بالتحرمي بإطاق، ومن قائل بالكراهة بإطاق، ومن 
مفصل فيه، وأنه إن كان ذو اجلاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مثل أجر 

مثله فذلك جائز، وإال حرم “)1(.
وبناًء على ذل��ك يجوز استقضاء األج��ر مقابل الضمان على أس��اس أنَّ اجلاه 
شقيق الضمان؛ - إذ األصل في كلٍّ منهما اإلعانة واإلرفاق-، وأنه قد ورد عن 
بعض الفقهاء ما يجيز األجر على اجلاه ما دام يترتب على استخدامه جهد، ولو 

كان اجلهد مجرد حركة أو مشي)2(.
اقتضاء  إعانة املسلم ألخيه بجاهه خير واج��ب عليه ال يجوز  ب��أنَّ  وال يقال 
األجر مقابله، فإنَّ هذا اخلير كان واجبًا في عرف الناس األقدمني، لكن عندما 
تطورت احلياة االقتصادية واالجتماعية، وازدادت تعقيداً، امتنع بعض أصحاب 
ز بعض  اجلاه عن بذل هذه اخلدمة إال إذا دفع املنتفع لهم عوضًا عليها، لذا جوَّ
الفقهاء أخذ األجر على اجلاه، وكذلك خطاب الضمان ليس إصداره من املعروف 
الواجب على املصارف فعله، فيجوز أخذ العوض عنه، كما جاز بذل شخٍص 
طعامًا جلائع في مكان يندر وجود الطعام فيه، وأخذ العوض عنه، وهو من اخلير 
با ريب، وكما جاز ملَن أخذت دورهم في توسعة املسجد احلرام في عهد عمر 

وعثمان أْن يأخذوا قيمتها حني أداها إليهم عمر وعثمان)3(.

)1( الصاوي ، مرجع سابق ، )294/3( .
)2( سئل أبو عبد الله العبدوسي عّمن يحرس الناس في املواضع املخيفة ويأخذ منهم أج��راً على ذلك ، 
فأجاز ذلك بشروط : 1. أن يكون له جاه قوي بحيث ال يتجاسر عليه عادة . 2. أْن يكون سيره معهم 
بقصد جتويزهم فقط ال حلاجة له . 3. أْن تكون أجرته معلومة أو يرضى مبا يعطونه له دومنا حتديد . 

الصاوي، مرجع سابق ، )294/2( .
)3( د. حسن األمني ، مرجع سابق ، )ص 433( ، د. عمر املترك ، مرجع سابق ، )ص390( . جهاد أبو 

عومير ، مرجع سابق ، )ص253( .
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ويقترب مذهب الشافعية في موضوع ثمن اجلاه من التفصيل الذي نقلناه 
آن��ف��ًا ع��ن بعض فقهاء امل��ذه��ب املالكي؛ حيث ج��اء ف��ي حتفة احمل��ت��اج الب��ن حجر 
الهيتمي: “ وكقول من ُحبس ظلمًا ملَْن يقدر على خاصه وإن تعنيَّ عليه على 
املعتمد : إْن خلصتني فلك كذا، بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة 

عرفًا “)1(.
ُياحظ من النص املتقدم أنَّ مناط استحقاق الوجيه لألجر هو ما يبذله من 
جهد وحركة حتى ولو كانت سعايته في حاجة أخيه املستجير به واجبة عليه.

املصرف  يقوم  ال��وك��ال��ة، حيث  معنى  ن  يتضمَّ الضمان  إنَّ خطاب  )راب��ع��ًا( 
ل إزاء ذلك أعباًء  بناًء على أمر عميله بإصدار اخلطاب، وإمتام إجراءاته، ويتحمَّ
ونفقات، وملا كان الوكيل يستحق كل ما أنفقه على موكله، فإنه يحل للمصرف 
أخذ العوض لقاء قيامه مبا وكل إليه من اتخاذ إجراءات إصدار خطاب الضمان 

املصرفي باإلضافة إلى املصروفات؛ ألنَّ الكفالة باألمر وكالة باألداء)2(.
ونوقش بأنه يتضمن كذلك معنى الكفالة، لذلك وجب أْن تكون العمولة 
منفصلة عن القيمة املالية للضمان، وعن الزمن الذي يستمر فيه الضمان، وأْن 
تكون العمولة محددة سلفًا لكل خطاب على قدر ما يغطي التكلفة التي ينفقها 

املصرف على إصدار اخلطاب دون ربطها مببلغ الضمان أو مدته.
)ال��وج��ه��ة ال��راب��ع��ة( ي��ج��وز للمصرف أْن ي��أخ��ذ ال��ع��وض ل��ق��اء إص���دار خطاب 
الضمان )االلتزام بالضمان( شريطة أْن ال تنشأ في املستقبل بني املصرف واملتعامل 
أداء مستحقاته،  ع��ن  عنه  املضمون  ب��أْن عجز  نشأت  إذا  أم��ا  م��داي��ن��ة،  املكفول 

)1( أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي ، » حتفة احملتاج في شرح املنهاج « ، املكتبة التجارية مبصر 
لصاحبها مصطفى محمد ، بدون طبعة ، 1357ه�-1983م ، )365/6( .

)2( د. عمر املترك ، مرجع سابق ، )ص390( .
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فقضاها عنه املصرف حتى ص��ار اخلطاب كله أو بعضه دينًا في ذم��ة املضمون 
عنه، فا يجوز أخذ العوض على خطاب الضمان.

الشرعية  والهيئة  اجلزيرة،  لبنك  الشرعية  والهيئة  نزيه حماد)1(،  د.  قال  وبه 
لبنك الباد)2(.

وحجتهم في ذلك : أنَّ في الشريعة اإلسامية أمثلة كثيرة على ج��واز أخذ 
الوديعة،  االل��ت��زام بفعل أو االمتناع عن فعل؛ كااللتزام بحفظ  األج��ر على مجرد 
ي��أخ��ذه منها، وكالتزام  ي��ت��زوج عليها مقابل ُجعل  أْن ال  لزوجته  ال���زوج  وك��ال��ت��زام 

الزوجة كذلك بعدم الزواج بعد موت زوجها مقابل جعل على ذلك.
ونوقش بأنَّ االلتزام بدفع األجرة للكفيل على الكفالة التزام ال تقره الشريعة، 
كما أنَّ القياس على االلتزام بحفظ الوديعة، وااللتزام بعدم ال��زواج، ال يؤول إلى 
اإلقراض وليس استعداداً له، بخاف الكفالة، فهي وإْن لم تؤل إلى قرض استعداد 
لإلقراض، وال يجوز أخذ العوض على ذلك؛ ألنه ليس سلعة أو منفعة تستحق أْن 

يكون لها مقابل)3(.
الترجيح :

قيمة  من  بنسبة محددة  الضمان  لعموالت خطابات  املصرف  تقاضي  يجوز 
مبلغ خطاب الضمان، لألسباب اآلتية:

1 - قوة أدلة املجيزين.
تتمثَّل في  مادية  بأعمال  املصرف  قيام  الضمان  إص��دار خطاب  يتطلب   - 2
دراسات إدارية، وجهود موظفني، وفي إعداد صيغة اخلطاب، وطباعته، وتسجيله 

)1( د. نزيه حماد ، مرجع سابق ، )ص308( .
)2( د. عبد الكرمي السماعيل ، مرجع سابق ، )ص134( .

)3(  د. نزيه حماد ، مرجع سابق ، )ص292( .
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ومتابعته، حتى يتم أجله أو املطالبة بسداده، وهذه اإلج��راءات تكلف املصرف 
مبالغ مالية تستلزمها عملية اإلصدار، كلُّ ذلك لقاء متتع املتعامل مبنفعة خطاب 
الضمان الذي يصدره، فُحقَّ له أْن يأخذ على إص��داره عمولة، كما أنَّ املصرف 
ف��ي أداء اخل��دم��ة، وه��ي خ��دم��ة متقومة ومقصودة  ال��ش��روع  اب��ت��داًء قبل  يتقاضاها 

للمتعامل؛ ألنه بدون اخلطاب ال يستطيع احلصول على مشروعه)1(.
ال��ض��م��ان وال��ك��ف��ال��ة؛ ألنَّ املصرف  ال��ض��م��ان تختلف ع��ن  3 - طبيعة خ��ط��اب 
بإصداره اخلطاب يقوي موقف املتعامل، ويعزز قدرته املالية لدى اجلهة املتعاقد 
معها، ويقدم له عمًا محترمًا وخدمة لوالها لرفض أصحاب املشروع التعاقد معه، 
وخلسر عقداً كان يأمل أْن ينال منه ربحًا لو متَّ التعاقد، فيجوز للمصرف أْن يأخذ 
عمولة على إصداره، وأما ما ال يجوز أخذه فهي الفائدة على املبلغ التي قد تضطر 

املصارف لدفعه عن زبائنها إذا امتنع املكفول عن الدفع)2(.
4 - الشرع اإلسامي ليس إال صورة صحيحة حلياة اجتماعية واقعية، وهدفه 
إقامة العدل، وحفظ املصالح وصيانتها، فهل الكفاالت التي كانت جتري في العصور 
األولى تعكس الصورة التجارية التي تتعامل بها املصارف اإلسامية اليوم، ليصح 
باالعتبار ضخامة صفقات  أخذنا  إذا  احلاضر، خاصة  على  املاضي  سحب حكم 
اليوم وضآلتها في املاضي، وما تلعبه املصارف من خال إصدار خطابات الضمان 
من دور كبير في تعزيز قيمة التزامات العميل املضمون، وممَّا يقوي هذا االعتبار 
أنَّ املصارف اإلسامية لو امتنعت عن تقدمي خطابات الضمان لعدم الفائدة منها 
املساهمني  أم��وال  لعدم رغبتها في تعريض  ماليًا في ح��ال أصدرتها مجانًا و/أو 

)1( د. محمد عبد الله إبراهيم الشباني ، » بنوك جتارية بدون ربا « ، الطبعة األولى ، دار عالم الكتب-
الرياض ، 1407ه�-1987م ، )ص170( .

)2( جهاد أبو عومير ، مرجع سابق ، )ص254( .
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للضياع في كفاالت ال طائل من ورائها، فسوف ي��ؤدي هذا إلى جلوء املتعاملني 
إلى املصارف الربوية لتأمني تلك اخلدمة لهم، وفي هذا خسارة  لشريحة كبيرة 

من عماء املصرف.
إنَّ اعتبار الضمان من عقود املعروف بحيث يكون قبض األجر في مقابل بذل 
هذا املعروف سحت، ال يستقيم مع ما جاء في السنة الشريفة من ج��واز اشتراط 
بالقرآن، فقد روى احملدثون عن خارجة بن الصلت، عن عمه،  الرقية  األج��ر على 
قال: أقبلنا من عند النبي �، فأتينا على حي من العرب، فقالوا: نبئنا أنكم جئتم 
من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. 
ف��ق��رأت بفاحتة الكتاب  ق��ال:  القيود،  ف��ي  ف��ج��اءوا باملعتوه  ق��ال:  ق��ال: فقلنا: نعم. 
ثاثة أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي، ثم أتفل، قال: فكأمنا نشط من عقال قال: 
فأعطوني جعا، فقلت: ال حتى أسأل النبي �، فسألته فقال: » كل لعمري من 

أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق «)1(.
وروى البخاري عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله �: 
" إنَّ أحق ما أخذمت عليه أج��راً كتاب الله ")2(؛ وغنيٌّ عن البيان أنَّ الفقهاء)3( 
الذي استلهموا من احلديثني احلكم بجواز أخذ األجرة على تعليم القرآن والرقية 
به، كان منطقهم أنَّ الرقية وكذا التعليم عمل مباح ال يجب على الشخص أداؤه، 
أْن يشترط لنفسه مقابله  امل���ال، فجاز  م��ن بيت  ال���رزق عليه  ل��ه أخ��ذ  كما يجوز 

)1( أخ��رج��ه أب���وداود )3420( 266/3 ، واب��ن أب��ي شيبة ف��ي مصنفه )631( 143/2 ، وأح��م��د في 
مسنده )21835( 155/36 ، والنسائي في السنن الكبرى ، )7492( 71/7 ، وصححه األلباني 
في السلسلة الصحيحة )2027( 44/5 . ُينظر محمد ناصر الدين األلباني ، » سلسلة األحاديث 

الصحيحة « ، الطبعة األولى ، دار املعارف-الرياض، 1422ه�-2002م .
)2( أخرجه البخاري )5737( 131/7 .

)3( مالك بن أن��س ، » امل��دون��ة « ، الطبعة األول��ى ، دار الكتب العلمية-بيروت ، 1415ه�����-1994م ، 
. )430/3(



292 

بحوث ندوة البركة 33

إل��ى التكسب بالقرآن  ب��أْن يكون رأيهم ه��ذا ذريعة  أج���راً، ول��م يشغلوا أنفسهم 
واالستكثار به، كما أنَّ الفقهاء)1( ممَّن أجاز بيع املصحف وشراءه وإجارته، نظر 
إلى أنَّ املعاوضة تقع على اجللد والورق امللتصق بالقرآن، وأعمال النسخ والطباعة، 
ال على القرآن ذاته، ولم يعّن في بالهم أْن يتخذ الناس من هذا القول ُسلَّمًا لاجتار 

بكام الله.
نظام الشرائح :

التطبيق من تقاضيها مببلغ  العمولة بنسبة من قيمة الضمان أع��دل في  أخ��ذ 
الضمان؛  ي��زداد تصاعديًا حسب شرائح محددة من قيمة مبلغ خطاب  مقطوع 
ذلك ألنَّ املصرف إذا كان يأخذ مبلغًا معينًا )مائة دينار مثًا( على شريحة تبدأ 
من خمسة آالف دينار إلى عشرة آالف دينار، فإنَّ هذا يقتضي أْن يدفع طالب 

خطاب ضمان مببلغ عشرة آالف دينار مائة دينار أيضًا، وهذا يجافي العدالة.
وق����د ق��ام��ت دائ�����رة مت��وي��ل ال��ت��ج��زئ��ة ف���ي ال��ب��ن��ك اإلس���ام���ي األردن������ي ف���ي تاريخ 
النظام  العمولة من  التحول في حساب  2009/10/25م بإعداد مذكرة بشأن 

النسبي إلى الشرائح، وخلصت إلى النتيجة التالية :
ال��ش��رائ��ح ي���ؤدي إل��ى نقص الطلب على اخل��دم��ة م��ن قبل فئات  1 - أس��ل��وب 
الكفاالت الصغيرة واملتوسطة )ذات املخاطر األق��ل( بسبب زي��ادة الكلفة. كما 
يؤدي باملقابل إلى زيادة الطلب على اخلدمة من قبل فئات الكفاالت كبيرة احلجم 

)ذات املخاطر األعلى( بسبب تدني الكلفة.
2 - هناك صعوبات عملية تواجه أسلوب الشرائح؛ ألنَّ األمر يتطلب تكوين 
عدد كبير جداً من الشرائح لتقليل الفوارق بني العموالت املستوفاة وفق الشرائح، 

والعموالت املستوفاة وفق العرف املصرفي.
)1( ابن قدامة ، مرجع سابق ، )198/4( .
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3 - االسترشاد باألعراف املصرفية في استيفاء العمولة ال يعني تطبيق ذات 
األحكام، ففي حالة تسييل الكفالة لدى املصارف التقليدية تنقلب الكفالة إلى 
وإمنا  املدفوعة،  الكفالة  على  عوائد  أي  يتقاضى مصرفنا  ال  بينما  بفائدة،  ق��رض 
مدة  ت��أخ��رت  مهما  ق��رض��ًا حسنًا،  التأمينات  م��ن  استيفاء حقه  بعد  الباقي  يعتبر 

السداد.
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الفصل الثالث : عمولة االعتماد املستندي 
ُيعدُّ االعتماد املستندي من أبرز الوسائل احلديثة التي ترتكز عليها عمليات 
التبادل التجاري بني البلدان املختلفة، مِلا يوفره من جهد ووقت للمنتفعني بهذه 

اخلدمة.
كما ُيعدُّ االعتماد حلقة الوصل أو الطرف الثالث في العملية التجارية املنعقدة 
بني املصدر واملستورد، والغاية منه إعطاء املتعامل )فاحت االعتماد/املستورد( قوة 
ائتمانية أو شهادة بقدرته على الدفع ِقَبل املستفيد ممَّا يدفعه للتعاقد معه، وإرسال 

البضاعة إليه، كما يجعل من السهل حصول املستفيد على ثمن بضائعه.
صنا األول منهما إليضاح ماهية  إل��ى مبحثني؛ خصَّ الفصل  ه��ذا  وق��د قسمنا 
صنا الثاني لبيان اآلراء الشرعية في  االعتماد وخصائصه ومراحله وتكييفه، وخصَّ

حكم استيفاء العمولة عليه.
وأنواعه،  ومــراحــلــه،  املــســتــنــدي،  االعــتــمــاد  تــعــريــف   : األول  املــبــحــث 

وخصائصه، وتكييفه.  
)أواًل( تعريف االعتماد املستندي :

يعرِّف املجلس الشرعي للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة 
في البند )1/2/االعتمادات املستندية( االعتماد املستندي بعبارة وجيزة دقيقة، 

فيقول : “ هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط مبطابقة املستندات للتعليمات “.
)ثانيًا( مراحل االعتماد املستندي)1(:

1 - مرحلة العقد املوثق باالعتماد، وهي سابقة لاعتماد، والغالب أْن يكون 
ذلك العقد عقد بيع.

)1( ُينظر البند 2/2 من املعيار الشرعي رقم )14/االعتمادات املستندية( .
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2 - مرحلة طلب املشتري من املصرف فتح االعتماد لتبليغه للمستفيد.
أو عن  مباشرة  للبائع  وتبليغه  االعتماد  امل��ص��رف خطاب  إص���دار  3 - مرحلة 

طريق بنك وسيط.
4 - مرحلة تنفيذ االعتماد عن طريق فحص املستندات املشروطة في خطاب 
للمشتري،  تسليمها  ثم  االعتماد،  لشروط  مطابقة  كانت  إذا  وقبولها  االعتماد 
كي يتسلم املشتري البضاعة التي متثلها تلك املستندات، أما إذا كانت مخالفة 

للتعليمات فإنَّ من حق املصرف رفضها أو قبولها أو طلب التعديات.
)ثالثًا( أنواع االعتمادات املستندية)1( :

- اعتماد مستندي قابل لإللغاء وغير معزز.
- اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء وغير معزز.

- اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء ومعزز.
- اعتماد مستندي قابل للتحويل.

- اعتماد مستندي باالطاع.
- اعتماد مستندي دائري.

ن��وع من ه��ذه األن���واع ضوابط تفصيلية، وأع���راف دولية موحدة حتكم  ولكل 
تنفيذها، ال مجال لسردها في هذا املوضع.

أو جزئية  كاملة  تغطية  تقدمي  على  املستندية  االع��ت��م��ادات  تنطوي  ما  وغالبًا 
د عنه للمستفيد. ليضمن املصرف جدية عميله في أداء مستحقاته إذا سدَّ

)رابعًا( خصائص االعتماد املستندي)2( :
1 - جوهر االعتماد ومقتضاه التزام املصرف بتنفيذه متى أرسل له املستفيد 

)1( د. الغريب ناصر ، مرجع سابق ، )ص190( .
)2( البند )4/2( من املعيار الشرعي )االعتمادات املستندية( .
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االعتماد-  م��دة صاحية  -خ��ال  االعتماد  وثيقة  في  عليها  املنصوص  البضاعة 
مطابقة للتعليمات.

2 - ب��ق��اء ذم���ة امل��س��ت��ورد مشغولة ب��ح��ق ال��ب��ائ��ع ح��ت��ى ي��دف��ع ل��ه امل��ص��رف قيمة 
االعتماد، لكن البائع ال يطالبه ما دام االعتماد قائمًا وصاحلًا، فإذا انقضت مدته 

قبل تقدمي املستندات، فللبائع مطالبة املشتري بقيمة البضاعة مباشرة.
3 - البنك ملزم بدفع قيمة االعتماد للمستفيد إذا تسلم املستندات مطابقة 
للشروط؛ إذ التعامل إمنا يجري بني املصارف بناء على املستندات وحدها، إال في 
أو في حالة وج��ود حكم قضائي  املستندات،  في  والتزوير  الغش  ثبوت  ح��االت 

ببطان عقد البيع. 
د  4 - تتقاضى املصارف اإلسامية مقابل فتح االعتماد املستندي عمولة يتحدَّ
التي تتقاضاها املصارف  العمولة  مقدارها بنسبة من قيمة االعتماد، فهل تعتبر 
اإلسامية جائزة شرعًا ؟ إنَّ اإلجابة على ذلك تتأثر بنوع التكييف الشرعي الذي 
اصطبغت به العاقة التي أوجدها االعتماد املستندي، لذا نعرض آراء الفقهاء في 

هذه املسألة في البند اآلتي.
االعتمادات  ف��ي  األط����راف  ب��ني  ال��ع��اق��ة  لطبيعة  الفقهي  التكييف  )خ��ام��س��ًا( 

املستندية :
النظر في توصيف طبيعة عاقة اآلم��ر بفتح  قت بفقهاء الشرعية وجهات  تفرَّ
االعتماد املستندي باملصرف، وباستقراء اآلراء املختلفة في تكييفها يتبنيَّ لنا أنها 
ترتّد إلى عقود ثاثة، هي : الوكالة، والضمان، واحلوالة، ونتناول بالبحث تلك 

اآلراء وأدلتها، لننتهي منها إلى الرأي الذي نراه راجحًا في املسألة.
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)الرأي األول( تكييف العاقة على أساس الوكالة.
ومّمن قال بهذا الرأي د. سامي حمود)1(.

ذها املصرف بناًء على  ومستندهم في كون العاقة وكالة؛ أنَّ األعمال التي ينفِّ
طلب املتعامل، يقوم فيها بدور الوكيل، حيث يحّل محّل املتعامل في التصرف؛ 
امل��ع��ل��وم��ات األساسية  إع�����داده، وتضمينه جميع  ب��ع��د  االع��ت��م��اد  ف��ي��رس��ل خ��ط��اب 
اخلارجي  للمستفيد  تبليغها  ث��مَّ  وتدقيقها،  فيه،  إدراج��ه��ا  املتعامل  يرغب  التي 
)املورد( عن طريق املصرف املراسل، ليبدأ بتحضير مطلوبات اخلطاب )البضاعة 
بتلقي  امل��ص��رف  يقوم  كما  فيه،  ال���واردة  والبيانات  للشروط  طبقًا  ومستنداتها( 
والتأكد  وفحصها،  املستفيد(،  )املراسل/بنك  املصرف  من  املرسلة  املستندات 
من مطابقتها لشروط االعتماد، ودفع قيمتها للمصرف املراسل، وتبليغ املتعامل 

بورود املستندات، وتسليمها له)2(. ويتجه على هذا التخريج ما يلي)3( :
1 - أنَّ املصرف في االعتماد املستندي يلتزم بأداء احلق الذي انشغلت به ذمة 
املتعامل، وهذا يخالف حقيقة الوكالة؛ إذ ال شأن للوكيل بحقوق الغير املترتبة 

على ذمة موكله. 
للشروط  املوافقة  للمستندات  االعتماد، وتسلمه  ب��إص��داره  املصرف  أنَّ   - 2
اع��ت��راض قد  رغ��م أي  للمستفيد  قيمته  بدفع  ملتزمًا  ف��ي خطابه، يكون  ال���واردة 
ُيبديه املستورد، ولو كان وكالة لكان على املصرف أْن ُيذعن لتعليمات موكله، 

واعتراضاته؛ ألنَّ الوكيل إمنا يتصرَّف ملصلحة موكله ال ملصلحته الشخصية.

)1( د. سامي حمود ، مرجع سابق ، )ص306( .
)2( محيى الدين اسماعيل علم الدين ، » االعتمادات املستندية « ، الطبعة األولى ، املعهد اعاملي للفكر 

اإلسامي-القاهرة ، 1417ه�-1996م ، )ص97( .
)3( د. عبد الله السعيدي ، مرجع سابق ، )ص 410،408( . محيى الدين اسماعيل ، مرجع سابق ، 

)ص97( .



298 

بحوث ندوة البركة 33

3 - االعتماد املستندي غالبًا ما يكون غير قابٍل للنقض إال مبوافقة املستفيد 
اخلارجي، ولو طلب املتعامل إلغاءه ال يجاب طلبه، لتعلق االعتماد بحق الغير وهو 

املستفيد، ولو كان وكالة جلاز نقضها باتفاق طرفيها )الوكيل واملوكل(.
4 - م���ا ق���ام ب���ه امل���ص���رف م���ن إج������راءات إع�����داد االع���ت���م���اد، وإرس����ال����ه، وفحص 
املستندات، وتسليمها للعميل، ليست باعث االعتماد ومقصوده، وإمنا مقصوده 
األكبر توثيق حق البائع الذي استقرَّ في ذمة البائع مبوجب عقد البيع لدى جهة 
ا تلك اإلج��راءات فخادمة لهذا املقصود، وتابعة له،  د بتأديته، وأمَّ مصرفية تتعهَّ

ُغ العقد من حقيقته. والتابع ال يستقل بحكم، وال ينفرد بتكييف، وال يفرِّ
ال���رأي العاقة بأنها ضمان حل��ق البائع  ال��ث��ان��ي( يكيِّف أص��ح��اب ه��ذا  )ال���رأي 
)املستفيد(، سواء كان لفاحت االعتماد رصيد يغطي قيمة االعتماد أو لم يكن، 

ن على هذا النحو : فعاقته تتكوَّ
1 - الضامن / املصرف.

2 - املضمون له / املستفيد – املورد اخلارجي.
3 - املضمون عنه / العميل فاحت االعتماد.

4 - املضمون به / مبلغ االعتماد.
وممَّن قال به د. عبد الله السعيدي)1(.

وقد أيَّدوا رأيهم باآلتي :
املستفيد بصدور تعهد مصرفي  الغرض من فتح االعتماد هو ضمان حق  إنَّ 
لصاحله بدفع قيمة البضاعة متى تسلَّم املستندات اخلاصة بها مطابقة لألوصاف 
ل أداء احلق أو الدين أو االلتزام  املثبتة في خطاب االعتماد، وعليه فاملصرف يتحمَّ
ال��ذي انشغلت ب��ه ذم��ة اآلم��ر )ف��احت االع��ت��م��اد( على وج��ه ال يبرأ ب��ه املتعامل من 

)1( د. عبد الله السعيدي ، مرجع سابق ، )ص430( .
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العميل وذمة  ف��ي ذمتني : ذم��ة  استقرَّ  ق��د  املستفيد  ال��دي��ن، وحينئٍذ يكون ح��ق 
املصرف، وتلك هي حقيقة الكفالة )الضمان(.

التعهد  إل��ى  باإلضافة  املستندي تشتمل  االعتماد  فتح  ب��أنَّ عملية   : ويناقش 
وااللتزام املصرفي بحق التاجر املستفيد، على قيام املصرف بتنفيذ أعمال إجرائية 
هامة في العملية، من أبرزها فحص املستندات وتدقيقها وتبليغها، فالتركيز على 

جانب وإهمال آخر قصوٌر يجد استدراكه في إطار التخريج الفقهي السليم.
العميل  احل��وال��ة؛ حيث يكون  العاقة على أس��اس  ال��ث��ال��ث( تكييف  )ال���رأي 
االعتماد،  قيمة  ألداء  عليه  م��ح��ااًل  وامل��ص��رف  م��ح��ااًل،  واملستفيد/املورد  محيًا، 

ويكون مبلغ احلوالة محااًل به)1(.
ال��ع��م��ي��ل )امل��س��ت��ورد/امل��ش��ت��ري( عندما  أنَّ  ه���ذا؛  ف��ي تكييفهم  وم��ع��ت��م��ده��م 
امل��ورد )بائع البضاعة/املستفيد( على املصرف )مصدر  أحال مبوجب االعتماد 
ذمة  من  )ال��دي��ن(  البضاعة  ثمن  انتقل  منه،  بضاعته  ثمن  االعتماد( الستيفاء 
العميل إلى ذمة املصرف، وأصبح املصرف مدينًا أصليًا للمستفيد، ويترتب على 

هذا التكييف براءة ذمة املتعامل من حق البائع.
وقد اعترض على هذا التكييف من عدة وجوه)2( : 

1 - أنَّ العميل ال تبرأ ذمته بفتح االعتماد من حق املورد )املستفيد( بل يظلُّ 
مدينًا له مبوجب عقد البيع األصلي، وهب أنَّ البنك أفلس أثناء مدة االعتماد أو 
ذه، أو ماطل البائع في إرس��ال املستندات حتى انتهت املدة الزمنية  رفض أْن ينفِّ
ال��ب��ائ��ع حقه ؟ قطعًا ال، بل  أش��ه��ر(، فهل يضيع على  احمل���ددة لاعتماد )ث��اث��ة 

)1( محيى الدين اسماعيل ، مرجع سابق ، )ص96( . د. عبد الله السعيدي ، مرجع سابق ، )ص415(. 
جهاد أبو عومير ، مرجع سابق ، )ص242( .

)2( د. عبد الله السعيدي ، مرجع سابق ، )ص418،415( . محيى الدين اسماعيل ، مرجع سابق ، 
)ص97( .
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بثمنها،  بالوفاء  ويطالبه  للمستورد  املباعة  البضاعة  مبستندات  م  يتقدَّ أْن  للبائع 
فاالعتماد املستندي ال يهدم حق املستفيد الذي أنشأه عقد البيع، وبهذا يتبنيَّ أنَّ 
ُل االلتزام باحلق من ذمة العميل إلى  االعتماد املستندي ال ُيبريء الذمة، وال يحوِّ
ذمة املصرف، وك��ون العرف درج على أْن يطالب املستفيد املصرف ال العميل، 
كالكفالة حيث ميكن  )املستفيد(،  التاجر  دي��ن  م��ن  العميل  ب���راءة  معناه  فليس 
للدائن )املكفول له( مطالبة الكفيل دون األصيل)1(، وال يقدح هذا في معنى 
مبجردها  منها  ُيفهم  ال  ه��ذا  دون  ه��ذا  مطالبة  ألنَّ  حقيقتها؛  يغير  وال  الكفالة، 
براءة ذمة وانشغال ذمة، وحقيقة العقد إمنا يحددها قصد املتعاقدين وما اجتهت 
إل��ي��ه إرادت��ه��م��ا. فتلخص م��ن ه���ذا؛ أنَّ عقد احل��وال��ة الزم ف��ي ح��ق ك��لٍّ م��ن احمليل 
واحملال عليه، وال ميلك احملال )املستفيد( الرجوع على احمليل إال في حالتني هما : 
التوى )وهو موت احملال عليه مفلسًا(، وموت احمليل، على خاف بني الفقهاء في 
أْن  للمستفيد  املستندي؛ حيث يحق  تفصياتهما)2(، وهذا بخاف االعتماد 

يرجع على العميل بقيمة البضاعة.

ت امل��ادة )644( من مجلة األحكام العدلية على أنَّ املكفول له مخيٌر في املطالبة إْن شاء طالب  )1( نصَّ
املكفول عنه بالدين ؛ ألنه هو األصيل ، وإْن شاء طالب الكفيل ؛ ألنه غارم وضامن ، ومطالبة أحدهما 
ال تسقط حق مطالبته اآلخر ، وله أْن يطالبهما معًا . جلنة مكونة من عدة علماء عثمانيني ، » مجلة 
األحكام العدلية « ، حتقيق جنيب هواويني ، نشر )نور محمد كارخانه جتارت كتب آرام باغ كراتشي، 

. )121/1(
)2( قال احلنفية : للمحال حق الرجوع على احمليل في حالة التوى ؛ وهي أْن يجحد احملال عليه احلوالة ، 
أْن مي��وت احمل��ال عليه مفلسًا أو تقضي احملكمة بإفاسه في  ويحلف وال بينة للمحيل وال احمل��ال ، أو 
حياته ؛ وذلك ألنَّ براءة ذمة احمليل مقيَّدة -بداللة احلال والعادة- بسامة الوضع املالي للمحال عليه ؛ 
إذ املقصود من تشريع احلوالة التوصل إلى استيفاء احلق من الذمة الثانية )ذمة احملال عليه( ، فإذا فات 
املقصود بأْن تدهور مركزه املالي أو مات ولم يترك مااًل عينًا وال نقداً وال دينًا ، ولم يستطع احملال استيفاء 

حقه ، انفسخت احلوالة ، ورجع الدين إلى الذمة األولى .
ا املالكية فقد روى ابن وهب عن اإلمام مالك رواية قريبة من مذهب احلنفية مفادها ؛ أنَّ احملال ال  وأمَّ

يرج���ع على احمليل إال أْن ميوت احملال عليه أو يفلَّس ، وقيَّد ابن القاسم ع��دم الرج��وع على احمليل
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2 - أنَّ احلوالة ال يشترط فيها رضا احملال عليه)1(، وإمنا يكفي النعقادها رضا 
احمليل واحملال، خاصة عندما يكون احملال عليه مدينًا للمحيل، والواقع أنَّ العميل 
ول��و ك��ان دائ��ن��ًا للمصرف ف��إنَّ ذل��ك ال يكفي إلحل��اق ص��ورة االع��ت��م��اد املستندي 
باحلوالة؛ ألنَّ االعتماد املستندي ال بدَّ فيه من رضا املصرف، إذ وثيقة االعتماد 
ال يصدرها املصرف إال إذا رضي بها، واقتنع بجدواها، وهذا يضرب بني االعتماد 

واحلوالة بسور يحجز بينهما.
3 - إنَّ االعتماد املستندي عقد مؤقت له زمن صاحية ينتهي بانتهائه، وهذا 
ينافي مقتضى احلوالة؛ إذ مقتضاها انتقال الدين إلى ذمة احملال عليه انتقااًل نهائيًا 

بحيث ال يحق للمحال أْن يرجع على احمليل إال في حالتني سبق ذكرهما)2(.

 ب��أْن ال يشترط احمل��ال ال��رج��وع عليه إال إذا أفلس احمل��ال عليه ، وإال فله شرطه ، وق��ال اب��ن رش��د : هذا 
–االشتراط- صحيح لم أعرف فيه خافًا ، إال أنَّ ابن عرفة استدرك عليه بأنَّه شرط مناقض لعقد احلوالة، 

وأنَّ املذهب يقضي ببطان العقد إذا اقترن به شرط يناقض مقصوده .
ص مما تقدم ؛ أنَّ مذهب املالكية في هذه املسألة هو عدم جواز رجوع احملال على احمليل مطلقًا حتى  فتمحَّ

ولو كان احمليل يعلم بأنَّ احملال عليه على شفا هاوية اإلفاس .
وك��ذا احلكم عند فقهاء الشافعية واحلنابلة ؛ ألنَّ احلق انتقل ، فا يعود بعد انتقاله ، وألنَّ الذمة ال 

تنشغل بنفس الدين بعد براءتها منه إال بسبب جديد . 
ومنيل إلى رأي احلنفية ؛ ألنَّ براءة احمليل كانت براءة نقل واستيفاء ال براءة إسقاط ، فما علق في الذمة 
َر االستيفاء وجب الرجوع على املدين األصلي القتضاء احلق منه . ُينظر املراجع  ا تعذَّ ال يسقط ، فلمَّ
التالية: محمد بن محمد بن محمود البابرتي ، » العناية شرح الهداية « ، دار الفكر ، دون طبعة وال 
الشيخ   . ، مرجع سابق ، )326/3(  الدسوقي  بن عرفة  بن محمد  تاريخ ، )244/7( . محمد 
عليش ، مرجع سابق ، )184/6( . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، » الوسيط في املذهب « ، 
الطبعة األولى ، دار السام-القاهرة ، 1417ه� ، )223/3( . منصور بن يونس البهوتي ، » كشاف 

القناع عن منت اإلقناع « ، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ وال طبعة ، )383/3( .
امل��ص��ري ، م��رج��ع س��اب��ق ، )271/6( .  اب��ن جنيم  )1( وه���ذا م��ذه��ب اجلمهور خ��اف��ًا للحنفية . ُينظر : 
احلطاب ، مرجع سابق ، )91/5( . اجلويني ، مرجع سابق ، )513/6( . البهوتي ، مرجع سابق ، 

. )386/3(
)2( د. عبد الله السعيدي ، مرجع سابق ، )ص419( .
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)ال������رأي ال���راب���ع( ي���رى ب��ع��ض ال��ع��ل��م��اء أنَّ ال��ع��اق��ة ب��ي��ن��ه��م م��رك��ب��ة م���ن الوكالة 
العميل  رصيد  ك��ان  ف��إذا  االعتماد؛  لقيمة  التأميني  الغطاء  والضمان)1( حسب 
وكالة  فالعاقة  كاملة  تغطية  اش��ت��راه��ا  ال��ت��ي  البضاعة  قيمة  يغطي  امل��ص��رف  ل��دى 
محضة، وإْن كان يغطيها تغطية جزئية انطوت العاقة على وكالة من جهة تقدمي 

اخلدمات اإلجرائية، وعلى كفالة بضمان املصرف للمستفيد.
وأخذت بهذا التكييف الهيئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية)2(، وتبعتها 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية)3(.
ومستندهم أنَّ العاقة في هذه احلالة حتمل شبهًا من كا العقدين؛ فمن ناحية 
معنى  العميل جندها حتمل  ع��ن  نيابة  وال��دف��ع  املستندات،  بفحص  امل��ص��رف  قيام 
الوكالة، ومن ناحية تعهد املصرف بالدفع جندها حتمل معنى الكفالة، لذا فهي 

مركبة من العقدين.
ويؤخذ على ه��ذا التكييف؛ أن��ه أوج��د ت��ازم��ًا بني الغطاء وج���وداً وع��دم��ًا من 

االعتمادات  أنَّ  السعودية  العربية  اململكة  ف��ي  واإلف��ت��اء  العلمية  للبحوث  ال��دائ��م��ة  اللجنة  أوض��ح��ت   )1(
املستندية عملية مركبة من عدة عقود مترابطة ؛ هي عقد بيع بني املستورد واملصدر ، وعقد كفالة 
بني املصرف واملستفيد ، وعقد وكالة بني املصرف واملستورد ،  ولم تلتفت في تخريجها لاعتماد إلى 
مقدار ما يغطيه رصيده من قيمة اخلطاب ، حيث تقول : »  إنَّ في االعتمادات املستندية عدة عقود 

مرتبط بعضها ببعض ، عقد بيع بني البائع املستفيد واملشتري الذي طلب فتح باب االعتماد ، 
تتوقف صحته على استيفاء شروط البيع ، وعقد ضمان التزم فيه البنك التزامًا خاصًا للبائع املستفيد 
ال��ازم��ة مستوفية للشروط ، وعقد وكالة من  الوثائق  بدفع مبلغ معني من أج��ل الصفقة عند وص��ول 
املشتري للمصرف بجعالة لقيامه عنه بإجراءات معينة تتعلق بالصفقة . وفي اعتبار هذه العقود رعاية 
لعدم  تعددها  مانع من  ، وال  نفسه  في  منها جائز  وك��ل   ، املستندي  االعتماد  في  املختلفة  للجوانب 
أقرب  ف��ي  اإلجن���از بسهولة  ب��ل بعضها يخدم بعضا ، ويساعد على   ، وآث��اره��ا  ب��ني خواصها  التضارب 
الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرش��اد ، » مجلة البحوث  وقت ممكن « . 

اإلسامية« ، العدد الثامن ، 1403ه�-1404ه� ، )ص146( .
)2( املجموعة الشرعية ، مرجع سابق ، )214/1( .

)3( ينظر البند )1/1/3( من املعيار الشرعي رقم 14 / االعتمادات املستندية .
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جهة، وبني الكفالة والوكالة من جهة ثانية، مع أنه ال تازم بينهما، فقد يكون 
العقد كفالة رغم وجود الغطاء، وقد يكون وكالًة رغم عدم الغطاء، والذي يحدد 

طبيعة العقد هو واقع التطبيق.
رأينا في تكييف العاقة :

يجب أْن ال يغيب عن ذهننا عند البحث في التكييف الفقهي ال��ذي يائم 
عملية فتح االعتماد وإصداره احلقائق التالية :

1 - غطاء االعتماد التأميني غالبًا ما يكون مغطى تغطية جزئية.
2 - ليس غرض املصرف من استيفاء الغطاء التأميني أْن يدفع منه ثمن البضائع 
املستوردة، وإمنا يحتجزه املصرف كأمانة أو هامش ُيعبر له عن جدية عميله في 
الوفاء بالتزاماته للمصرف عند استحقاقها، بدليل أنَّ املصرف عندما يدفع للمورد 
يدفع من حسابه اخلاص، ثم يرجع باملدفوع على العميل، وال يركن إلى تأميناته، 
لذا جند املصرف كثيراً ما يشترط في خطاب االعتماد ورود مستندات البضاعة 
)بوليصة التحصيل( باسمه؛ لرهنها ومنع العميل من التصرف فيها حتى يسدد 
البضاعة  استيفاء حقه من ثمن  باشر املصرف  التسديد  ف��إذا عجز عن  التزاماته، 
بعد بيعها. وقد يتأيَّد هذا بضآلة الهوامش أو الغطاءات التأمينية التي تستوفى 

من املتعاملني.
)املستفيد(  للبائع  أك��ي��دة  توفير ضمانة  ه��ي  املستندي  االع��ت��م��اد  غ��اي��ة   -  3
للمستورد  وضمانة  شحنها،  وث��ائ��ق  تسليم  عند  بضاعته(  )قيمة  حقه  بقبض 
إال بعد تسلم  للمورد  ب��أنَّ املصرف لن يدفع قيمة االعتماد  من حيث اطمئنانه 
ف��ي خطاب  عليه  املنصوص  امل��واص��ف��ات  وف��ق  على  املشحونة  البضائع  مستندات 

االعتماد الصادر. 
على ضوء ما سبق؛ ف��إنَّ األس��اس ال��ذي ن��راه مناسبًا لبناء عاقة املصرف بفاحت 
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االعتماد املستندي )العميل(، هو عقد الكفالة واإلج��ارة؛ حيث يلتزم املصرف 
الكفالة  ن  وتتضمَّ )املستفيد(،  للبائع  )العميل(  املستورد/املشتري  دين  بوفاء 
رهن بضاعة املشتري الواردة لدى املصرف بإرسال بوليصتها باسم املصرف، وذلك 
د بتسديده - رجوع تلك القيمة  ليضمن املصرف - بعد أداء الثمن الذي تعهَّ

دها إليه. التي سدَّ
البوليصة،  واس��ت��ق��ب��ال  وتبليغه،  االع��ت��م��اد،  اإلج��رائ��ي��ة؛ كفتح  األع��م��ال  ����ا  وأمَّ
)العميل(،  للمستورد  البوليصة  وتظهير  للمورد،  والدفع  مستنداتها،  وفحص 
يأخذها من  أج��رة  – مقابل  أج��ي��راً  العمليات -بصفته  بهذه  يقوم  امل��ص��رف  ف��إنَّ 

عميله، فهذه اخلدمات تدخل في نطاق العمل أو املنافع املأجورة.
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املبحث الثاني : اجتاهات الفقهاء في مسألة أخذ العمولة على فتح االعتماد 
املستندي، وعرض أدلتهم ومناقشتها :

بعد أْن ذكرنا أقوال الفقهاء وآراءهم في التكييف الفقهي لاعتماد املستندي، 
ورأينا أنَّ االعتماد إّما أْن يكون وكالة أو كفالة أو حوالة أو مركبًا ينتظم عقدين 
حنا رأينا فيه، نشرع في عرض اجتاهات الفقهاء في هذه املسألة، وما  فأكثر، ووضَّ
اعتمدوه من أدل��ة، ووج��وه استداللهم بها، ثم نتناولها باملناقشة، ونرجح ما هو 

أقوى دليًا.
)أواًل( اجتاه املانعني وأدلتهم :

املستندي غير  االع��ت��م��اد  العمولة مقابل خ��دم��ات  أنَّ  إل��ى  ال��ف��ري��ق  ه��ذا  ذه��ب 
لها املصرف)1(. مشروعة باستثناء املصروفات الفعلية التي يتحمَّ

وعمدتهم في ذلك ما يلي :
تبليغ االعتماد  ل��م يقم بعمل س��وى  امل��ص��رف  أنَّ  ل��و فرضنا  )املعتمد األول( 
للمستفيد، ثم حدث طارىء منع من تنفيذه، فإنَّ املصرف يأخذ العمولة كاملة 
ول��م يقم بعمل مفيد  ل��م يكلفه شيئًا،  أنَّ االعتماد  م��ع  ذ االع��ت��م��اد،  نفَّ ل��و  كما 
ب��األداء، وهذا  أنه تعهد لدائنه )املستفيد(  للمتعامل يستحق عليه أج��راً سوى 

التعهد كفالة، وأخذ األجر على الكفالة ممنوع في الشريعة)2(.
ويناقش معتمدهم بأنَّ األجرة ميلكها املصرف بالعقد وإْن لم يصدر منه عمل، 
طاملا أنَّ انقطاع اخلدمة لم يحدث بسببه، كما لو استأجر شخص داراً ثم رفض 

بعد العقد أْن يسكنها.

)1( وممَّن قال بهذا ال��رأي د. عبد الله السعيدي . ُينظر كتابه » الربا في املعامات املصرفية املعاصرة « ، 
)ص467( .

)2( د. السعيدي ، مرجع سابق ، )ص466( .
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االعتماد مغطى  أْن يكون  ا  فإمَّ االعتماد؛  املصرف  ذ  نفَّ إذا  الثاني(  )املعتمد 
كليًا أو جزئيًا أو غير مغطى، فإْن كان مغطى غطاًء كامًا؛ فاالعتماد ال يخرج عن 
كونه كفالة، والغطاء الذي قدمه املتعامل يعد تعجيًا لوفاء ما سيستحقه املصرف 
عليه بعد أْن يسدد عنه للمورد، كَمْن عجل الزكاة قبل وجوبها، وحينئٍذ يكون 

ما يأخذ املصرف مقابل الكفالة، هو باطل محرم باإلجماع.
وإْن كان االعتماد غير مغطى، أو كان بعضه مغطى فإنَّ املصرف يعدُّ مقرضًا 
ل��ل��ع��م��ي��ل، وي���ك���ون م���ا ي���أخ���ذه م���ن أج���ر زي�����ادة ع��ل��ى ال���ق���رض، وه���و ب��اط��ل ومحرم 

بالنص.
ويستدرك على دليلهم بأنَّنا نتفق وإياكم على تخريج االعتماد املستندي على 
عقد الكفالة، لكننا ال نتفق معكم بأنَّ املصرف لم يقم بعمل يستحق عليه أجراً، 
وأوضح برهان واقعي على ذلك قسم االعتمادات املستندية في املصرف، وما يناط 

بكادره من وظائف متعددة.
وإمن��ا كفيًا حتى  للمتعامل،  االعتماد مقرضًا  بفتح  يعد  املصرف ال  أنَّ  كما 
ي���ؤدي ع��ن��ه، ف���إذا أدى عنه ص��ار م��ق��رض��ًا ل��ه، وال��ع��م��ول��ة ل��م يكن بحسبانها عند 

اقتضائها الفائدة على اإلقراض.
وق���د أض���اف���وا إل���ى ت��ل��ك امل��ع��ت��م��دات أدل���ة أخ���رى ه��ي ن��ف��س األدل����ة ال��ت��ي ساقها 
املستدلون على منع األجر لقاء الضمان، وقد سبق عرضها ومناقشتها، فا نعيد 

تكرارها.
)ثانيًا( اجتاه املجوزين بإطاق وأدلتهم :

اجته فريق من العلماء)1( إلى جواز أخذ العوض مقابل فتح االعتماد املستندي 

)1( هذه وجهة العلماء الذين خرَّجوا االعتماد املستندي على عقد الوكالة ، ووجهة القائلني بجواز أخذ 
األجر على الضمان .
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وإص��داره، سواء كان االعتماد بغطاء أو بغير غطاء، وس��واء كانت العمولة مبلغًا 
مقطوعًا أو نسبيًا)1(.

أدلتهم :
)الدليل األول( أنَّ املصرف لم يستحق العمولة نظير الكفالة، وال في مقابل 
متقومة ومقصودة  منفعة  لوجود عمل من جانبه ميثل  استحقها  وإمن��ا  اإلق���راض، 
للعميل، وما دام أنَّ العميل لم تنشأ بينه وبني املصرف مديونية فا إشكال في 
أساس  على  قائمًا  يصبح  األج��ر  استحقاق  ف��ي  املعيار  ألنَّ  منه؛  العمولة  تقاضي 
اخلدمة أو املنفعة، أما العوائد أو العموالت التي يحصلها املصرف من العميل في 
حالة قيام املصرف بدفع قيمة االعتماد للمورد، فهي ربا؛ ألنها مبلغ يؤخذ زيادة 

على مقدار الدين املستحق، فا يحلُّ تعاطيها)2(.
ويرد على هذا الدليل من النقد :

املقابل الذي يأخذه املصرف على االعتماد املستندي ليس في مقابل األعمال 

)1( أوردت اللوائح والتعليمات اخلاصة بجميع أعمال البنك اإلسامي األردني في البند )ثالثًا( من الفصل 
الثاني )أعمال اخلدمات املصرفية( ما نصه اآلتي : » االعتماد املستندي هو توكيل باألداء املقيد بشرط 
تقدمي الوثائق املبينة في طلب فتح االعتماد ، ويقدم البنك اإلسامي هذه اخلدمة لعمائه على أساس 
الوكالة باألجر ، ويحق له أْن يتقاضى األجور املتعارف عليها بني البنوك ، وذلك باستثناء ما يدخل منها 
الشيخ عبد احلميد  للبنك اإلس��ام��ي  السابق  الشرعي  أق��رَّ سماحة املستشار  الفائدة « . وق��د  في نطاق 
السائح –رحمه الله- جميع ما تضمنته تلك التعليمات واللوائح من بنود ، وصادق على مشروعيتها 
وسامتها من احملاذير الشرعية ، ورأى سماحته جواز استيفاء العمولة في كل مرة يتم فيها جتديد االعتماد 
املستندي بصفتها أجراً مقاَبًا بجهد املوظفني وخدماتهم ، مع عدم وجود شبهة الربا. كما جاء في أجوبة 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي ما يؤكد استحقاق البنك العمولة على فتح االعتماد 
املستندي بصفته وكيًا عن العميل في فتح هذا االعتماد ، والوكالة بأجر جائزة شرعًا ، غير أنَّ الهيئة 
رأت أْن يكون األجر معقواًل غير مبالغ فيه )أجر املثل( ؛ وذلك حتى يكون البنك في وضع تنافسي أفضل 
مع البنوك األخرى . ينظر الفتاوى الشرعية/ البنك اإلسامي األردني ، مرجع سابق ،  )27،21/1( . 

فتاوى وقرارات هيئة الرقابة والشرعية لبنك دبي اإلسامي ، مرجع سابق ، )786/2( .
)2( د. سامي حمود ، مرجع سابق ، )ص307( .
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بأنَّ  ه��ذا  د  ويتأكَّ عميله،  ع��ن  وك��ي��ًا  باعتباره  امل��ص��رف  ينفذها  التي  عاة-  –املدَّ
ب��أي عمل  ل��م يقم  العمولة ويستحقها مبجرد فتح االع��ت��م��اد ول��و  امل��ص��رف يأخذ 
للعميل اآلمر بفتح االعتماد، فلم يبق إال أْن تكون العمولة في االعتماد مقابل 
اه أو لم يؤده، وأخذ العمولة على هذا  التزام املصرف بالوفاء بدين العميل، سواء أدَّ
االلتزام يخرجه عن دائرة التبرع، فجاءوا بدعوى اجلهد والعمل لتبرير أخذ الزيادة 
على الكفالة واإلقراض، وهي دعوى داحضة؛ إذ جتمع في املعاملة عقدين ال يصح 

اجلمع بينهما هما )املعاوضة/أجر اخلدمة، والكفالة/التبرع )1(.
قوة،  املصرف  عميل  املستورد  ُيكسب  املستندي  االعتماد  الثاني(  )الدليل 
ف��ي عملية فتح االعتماد املستندي  امل��ص��رف  ب��ه، ول��وال تدخل  البائع  وي��ع��زز ثقة 

ن من استيراد البضائع وتسلمها)2(. لصاحله، ما متكَّ
ويجيب املعترضون على هذا الدليل بأنَّ تعزيز جانب العميل )املكفول عنه( 
ال  تبرع  الكفالة  عقد  ألنَّ  العمولة؛  لتلك  املصرف  استحقاق  لتسويغ  يكفي  ال 
يتسع للمعاوضة )العمولة(، كالقرض فيه تعزيز جلانب املقترض، والشفاعة فيها 
تعزيز جلانب املشفوع له، ومع ذلك منع الشرع أخذ األجر مقابلهما)3(، رغم ما 

فيهما من تعزيز، فكذا الكفالة في االعتماد)4(.
)ثالثًا( اجتاه املجوزين بقيود وأدلتهم :

��ل امل��ص��رف م��ن العميل مصاريف  ي���رى ف��ري��ق م��ن أه���ل ال��ع��ل��م ج���واز أْن ي��ح��صِّ
االعتماد احلقيقية التي تكبدها فعًا، كما يرون جواز أخذ أجرة على اخلدمات 

)1( د. عبد الله السعيدي ، مرجع سابق ، )ص464،439( .
)2( د. سامي حمود ، مرجع سابق ، )ص309( .

)3( أخرج أبو داود في سننه )3541( عن أبي أمامة –رضي الله عنه- عن النبي � قال : » َمْن َشَفَع 
َبا « . وحسنه الشيخ  ًة َعَلْيَها َفَقِبَلَها، َفَقْد َأَتى َباًبا َعِظيًما ِمْن َأْبَواِب الرِّ أِلَِخيِه ِبَشَفاَعٍة، َفَأْهَدى َلُه َهِديَّ

األلباني في سلسلته الصحيحة . ُينظر السلسلة الصحيحة ، مرجع سابق ، )1371/7( .
)4( د. السعيدي ، مرجع سابق ، )ص454( .
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اإلجرائية الازمة لتنفيذ االعتماد دون اشتراط أْن تكون مقطوعة، فيجوز عندهم 
رة مببلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ االعتماد، لكن يستثنى من هذا  أْن تكون مقدَّ
احلكم خدمة تعديل االعتماد بزيادة املدة، إذ يجب أْن يكون مقابل هذه اخلدمة 

مبلغًا مقطوعًا، وبحدود املصاريف الفعلية فقط.
احملاسبة  وهيئة  الراجحي)1(،  مل��ص��رف  الشرعية  الهيئة  أخ���ذت  ال���رأي  وب��ه��ذا 

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية)2(.
مستنداتهم :

 )املستند األول( أنَّ العمولة تستوفى مقابل خدمات تقدمها املصارف لزبائنها 
بصفتها وكيلة عنهم، فالعمولة تؤخذ  على ما يتصل بجانب الوكالة في االعتماد 
املستندي م��ن أع��م��ال خدمية، وق��د ق��ّرر جمهور الفقهاء ج��واز أخ��ذ األج��ر على 
الوكالة، شريطة أْن ال يكون جانب الضمان )الكفالة( ملحوظًا؛ أي في حساب 
املصرف عند تقدير األجرة، وذلك ألنَّ الضمان )الكفالة( استعداد لإلقراض، فا 

يؤخذ عنه مقابل، وقد اتفقت املذاهب األربعة على منع العوض على الضمان.

)1( ينص قرار الهيئة الشرعية ملصرف الراجحي رقم )419( تاريخ 1421/4/25ه� بشأن )الرسوم على 
االعتمادات املستندية( ، على ما يلي : » يجوز للشركة أْن تأخذ التكاليف الفعلية على االعتمادات 
املستندية ، كما يجوز لها أْن تأخذ أجرة على القيام باخلدمات املطلوبة سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم 
نسبة من مبلغ االعتماد ، ويشمل ذلك االعتمادات الصادرة والواردة ، كما يشمل تعديل االعتمادات، 
ما عدا التعديل بزيادة مدة االعتماد ، فا يجوز لها أْن تأخذ عليه إال املصاريف الفعلية فقط ، وتكون 

حينئٍذ مبلغًا مقطوعًا ال نسبة مئوية « .
وعلى الشركة أْن تراعي ما يأتي :

أال يلحظ جانب الضمان عند تقدير األجرة في االعتمادات املستندية ، وعليه فا يجوز للشركة أْن 
تأخذ زيادة على املصاريف احلقيقية في حال تعزيزها العتماد صادر من بنك آخر ؛ ألنَّ تعزيز االعتماد 
ضمان محض . أال يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها . املجموعة الشرعية ، مرجع 

سابق ، )628/1( .
الهيئة  ق��رار  به  ن��صَّ  ما  املستندية على نحو  الشرعي لاعتمادات  املعيار  البند )1/3/3( من  )2( ينص 

الشرعية ملصرف الراجحي .
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وأه��م ما يؤخذ على ه��ذا املستند أن��ه أج��از اقتضاء األج��ر املقطوع أو النسبي 
تعقيد  في  زاد  قيداً  أض��اف  لكنه  االعتماد،  عليها  اشتمل  التي  األع��م��ال  مقابل 
ن��دري كيف ميكننا رص��د م��دى ماحظة املصارف جلانب  احلكم وإبهامه؛ إذ ال 
الضمان عند تقديرها لألجر )العمولة(؛ هل باستيفائها عمولة نسبية تكون قد 
أخذت باالعتبار جانب الضمان ؟ مع أنَّ فتواهم جتيز تقاضيه بهذه الصورة، أم 
أنَّ املبلغ املقطوع ال يكون ملحوظًا فيه جانب الضمان كقاعدة عامة مطردة ؟ مع 
أْم  بالغت وج��اوزت حّد االعتدال في تقديرها،  أْن تكون املصارف قد  احتمال 
أنَّ ما زاد على املصروفات الفعلية يكون ملحوظًا فيه جانب الضمان، فا يحل 
أخذه؟ وهنا يكون القيد قد عاد على بعض احلكم الوارد في الفتويني )فتوى هيئة 

الراجحي واأليوفي( بالنقض واإلبطال؛ حيث أجاز احلكم أمرين، هما :
أ( أخذ مقابل املصروفات الفعلية.

ب( تقاضي األجر على القيام بخدمات االعتماد سواء كانت مبلغًا مقطوعًا 
أو نسبيًا.

ق��د أعملنا ش��ط��ره األول وألغينا شطره  ن��ك��ون  ف��ي احل��ك��م  القيد  وب��إي��راد ه��ذا 
الثاني.

فصراحة القول : أننا لم نزدد بإيراد هذا القيد في احلكم إال حيرة، أضف إلى 
ذلك التساؤل التالي :

كيف يتسنى للمراقب الشرعي أْن ُيسجل في ضوء تلك الفتوى ماحظاته 
على العموالت التي تستوفيها املصارف اإلسامية لقاء فتح االعتماد املستندي؟ 
ال ريب يجعله هذا القيد يضطرب وال يستقر على نظام؛ إذ قد يسجل املراقب 
على املصرف ماحظة )مخالفة( كونه يتقاضى نسبة مقدارها مثًا )2%( من 
مبلغ االعتماد، وال يسجل على مصرف آخر يتقاضى ما نسبته )3%( من مبلغ 
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ره أنَّ املصرف األول ملع أو حلظ جانب الضمان في تقرير النسبة،  االعتماد، ومبرِّ
بينما لم يلحظها املصرف الثاني.

)املستند الثاني( استندوا في وجوب حتديد العمولة مببلغ مقطوع على قدر 
املصروفات الفعلية فقط في حال تعديل االعتماد بزيادة مدته إلى أنَّ الزيادة على 
الكلفة الفعلية ال يقابلها جهد أو خدمة تستلزم أعمااًل فيها مصلحة لطالب فتح 
العمولة  االعتماد، فا يحق للمصرف حتصيل مقابل عنها ع��داًل، وألنَّ استيفاء 
بهذه الطريقة التي متارسها بعض املصارف اإلسامية قد يؤول إلى أْن تصبح سلَّمًا 

للفائدة الربوية، خاصة إذا آل االعتماد إلى إقراض.
ونورد على هذا املستند التوجيه اآلتي : إذا آل االعتماد املستندي إلى إقراض 
فيحرم أخذ الزيادة حينئٍذ؛ ألنَّ سبب استحقاقها ارتبط بوجود الدين، فيكون ربا، 
أما طاملا كان األجر مرتبطًا باملنافع أو اخلدمات التي يطلب املتعامل من املصرف 

إسداءها له، وكان خاليًا من عنصر اإلقراض؛ فإنه يكون مقبواًل شرعًا.
رأينا في املسألة :

قبل بيان رأينا في املسألة ال بدَّ أْن منعن النظر في االعتبارات اآلتية :
1 - املصرف بصفته شخصية اعتبارية يتاجر بأموال الغير، وليس مأموراً في 
استخدام أمواله بتقدمي خدمات ال استفادة مادية له من ورائها، مع ما يترتب على 

ذلك من مخاطر التجارة.
2 - التعهد بالدفع للمورد في االعتماد املستندي وإْن كان التزامًا عرضيًا إال 
د من أمواله ما يغطيه حتسبًا الحتماالت أْن ال يسدد  أنَّ املصرف ال بد وأْن ُيجمِّ
العميل، وعليه فإنَّ االعتماد املستندي يعتبر قيداً على حرية املصرف في توجيه 

سيولته.
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3 - خ��دم��ة االع��ت��م��اد امل��س��ت��ن��دي أص��ب��ح��ت م��ط��ل��ب��ًا ي��وم��ي��ًا م��ت��ك��رراً، تستلزمه 
ال��ص��ف��ق��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ي��ع��ق��ده��ا زب��ائ��ن امل��ص��رف ف��ي اخل�����ارج، وت��ن��ه��ض بأدائه 
مؤسسات مالية ال تطوعية، أي ال تقوم به على سبيل التبرع، كما أنه ال ُيطلب 
تؤثر في  اعتبارية  قيمة  االعتماد من  ما خلطاب  ي��درك  الطالب  منها مجانًا؛ ألنَّ 

حركة صفقاته ومبادالته.
التي  وال��ع��م��والت  ال��ت��ي حتملها،  الفعلية  امل��ص��روف��ات  امل��ص��رف  يستحق   -  4
وتخضع  للعميل،  أج��ي��راً  باعتباره  ب��ه،  املعمول  للعرف  وف��ق��ًا  أتعابه  م��ع  تتناسب 
التعهد  إلى  إلى اخلدمات وأجورها لقواعد اإلج��ارة، وبالنظر  بالنظر  العاقة  هذه 
وااللتزام تخضع لقواعد الكفالة، واجتماع العقدين في عملية واحدة ال يؤدي إلى 
محذور؛ ألنَّ االلتزام لم يشتمل على إقراض، وأخذ العمولة أو العوض لم يكن 

عن االلتزام بسداد الدين بل عن اخلدمة املؤداة.
5 - العمولة ال تؤخذ بصفتها مبلغًا زائ��داً على مقدار الدين املستحق على 
العميل، وإمنا يستوفيها املصرف مرة واحدة عند تنظيم عقد االعتماد؛ أي قبل 
الدفع عن املتعامل ونشوء عاقة اإلقراض بينهما، فلم تتضمن العمولة الربا، ولم 

تقع في شبهته.
وعلى ضوء ما سبق :

ف��إنَّ ال��ذي ن��راه راج��ح��ًا ب��ق��وة؛ أن��ه إذا كانت العمولة م���ؤداة ع��ن تنظيم عملية 
بالدفع عنه  املديونية بني املصرف والعميل  فتح االعتماد وإص���داره، وقبل نشوء 
للمستفيد، فا يظهر في أخذ العمولة على االعتماد مأخذ شرعي؛ ألنَّ العمولة 
التي يأخذها املصرف تستوفى مقابل خدماته؛ وليست مقابل اإلقراض، ولم تؤل 

إلى إقراض بل قد ال تؤول إليه.
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تكرار العمولة مقابل جتديد اخلدمة :
طاملا ال يوجد إق��راض، فا مانع من استيفاء عمولة مكررة مقابل متديد أجل 
االعتماد لدورة مستندية جديدة )غالبًا ما تكون مدة كل اعتماد ثاثة أشهر(، 
وذلك برد العمولة إلى األصل العام الثابت الذي نهضت به األدلة، والذي يقضي 
االعتماد  أج��ل  أنَّ متديد  مقابل خدماته، كما  يأخذ  أْن  مقدم خدمة  ك��ل  بحق 
وكذا خطاب الضمان يحقق مصلحة مؤكدة للعميل؛ ألنه لو فرض أنَّ املصرف 
رفض متديد سريان خطاب االعتماد أو الضمان الصادر لصالح عميله، فإنَّ اجلهة 
العميل -إذا  ولرمبا ال يستطيع  معه،  تعاملها  لوقف  س��وف تضطر  معه  املتعاِقَدة 
لم يستعمل املستفيد االعتماد أثناء صاحيته- إمتام العملية، نظراً النتهاء مدة 
ف��إنَّ املصرف في ح��االت جتديد االعتماد بتمديد  اعتماده، وع��اوة على ذل��ك، 
أجله يقدم أعمااًل مبا يقوم به من مراسات جديدة مع املصرف اخلارجي املراسل، 
متامًا كما لو ألغي االعتماد األول بسبب العميل، ثم طالب بإنشاء اعتماد جديد 

لصاحله)1(.
نتائج البحث وتوصيته :

املهمات، والصاة والسام  الطاعات، وتكتمل  الذي بنعمته تتم  لله  احلمد 
ع��ل��ى ن��ب��ي��ه م��ح��م��د � رح��م��ة ال��ل��ه ل��ل��م��خ��ل��وق��ات، وع��ل��ى آل���ه وص��ح��ب��ه أصحاب 

الدرجات الرفيعات واملقامات.
)أواًل( نتائج البحث :

ل تاليًا أهم النتائج التي خلص إليها البحث : نسجِّ
واالعتماد  الضمان،  النقدي، وخطاب  السحب  العمولة على خدمات   -  1

)1( د. سامي حمود ، مرجع سابق ، )ص310( . الفتاوى الشرعية/ البنك اإلسامي األردن��ي ، مرجع 
سابق ،  )27/1( .
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املستندي، تستوفى بصفة ركيزة على األعمال املصاحبة للخدمة، ال على املداينة 
التي قد تؤول إليها.

ثابتة،  ون��ف��ق��ات��ه-  م��ج��ه��ودات��ه  –بسبب  امل��ص��رف  ال��ت��ي يحصلها  العمولة   - 2
ومرتبطة باملبلغ، وال صلة لها مبدة السداد.

3 - يجوز تكرار استيفاء العمولة بتجدد الطلب على اخلدمة.
4 - إلزام املصارف بالنفقات الفعلية على اخلدمات املصرفية قد يضطرها إلى 

إيقاف تلك اخلدمات، أو تقليلها إلى حدٍّ كبير.
5 - ينصبُّ تركيز الفقهاء املانعني من تقاضي األجر النسبي أو الزائد عن حد 
الكلفة الفعلية على أنَّ اخلدمة تنضوي على قرض أو تؤول إليه، ولم يأبهوا إلى 
أنَّ املجيزين يعترفون بأنَّ تركيبة اخلدمة تنطوي على قرض أو قد تؤدي إليه مآاًل، 

لكن لم تؤخذ العمولة عليه.
6 - حتديد كلف اخلدمات الفعلية أمٌر عسيٌر في عمل املصارف اإلسامية، 
خ��اص��ة م��ع اح���ت���دام اخل����اف ف��ي��م��ا يعتبر ك��ل��ف��ة م��ب��اش��رة وم���ا ال ي��ع��ت��ب��ر، وف���ي ضم 

املصروفات اإلدارية إلى تكلفة اخلدمة أو عدم ضمها.
)ثانيًا( توصية البحث :

د  تتعهَّ التأسيسي،  وعقدها  النظامية،  هويتها  بحسب  اإلسامية  امل��ص��ارف 
بااللتزام التام في جميع أعمالها بأحكام الشريعة اإلسامية، وب��أْن ال تخرج عن 
حدودها قيد شبر أو أقل من ذلك، وللتأكد من إحال ذلك النظام واقعًا عمليًا 
امل��ص��رف وأع��م��ال��ه، وللتحقق م��ن هويته وع��دم التنكر لها ول��و في  ف��ي تطبيقات 
بعض اجلزئيات تخضع ممارساتها لرقابة شرعية من قبل جهاز يضم في تكوينته 
كواكب علمية مضيئة، يهتدي املصرف بنور قراراتها إلى صراط األعمال املصرفية 

املستقيم، ويتجنَّب بفضل توجيهاتها وتعليماتها الوقوع في الربا أو شبهته.
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م، وانطاقًا من قاعدة )ال إنكار في مسائل اخلاف(،  لذا وبناًء على ما تقدَّ
وقاعدة )االجتهاد ال ُينقض باالجتهاد( - كون اخلاف في هذه املسألة من النوع 

ل عليه هاتني القاعدتني -، نوصي باآلتي :  الذي تتنزَّ
حتديد النطاق الذي ُيطبَّق فيه حكم املعيار، بأْن يكون مداه حيث ال يوجد 
ٌل ُيخالفه. لهيئات الرقابة الشرعية التابعة للمصارف اإلسامية حكم شرعي معلَّ

توضيحه :
امل��ص��ارف اإلس��ام��ي��ة عند تقاضي األج��ر على خ��دم��ات السحب  ينبغي على 
تقرره  مب��ا  تلتزم  أْن  املستندي،  واالع��ت��م��اد  الضمان،  وخ��ط��اب  بالبطاقة،  النقدي 
هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بناًء على دراس��ة فقهية متعمقة في ضوء الدليل 
والتعليل. وهذا املسلك استقينا مفهومه من الطريقة التي سلكتها املعايير احملاسبية 
في  اإلسامية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  الصادرة عن  اإلسامية 
معاجلتها لبعض أحكام العمليات املصرفية، ولتوضيح ذلك نسوق معاجلتني اثنتني 
ذكرتهما معايير احملاسبة حتت معيار احملاسبة املالية رقم )2( / املرابحة واملرابحة 

لآلمر بالشراء :
احلصول  احملتمل  وعنوانه )احلسم  البند )3/2/2(  في  املعيار  أورد  )أواًل( 

عليه بعد اقتناء املوجود(، ما نصه اآلتي:
أ( في احلاالت التي يحتمل أْن يحصل فيها املصرف على حسم على املوجود 
املتاح للبيع باملرابحة أو املرابحة لآلمر بالشراء عند توقيع العقد مع العميل، وحصل 
احلسم فعًا فيما بعد، ال يعتبر احلسم إي��راداً للمصرف، وتخفض تكلفة املوجود 
املبيع مببلغ احلسم، ويراعى أثر ذلك على أرباح الفترة احلالية واألرباح املؤجلة)1(.

البند )5/4( من معيار  الشرعية كما في  للمعايير  الشرعي  ال��ذي أخ��ذ املجلس  ال��رأي  )1( وه��ذا يوافق 
املرابحة لآلمر بالشراء .
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ب( أما في احلاالت التي ترى فيها هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أنَّ احلسم 
يعتبر إيراداً للمصرف، فإنه يعالج إيراداً للمصرف في قائمة الدخل.

)ثانيًا( جاء في البند )2/4/2/ب( ما يفيد أنَّ إثبات أرباح البيع املؤجل 
يتم باستخدام طريقتني :

1 - إثبات األرباح موزعة على الفترات املالية املستقبلية لفترة األجل. وهي 
ل تبنيها مجلس املعايير. الطريقة التي فضَّ

2 - إثبات األرباح عند تسلم األقساط –كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة 
الرقابة الشرعية أو كانت السلطات اإلشرافية تلزم بذلك.

ورأى املجلس بعد تفضيله للطريقة األولى أْن يتيح املجال للمصارف اإلسامية 
أو  للمصرف  الشرعية  الرقابة  هيئة  رأت  إذا  القسط  تسلم  عند  األرب���اح  إلث��ب��ات 
النظر  وجهات  م��راع��اًة الختاف  وذل��ك  بذلك،  تلزم  اإلشرافية  السلطات  كانت 
الفقهية بشأن توقيت إث��ب��ات األرب���اح. وف��ي مثل ه��ذا احل��ال��ة يحق لولي األم��ر أْن 
يختار أح��د األم��ور املختلف فيها على سبيل اإلل���زام. وناحظ أنَّ املجلس اعتبر 
هيئة الرقابة الشرعية مبثابة ولي أمر املصرف، وحكمها نافذ في حقه نفوذاً الزمًا، 

وأنها قبلته ووجهته إذا تشابكت عليها املسائل وتنازعت.   
وهكذا؛ نرجو أْن يكون هذا املسلك قوميًا، وأْن تأنس منه الندوة رشداً ينعكس 
على قرارها، وأْن ينشرح صدرها لألخذ به، ولعلَّ من نافلة القول أْن يشار إلى 
أنَّ هذا املسلك أنعم في إسباغ املرونة على أحكام الشريعة مبا يجعلها تتسع ملا 
درجت عليه املصارف اإلسامية في معاماتها، وكما قيل : “ إمنا العلم الرخصة 
��ا التشديد فيحسنه ك��لُّ أح��د “. على أن��ه ال ُينكر ما ل��ق��رارات ندوة  من ثقة، أمَّ
البركة من مكانة رفيعة بني املؤمترات واملجامع وال��ن��دوات، كيف وقد كانت وال 

تزال معتَبَراً يقوي الصلة بني واقع عمل املصارف اإلسامية وأحكام الشريعة.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
احلمد لله رب العاملني، والصاة والسام على أشرف املرسلني سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين، وبعد:
ف��ه��ذه ورق���ة م��ق��دم��ة إل���ى ن���دوة ال��ب��رك��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��ث��اث��ني ل��اق��ت��ص��اد اإلسامي، 

بعنوان: )وقف النقود، مخارج شرعية وضمانات( 
تشتمل الورقة على ثالثة مباحث:

األول: وقف النقود.
الثاني: املشاركات املترتبة على وقف النقود وأثرها على منع بيع الوقف.

الثالث: ضمانات مخاطر وقف النقود.
املبحث األول: وقف النقود

اختيار مصارف الوقف:
للوقف في تاريخنا اإلسامي دور ال يخفى في النهوض باألمة، ودوره اليوم في 

حاضرنا املعاصر يتوقف على اختيار مصارفه، وتطوير االستفادة منه.
لقد ك��ان في وق��ت من األوق���ات، ورمب��ا في بعض اجلهات ال ي��زال إل��ى اليوم، أن 
الله  بيوت  باعتبارها  املساجد،  بناء  إل��ى  ال��ن��اس موجهة  أح��ب��اس  م��ن  األك��ب��ر  النسبة 
تعالى، وتعارف الناس أنه ال شيء أفضل من التحبيس والصرف عليها، مهما كانت 
احلاجة  إلى التحبيس على غيرها في حياة الناس ُمِلّحة. ما من شك أن الوقف على 
ُيختلف  أن  ينبغي  ال  التي  الشرعية  احلقيقة  لكن  عظيم،  أج��ره  تعالى  الله  بيوت 
عليها، هي: أن الوقف يتفاوت فضله بتفاوت نفعه، وبتفاوت احلاجة إليه، فكلما 

اشتدت حاجة الناس إلى شيء، كانت الصدقة فيه أفضل واألجر عليه أعظم.
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فإذا لم يكن في البلد مساجد، كان بناؤها أفضل من غيرها، وإذا كانت في 
املساجد وفرة، والناس يعانون شدة في املسكن، أو في ماء الشرب، أو في التأهيل 
امل���اء للشرب،  ال����زواج، وت��وف��ي��ر  ل��ألس��ر وللمقبلني على  ب��ن��اء الشقق  امل��ه��ن��ي، ك��ان 
أفضل  أوطانهم  بناء  في  وليسهموا  أنفسهم،  حاجات  ليسدوا  الشباب  وتأهيل 
ور  م��ن بناء امل��س��اج��د، وق��د كانت أكثر أوق���اف أص��ح��اب رس��ول الله � ف��ي الدُّ
والقرابة، وعلى  الذرية  للغزو، وعلى  والعتاد، واخليل  الساح  واألرض��ني، وعلى 
السائل واحملروم، ألنها موضع احلاجة وقتها، ولم تكن على املساجد، مع حرصهم 
على اختيار أفضل وج��وه الصدقات، ف��دل ذل��ك على أن ما كانت حاجة الناس 
إليه أشد، كان األجر عليه أعظم، ففي الصحيح من حديث أنس في صدقة أبي 
طلحة، وقد سأل النبي � أن يختار له أفضل وجوه برها، قال �: ».. َأَرى َأْن 
ه، وفي حديث عمر   ْقَرِبنَي..« َفَقَسَمَها َأُبو َطْلَحَة ِفي َأَقاِرِبِه َوَبِني َعمِّ َعَلَها ِفي اأْلَ جَتْ
َقاِب  َق ِبَها ِفي اْلُفَقَراِء َوِفي اْلُقْرَبى َوِفي الرِّ في صدقته من أرض خيبر: ».. َوَتَصدَّ
ْيِف«)1(، واشترى عثمان » بئر رومة وجعلها  ِبيِل َوالضَّ َوِفي َسِبيِل الله َواْبِن السَّ

صدقة للغني والفقير وابن السبيل)2(، وتصدق أنس « بداره على ولده)3(.
اتباع سبيل األصحاب املتقدمني، في اختيار  إل��ى  اليوم   فما أح��وج املسلمني 
مصارف وقفهم وتوجيهها، إلى ما يخدم أمتهم ويخلصها من الهيمنة واملذلة، 
واجلهل والفقر، وذلك بأن يكون ألوقافهم مواطئ قدم في املؤسسات املؤثرة في 
اإللكترونية،  الصناعات  ومؤسسات  والتقنية  اإلعامية  كاملؤسسات  االقتصاد 
واالتصاالت واألقمار الصناعية، فاملال هو عصب احلياة، واملوجه لسياسات األمم 

إذا ما أحسنت االستفادة منه على وجه مشروع.

)1(  البخاري من حديث ابن عمر رقم: 2737.
)2(  سنن الترمذي حديث رقم 3699، وقال حسن صحيح غريب.

)3(  معرفة السنن واآلثار للبيهقي 3877، وانظر فتح الباري 407/5.
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الصناديق الوقفية:
اصُطلح على تسمية كل مال وقفي، ُيجمع لإلنفاق على مرفق من مرافق احلياة 
ًرا، بالصندوق الوقفي، فالصناديق الوقفية هي: أموال سائلة، أو في معناها،  َتبُرّ
كأسهم في شركات أموال، ُيخّصص كل منها للصرف على مشروع من مشاريع 
البر، ليتم استثمارها، والعمل على تطويرها وتنميتها، ألن اإلنفاق على املشاريع 
املوقوف عليها لن يكون من أصل مال الوقف، وإمنا من ريعه، حتى ال يفنى الوقف 

باإلنفاق.
إذ  الراغبني في الصدقات اجلارية،  الوقفية املهمة على  وقد سهلت الصناديق 
ال يتطلب األم��ر ممن يريد أن تكون له صدقة جارية، في معهد علمي مثا، أو 
مستشفى � أن ميلك مئات اآلالف ليؤسس املعهد أو يجهز املستشفى، بل يقدر 
على أن يسهم في ذلك من خال الصناديق، بشراء قسيمة، ولو بعشرة دينارات، 

فيشترك في تسبيل املرفق الواحد ألف مشارك.
كما أنها تفتح املجال واسعا لتوجيه الناس إلى وجوه جديدة من الوقف نافعة، 
وإل��ى وج��وه ج��دي��دة الستثماره، ل��م تكن م��ن قبل، فتتأسس ب��ه امل��راك��ز التجارية 
وشركات األموال، ومُتلك األسهم في شركات االتصاالت والتقنيات والصناعات 

احلديثة.
حكم وقف النقود:

على الرغم من أن كثيرا من الفقهاء ال يجوزون وقف ما ال ميكن االنتفاع به 
إال بإتاف عينه، كالطعام والنقود، فإن طائفة من الفقهاء من املالكية واحلنفية 
واحلنابلة جوزوا وقف النقود على وجه ال يؤدي إلى ذهاب عينها، وذلك بتسليفها، 

أو إعطائها ملن يعمل بها قراضا، والتصدِق بريعها.
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ورمب��ا ص��ار وق��ف النقود في العصر احلاضر أنفَع من وق��ف العقارات واألماك 
األخرى، فوقف الدابة أو السيارة يصلح للركوب ال لغيره، واملشفى يصلح للدواء 
للزراعة أو إلعمارها،  العلم والسكنى، واألرض  وال��زواي��ا إلق��راء  املرضى،  وع��اج 
ووقف النقود يأتي على ذلك كله، فتزرع به األرض، وتعمر به الزوايا، وتؤسس 
ب��ه امل��ش��اف��ي ودور ال��ع��ل��م، ويعمر ب��ه اخل���ارب م��ن ع��ق��ار ال��وق��ف، ويحيى ب��ه الدامر 
م��ن األرض، ومت���ول ب��ه م��راك��ز التسويق وش��رك��ات األم����وال، وت��ش��ت��رى ب��ه األسهم 
في الشركات التجارية واملؤسسات، وتباع كلما وجد في بيعها ريع يعود على 

الوقف.
 إذا فالنقود املوقوفة ميكن أن تستثمر على وجوه كثيرة لصالح الوقف، ويكون 
م��ا س��واه��ا من  م��ن وق��ف  املتنوعة األغ���راض، أنفع  الوقفية  وقفها ضمن الصناديق 
مفتوحة،  وقفية  ف��ي صناديق  املوقوفة  النقود  واخل��دم��ات، ألن  واملباني  ال��ع��ق��ارات 
ميكن توظيفها في شراء أصول وعقارات وسلع وأنشطة متعددة، وال يعكر عليها 
بيع األصول التي اشتريت بها، ألن تلك األعيان ليست وقفا، وإمنا الوقف هو املال 

الذي استثمر فيها، واشتريت به.
قال بجواز وقف النقود من احلنفية ُزفر وتلميذه محمد بن عبد الله األنصاري، 
شيخ البخاري، وترجم البخاري لوقف النقود: باب وقف الدواب والُكراع والعروض 
والصامت، وذكر عن الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى 

غام له تاجر يتجر بها، أنه يجعل ربحه صدقة للمساكني واألقربني)1(.
ق��ال اب��ن عابدين عند ذك��ر رواي��ة األن��ص��اري عن شيخه زف��ر في وق��ف النقود: 

وِم، ِلَتَعاُرِفِه ِعْنَدُهْم)2(. َوَعَلْيَها اْلَعَمُل اْلَيْوَم ِفي ِبَاِد الرُّ

)1(  البخاري كتاب الوصايا حديث رقم: 2623.  
)2(  رد احملتار 608/3.    
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��ِة َوَغ��ْي��ِرَه��ا ِف��ي َوْقِف  وِم��يَّ َعاُمُل ِف��ي َزَم��اِن��َن��ا ِف��ي اْل��ِب��َاِد ال��رُّ ثم أض��اف: َومَلَّ��ا َج��َرى التَّ
ٍد امْلُْفَتى ِبِه ِفي َوْقِف ُكلِّ َمْنُقوٍل ِفيِه َتَعاُمٌل،  َت َقْوِل ُمَحمَّ َناِنيِر َدَخَلْت حَتْ َراِهِم َوالدَّ الدَّ
َماِم  َكَما اَل َيْخَفى؛ َفَا َيْحَتاُج َعَلى َهَذا إَلى َتْخِصيِص اْلَقْوِل ِبَجَواِز َوْقِفَها مِبَْذَهِب اإْلِ
، وقد أفتى صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خافا،  ْنَصاِريِّ ُزَفَر ِمْن ِرَواَي��ِة اأْلَ
ْم الرملي ع��دم اخل��اف ال��ذي ذك��ره اب��ن عابدين، وتكلم في صحة نسبة  ول��م ُيَسِلّ

القول بوقفها حملمد، لكن قال: إذا حكم بوقفها حاكم ارتفع اخلاف)1(.
ونصوص املالكية في جواز وقف النقود لانتفاع بها في السلف ورد مثلها، 
َفَلْو َأنَّ َرُج��ًا َحَبَس ِماَئَة ِديَناٍر   � َل��ُه  َأْو ِقيَل   � مِلَ��اِل��ٍك:  ُقْلُت  صريحة، ففي املدونة: 
وَنَها َعَلى َذِلَك، َجَعَلَها َحْبًسا، َهْل َتَرى ِفيَها َزَكاًة؟  اَس َوَيُردُّ ُفَها النَّ َمْوُقوَفًة ُيَسلِّ

َفَقاَل : َنَعْم َأَرى ِفيَها َزَكاًة)2(.
وم��ث��ل ال��ن��ق��ود م��ا ش��اب��ه��ه��ا م��ن ال��ط��ع��ام ون��ح��وه ي��ج��وز وق��ف��ه للسلف ورد مثله 
َعاِم  ُي��ْع��َرُف ِبَعْيِنِه َكالطَّ عندهم، ق��ال اخل��رش��ي: ُث��مَّ إنَّ امْلَ��ْذَه��َب َج���َواُز َوْق���ِف َم��ا اَل 
َواِز  ِباجْلَ اْلَقْوَل  َما َحَكى  َبْعَد  َفِإنَُّه  اِمِل،  الشَّ ُيِفيُدُه َكَاُم  َراِهِم، َكَما  َوالدَّ َناِنيِر  َوالدَّ
َقْوُل  ِة  حَّ ِللصِّ َوَي��ُدلُّ  اِل،  ْق��وَ اأْلَ َأْضَعُف  ِبامْلَْنِع  َواْلَقْوُل  ِبِقيِل،  ِباْلَكَراَهِة  اْلَقْوَل  َحَكى 
املالكية لوقف  َلِف)3(، وجتويز  ِللسَّ ُوِقَفْت   ٌ َع��نيْ َيْت  َوُزكِّ َكاِة:  الزَّ َب��اِب  ِفي  امْلَُؤلِِّف 

النقود مفرع عندهم على أن رد املثل يقوم مقام العني كما يأتي.
وجواز وقف النقود وجه عند احلنابلة، اختاره ابن تيمية، قال في اإلنصاف: 
ِبِه  َيْعِني  اْخ��َت��اَرُه َشْيُخَنا،  َوَن��ْح��ِوِه،  اْل��َق��ْرِض  ِبَها ِفي  َفُيْنَتَفُع  َراِه��ِم،  ال��دَّ َوْق��ُف  َيِصحُّ 

ُه)4(. يِن َرِحَمُه اللَّ ْيَخ َتِقيَّ الدِّ الشَّ
)1(  رد احملتار 363/4.
)2(  املدونة 343/1 .

)3(  انظر شرح مختصر خليل 80/7، والشرح الكبير 77/4.
)4(  اإلنصاف 11/7، انظر املغني 640/5.
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وي��دل جل��واز وق��ف النقود عموم حديث النبي � فيما ينتفع به امليت بعد 
موته: أو صدقة جارية)1(، وم��ا ج��اء في وق��ف خالد بن الوليد » ألدرع���ه، ففي 
الصحيح من حديث أبي هريرة ، عن النبي �  .. وأما خالد فإنكم تظلمون 

خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)2(.
مثلها،  منقولة  أم��وال  والنقود  منقولة، صح حتبيسها،  أم��وال  والعتاد  واألدرع 
فيصح حتبيسها قياسا عليها، وألن رد املثل في النقود املوقوفة يقوم مقام األصل، 
وذل��ك ألن النقود ال تتعني بالتعيني عند احلنفية واملالكية، قال ابن عابدين: إنَّ 
ْعِينِي، َفِهَي َوِإْن َكاَنْت اَل ُيْنَتَفُع ِبَها َمَع َبَقاِء َعْيِنَها، َلِكْن َبَدلَُها  ُ ِبالتَّ َراِهَم اَل َتَتَعنيَّ الدَّ

ِنَها، َفَكَأنََّها َباِقَيٌة)3(. َقاِئٌم َمَقاَمَها ِلَعَدِم َتَعيُّ
بالتعيني في غير الصرف وال��ك��راء، ألنها  النقود ال تتعني  املالكية أيضا  وعند 
من املثليات، واملثليات تدخل في الذمة، وال تقصد أعيانها، بل يحصل الغرض 
منها بأي قدر منها، قالوا: ويدل لذلك أنه لو َغَصب أحد دينارا، ال يتعني على 

الغاصب رّده بخصوصه، بل تبرأ الذمة منه بدينار من جنسه)4(. 
ِبِهَما  امْلَُعاَمَلُة  َتَقُع  َ���ا  َوِإمنَّ ْعِينِي،  ِبالتَّ  ُ َيَتَعنيَّ اَل  ِعْنَدَنا  ْقَدْيِن  النَّ ِف��ي  القرافي:  ق��ال 
ُق ِبَها  َراِهِم اَل َتَتَعلَّ َناِنيِر َوالدَّ َل َذِلَك َأْصَحاُبَنا ِبَأنَّ ُخُصوصياِت الدَّ ، َوَعلَّ مَمِ َعَلى الذِّ
َا َيْعَتِبُر َما ِفيِه َنَظٌر  ْرِع إمنَّ ْرِع، َفِإنَّ َصاِحَب الشَّ ْغَراُض، َفَسَقَط اْعِتَباُرَها ِفي َنَظِر الشَّ اأْلَ

َصِحيٌح)5(.

)1(  جزء من حديث أبي هريرة خرجه مسلم رقم: 4310.
)2(  البخاري حديث رقم: 1399.

)3(  رد احملتار 364/4.
)4(  انظر الفروق 255/3، 258، ومواهب اجلليل 328/4

)5(  انظر الفروق 135/2.
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وذك��ر العقباني ف��ي لباب اللباب أن��ه ل��م يحفظ خافا ف��ي أن م��ا ف��ي ال��ذم��ة ال 
يتعني، حيث قال: لم يقل أحد أن من عليه دين يبرأ منه بغصب الغاصب له، 
حتى لو صرح الغاصب أنه إمنا غصب ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عني 

ما غصب، ويبقى الدين في الذمة)1(.

)1(  انظر إيضاح املسالك قاعدة رقم: 91  مافي الذمة هل يتعني أو ال.
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 املبحث الثاني 
 املشاركات املترتبة على وقف النقود 

وأثرها على منع بيع الوقف

ما يحصل في املشاركات من معاوضة ضمنية وتخارج: 
ف��ي نشاطات مالية أخ��رى مع  امل��ض��ارب��ة، أو  ف��ي عقود  النقود بتوظيفها  وق��ف 
الغير، وكلك وقف األسهم في نشاطات جتارية مشتركة، وتصكيك سندات في 
مشاريع وقفية على وجه املضاربة، كل هذا في الظاهر مبادلة ضمنية، وتداخل بني 
حصص الوقف وحصص امللكية اخلاصة، يصير كل طرف فيها في حكم املعاوض 
فيما هو ملك له من احلصص الشائعة، بحصص غيره، ال حتصل له املشاركة وال 
تتم إال بها، إذ من املعلوم أن شركة العقد في الفقه اإلسامي تقوم على اختاط 
��ول يده في مال  مال الشركاء، الذي يحصل معه إذن ضمني لكل شريك بأن جَتُ
الشركة، إما ألن الشريك كالوكيل، من جهة أنه يأذن لشريكه في أن يتصرف 
في ماله، وإما ألنه كالبائع ألبعاض نصيبه بأبعاض نصيب شريكه، ليكون جوالن 
يده مشروعا، وفي ذلك يقول ابن عرفة: الشركة بيع ماِلٍك ُكُلّ بعضه ببعِض ُكلِّ 
اآلخر، موجٌب صحة تصرفهما في اجلميع، قال شارحه الرصاع: بل هي معاوضة 

قارنتها وكالة، أي أن كل واحد وّكل صاحبه بتصرفه في ملكه)1(.
ب��ال��ت��خ��ارج لصالح الوقف  ال��وق��ف تنتهي ف��ي نهاية األم���ر  ث��م إن امل��ش��ارك��ة م��ع 
وخروج شريكه، وقد تنتهي بالتخارج لغير صالح الوقف، فما مدى تأثير كل من 
املبادلة الضمنية حلصة الوقف مع غيره ومدى تأثير التخارج احلاصل من املشاركة � 

)1(  شرح حدود بن عرفة 431/2، 433، والشرح الكبير 348/3.
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على التعدي على حرمة الوقف، الذي من خصائصه أنه ال يباع، وال تنقل ملكيته 
للغير؟ 

أوال: املبادلة الضمنية:
املبادلة الضمنية، أو التداول الضمني، احلاصل من املشاركات ال تأثير له في 

اإلخال مبنع نقل ملكية الوقف، وذلك ملا يأتي:
1 � ات��ف��ق ال��ف��ق��ه��اء ع��ل��ى ج���واز قسمة ال��وق��ف امل��ش��ت��رك، ح��ت��ى ع��ل��ى ال��ق��ول بأن 
القسمة بيع من البيوع، وأن كل شريك في القسمة يبيع حصته بحصة شريكه، 
ألن البيع ال��ذي ورد النهي عنه في أم��اك الوقف، هو ما كانت العني فيه معينة 

للبيع مقصودة به، وال يدخل فيه الوقف املشترك القابل للقسمة.
� ال املعروض  � أي للبيع  اب��ن عرفة: املمنوع من بيع الوقف ما ك��ان معينا  ق��ال 
التعليل يتمشى على ما  للقسم، ألن��ه ك��امل��أذون في بيعه من محبِّسه)1(، وه��ذا 

انفرد به املالكية من أنه يجوز للواقف أن يأذن في بيع الوقف.
 � � أي في الوقف  قال الشيخ خليل في املختصر في باب الوقف: وال يشترط 
التنجيز وال التأبيد)2(، وقال ابن شاس: وال يشترط فيه التأبيد، بل لو قال � أي 
الواقف � على أن من احتاج منهم باع، أو أن العني احملبسة تصير آلخرهم ملكا، 

بع الشرط)3(.  صح، واتُّ
2 � ميكن تخريج املبادلة الضمنية، احلاصلة من املشاركة في الوقف على وقف 

املشاع � الذي ال يقبل الَقْسم � إذا كان على الشيوع بني الشركاء. 
فإنه يجوز عند جمهور أهل العلم وقف جزء مشترك، من عقار مشاع مع الغير 

)1(  مواهب اجلليل 19/6، وحاشية البناني على الزرقاني 74/4، وحاشية الدسوقي 76/4.
)2(  مختصر خليل مع شرحه التاج واإلكليل 648/7.

)3(  عقد اجلواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة 40/3، والتاج واإلكليل على مختصر خليل 648/7.
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لم يقسم، ملا صح أن عمر »: ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله 
� فقال : يا رسول الله إني أصبت ماال لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب 

به إلى الله عز و جل، فقال: حبِّس األصل وسبل الثمرة)1(.
وبصحة وقف املشاع الذي ال يقبل القسمة يقول جمهور الفقهاء من احلنفية 
الكمال:  ش��ارح��ه  م��ع  الهداية  ف��ي  املرغيناني  ق��ال  واحلنابلة،  والشافعية  واملالكية 
ٌد: اَل َي��ُج��وُز.. َوَه��َذا ِفيَما  َوَوْق��ُف امْلُ��َش��اِع َجاِئٌز ِعْنَد َأِب��ي ُيوُسَف ... َوَق��اَل ُمَحمَّ
ٍد  ُمَحمَّ ِعْنَد  ُيوِع  الشُّ َمَع  َفَيُجوُز  اْلِقْسَمَة  َيْحَتِمُل  اَل  ِفيَما  ��ا  َوَأمَّ اْلِقْسَمَة،  َيْحَتِمُل 
وق��ال احلطاب في مواهب اجلليل: ويجوز  َوامْلَْقَبَرِة)2(،  امْلَ��ْس��ِج��ِد  ِف��ي  إالَّ  َأْي��ًض��ا.. 
وقف العقار، سواء كان شائعا، كما لو وقف نصف دار، أو غير شائع)3(، وفي 
اجلواز  األول:  أق���وال؛  ثاثة  املشاع  في حتبيس  عرفة  اب��ن  ل  البناني: حصَّ حاشية 
مطلقا في ظاهر املدونة، وظاهر سماع ابن القاسم، ونصُّ ابن َزرب، والثاني: وقفه 
على إذن شريكه فيما ال ينقسم، فإن أذن له صح، وإن لم يأذن له بطل، الّلخمي: 
على املذهب، والثالث: يجوز مطلقا، ويجعل حلظ احلبس مما ال ينقسم في مثل 

ما حبس فيه)4(.
 وفي مغني احملتاج: ويصح... وقف مشاع من عقار أو منقول)5(.

وقال ابن قدامة في املغني: يصح وقف املشاع، ... ويجبر الواقف على القسمة 
إن أرادها الشريك، وكان العقار يقبل القسمة، رفعا للضرر عن الشريك، حتى 

يتميز حقه من حق الواقف)6( .

)1(  اللفظ للبيهقي في السنن الكبرى: 126/6، وأصل احلديث في البخاري رقم: 2737.
)2(  فتح القدير 425/5.

)3(  مواهب اجلليل18/6.
)4(  حاشية البناني على شرح الزرقاني 74/4.

)5(  مغني احملتاج 542/2.
)6(  املغنى 643/5. 



 -335 -

بحوث ندوة البركة 33

فقد رأينا اتفاق جمهور الفقهاء على جواز وقف املشاع الذي ال يقبل القسمة، 
وهو مع الشيوع ال بد أن توجد فيه املبادلة الضمنية في ظاهر احل��ال، ألن قسمة 
االنتفاع به بني الوقف وغيره تكون قسمة اغتال وُمَهاَيَأِة، عند احلنفية واملالكية، 

مبعنى أن ينتفع املوقوف عليهم باملشاع زمنا، وينتفع به غيرهم زمنا آخر)1(.
فمثا لو كانت دار ال تنقسم حبس جزء منها مشاعا على إمام املسجد، وجزء 
منها ِملك للغير، فإنها تكون مسكونة من قبل الوقف حينا، ومن قبل املالك حينا 
ي��ده في  آخ��ر، حسب حصصهما. فلم يعّدوا اإلذن للشريك باالنتفاع وج��والن 
حصة الوقف مانعا من الوقف، وال ناقا مللكيته، وَمنُع احلنفية وقف املشاع الذي 
ال��ص��ورة، ألن قسمة  إمن��ا هو لقبح  ال يقبل القسمة في املسجد واملقبرة بخاصة، 
إل��ى أن ُيصلى في املسجد عاما، ويكون إسطبا عاما آخر  ت��ؤدي  املهايأة فيهما 
مثا، أو يدفن في املقبرة سنة، وحُترث للزراعة سنة أخرى، قال الكمال بن الُهمام 
ال��ذي ال يقبل القسمة في املسجد واملقبرة  في التعليل لعدم ج��واز وق��ف املشاع 
بخصوصهما: ألن املهايأة فيهما في غاية القبح، بأن يقبر فيه املوتى سنة، ويزرع 

سنة، ويصلى فيه في وقت، ويتخذ إسطبا في وقت)2(.
وامل��ال��ك��ي��ة أي��ض��ا ي��واف��ق��ون احل��ن��ف��ي��ة ع��ل��ى أن ق��س��م��ة ال��وق��ف امل��ش��اع ت��ك��ون بني 
املستحقني قسمة مهايأة واغتال وانتفاع، ال قسمة بت،  فتقسم أصول األراضي 
والبيوت، بحيث ينتفع كل واحد من املوقوف عليه بجهة منها قسمة مهايأة)3(، 
وهي كما يقول ابن عرفة: اْخِتَصاُص ُكلِّ َشِريٍك مِبُْشَتَرٍك ِفيِه َعْن َشِريِكِه، َزَمًنا 

ٍد)4(. ِحٍد َأْو ُمَتَعدِّ ًنا، ِمْن ُمتَّ ُمَعيَّ

)1(  انظر حاشية ابن عابدين 353/4، وشرح البهجة على التحفة 239/2. 
)2(  فتح القدير 426/5.

)3(  انظر البهجة على التحفة للتسولي 239/2.  
)4(  شرح مختصر خليل للخرشي 184/6.   
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ال��ذي ال يقبل القسمة يباع، ويجعل ما ينوب الوقف  وعند احلنابلة، املشاع 
في وقف مثله، قال ابن قدامة: فإن كان العقار ال يقبل القسمة فإنه يباع، ويجعل 

ثمُن ما ينوب الوقف في وقف مثله)1(. 
فقد ال حظنا أن الفقهاء جعلوا املبادلة الضمنية التي حتصل من قسمة املهايأة 
في الوقف املشاع كالعدم، ولم يرتبوا عليها أث��را، فلم يعّدوا الشيوع في الوقف 

وجوالن اليد من الشركاء ناقا للملكية التي تفسد الوقف.
3 � ميكن عّد ما يظهر من املبادلة الضمنية في مشاركات الوقف غير ُمخل ببيع 
الوقف، تخريجا على قاعدة يذكرها املالكية في كتبهم: إن من خير بني شيئني 
فاختار أحَدهما، هل ُيعد كاملتنِقل، أو ال يعد متنقا، وكأنه ما اختار قط غير 

ذلك الشيء؟)2(. 
ج الشركة في الوقف ووقف املشاع على الشق الثاني من القاعدة، وهو  فُتخرَّ
أن املخير بني الشيئني ال يعد متنقا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء الذي 

اختاره، ولهذا التفريع في كون املخير غير متنقل نظائر، منها: 
�  أنهم جوزوا بيع بستان مثمر، يستثني منه البائع خمس نخات مثمرات، 
لم يعدوا فيه املخير كاملتنقل، وإال المتنعت الصورة، ملا فيها من بيع الطعام قبل 
قبضه، على حني أنهم فرعوا على الوجه األول من القاعدة املخير كاملتنقل مْنع بيع 
ثَمر نخلة على اللزوم من نخلتني، يختارها املشتري، وبيع صبرة من طعام على 
اللزوم من صبرتني يختارها املشتري، فمنعوا الصورتني وع��دوا املشترَي متنقا، 
وكأنه اختار كل واح��دة من النخلتني أو الصبرتني أّوال، ثم اختار غيرها، فصار 

)1(  املغنى 643،644/5.   
)2(  إيضاح املسالك إلى قواعد اإلم��ام مالك ص 156، قاعدة 101، واإلسعاف بالطلب مختصر املنهج 

املنتخب ص 135.   
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قبل  الطعام  بيع  إل��ى  ي��ؤدي  مم��ا  قبضها،  قبل  غيره  بحصة  كالبائع حلصته  بتنقله 
قبضه.

فعدوا املخير كاملتنقل في مسألة بيع النخلة من نخلتني، ولم َيعّدوه كاملتنقل 
في مسألة استثناء البائع نخلة من بستانه، وذلك لقوة اجتاه إرادة البائع إلى ما يقع 
عليه االستثناء، ملعرفته ببستانه، ووقف املشاع ميكن بناؤه أيضا على عدم التنقل، 

فا يعد الشيوع فيه تنقا ضمنيا، ألن الوقف بطبيعته ال يقبل التنقل.
ثانيا: التخارج: 

امل��ال الوقفي في  االستفادة من وق��ف النقود على وج��ه فعال يتطلب توظيف 
مشاريع استثمارية واسعة، تقوم على املشاركات مع الغير، ومشاركاُت الوقف مع 
الغير، سواء كانت في صورة أسهم وقفية في مؤسسات مالية، أو في مشاركات 
أخرى ببيع وشراء أعيان وعروض، يرد عليها في نهاية األمر ما يحصل من تصفية 
وتخارج بني الوقف وغيره بسبب املشاركة وهذا يخل بحرمة بيع الوقفة واملعاوضة 

عليه، فما املخرج من هذا اإلشكال؟
اخلروج من إشكال بيع الوقف الذي هو من لوازم املشاركات مع الوقف يكون 
املستهدفة  النقود هي  بأن تكون  الوقفية،  النقود، والصناديق  إلى وقف  بالتوجه 
بالوقف، ثم يتم توظيفها في املشاركات املتاحة، وفي شراء األسهم املباحة بأنواعها 
املختلفة، فإن هذا يعطي مرونة وسهولة غير محدودة بالبيع والشراء، ونقل امللكية 
لاستثمارات الوقفية، فا يبقى معه إشكال عندما تدع احلاجة إلى التخارج وبيع 
حصص ال��وق��ف، ألن م��ا اشتريت ب��ه النقود م��ن أس��ه��م، أو م��ع��دات وع���روض، ال 
يكون حينها هو الشيء املوقوف، وإمنا املوقوف هو النقد الذي اشتريت به هذه 
األسهم والعروض، فتصير النقود هي األصول الثابتة، وما نتج عنها من ريع ببيع 

ما استثمرت فيه النقود، هو الذي يصرف في وجوه الوقف.
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 املبحث الثالث 
ضمانات املخاطر في وقف النقود

الضمان في عقود األمانة:
الوجوه التي يدار بها استثمار النقود املوقوفة ترجع في مجملها إلى املشاركة، 
أو املضاربة، أو الوكالة، وكل هذه الثاثة عقود أمانة، ال يضمن فيها القابض رأس 
املال، شريكا كان أو وكيا، ألنه مؤمتن، قابض للمال بإذن ربه، فهو أمني، واألمانة 

تنافي الضمان.
لكن هذه األموال الوقفية املستثمرة لدى من ال يلزمه ضمان اخلسران، عرضة 
ملواجهة مخاطر ائتمان وديون، تباع فيها املنافع أو األعيان باآلجل، ومخاطر تقّلب 
السوق، وأخ��رى تتعلق بفساد ال��ذمم، من الوكيل على إدارة الوقف، أو الشريك 
له، وهذا من شأنه أن يكون مدعاة إلى عزوف الناس عن املشاركة في هذا النوع 
االحترازية عند  التدابير  اتخاذ مجموعة من  البحث عن  ينبغي  لذا  الوقف،  من 
التعاقد على استثمار مال الوقف أو إدارته، للتقليل من املخاطر ما أمكن، حتى 
ال يفقد الناس الثقة في أوقافهم، وهذا ال يعني نفي املخاطر نفيا مطلقا بالكلية، 
فإن هناك قدرا من املخاطر والتبعات البد أن يكون مقبوال، بل أحيانا ال يطيب 
النبي � عن رب��ح ما لم  الربا إال معه، ولذلك نهى  الكسب ويبتعد عن دائ��رة 
يضمن)1(، وبنيَّ أن اخلراج بالضمان)2(، ومع ذلك فإن العمل على التحوط من 
املخاطر وإعطائها قدرا كبيرا من األهمية مطلوب، ولهذا التحوط أصل شرعي في 
البعد عما تكون مخاطره االئتمانية عالية، كالنهي عن بيع الديون، وعقود الغرر، 

)1(  الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، حديث رقم: 1234، 535/3 وقال: حسن صحيح.
)2( الترمذي من حديث عائشة مرفوعا رقم: 582/1285،3 وقال حسن صحيح.
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ومن أجل ذلك أيضا شرعت عقود توثق مكملة كالرهن والكفالة، تخفف آثار 
مخاطرة الديون.

وعليه فإن هناك ضمانات مقبولة شرعا، وضمانات غير مقبولة، ومن الضمانات 
غير املقبولة:

اشتراط الضمان على املقارض والشريك:
ال  أن��ه  على  واحلنابلة،  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  اتفق جمهور 
يجوز اشتراط ضمان املال على عامل القراض والشريك، ألن شرط الضمان على 
ي��ُد أمانة ش��رط يناقض مقتضى العقد، إال أن��ه عند غير املالكية إن وقع  من ي��ده 
املالكية يكون  العقد، وعند  ب��ه، ويصح  ف��ا يعمل  ال��ش��رط،  َيبُطل  ال��ش��رط  ه��ذا 
العقد فاسدا، فإذا لم يبدأ العامل العمل في القراض، ُرّد املال لصاحبه، وانفسخ 
العقد، ألن القراض من العقود اجلائزة، التي ال تلزم إال بالعمل، وإذا اُطلع على هذا 
الشرط بعد بدأ العمل، فإن العامل ُيعطى من الربح قراض مثله، إن حصل ربح، 
وإن حصلت خسارة، فا شيء له، والشرط باطل، فا يتحمل عامل القراض من 

اخلسارة شيئا)1(.
ال��وج��وه التي تقلل م��ن تعريض  لكن ميكن االس��ت��ف��ادة مم��ا ذك��ره الفقهاء، م��ن 
رأس مال الشريك للخسارة، بوسائل أخرى، غير اشتراط الضمان، وهي وسائل 
وإن كانت ال ُتبعد كل احتماالت املخاطر، فإنها تقلل منها إلى حد كبير، وهذه 

الوجوه تدخل حتت ما ميكن أن نسميه: الضمانات املقبولة.

)1( انظر حاشية ابن عابدين 647/5، والشرح الكبير520/3، ومغني احملتاج 430/2،  واملغني 73/5.
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الضمانات املقبولة للحفاظ على مال الوقف:
1 � اختيار إدارة الوقف:

ونظارته، فحسن  إدارت��ه  القائمني على  تبدأ من  الوقف  احلفاظ على  ضمانات 
اختيارهم القائم على الكفاية واخلبرة واألمانة والديانة وعلى تزكية السر الفاحصة 
املتعّددة من أهل الدين والصيانة هو املؤشر األول الواعد بالنجاح واخلطوة األولى في 
االجتاه الصحيح، قال تعالى:} اجعلنى على َخَزاِئِن األرض ِإّنى َحِفيٌظ َعِليٌم{)1(، 
وكذلك فإن الذي يدير أموال الوقف هو مبنزلة الناظر عن الوقف، ومبنزلة الوكيل 
الذي يقوم مبصالح الغير، ومن املعلوم أن الناظر أو الوكيل تصرفه مقيد باملصلحة، 
ومعزول عن كل ما فيه إضرار، فاإلدارة أو النظارة مطالبة شرعا بأن تبذل جهدها، و 

تعمل ما في وسعها لرعاية الوقف، وإصاحه على أفضل الوجوه املمكنة.
فمال الوقف ينبغي أن يكون حرص ناظره الذي يديره عليه أشدَّ من حرصه 
على مال نفسه، فقد يتردد صاحب املال في جدوى مشروع يدخل فيه مبال من 
املخاطرة  فيه كبيرة، ثم يتحمل  املخاطرة  أو ألن  ع��دم ج���دواه،  عنده، الحتمال 
لنفسه، ويغّلب الدخول فيه، لكن إن فعل ذلك في مال الوقف مع هذا التردد في 

اجلدوى، واحتمل املخاطرة الكبيرة، كان ضامنا ملال الوقف إن ضيعه. 
املرتهن  وال  اليتيم،  م��ال  على  الوصي  من مسؤولية  بأقل  فليست مسؤوليته   
ال���دار، ول��م يكرها لصالح  ف��إن املرتهن عند املالكية: إذا ت��رك ك��راء  ال��ره��ن،  على 
الراهن حتى حل األجل، ولكرائها خطب وبال، يكون ضامنا ملا ضّيع من الكراء، 
وكذلك الوصي على ريع اليتيم، إذا عّطله عن الكراء مع إمكانه، أو َتَرَك جنات 
ت��ب��ّورت ويِبست، يكون ضامنا، وذل��ك بناء على  احملجور وك��روم��ه وأرض��ه حتى 

)1( يوسف آية 55.
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قاعدة الترك كالفعل، قال املَّقري: الصحيح أن الكف فعل، وبه ُكلفنا في النهي، 
عند احملققني)1(، ويدل لهذه القاعدة الترك كالفعل ما جاء في الصحيح عن النبي 
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم؛ َرُجٌل  ُمُهْم الله َواَل َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َواَل ُيَزكِّ � .. َثاَثٌة ال ُيَكلِّ
ِبيِل …)2(، ألنه مبنعه يعرضه للتلف، قال  َنُع ِمْنُه اْبَن السَّ َعَلى َفْضِل َماٍء ِبَطِريٍق، مَيْ

القاضي عياض: وهو في تعريضه يشبه قاتله)3( .
ول��ي��س معنى ح��رص ال��ن��ظ��ارة على م��ال ال��وق��ف أن��ه ال ح��ق لها ف��ي األج���ر نظير 
اإلدارة، وال ترك العدل مع املستثمر، بحجبه عما يستحقه، فقد قال عمر  في 
ٍل)4(.  صدقته: ال ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها َأْن َيْأُكَل ِمْنَها ِبامْلَْعُروِف َوُيْطِعَم َغْيَر ُمَتَموِّ

2 � التطوع بالضمان بعد العقد:
جوز بعض علماء املالكية للمقارض أن يتطوع بضمان رٍأس مال القراض عند 
حدوث خسارة، وذلك بناء على قاعدة: امللحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو 
إنشاء ثان؟)5(، وقاعدة: اشتراط ما يوجب احلكم خافه مما ال يقتضي فسادا هل 
يعتبر أم ال؟)6( قال ابن َزرب: إذا التزم عامل القراض الضمان طائعا بعد أن شرع 

في العمل فما يبعد أن يلزمه، وصحح ذلك ابن عتاب)7(.
وقال في مواهب اجلليل عن املتيطي: لو تطوع العامل بضمان املال، ففي صحة 
القراض خاف بني الشيوخ، فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح، وحكى إجازته 

عن شيخه مطّرف)8(.
)1( ايضاح املسالك إلى قواعد اإلمام مالك قاعدة 31، ص 82.

)2( البخاري من حديث أبي هريرة رقم: 2476 .
)3( إكمال املعلم 384/1، ومواهب اجلليل 225/3 .

)4( البخاري حديث رقم: 2737.
)5( إيضاح املسالك ص 108 ، قاعدة 58.
)6( إيضاح املسالك ص 128 ، قاعدة 79.

)7( إيضاح املسالك قاعدة 79 ص 125.
)8( مواهب اجلليل 360/5، والشرح الكبير 520/3.
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3 � اشتراط ضمان التعدي:
املالكية ألح��د األط��راف في املشاركات، أن يشترط على الطرف اآلخر  ج��وز 

تقدمي رهن، أو كفيل، لضمان التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط.
قال الدسوقي: َفِإْن َدَفَع َربُّ امْلَاِل ِلْلَعاِمِل امْلَاَل َواْشَتَرَط َعَلْيِه َأْن َيْأِتَي َلُه ِبَضاِمٍن 
يِه، َفَا َيْفُسُد ِبَذِلَك، َوُهَو َجاِئٌز، َوِإْن َشَرَط َعَلْيِه َأْن َيْأِتَيُه  َيْضَمُنُه ِفيَما َيْتَلُف ِبَتَعدِّ

ِبَضاِمٍن َيْضَمُنُه ُمْطَلًقا، َأْي اَل ِبَقْيٍد، َكاَن اْلِقَراُض َفاِسًدا)1(.
ومنه أن يؤخذ صك )شيك( ضمانا من الشريك عما يقع منه من تقصير، أو عدم 
وفاء مبا اشُترط عليه، ويجب أن يكون الصك عند إدارة الوقف كالرهن، غير قابل 
للتصرف فيه، فهو رهن عما يثبت في الذمة مستقبا، والرهن عما يثبت في الذمة 
مستقبا جوزه املالكية، قال الدردير في الشرح الكبير عند قول املختصر: )واْرَتَهَن 
إْن َأْقَرَض(: َأْي َيُجوُز َوَيْلَزُم َعْقُد َرْهٍن ُيْقَبُض اآْلَن َعَلى َأْن ُيْقِرَضُه ِفي امْلُْسَتْقَبِل، َفِإَذا 

ِل ِمْن َغْيِر اْحِتَياٍج اِلْسِتْئَناِف َعْقٍد)2(. وَّ ْت َرهنيته ِبَقْبِضِه اأْلَ َأْقَرَضُه اْسَتَمرَّ
4 � عّد العامل متعديا عند بيعه بالدين:

إذا تعدى العامل، وب��اع بالدين، فاخلسارة عليه وح��ده، ألنه هو ال��ذي عرض 
املال للضياع، وبه قال املالكية والشافعية، واختلف احلنابلة في بيعه بالدين بغير 
إذن، إن لم مينعه رب املال، فقيل ليس له ذلك، ألنه كالوكيل، وقيل يجوز ذلك، 

ألنه يقصد إلى الربح، وعرف التجارة يقتضيه)3(.
5 � مشاركة رب املال في العمل:

 ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية، وبعض احلنابلة إلى أن 

)1( الشرح الكبير على حاشية الدسوقي 520/3.
)2( الشرح الكبير245/3.

)3( انظر الشرح الكبير 526/3، ومغني احملتاج 426/2، واملغني 39/5.
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شرط املضاربة، تسليم رأس املال نقدا إلى العامل مستقا بالتصرف فيه دون رب 
املال، ولو عمل رب املال مع العامل لكان قراضا فاسدا، ألنه ينافي مقتضى العقد، 

من استقال العامل بالعمل.
وق��ال احلنابلة في امل��ذه��ب: لو أن أح��دا أخ��رج م��اال ليعمل فيه مع آخ��ر صح، 
وي��ك��ون ق��راض��ا، ق��ال ف��ي اإلن��ص��اف: وإن أخ��رج م��اال ليعمل فيه ه��و وآخ��ر والربح 
بينهما، صح، ذكره اخلرقي، ويكون مضاربة، وهذا املذهب، نص عليه... وقال: 
اب��ن قدامة في املغني: القسم اخل��ام��س: أن  هو منصوص اإلم��ام أحمد)1(، وق��ال 
يشترك َبَدَنان مبال أحدهما وهو أن يكون املال من أحدهما والعمل منهما، مثل 
أن يخرج أحدهما ألفا ويعمان فيه معا والربح بينهما، فهذا جائز، ونص عليه 
أحمد في رواية أبي احلارث، وتكون مضاربة)2(. فعلى ما ذهب إليه احلنابلة في 
املذهب يجوز إلدارة الوقف أن تشترك مع إدارة االستثمار في العمل، وتتم لها من 

خال هذه املشاركة ضمانات إضافية للحفاظ على مال الوقف.
6 � ضمان طرف ثالث متطوع:

طرف  يتطوع  أن  واحلنابلة  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  عند  يجوز 
ث��ال��ث؛ م��ؤس��س��ة، أو ف���رد، أو دول���ة، بضمان م��ا ل��م يجب عليه، ك��أن ي��ق��ول: إن 
استحق املبيع، أو غصب امل��ال، أو ما تداين به فان، فهو علي)3(، ومنه ضمان 
رأس م��ال ال��ق��راض إن حصلت خ��س��ارة، وي��ك��ون ه��ذا الضمان املتطوع ب��ه، بعقد 

مستقل منفصل غير مرتبط بعقد املشاركة. 

)1( اإلنصاف 432/5.
واإلنصاف  احملتاج 420/2،  ومغني  الكبير 517/3،  والشرح  عابدين 648/5،  اب��ن  انظر حاشية   )2(

431/5، و املغني 14/5.
)3( حاشية ابن عابدين 303/5، وحترير الكام في مسائل اإللتزام للحطاب ص 113، و املغني إلبن قدامة  

.592/4
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ويدل عليه قوله تعالى:} َومِلَ��ْن َج��اَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر َوَأَن��ا ِبِه َزِعيٌم{)1(، ففي 
اآلية التزام بحمل البعير قبل وجوبه، وقوله � الزعيم غارم)2( يدل بعمومه على 
أن كل من التزم الغرم لزمه، وجب عليه أو لم يجب، مجهوال كان ما التزم به أو 
معلوما، وهو من االلتزام بالوعد بالتبرع، يلزم3من التزم به عند املالكية ويقضي به 
عند التنازع، إن كان االلتزام به ملعنّي، كزيد)3(، وفي التبرع لغير املعني، املعروف 
بالوصف، كالفقراء، خاف، قال ابن عبد السام في شرحه على جامع األمهات: 
أما إن كان املشترط له ذلك معينا، فأصل املذهب أنه يلزم الوفاء به، وُيقضى به 
على امللتزم إن امتنع، وإن كان غير معني، كاملساكني، فاملشهور أنه ال ُيقضى به 
عليه إن امتنع، وعلى ما في كتاب محمد ينبغي أن ُيقضى به، وقد نقل التوضيح 
عبارة ابن عبد السام، وكذلك احلطاب في االلتزامات، وقد تصحفت العبارة في 
املطبوعة منه إلى )وفي املدونة ينبغي أن ُيقضى به( بدل )وفي املوازية ينبغي أن 

يقضى به()4(.
وال حرج في التبرع املعلق على اخلسارة، وإن كان مبجهول، ألن التبرع يقبل 
باملجهول  التبرع  ف��إن  مبستحقه،  وال  ب��ق��دره  اجلهالة  تضر  وال  والتقييد،  التعليق 
سائغ، ال ُيفسد العقد، أج��ازه فقهاء املالكية في الهبة نّصا، واتفق غيرهم على 

جوازه في الوصية، وهي أيضا من التبرعات)5(.

)1( يوسف آية رقم: 72.
)2( الترمذي 1265 من حديث أبي أمامة وهو حديث حسن .

الصفة االعتبارية قال خليل في املختصر: صح وقف  إذا أعطيناه  الوقف معينا،  )3( وميكن عد صندوق 
مملوك... على أهل التملك حقيقة؛ كزيد والفقراء، أو حكما؛ كمسجد ورباط وسبيل الشرح الكبير 

77/4، والتملك احلكمي هو الشخصية االعتبارية باملصطلح املعاصر.
)4( تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن احلاجب، رسالة ماجستير، كتاب القراض، ص 136، 
وانظر املدونة 633/3، والتوضيح خلليل شرح جامع األمهات ورقة 537 ب، وحترير االلتزام ص 113.

)5( حاشية ابن عابدين 303/5، واملغني 657/5.
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ا َما َكاَن ِلي َوِلَبِني  ويدل على صحة ذلك قول النبي � خلطيب ه��وازن: َأمَّ
ِلِب َفُهَو َلُكْم)1(، فتبرع لهم مبا ال ُيعلم قدره، وقال � َما َتَرْكُت َبْعَد  َعْبِد امْلُطَّ
َنَفَقِة ِنَساِئي َوَمُئوَنِة َعاِمِلي َفُهَو َصَدَقٌة)2(، دون أن يبني مقداره، وهو ما تركه في 
َتنقصه نفقة نسائه ومئونة عامله  النضير، وال يعلم مقدار ما  فدك وخيبر وبني 
مما تركه � ق��ال اب��ن عابدين عن دع��وى الوصية واإلق���رار:  فإنهما يصحان في 
املجهول، وتصح دعوى اإلبراء املجهول با خاف)3(، وقال ابن رشد: وقد أجمع 
أهل العلم على أن من أوصى بجزء من ماله؛ الثلث، فدونه، وهو ال يعرف قدره 

أنه جائز ماض)4(.
وقال احلطاب: يصح التزام املجهول، ألنه كالهبة، وهبة املجهول صحيحة)5(، 
وقال أيضا: الركن الثالث في امللتزم به، وهو كل ما فيه منفعة، سواء كان فيه غرر 

أم ال)6(.
ممن  الوقفية،  الصناديق  في  متميزا  إسهاما  الوقف  م��ال  بضمان  التطوع  ويعد 
م��ن الضمان ول��م تقع  ل��و سلم  ال��واق��ف واملتصدق حتى  يلتزمه، يؤجر عليه أج��ر 
خسارة، بل هو في حقيقته ضميمة وقف إلى وقف، يتولى حراسة استمرار الوقف 

األول، واحلفاظ عليه.

)1( اللفظ ألحمد في املسند: 612/11، وأصل احلديث في البخاري رقم: 2184، من حديث مروان 
واملسور بن مخرمة.

)2( البخاري من حديث أبي هريرة: 2776.
)3( حاشية ابن عابدين 545/5.

)4( نظر املقدمات 412/2، واملغني 657/5.
)5( حترير الكام في مسائل اإللتزام ص 113.

)6( حترير الكام في مسائل االلتزام ص69.
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 والضمان املتطوع به يختص برأس املال، دون حتمل تعويض عن الربح إذا لم 
يحصل ربح، فإن ضمان الربح املفترض ال يجوز، ألنه من القراض على الضمان، 

وهو أشبه بربا النقود وأن الدينار يلد الدينار)1(.
7 � جعل رأس املال عروضا:

من املخاطر التي يخشاها صاحب رأس املال، أن يستعمل املال في غير النشاط 
الذي وظف فيه، أو ُتؤدى به ديون والتزامات أخرى من قبل إدارة القراض، وميكن 
للتقليل من هذه املخاطر، العمل مبا ذهب إليه بعض الفقهاء من جعل رأس املال 
عروضا أو معدات في بعض األحيان، فهو وإن كان عند جمهور الفقهاء غير جائز، 
للجهالة والغرر، ففي رواية عند أحمد جوازه، واختارها بعض أصحابه، وهو قول 
ابن أبي ليلى وطاووس واألوزاعي وحماد ابن أبي سليمان، وُيرجع عند املفاصلة 
إلى قيمة العرض عند العقد خروجا من الغرر، قياسا على الرجوع إلى القيمة في 

زكاته)2(.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

)1( انظر مواهب اجلليل 360/5،  وش��رح مختصر خليل  206/6، وق��رار مجمع الفقه اإلسامي رقم 
)30( فقرة: )9(، وقرار رقم )123( فقرة: )12(، وفتاوى ندوة البركة ص 106 .

)2( انظر الذخيرة 30/6، وشرح الزرقاني 213/6، والشرح الكبير 519/3، ومغني احملتاج 418/2، 
واملغني 17/5.
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النتائج والتوصيات

خلصت هذه الورقة إلى النتائج والتوصيات اآلتية:
أوال: األمر الذي ينبغي أن يكون واضحا في األذهان وال اختاف عليه، هو أن 
الوقف يتفاوت فضله بتفاوت نفعه واحلاجة إليه، فكلما اشتدت حاجة الناس إلى 

أمر كانت الصدقة فيه أفضل، واألجر عليه أعظم.
اجلارية،  الصدقات  في  الراغبني  على  املهمة  الوقفية  الصناديق  سهلت  ثانيا: 
حيث يقدر من خالها كل أحد أن يسهم في أكبر مشروع وقفي لشراء قسيمة 

ولو بعشرة دينارات.
ثالثا: وقف النقود في العصر احلاضر رمبا صار أنفَع من وقف األماك األخرى، 
العلم  السيارة يصلح للركوب، واملشفى للدواء، وال��زواي��ا إلق��راء  الدابة أو  فوقف 
كله،  ذل��ك  على  يأتي  النقود  ووق��فُ  أو إلعمارها،  للزراعة  واألرض  والسكنى، 
فتزرع به أو بريعه األرض، وتعمر به الزوايا، وتؤسس به املشافي ودور العلم، ويعمر 
به اخلارب من عقار الوقف، ويحيى به الدامُر من األرض، ومُتول به مراكز التسويق 
وشركات األموال، وُتشترى به األسهم في الشركات التجارية واملؤسسات، وحينها 

ميكن أن تباع كلما وجد في بيعها ريع يعود على الوقف.
رابعا: وقف النقود جائز على الصحيح عند احلنفية واملالكية، وعلى إحدى 
قراضا ونحوه  بها  أو إعطائها ملن يعمل  الروايتني عند احلنابلة، وذل��ك بتسليفها 

والتصدق بريعها.
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خامسا: صح وقف النقود مع أنه ال ينتفع بها مع بقاء عينها ألن رد املثل فيها 
يقوم مقام األص��ل، وذل��ك ألن النقود ال تتعني بالتعيني، وال تقصد أعيانها عند 
ل��و غصب أح��د دي��ن��ارا، ف��ا يتعني عليه رده  احلنفية واملالكية، وي��دل لذلك أن��ه 

بخصوصه اتفاقا، بل إن ذمة غاصبه تبرأ بدينار من جنسه.
سادسا: املبادلة الضمنية احلاصلة من املشاركات بسبب وقف النقود، ال تأثير 

لها على اإلخال بنقل ملكية الوقف املمنوع شرعا ملا يأتي:
1 � لداللة السنة على جواز وقف املشاع على الشيوع مع الغير واتفاق الفقهاء 
على أنه يجوز وقف ما ال يقبل القسمة منه على الشيوع، ووقف املشاع مع الغير 
الذي ال يقبل القسمة ال بد أن توجد فيه املبادلة الضمنية، حيث إن االنتفاع به 
بني الوقف وغيره، ال يحصل إال بقسمته قسمة اغتال ومهايأة، ولم يعدوا اإلذن 
للشريك بقسمة املهايأة وجوالن يده في حصة الوقف مانعا من وقف املشاع، وال 

ناقا مللكيته.
2 � اتفاق الفقهاء على جواز قسمة الوقف املشترك مع الغير، حتى على قول من 
يقول إن القسمة بيع من البيوع، وإن كل شريك في القسمة يبيع حصته بحصة 
شريكه، قالوا ألن البيع املنهي عنه في أماك الوقف هو ما كانت العني فيه معينة 
للبيع مقصودة به، ال املعروضة للقسم، واملبادلة الضمنية في املشاركات هي في 

قوة املبادلة في احلصص املعروضة للقسم.
3 � ال تعّد املبادلة الضمنية في مشاركات الوقف مع الغير مما يخل ببيع الوقف، 
وذلك تخريجا على ما ذكره املالكية في قواعدهم: إن من خير بني شيئني فاختار 

أحَدهما، ال يعد متنقا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء)1(.

املنهج  بالطلب مختصر  إلى قواعد اإلم��ام مالك ص 156، قاعدة 101، واإلسعاف  )1( إيضاح املسالك 
املنتخب ص 135.   
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سابعا: التخارج واملعاوضة املمنوعة شرعا على الوقف هو من لوازم املشاركات 
ف��ي استثمار امل��ال امل��وق��وف، وامل��خ��رج منه يكون بالتوجه إل��ى وق��ف ال��ن��ق��ود، بأن 
املباحة  بالوقف، ثم يتم توظيفها في ش��راء األسهم  النقود هي املستهدفة  تكون 
في الشركات التجارية واألع��م��ال، وف��ي األع��ي��ان وال��ع��روض، فذلك يعطي مرونة 
غير محدودة بالبيع والشراء ونقل امللكية فيما مت االستثمار فيه من هذه األعيان 
والعروض، ألن ما اشتريت به النقود من أسهم أو معدات وعروض، ال يكون هو 

الشيء املوقوف، وإمنا املوقوف هو النقد الذي اشتريت به.
مخاطر  ملواجهة  يعرضه  النقود  وق��ف  في  املتمثل  الوقف  م��ال  استثمار  ثامنا: 
منها: الديون، وتقلب السوق، وفساد الذمم، واشتراط الضمان في العقد على من 
بيده مال الوقف غير جائز اتفاقا، الئتمانه، لكن ميكن التقليل من هذه املخاطر 

بالوجوه اآلتية:
1 � االستفادة مما جوزه املالكية ألحد األطراف في املشاركات أن يشترط على 
اآلخر تقدمي رهن أو كفيل، بضمان التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط، 

لقولهم بصحة الرهن عما يثبت في الذمة مستقبا.
 2 � يجوز عند املالكية للمضارب أن يتطوع بالضمان عند ح��دوث خسارة 
م��ا يوجب  ق��اع��دة امللحقات بالعقود ليست ك��ج��زء منها، وق��اع��دة:  إل��ى  اس��ت��ن��ادا 

احلكم خافه مما ال يقتضي فسادا هل يعتبر أم ال؟. 
3 � ميكن االستفادة في تقليل املخاطر، مما ذهب إليه احلنابلة في الرواية التي 
عليها امل��ذه��ب ع��ن��ده��م م��ن ص��ح��ة م��ش��ارك��ة رب امل���ال ف��ي ال��ع��م��ل م��ع ال��ع��ام��ل في 
املضاربة، فعلى هذه الرواية يجوز إلدارة الوقف أن تشترك مع إدارة االستثمار في 
العمل، وال شك أنه ستتم إلدارة الوقف من خال هذه املشاركة ضمانات إضافية 

للحفاظ على مال الوقف.
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4 � االس��ت��ف��ادة مم��ا ج��وزه جمهور الفقهاء م��ن تطوع ط��رف ث��ال��ث؛ مؤسسة أو 
فرد أو دول��ة، بضمان ما لم يجب عليه، كضمان رأس مال القراض إن حصلت 
خسارة، وهو من االلتزام بالوعد بالتبرع، يلزم من التزَم به عند املالكية، وُيقضى 
به عند التنازع عندهم، إن كان االلتزام ملعنّي اتفاقا، وعلى إحدى الروايتني إن كان 

لغير معني كالفقراء، وال تضره اجلهالة بقدره، وال تعليقه على اخلسارة.
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أهم املراجع

� إيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام أبي عبد الله مالك، أحمد بن يحي الونشريسي، طبعة 
دار ابن حزم، بتحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.

� اإلسعاف بالطلب مختصر شرح املنهج املنتخب في قواعد مذهب اإلمام مالك، أحمد 
ليبيا   � املطلب قمباشة،  دار احلكمة  أب��وف��ارس وع��ب��د  ال��ت��وات��ي، حتقيق ح��م��زة  ب��ن علي 

1997م.  
� اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلاف، علي بن سليمان املرداوي، مكتبة السنة احملمدية 

1374 ه� � 1955م.
� شركة  غ��دة  أب��و  الستار  إع��داد عبد  اإلسامية،  املصرفية  واألساليب  املعامات  � بحوث 

التوفيق � مجموعة دلة البركة.
� البهجة في شرح التحفة، علي بن عبد السام التسولي، طبعة � مصطفى البابي احللبي 

وأوالده 1370 ه� � 1951م.
� حترير الكام في مسائل االلتزام، محمد بن محمد احلطاب، حتقيق عبد السام محمد 

الشريف، طبعة � دار الغرب اإلسامي.
ال��دس��وق��ي، طبعة عيسى البابي  ال��ك��ب��ي��ر، محمد ع��رف��ة  ال��ش��رح  ال��دس��وق��ي ع��ل��ى  � ح��اش��ي��ة 

احللبي.
ال��در املختار، محمد أمني الشهير بابن عابدين، طبعة مصطفى  � حاشية رد احملتار على 

الباب احللبي وأوالده 1386 ه� � 1966م.
� شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي الزرقاني، مع حاشية محمد البناني، دار 

الفكر � بيروت.
� الشرح الكبير على مختصر خليل، أحمد الدردير، طبعة � عيسى البابي احللبي.

� شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد املعروف بابن الهمام، دار إحياء 
التراث العربي � بيروت. 
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� شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله اخلرشي، دار صادر.
� صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، حتقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع.
� عقد اجلواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة، عبد الله بن جنم بن شاس، حتقيق محمد 

أبو األجفان، وعبد احلفيظ منصور، دار الغرب اإلسامي.
� فتح العلي امل��ال��ك ف��ي ال��ف��ت��وى على م��ذه��ب اإلم���ام م��ال��ك، محمد أح��م��د عليش طبعة 

مصطفى الباب احللبي وأوالده 1378 ه� � 1958م.
� الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار املعرفة � بيروت.

� املدونة الكبرى، رواية سحنون عن مالك، دار صادر بيروت.
اآلفاق  الُتجكاني، منشورات دار  اب��ن رش��د، حتقيق محمد احلبيب  الوليد  أب��ي  � مسائل 

اجلديدة � املغرب.
� املعيار املعرب، أحمد بن يحي الونشريسي، دار الغرب اإلسامي.

� املغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، مكتبة اجلمهورية العربية � مكتبة الرياض 
احلديث.

� مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، شمس الدين محمد بن اخلطيب الشربيني، 
دار الفكر � 1419 ه� � 1998م

� م���واه���ب اجل��ل��ي��ل ل��ش��رح م��خ��ت��ص��ر خ��ل��ي��ل، م��ح��م��د ب���ن م��ح��م��د احل���ط���اب، ط��ب��ع��ة � مكتبة 
النجاح.



وقف النقود واألسهم

 
أ. إبراهيم أحمد الشيخ الضرير
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بسم الله الرحمن الرحيم

املقدمة:
احلمد لله رب العاملني، والصاة والسام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

أجمعني، وبعد:
فإن من مقاصد الشريعة اإلسامية تقوية أواصر األخوة بني املسلمني، وتعميق 
الزكاة في  أف��راد املجتمع أغنياء وفقراء، ففرضت  التعاضد والتكافل بني  مفاهيم 
املولى عز  إلى  التقّرب  للفقراء واملساكني، كما حضت على  أم��وال األغنياء حقًا 
وجل سبحانه وتعالى ببذل الصدقات ومساعدة اآلخرين عن طيب نفس وسماحة 
َخْيًرا  ُه��َو  ِه  اللَّ ِعْنَد  ���ُدوُه  جَتِ َخْيٍر  ِم��ْن  ْنُفِسُكْم  أِلَ ُموا  ُتَقدِّ قال تعالى: }َوَم��ا  خاطر، 

َوَأْعَظَم َأْجًرا{)1(.
والوقف من الصدقات اجلارية التي يرجى نفعها بعد املمات، وقد رّغب الشارع 
احلكيم فيه وحث عليه؛ ملا فيه من أبعاد إنسانية واقتصادية ودعوية عظيمة، وهو 
أبرك الصدقات لكونه يبقى أصله، فنفعه مستمر ونفقته دائمة، فيشكل بذلك 
مل��ا بعد  للواقف مم��ت��داً  دخ��ًا ثابتًا مل��ن وق��ف عليه، وث��واب��ًا متدفقًا وأج���راً مستمراً 

مماته.
ال��وق��ف، ونقله مما حصرته فيه احل��ض��ارات السابقة  ال��ش��ارع احلكيم دور  وس��ع 
م��ن دور ال��ع��ب��ادة إل���ى رح����اب أوس����ع، ف��ج��ع��ل م��ن��ه ال���ش���ارع احل��ك��ي��م أداة للتكافل 

اإلجتماعي. 

)1( سورة املزمل، اآلية )20(.
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واحلضارة اإلسامية خير شاهد لدور الوقف الرائد في سد حاجات احملتاجني، 
وإغاثة امللهوفني، وتلبية حاجات املجتمع املتنوعة، وتأمني مصاحله العامة، كمياه 
الشرب، وذلك منذ العصر األول فقد روى أصحاب السنن أن رسول الله � ملا 
قدم املدينة لم يكن بها بئر يستعذب إال بئر روم��ة، فقال رسول الله �: )من 
ول��ه خير منها في  دل��وه فيها ك��دالء املسلمني،  م��ن خالص ماله فيكون  يشتريها 

. اجلنة؟(، فاشتراها سيدنا عثمان
توسع دور الوقف في احلضارة اإلسامية، فأدى دوراً مهمًا في تأسيس ودعم 
في  للوقف  الرائد  ال��دور  ه��ذا  أن  إال  واالجتماعية.  والعلمية  الدعوية  املؤسسات 
ف��ي تشييد املساجد  امل��ع��اص��ر، وانحصر  ف��ي واقعنا  ق��د انحسر  ال��ت��اري��خ اإلس��ام��ي 
واالنفاق عليها، كما انحسر دوره االجتماعي، ولعل ذلك يرجع لتحمل الدولة 

لكثير من املسؤوليات التي كان يؤديها الوقف خاصة في مجال التعليم. 
وم���ع ال��ص��ح��وة اإلس��ام��ي��ة امل��ع��اص��رة ُأح���ي���ي ف��ق��ه ال���وق���ف م���ن ج���دي���د،  وخطى 
خطوات كبيرة في تطوير األوقاف واستحداث صيغ جديدة للوقف واستثماره، 
ب��روز الوقف من جديد كصيغة منوذجية  إل��ى  مبا يتناسب وروح العصر، ما أدى 

لإلنفاق اخليري.  
كان من أهم الصور التي استحدثها االجتهاد الفقهي قدميًا، وطورها االجتهاد 
من  تتكون  التي  الوقفية  الصناديق  استحدث  ال��ن��ق��ود(، حيث  )وق��ف  املعاصر، 
النقود وتخصص ألغراض شتى خيرية واجتماعية وثقافية، كما استحدث األسهم 

الوقفية.
أثارت مسألة وقف النقود واألسهم عدداً من األسئلة الفقهية املتعلقة بها، كما 
وردت في ورقة التكليف لهذا البحث، والتي تتمثل في: اإلجراءات والضمانات 
التي حتفظها من الضياع، ومدى صحة ضمان الشريك في االستثمار ملال الوقف 
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عليها  يترتب  وم��ا  الوقفية كحصص شائعة  والصكوك  واألس��ه��م  منفصل،  بعقد 
من مبادلة ضمنية بني الشركاء والوقف، فهل جتوز املبادلة أو التخارج أو تداول 
األسهم والصكوك؟ وهل يقبل الوقف جميع أنواع املشاركات؟ وما هي الشروط 

والقيود التي ترد عليها؟.
س��وف أح��اول ق��در املستطاع، في الوقت احمل��دد لهذا البحث، أن أعالج هذه 
املباحث  ف��ي  امللكة. وسأكتفي  ال���زاد وضعف  وقلة  املشاغل  م��ع كثرة  امل��واض��ي��ع، 

املطروحة على ما له صلة مباشرة باملوضوع من غير تزيد وال إسهاب.
هذا وال أدعي لهذا البحث استيعابًا وكمااًل في موضوعاته ومباحثه.

فالكامل الله في ذات وفي علم
وناقص الذات ال يكمل له عمل

فما ك��ان من ص��واب؛ فمن الله توفيقًا وف��ض��ًا، وم��ا ك��ان فيه من خطأ؛ فمن 
نفسي ومن الشيطان.

وأتقدم بوافر الشكر موصواًل لكل القائمني على أمر هذه الندوة )ندوة البركة( 
اسمًا ومعنى، وال أدل على ذلك من اتصالها ألكثر من ثاثة عقود، فما كان لله 
الشيخ/  باململكة  الوقفية  الصناديق  لربانها ورائ��د  دام واتصل. والشكر أخلصه 

صالح كامل، أمّد الله في عمره وحفظه ذخراً ألمته.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل..
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مشروعية الوقف:
ال��وق��ف م��ن أع��م��ال اخل��ي��ر وال��ب��ر ال��ت��ي ح��ض ال��ش��رع عليه وح��ّب��ب ف��ي��ه، وأصل 
مشروعيته في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: }َلْن َتَنالُوا اْلِبرَّ َحتَّى 
بُّوَن{)1(، )وملا سمعها أبو طلحة  قال: يا رسول الله إن الله يقول:  ُتْنِفُقوا مِمَّا حُتِ
وَن{، وإن أحب أموالي إلي )بيرحاء( وإنها  بُّ }َلْن َتَنالُوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا مِمَّا حُتِ
صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: بخ 

ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن جتعلها في األقربني)2(.
أما السنة، فاألدلة كثيرة منها حديث  أبي هريرة  قال قال رسول الله �: 
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع  به أو 

ولد صالح يدعو له"    قال النووي: الصدقة اجلارية هي الوقف)3(.
ومنها م��ا رواه أب��وه��ري��رة  أي��ض��ًا ق��ال: ق��ال رس��ول الله �: )إن مم��ا يلحق 
املؤمن من عمله و حسناته بعد موته علمًا علمه و نشره و ولداً صاحلًا تركه أو 
مصحفًا ورثه أو مسجداً بناه، أو بيتًا البن السبيل بناه، أو نهراً  أجراه، أو صدقة 

أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته()4(. 
عن أنس  قال: ملا قدم رسول الله � املدينة وأمر ببناء املسجد قال: )يا 
بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا(، فقالوا: والّله ال نطلب ثمنه إال إلى الّله 

تعالى. فأخذه فبناه مسجداً)5(.

)1( سورة آل عمران، اآلية )92(.
)2( صحيح البخاي: حديث رقم)1392( ج2، ص )530(.

)3( شرح النووي على صحيح مسلم، ج11،ص: )85(.
)4( ابن خزمية: ج4، ص )124(،.

)5( البخاري: ج1، ص: )165(. حديث )418(.
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وح��دي��ث وق�����ف ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب، ف��ق��د روى اب���ن ع��م��ر � رض���ي ال��ل��ه عنهما � 
أن عمر أص��اب أرض���ًا م��ن أرض خيبر، فقال ي��ا رس��ول ال��ل��ه: أصبت م��ااًل بخي�بر 
ل��م أص��ب ق��ط م���ااًل أن��ف��س م��ن��ه، فما ت��أم��رن��ي، ف��ق��ال: )إن شئت حسبت أصلها 
وتصدقت بها( قال: فتصدق بها عمر على أال تباع وال توه�ب وال ت�ورث، في 
الفقراء وذوي الق�ربى والرقاب والضيف وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن 

يأكل منها باملعروف ويطعم غير متمول)1(.
قال احلافظ ابن حجر: »وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف«.

وعن عثمان بن عفان  أن النبي � ق�دم املدينة وليس بها ماء يستعذب 
غير بئر رومة، فقال: " من يشتري بئر رومة فيجعل منها دلوه مع دالء املسلمني 

بخير له منها في اجلنة، فاشتريتها من صلب مالي)2(.
وقد اشتهر اتفاق الصح�ابة � رضوان الله تعالى عليهم � على الوقف قواًل وفعًا، 
ق��ال جابر بن عبد الله � رض��ي الله عنهما �: »ل��م يكن أح��ٌد  من أصحاب النبي  
� ذو مقدرة إال وقف ".  قال اإلمام الشافعي � رحمه الله �: "بلغ�ني أن أكثر من 

ثمانني رجًا من الصحابة من األنصار وقفوا".
وجمهور الفقهاء على جوازه، إال ما نسب ألبي حنيفة، ملا نزلت سورة النساء 
وفرضت فيها الفرائض، قال رسول الله �: )ال حبس عن فرائض الله تعالى(، 

ولشريح أنه قال: جاء محمد ببيع احلبيس. 

)1( صحيح ابن خزمية: حديث )2483(، ج4، ص: )114( النسائي: 6428، ج 4، ص )92(.
)2( صحيح البخاري: ج2، ص: )829(.
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وال���ص���ح���ي���ح أن م�����راده�����م ع������دم ل�����زوم�����ه وأن��������ه ي��������ورث ول����ي����س إن�����ك�����ارا ألصل 
مشروعيته)1(. 

تعريف الوقف:
الوقف في اللغة مصدر وق��ف مبعنى: حبس)2(، وم��ن ثم يعبر عنه كثير من 

الفقهاء باحلبس.
أما في االصطاح فقد اختلفت تعريفات الفقهاء للوقف تبعا الختافهم في 
أحكامه وشروطه بل اختلف تعريفه  في املذهب الواحد تبعا لذلك فذكر صاحب 
الهداية في تعريف الوقف عند  احلنفية » وهو عند أبي حنيفة: حبس العني على 
العني على  وأب��ي يوسف: حبس  باملنفعة، وعند محمد  والتصدق  الواقف  ملك 

حكم ملك الله تعالى«)3(.
وعّرفه ابن عرفة من املالكية بأنه: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في 

ملك معطيه ولو تقديراً)4(.  

)1( جاء في بدائع الصنائع:  ج6، ص: )219(، )وألب��ي حنيفة عليه الرحمة ما روى عن عبدالله بن 
عباس � رضي الله عنهما � أنه قال: ملا نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض قال رسول الله  � : 
)ال حبس عن فرائض الله تعالى(، أي ال مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بني ورثته والوقف 
حبس عن فرائض الله تعالى عز شأنه فكان منفيًا شرعًا. وعن شريح أنه قال جاء محمد ببيع احلبيس 
وهذا منه رواي��ة عن النبي عليه الصاة والسام أنه يجوز بيع املوقوف ألن احلبيس هو املوقوف فعيل 
مبعنى املفعول إذ الوقف حبس لغة فكان املوقوف محبوسا فيجوز بيعه، وبه تبني أن الوقف ال يوجب 
زوال الرقبة عن ملك الواقف، وأما وقف رسول الله  �  فإمنا جاز ألن املانع من وقوعه حبسًا عن فرائض 
الله عز وجل ودفعه  �  لم يقع حبسًا عن فرائض الله تعالى لقوله  �  إنا معاشر األنبياء ال نورث ما 
تركنا صدقة. وأما أوقاف الصحابة � رضي الله عنهم � فما كان منها في زمن رسول الله  �  احتمل 
أنها كانت قبل نزول سورة النساء فلم تقع حبسا عن فرائض الله تعالى وما كان بعد وفاته عليه الصاة 

والسام فاحتمل أن ورثتهم أمضوها باإلجازة وهذا هو الظاهر وال كام فيه(.
)2( لسان العرب: ج9، ص: )359(، تاج العروس:  ج، ص: )469 (.

)3( الهداية شرح البداية : ج3، ص: )13(.
)4( شرح مختصر خليل للخرشي : ج7، مواهب اجلليل: ج6، ص: )18(.
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وع��ّرف��ه ال���ص���اوي: » ج��ع��ل منفعة مم��ل��وك��ة ل��و ب��أج��ر أو ق��ل ملستحق م���دة يراها 
احلابس«)1(.

وعند الشافعية :  حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في 
رقبته على مصرف مباح موجود)2(. 

وقد حده  كثير من احلنابلة ب� )بتحبيس األصل وتسبيل املنفعة( قال املرداوي 
ق��ال في  ق��ول��ه   وه��و حتبيس األص���ل وتسبيل املنفعة  وك���ذا  ف��ي اإلنصاف)3(:) 
الهداية واملذهب واملستوعب واخلاصة والكافي والتلخيص والرعايتني واحلاوي 
الصغير وال��وج��ي��ز وال��ف��ائ��ق وغيرهم ق���ال  ق��ال ال��زرك��ش��ي وأراد م��ن ح��د ب��ه��ذا احلد 
مع شروطه املعتبرة وأدخ��ل غيرهم الشروط في احلد انتهى وق��ال في املطلع وحد 
املصنف لم يجمع شروط الوقف وحده غيره فقال - حتبيس مالك مطلق التصرف 
ماله املنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعه إلى جهة 

بر تقربًا إلى الله تعالى( انتهى.
ثم ذكر تعريفًا البن تيمية  )وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأقرب احلدود 

في الوقف أنه كل عني جتوز عاريتها( )4(.
تعريف جمهور  أن  إال  امل��ذاه��ب،  ب��ش��روط  محمل  معظمها  التعريفات  فهذه 
اجلامع  األوس���ع  لكونه  ال��راج��ح  ه��و  املنفعة(  وتسبيل  األص���ل  )بتحبيس  احلنابلة 
 عندما استشاره في  املوافق إلرش��اده � لعمر بن اخلطاب   ملذهبهم ولغيره 

أرض خيبر فقال له: )إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها(.

)1( بلغة السالك: ج4، ص )9(.
)2( مغني احملتاج:  ج، ص: )376(، حاشية عميرة:  ج3، ص: )98(، اإلقناع للشربيني:ج2،ص: 

.)360(
)3( اإلنصاف: ج، ص: )3 (.

)4( نظر: الفتاوى الكبرى: ج4، ص: )506(.
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شروط املال الذي يجوز وقفه:
للوقف اركان وشروط ال تتحقق ماهيته وال تترتب آثاره بدونها واملقصد من 
هذا املبحث تناول ما له عاقة من هذه األركان والشروط بوقف النقود واألسهم 

وهو الركن اخلاص باملوقوف وما يتعلق به من شروط.
واملوقوف هو محل عقد الوقف وهو املال اململوك للواقف فا يصح وقف ما ليس 
مبال اتفاقًا ألنه ال يكون محًا للعقودات ولكن هل كل ما يعتبر مااًل يصلح ليكون 
محا ألن يوقف؟ لقد اختلفت املذاهب الفقهية في هذا بني مضيق وموسع، فأبو 
املنقوالت ووسع  العقار ومنعه في  إال في  الوقف  لم يجز  ال��ل��ه(   حنيفة )رحمه 
املالكية فأجازوه في كل ما ميلك ولو كان منفعة. وسوف أتناول في هذا املبحث 
كل مذهب من املذاهب الفقهية األربعة على حدة معوال على الراجح في املذهب،  
حتى تتضح الصورة الكاملة لرؤية كل مذهب في املسألة ثم أتناول كل شرط على 
حدة   ألخلص من مجموعها لشروط جامعة وضوابط عامة حتكم ما يجوز وقفه 

من األموال ومن ثم أطبقه على مسألة وقف النقود واألسهم.
أواًل: مذهب احلنفية: 

اشترط احلنفية في املال املوقوف مع كونه مملوكًا للواقف: 
]1[ أن يكون عقاراً. هذا شرط اإلمام أبي حنيفة فحصر املوقوف في العقار 
التأبيد واملنقول ال يدوم.  الوقف عنده  املنقول ألن من ش��روط  فقط ومنع وق��ف 
وخ��ال��ف��ه ص��اح��ب��اه ف��أج��ازه أب���و ي��وس��ف إذا ك���ان ت��اب��ع��ًا ل��ل��ع��ق��ار، ول���م ي��ج��زه إذا أفرد 
وحده بالوقف واستثني من ذلك الساح والكراع فأجاز وقفها منفردة استحسانًا 
للنصوص ال����واردة ف��ي ذل���ك. وذه���ب محمد ب��ن احل��س��ن إل��ى ج���واز وق��ف املنقول 

استقااًل ولو لم يكن تابعًا للعقار.
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جاء في الهداية ) ويجوز وقف العقار ألن جماعة من الصحابة رض��وان الله 
عليهم وق��ف��وه وال ي��ج��وز وق��ف م��ا ينقل وي��ح��ول ق��ال رض��ي ال��ل��ه عنه وه���ذا على 
اإلرسال قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها 
وهم عبيده جاز وكذا سائر آالت احلراثة ألنه تبع لألرض في حتصيل ما هو املقصود 
وقد يثبت من احلكم تبعا ماال يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف 
ومحمد رحمه الله معه فيه ألنه ملا جاز إفراد بعض املنقول بالوقف عنده ( )1(. 
وحجة األمام أبي حنيفة القياس ألن الوقف يشترط فيه التأبيد واملنقول ال يتأبد)2( 
ومع موافقة الصاحبني لإلمام في شرط التابيد إال أنهما أجازا وقف بعض املنقوالت 
استحساننا .وج��اء في البحر ال��رائ��ق  )وأم��ا ال��ك��راع وال��س��اح فا خ��اف فيه بني 
الشيخني وهو استحسان والقياس أن ال يجوز ملا بينا من قبل من أن التأبيد شرط 

وهو ال يتحقق فيه(  .
 واخل�����اف ب���ني ال��ص��اح��ب��ني ف���ي امل��ن��ق��ول ال����ذي ي��ج��وز وق��ف��ه م��ب��ن��ي ع��ل��ى قاعدة 
اإلستحسان وما يجوز استثناًء  من القياس عند كل منهم  )وعن محمد رحمه 
الله أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من املنقوالت كالفأس وامل��ر والقدوم واملنشار، 
واجل��ن��ازة وثيابها وال��ق��دور وامل��راج��ل وامل��ص��اح��ف وع��ن��د أب��ي ي��وس��ف ال ي��ج��وز ألن 
فيقتصر عليه ومحمد  والساح  الكراع  والنص ورد في  بالنص  يترك  إمنا  القياس 
رحمه الله يقول القياس قد يترك بالتعامل كما في االستصناع( )3(. فمحمد بن 

احلسن )رحمه الله( يجعل العرف سببًا لاستحسان و ترك القياس.

)1( الهداية شرح البداية:ج3، ص: )15(.
)2( البحر الرائق: ج، ص: )218(.

)3( الهداية شرح البداية:ج3،ص: )16(.
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الفقهاء بل سائر  املوافق ملذهب جمهور  الراجح  إليه الصاحبان هو  وما ذهب 
األمة حلديث خالد بن الوليد الذي رواه الشيخان وهو نص في املسألة )فعن أبي 
هريرة  قال أمر رسول الله  � بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
وعباس بن عبد املطلب فقال النبي  �  ما ينقم اب��ن جميل إال أن��ه ك��ان فقيرا 
فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله وأم��ا العباس بن عبد املطلب فعم رس��ول الله  �  فهي عليه صدقة 

ومثلها معها تابعه( )1(.
املنقول وبه  وق��ف  الوقف وصحة  الشوكاني)2(: )وفيه دليل على صحة  ق��ال 

قالت األمة بأسرها إال أبا حنيفة وبعض الكوفيني(.
وم��ا ذه��ب إل��ي��ه أب��و حنيفة م��ن تعليل ع��دم صحة وق��ف امل��ن��ق��ول م��ن أن شرط 
الوقف التأبيد واملنقول ال يدوم فهو مردود مباذهب إليه من عدم لزوم الوقف وجواز 

رجوع الواقف في وقفه إال في حاالت معينة ، فإن عدم اللزوم  يناقض التأبيد. 
]2[ أن يكون معلومًا وقت الوقف يقول ابن عابدين: قوله  )معلوما ( حتى 
لو وقف شيئا من أرضه ولم يسمه ال يصح ولو بني بعد ذلك وكذا لو قال وقفت 
هذه األرض أو هذه نعم لو وقف جميع حصته من هذه األرض ولم يسم السهام 

جاز استحسانا()3(.

)1( صحيح البخاري: ج2،ص: )534(، و صحيح مسلم: ج2، ص: )676(،  ولفظ للبخاري  قال 
فيها  الزكاة  للتجارة وأن  أنها  أعتاده ظنا منهم  أنهم طلبوا من خالد زك��اة  ذل��ك  الشوكاني  )ومعنى 
واجبة فقال لهم ال زكاة فيها علي فقالوا للنبي  e  إن خالدا منع الزكاة فقال إنكم تظلمونه ألنه حبسها 
ووقفها في سبيل الله تعالى قبل احلول عليها فا زكاة فيها ويحتمل أن يكون امل��راد لو وجبت عليه 
زك��اة ألعطاها ولم يشح بها ألنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه(، نيل 

األوطار: ج4، ص: )213(.
)2( نيل األوطار: ج4، ص: )213(.

)3( حاشية ابن عابدين:ج4،ص: )341(.
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]3[ أن ي��ك��ون م��ف��رزاً ه��ذا ال��ش��رط متعلق ب��وق��ف ال��ع��ق��ار  ليكون مسجدا أو 
مقبرة،أما في غيرهما فوقف املشاع صحيح عند الصاحبني إذا كان املشاع ال يقبل 
القسمة فإذا كان يقبلها فقد أجاز وقفه أبو يوسف ومنعه محمد . جاء في حاشية 
ابن عابدين قوله ) ويفرز(   أي بالقسمة وهذا الشرط وإن كان مفرعا على اشتراط 
القبض ألن القسمة من متامه إال أن��ه نص عليه ايضًا  وأب��و يوسف ملا لم يشترط 
التسليم أجاز وقف املشاع واخلاف فيما يقبل القسمة أما ما ال يقبلها كاحلمام 
والبئر والرحى فيجوز اتفاقا إال في املسجد واملقبرة ألن بقاء الشركة مينع اخللوص 

لله تعالى()1(.
واخل���اف ف��ي ه��ذا ال��ش��رط متعلق مبسألة قبض امل��وق��وف ه��ل ه��و ش��رط ف��ي متام 
الوقف ولزومه أم ال؟ فمن لم  يشترط منهم القبض لتمام الوقف أجاز وقف املشاع 

من حيث املبدأ ومن اشترطه منع وقف املشاع.
ه��ذا من حيث أص��ل اخل��اف في ه��ذه املسألة، أم��ا تفصيلها فاملشاع نوعان: 
نوع يقبل القسمة ويستفاد من كل جزء منه بعد فرزه، وقسم ال يقبل القسمة، 

والقسمة تفسده وتذهب مبنفعته وال يبقي بعدها صاحلًا  لانتفاع.
ال خاف في املذهب على جواز الوقف املشاع الذي ال يقبل القسمة كما ال 
خاف  على منع وقف املشاع مطلقًا ليكون مسجداً أو مقبرة ألن الشيوع مينع 

اخللوص لله.
ال��ذي يقبل القسمة في غير املسجد  اخل��اف بني الصاحبني في وق��ف املشاع 
فيه  القبض  لعدم حتقق  ع��دم صحة وقفه  إل��ى  اب��ن احلسن  واملقبرة فذهب محمد 
واستثنى من ذلك الشيوع الطارئ وهو ما إذا أوقف أرضًا وكانت معلومة مفرزة 

الرائق:  البحر  ال��ب��داي��ة: ج3، ص )15(.  ال��ه��داي��ة ش��رح  ع��اب��دي��ن: ج4، ص: )348(،  اب��ن  )1( حاشية 
ج5،ص:)218(.
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ثم طرأ عليها استحقاق في جزء منها أو إذا قضى به قاض، أما أبو  يوسف فمذهبه 
صحة وقف املشاع سواء أكان يقبل القسمة أو  ال يقبلها، وذلك لعدم اشتراطه 

القبض في متام الوقف.
فينحصر اخلاف بني الصاحبني في املشاع الذي يقبل القسمة وميكن االنتفاع 
به بعد قسمته، ورأي أبي يوسف هو املوافق لرأي جمهور الفقهاء)1( وهو الراجح 
حلديث ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله  �  
فقال يا رسول الله إني أصبت ماال لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى 

الله عز وجل فقال: )حبس األصل وسبل الثمرة()2(.
ثانيًا: املالكية:

فيما يجوز ويصح وقفه، فيجوز عندهم وقف  املذاهب توسعًا  املالكية أكثر 
العني عقارا كانت أم منقولة وكما يجوز عندهم وقف املنفعة منفردة عن العني 
إذا ملكت بأجرة والقاعدة عندهم: »أن كل ما جاز متلكه جاز وقفه ولو لم يجز 
بيعه« كجلد األضحية والكلب. كما أن الغرر غير مؤثر في محل الوقف فأجازوا  
وقف اآلب��ق مع مافيه من الغرر واجلهالة وأن االنتفاع منه متوقف على عودته أو 
القدرة عليه. وذلك بناء على أصلهم في أن الغرر اليؤثر في عقود التبرعات)3(.

جاء في مختصر خليل ) صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا كعبد 
على مرضى لم يقصد ضرره وفي وقف كطعام تردد ()4(.

)1( املغني: البن قدامة )375/5(.
)2( سنن البيهقي الكبرى ج6/ص162.

)3( القرافي: ج1، ص )150(. أنظر: بحث هذه  القاعدة بتوسع في كتاب الغرر وأثره في العقود. الشيخ 
البروفسير / الصديق الضرير: ص: )525- 526(.

)4(  مختصر خليل: ج1، ص: )252(.
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قال اخلرشي في شرحه )وأراد باململوك ما متلك ذاته وإن لم يجز بيعه كجلد 
األضحية وكلب الصيد ونحوه ووق��ف اآلب��ق صحيح ويدخل في اململوك العقار 

واملقوم واملثلي واحليوان(.
ال��ذي اشترطه املالكية في امل��وق��وف أن ال يتعلق به حق الغير. ج��اء في  وك��ل 
الشرح الكبير  )والثاني وهو املوقوف بقوله مملوك وشرطه أن ال يتعلق به حق الغير 

فا يصح وقف مرهون ومؤجر وعبد جان حال تعلق حق الغير به()1(.
امل��ذه��ب ف��ي وق��ف املثلي كالطعام إذا أوق���ف للسلف و الراجح  واخل���اف ف��ي 
ف��ي امل��ذه��ب ج���وازه  وج���واز ك��ل م��ا ال يعرف بعينه كالطعام والدنانير إذا أوقف 

لإلقراض)2(.
)وفي وقف- كطعام تردد -  )ش(   يعني أن املثلي كان طعاما أو نقدا هل 
يصح وقفه أم ال فيه تردد فأحد الترددين يقول باجلواز كاحلنطة ونحوها إذا وقفت 
للسلف ألنها تطول إقامتها ون��زل رد بدل ما انتفع به مبنزلة دوام العني وه��ذا في 
املدونة وقال ابن احلاجب وابن شاس ال يجوز وقف ذلك ألن منفعته في استهاكه 
والوقف إمنا ينتفع به مع بقاء عينه ومحل التردد أنه وقف لينتفع به ويرد بدله وأما 

على أنه ينتفع به مع بقاء عينه فهو باطل باتفاق()3(.
تأمل قوله: )ألنها تطول إقامتها ونزل رد بدل ما انتفع به مبنزلة دوام العني( 
في   املثليات  املنفعه، ومنفعة  دوام  ه��و  ال��وق��ف  م��ن  املقصد  تعليل جيد الن  وه��و 
ذلك   بغير  ويتعذر  مثلها  ورد  املقرضة  العني  استهاك  ال��ق��رض  وحقيقة  إق��راض��ه��ا 
ولهذا قال رحمه الله )وأما على أنه ينتفع به مع بقاء عينه فهو باطل باتفاق ( ثم 

)1(  الشرح الكبير: ج4، ص: )77(.
)2( مختصر خليل: ج1، ص)252 ( ،  شرح للخرشي على مختصر خليل:ج7، ص)80(، ولقد توهم 

البعض أن مقصد املالكية من وقف الطعام االستهاك وهو خطأ.
)3( املرجع السابق :ج، ص: )80(.
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قال رحمه الله ) ثم إن املذهب جواز وقف ما ال يعرف بعينه كالطعام والدنانير 
والدراهم كما يفيده كام الشامل فإنه بعد ما حكى القول باجلواز حكى القول 
بالكراهة بقيل والقول باملنع أضعف األق��وال وي��دل للصحة قول املؤلف في باب 

الزكاة وزكيت عني وقفت للسلف (. 
وفي الشرح الكبير: )وفي  - جواز -  وقف كطعام -  مما ال يعرف بعينه إذا 
غيب عليه كالنقد وه��و املذهب وي��دل له ق��ول املصنف في ال��زك��اة وزكيت عني 
التردد في غير العني من سائر املثليات وأما  ل��ل��س��ل��ف........  وقيل إن  وقفت 
ت��ردد فيها بل يجوز وقفها قطعا ألن��ه نص املدونة وامل��راد وقفه للسلف  العني فا 
وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه وأما إن وقف مع بقاء عينه فا يجوز اتفاقا إذ ال 

منفعة شرعية تترتب على ذلك()1(.
ثالثًا: الشافعية:

اشترط الشافعية في املال املوقوف مع كونه مملوكًا للواقف)2(:
املنفعة لوحدها ولو ملكت باإلجارة أو  ]1[ أن يكون عينًا فا يجوز وقف 
بوصية دائمة خافًا للمالكية، كما ال يجوز عندهم أن يكون املوقوف التزامًا في 

الذمة.
]2[ أن يكون معينًا تعينًا نافيًا للجهالة.

]3[ وأن يكون مملوكًا ملكًا يقبل االنتقال.
]4[ وأن حتصل منه فائدة دائمة و باقية بقاء العني، اح��ت��رازاً مما ينتفع به مع 
ذهاب عينه كاخلبز والفاكهة. فا يصح وقف املطعوم  وما يستفاد منه بفواته .  

)1( الشرح الكبير: ج4، ص: )77(.
)2( نهاية احملتاج )36/5(- السراج الوهاج )302/1( – مغني احملتاج )377/2( – حاشية عميرة 

)99/3( – فتاوي الرملي )26/3(.
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وضابط املنفعة اخلاصة بالعني املوقوفة عندهم هي:
]أ[ أن تصح إجارتها.

]ب[ أن تكون مقصودة فا يصح وقف الدراهم والدنانير للزينة.
]ج[ وأن تدوم مدة  تقصد باإلجارة.

واليك نصوصهم الدالة على ذلك: 
)وش��رط )امل��وق��وف( مع كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل ويحصل 
مباحا مقصودا  انتفاعا   ) ب��ه  االن��ت��ف��اع  لها  )دوام  منفعة يستأجر  أو  ف��ائ��دة  منها 
فخرج بالعني املنفعة والوقف امللتزم في الذمة كما سيأتي وباملعينة وقف أحد داريه 

وباململوكة ما ال ميلك()1(.  
وج���اء ف��ي ال��س��راج ال��وه��اج:  )ش���رط امل��وق��وف دوام االن��ت��ف��اع ب��ه انتفاعا مباحا 
مقصودا فخرج املطعوم كما سيأتي ووقف آالت املاهي ووقف الدراهم والدنانير 
للتزيني وشرطه أيضا )كونه عينا( ال منفعة مملوكة )تقبل النقل( فا يصح وقف 
الولد)ال مطعوم(وريحان فا يصح وقفهما الستهاك املطعوم باألكل وقرب  أم 
فناء الريحان ويصح وقف عقار كأرض ومنقول ككتاب وحصير ومشاع من عقار 

ومنقول()2(.
رابعًا: احلنابلة:

اشترطوا في املال املوقوف  مع كونه مملوكًا للواقف اآلتي:
]1[ أن يكون عينًا.

]2[ أن يكون مما يجوز بيعه.فا يصح عندهم وقف الكلب والعني املرهونة 
وما ليس مبعني.

)1( مغني احملتاج: ج2،ص:  )377(.

)2( السراج الوهاج: ج1،ص )302(.
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]3[ أن تبقى عينه بقاًء متصًا.
]4[ وأن يكون مما ينتفع به.

يقول ابن قدامة جامعا شروط املوقوف ) وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما 
جاز بيعه وج��از االنتفاع به مع بقاء عينه وك��ان أصا يبقى بقاء متصا كالعقار 
واحليوانات والساح واألثاث وأشباه ذلك( ثم حكى رواية مرجوحة لإلمام أحمد     
)قال أحمد في رواية األثرم إمنا الوقف في الدور واألرضني على ما وقف أصحاب 

رسول الله  �  وقال فيمن وقف خمس نخات على مسجد ال بأس به()1(.
 وج��اء في امل��ب��دع  :  ) وال يصح الوقف في الذمة كعبد ودار وال غير معني 
كأحد هذين وال وقف ما ال يجوز بيعه كأم الولد والكلب وال ما ال ينتفع به مع 

بقائه دائما()2(.
الشروط الراجحة فيما يجوز وقفه من األموال:

إذا انتهينا من تقرير شروط  املذاهب األربعة فيما يجوز وقفه ففي هذا املبحث 
سوف أوازن وأقارن وأرجح بني هذه الشروط املختلف فيها  بغية اخلروج بشروط 

جامعة و ضابطة ملا يجوز وقفه من املال. 
اشتراط كون املال املوقوف عقارًا:

لقد سبق تناول هذا الشرط ومناقشته عند إيرادنا للمذهب احلنفي واخلاف 
بني أبي حنيفة وصاحبيه في وقف املنقول حيث حصر اإلمام املوقوف في العقار 
فقط، ألن التأبيد عنده ش��رط ف��ي امل��وق��وف واملنقول الي��ت��أب��د،  وب��ه��ذا ف��إن اإلمام 
يجعل التأبيد صفة الزمة ملا يجوز وقفه، وهو ال يتحقق إال في العقار، ومن ثم 
ال يجوز وقف إال ما كان أصل خلقته البقاء وال��دوام، أما ما كان منقطعًا بأصل 

)1( املغني: ج5، ص: )374(.
)2(  املبدع:ج، ص: )318(.
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خلقته موتًا أو هاكًا من حيوان وأشجار وآالت فا يجوز عنده وقفه. و صاحباه  
الدوام  أن  إال  التأبيد  املنقول ويشترطون  الذين يجوزون وقف  الفقهاء  وجمهور 
عندهم يعني بقاء العني ألجلها الطبيعي احملدد وفق سنن الله في األشياء، وأقله 

عند الشافعية بقاء األصل مدة تقصد باإلجارة  
فالتأبيد عندهم هو استمرار  نفعها ودوام عينها من حني وقفها إلى هاكها، 
وال يجوز للواقف أن يحده بإرادته ومن ثم فإن التأبيد عندهم شرط لصحة الوقف 

متعلق بصيغته ال باملال املوقوف.
واملالكية أوس��ع  املذاهب في هذا فلم يشترطوا التأبيد ال في الصيغة وال في 
املال املوقوف، ومن ثم أجازوا وقف املنافع إذا ملكت باإلجارة كما سيأتي. وقد 
سبق  ترجيح رأي الصاحبني املوافق ملذهب جمهور الفقهاء حلديث خالد الذي 

رواه الشيخان وهو نص في املسألة.
اشتراط كون املوقوف عينًا:

لقد اشترط كل من الشافعية واحلنابلة أن يكون املوقوف عينًا وبناء عليه منعوا 
وقف املنافع واستثنوها من املال الذي يجوز وقفه. و احلنفية و إن وافقوا الشافعية 

واحلنابلة في عدم  جواز وقفها إال أن العلة عندهم هي عدم املالية .
وقد خالف املالكية اجلمهور فقالوا بجواز وقفها إذا ملكت باإلجارة أو الوصية، 
 واحل��ق أن النصوص ال���واردة ف��ي ال��وق��ف ق��د وردت ف��ي أع��ي��ان وأن أوق���اف الصحابة  
� رضوان الله عليهم � كلها كانت أعيانًا، ولكن ليس هنالك نص مينع وقف املنافع 
ومع غياب النص املانع يبقى حكم وقف املنافع على اإلباحة األصلية، وبناء عليه 
يترجح جواز وقف املنافع ، وهو املوافق للمقصد من تشريع الوقف وهو حتقيق النفع 
للموقوف عليهم واملقصد من وقف األعيان إمنا هو ملا حتققه من منافع. فإذا حتققت 

املنفعة للموقوف عليهم منفصلة من وقف العني فقد حتقق املقصد من الوقف. 



372 

بحوث ندوة البركة 33

والقول بأن املنافع منقطعة ومنتهية بانتهاء أجل عقد اإلجارة فإن اإلعيان املنقولة 
هي األخرى منقطعة ال محالة، فإذا كان البقاء مقصوداً به األمد الطبيعي للموقوف 
والذي ينتهي بانتهاء عمره وهاك عينه وذهاب منفعته فإن املنافع كذلك مرتبطة 

مبدة بقاء إجارتها  بل بعضها يدوم دوام العني كاملنافع املوصى بها.
إن القول بجواز وقف املنافع فيه توسعة لباب اخلير واإلحسان عن طريق الوقف 
وليس كل راغب في الوقف يجد ما يشتري به أصًا يوقفه، كما فيه توسعة في 
ب��إج��ارة طويلة خاصة وأن احلكر هو  التي متتلك منفعتها  إيقاف األرض احلكر، 
الصفة الغالبة في زماننا على العقود بني الدولة واملواطنني لتمكينهم من األرض. 
وعليه فإنه ال يشترط في امل��ال املنقول أن يكون عينًا وأن التأبيد  أمر نسبي 
ي��ح��دده ال��ب��ق��اء الطبيعي ال���ذي ينتهي بانتهاء ع��م��رامل��وق��وف وف��ق��ًا ل��س��نن  ال��ل��ه في 

خلقه.
اشتراط بقاء العني بقاًء متصاًل:

ال خ��اف ب��ني م��ن ي��رى صحة وق��ف امل��ن��ق��ول أن األص���ل ال���ذي ال ينتفع ب��ه إال 
باستهاك عينه أنه ال يجوز وقفه كاخلبز والفاكهة واخلضروات و اخلاف فيما ال 
ينتفع به إال مع تبدل أعيانه كاملثليات  إذا أوقفت لإلقراض، فإن العني األولى التى 
جرى عليها الوقف يستهلكها املقترض األول، ثم يرد مثلها عند أجل القرض،  
فهل يشترط بقاء نفس العني بقاًء متصًا أم ينزل البدل منزلة املبدل فيكون لها 

حكم بقاء العني ودوامها؟.  
لقد ذهب املالكية إلى إنزال ما يدوم وتطول إقامته مع تبدل أعيانه منزلة دوام 
العني. فلم ينظروا الستهاك ذات العني املوجودة حلظة الوقف، وإمنا نظروا لدوام 
منفعة اإلقراض التي ال تتحقق إال بتبدل أعيانها في دورانها بني املقترضني فأنزلوا 
رد بدل ما انتفع به منزلة بقاء العني؛ ألّن رد املثل كبقاء األصل، ومن ثم أجازوا 
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وقف ما ال يعرف بعينه كالطعام والدنانير وال��دراه��م .وه��و رأي محمد بن عبد 
الله األنصاري فيما نقله عنه ابن تيمية. )وقال محمد بن عبد الله األنصارى)1( 
الدنانير ألنه ال ينتفع بها باستهاك عينها وتدفع مضاربة ويصرف  يجوز وقف 
القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله  الوقف ومعلوم أن  ربحها فى مصرف 

مقامه وجعل املبدل به قائما مقامه ملصلحة الوقف()2(.
والذي ننتهي إليه ونرجحه في هذه اجلزئية أن تبدل العني التي ال يتحقق نفعها 
ويتجدد إال بتبدلها، فإن هذا التبدل ينزل منزلة بقاء األصل إعمااًل للمقصود من 

الوقف وهو دوام املنفعة. 
اشتراط أن يكون املال املوقوف مما يجوز بيعه :

أن تكون العني املوقوفة مما يجوز بيعه هذا الشرط عند احلنابلة، فمنعوا وقف 
أم الولد والكلب وعللوا ذلك بأن الوقف نقل ملك فأشبه البيع وأن الكلب قد 
أبيح على غير األصل فا يجوز التوسع فيه)3(. وهذا قياس مع الفارق، فالبيع نقل 
ملك بعوض والوقف بغير عوض فأشبه الوصية والهبة التي جوز كل من الشافعية 
واحلنابلة صحة الوصية بالكلب خاصة وهبته معللني  ذلك بأنه نقل للعني بغير 

ع بغير عوض. عوض)4(. وكذلك الوقف تبرُّ
اشتراط أن يكون املوقوف معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة:

ف��إذا أمكن  وهو اشتراط احلنابلة؛ ألن غير املعني يتعذر االنتفاع به مع إبهامه 
تعينه بالقرعة أو كان معروفًا صح وقفه وهو رأي عند األمام أحمد)5(. هذا فيما 

)1( قال ابن حجر : محمد بن عبد الله األنصاري هو من كبار شيوخ البخاري فتح الباري ج7/ص314
)2( فتاوى ابن تيمية : ج31، ص:)234(.
)3( املغني ألبن قدامة: ج5، ص: )374(.

)4( اإلنصاف: ج7، ص:)131(. حاشية الرملي: ج2، ص: )481(.
)5( اإلنصاف: ج7، ص: )    (.
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يعرف بعينه اما ما ال يعرف بعينه كالنقود فإنه  يجوز وقفه وإن  لم يتعني كما هو 
مذهب املالكية)1(.

اشتراط أن يكون املوقوف مفرزًا.)وقف املشاع (:
اب��ن احل��س��ن من  ال��ش��رط حملمد  كما سبق تقريرنا ف��ي امل��ذه��ب احلنفي أن ه��ذا 
احلنفية ألن الفرز عنده شرط لتمام ولزوم الوقف وخالفه في ذلك أبو يوسف من 
احلنفية وجمهور الفقهاء )املالكية  و الشافعية  واحلنابلة ()2(، وذل��ك حلديث 
ابن عمر املتقدم وحلديث شراء بئر أرومة عند ما ندب الرسول � لشرائها  وفي 
اب��ن تيمية: وهذا  ق��ال  ألفا .  باثنى عشر   اشترى نصفها  احلديث أن عثمان 

احلديث مما احتج به الفقهاء على عدة مسائل مثل وقف املشاع)3(.
وهنالك رأي في املذهب املالكي أنه ال يجوز وقف املشاع الذي ال يقبل القسمة 
إال بإذن الشريك دفعًا للضرر الواقع عليه أو يصح ويجبر الواقف على البيع إذا أراد 
الشريك ذلك جاء في  شرح ميارة)4(: ) قوله شائعا كما لو وقف نصف دار أو 
غير شائع وال يريد املصنف أنه يجوز وقف املشاع من غير إذن الشريك فإن ذلك 
ال يجوز ابتداء أعني فيما ال يقبل القسمة واختلف إن فعل هل ينفذ حتبيسه أو 
ال وعلى الثاني اقتصر اللخمي آخر الشفعة فقال ألن الشريك ال يقدر حينئذ على 
بيع جميعها وإن فسد شيء لم يجد من يصلح معه واختار ابن أبي زيد األول 

اللخمي وإن كانت الدار مما يقسم جاز احلبس إذ ال ضرر عليه في ذلك( . 
وهذا ملحظ جيد ودفع للضرر عن الشريك الذي قد راعته الشريعة فأوجبت 
له حق الشفعة دفعًا للضرر الذي قد يقع عليه من بيع شريكه حلصته. وهو موافق 

)1( اخلرشي على خليل: ج7، ص: )80(.
)2( املغني:ج5،ص: )375(.

)3( فتاوى ابن تيمية:ج29، ص: )216(.
)4( شرح ميارة: ج2،ص: )228(.
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ي��زال ودف��ع املضرة مقدم  الضرر، كالضرر  املوجبة إلزال��ة  العامة  الشرعية  للقواعد 
على جلب املصلحة.

شروط املنفعة:
وال��ذي يترجح من ش��روط املنفعة ماصرح به ك��ل  من الشافعية واحلنابلة من 
ضابط املنفعة التي يجوز وقفها أن تكون مباحة مقصودة من العني. وهذا القصد 
يعرف بحكم ما خلقت له كل عني وسخرت  أو بعرف استعمال الناس فإيقاف 
االعيان لغير مقاصدها ومنافعها املعتادة ال يجوز ملافيه من تعطيل ملنافعها األصلية  
فوقف الدراهم والدنانير للتزين مخالف املقصد منها وهو كونها قيم لألشياء وأداة 
لتبادل السلع واخلدمات فوقفها للتزين معطل لهذا املقصد، وميكن االستشهاد 
لهذا بحديث البخاري)1( )عن أبي هريرة  عن النبي  �  قال بينما رجل 
للحراثة......(.  لهذا خلقت  أخلق  لم  فقالت  إليه  التفتت  بقرة  على  راك��ب 
وعند مسلم  )وسلم  بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة 

فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إمنا خلقت للحرث.......( .
أما إشتراط الشافعية بأن تصح إجارتها.  فهو منقوض مبا ذهبو اليه من جواز 
وقف الفحل للضراب استثناء ومباعللوا به هذا االستثناء بأنه يغتفر في القربات 

ماال يغتفر في املعاوضات . والوقف من القربات فيلحق بها .   
اخلالصة:

نخلص إلي أن الشروط  التي يجب توافرها في العني املوقوفه هي:
أن يجوز متلكها.

أن يجوز االنتفاع بها انتفاعًا مباحًا مقصوداً.

)1( صحيح البخاري:ج2،ص:)818(، حديث رقم )2199(،  باب استعمال البقر للحراثة  و صحيح 
مسلم:ج4،ص:)1857(.
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وأن تكون دائمة بدوام أصلها حقيقة أو حكمًا  .
ونقصد بالدوام احلكمى تبدل األعيان مع بقاء نفعها، ألن ما ال ينتفع به إال 

بتبدل عينه فإن البدل يقوم مقام املبدل.  
  وعليه نخلص إلي أن املال الذي يجوز وقفه هو: كل مملوك جاز االنتفاع به 

انتفاعًا  مباحًا مقصوداً. فيشمل األعيان واملنافع والنقود. 
هذا الذي انتهينا إليه فيه توسعة للوقف كباب من أبواب اإلحسان مرغب فيه. 
ويتفق مع قرار مجمع الفقه اإلسامي الدولي)1( بشأن وقف األسهم والصكوك 
واحلقوق املعنوية واملنافع و الذي ينص في أحد فقراته على )إن النصوص الشرعية 
ال��واردة في الوقف مطلقة يندرج فيها املؤبد واملؤقت، واملفرز واملشاع، واألعيان 
وامل��ن��اف��ع وال��ن��ق��ود، وال��ع��ق��ار وامل��ن��ق��ول، ألن���ه م��ن قبيل ال��ت��ب��رع وه���و م��وس��ع ومرغب 

فيه(.
حكم وقف النقود

النقود في الفقه تطلق على الدراهم والدنانير خاصة كما تطلق على املغشوش 
منها والفلوس الرائجة، ولهذا إذا أرادوا، تخصيص املضروب من الذهب والفضة 

قالوا: )النقدان(.
والثمنية هي الصفة املازمة للنقود  جاء في الدر املختار)2(: » األموال ثاثة 
ثمن بكل حال، وهو  النقدان  وبيع بكل حال كالنبات وال��دواب والثالث ثمن 

من وجه بيع من وجه كاملثليات « . 

)1( قرار مجمع الفقه الدولي في دورته التاسعة عشر قرار رقم 181 )19/7( بشأن وقف األسهم والصكوك 
واحلقوق املعنوية واملنافع.

)2( الدر املختار272/5.
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السلع واخلدمات،  لغيره من  به  يتوصل  ال��ذي  والوسيط  املعيار  يعني  والثمن 
وهذه هي وظيفة النقود األساسية في الفقة وعند االقتصاديني، فكل وسيلة أدت 
اجلامعة ألهم  الصفة  بهذه  النقود  فقد عرفنا)1(  ث��م  وم��ن  نقد،  فهي  ال���دور  ه��ذا 
وظائفها في الفقه واالقتصاد وهي:  كل ما متحض للثمنية بحكم اخللقة أو بعرف 

االستعمال العام  
 فقولنا: )ما متحض(، مخرج ما سوى النقود من األثمان، وذلك لعدم متحضها 

للثمنية.
وقولنا: )بحكم اخللقة(، يدخل الذهب والفضة.

وق��ول��ن��ا: )ب��ع��رف االس��ت��ع��م��ال ال���ع���ام(، ي��دخ��ل ف���ي  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ن��ق��ود الورقية  
املعاصرة وكل ما يجد مما يتعارف عليه من النقود 

حكم وقف النقود:
في ضوء ما تقدم من شروط وضوابط حتكم املال املوقوف عند أرباب املذاهب 
وما رجحنا من شروط ضابطة له  نتناول مسألة وقف النقود وموقف الفقهاء منها، 

إذ هي انعكاس وتطبيق عملي لتلك الشروط.
أواًل: القائلون مبنع وقفها:

منع وقف النقود هو مقتضى رأي اإلمام أبي حنيفة حلصره املوقوف في العقار 
وأبو يوسف حلصره ما يجوز وقفه من املنقوالت في ما استثني بالنص من شرط 

التأبيد كالساح والكراع.
امل��وق��وف. فمنعوا  ف��ي  م��ن ش��روط��ه��م  ع��دد  لتخلف  الشافعية  كما منع وقفها 
أعيانها تستهلك  للفقراء ألن  وقفها لإلقراض وك��ذا لاجتار فيها وص��رف ربحها 
وهو مخالف لشرط بقاء العني. كما أن وقفها مخالف لشرطهم في املوقوف أن 

)1( النقود الورقية  وأحكامها في الفقه اإلسامي، للباحث.
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يقبل اإلستئجار والنقود ال تقبل اإلجارة إلفضاء إجارتها لربا الديون . كما منعوا 
وقفها للتزين ألن التزين منفعة غير مقصودة من النقود)1(.

وكذلك منع وقف النقود احلنابلة على صحيح املذهب ألنها ال ينتفع بها إال 
باتافها عند اقراضها أي أن عينها ال تدوم)2(. وقد حكي في املذهب املالكي 
ق��وال بكراهة وقفها م��ع تضعيفه ق��ال اخل��رش��ي) ث��م إن امل��ذه��ب ج��واز وق��ف م��ا ال 
ما  بعد  فإنه  الشامل  يفيده ك��ام  وال��دراه��م كما  والدنانير  بعينه كالطعام  يعرف 
باملنع أضعف األقوال  وال��ق��ول  بالكراهة بقيل  ال��ق��ول  ب��اجل��واز حكى  ال��ق��ول  حكى 

ويدل للصحة قول املؤلف في باب الزكاة وزكيت عني وقفت للسلف()3(.
ثانيًا:  القائلون بجواز وقفها: 

املالكية هم رواد القائلني بجواز وقفها، فالذي دلت عليه شروطهم في املال املوقوف 
النقود وه��و املستفاد من رأي األم��ام مالك في املدونة  ورجحه احملققون ج��واز وق��ف 
)فقلت ملالك أو قيل له فلو أن رجا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها 

على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: نعم أرى فيها الزكاة)4(. 

)1( حاشية اجلمل على شرح املنهج:ج3، ص: )578( واخلاف في وقفها للتزين جاء في  مغني احملتاج: 
ج2، ص: )377(.)وقف الدراهم والدنانير للتزيني فإنه ال يصح على األصح املنصوص(.

)2( ال��روض امل���رب���ع:ج2،ص:)454(، امل��غ��ن��ي:ج5،ص:)373(، إلنصاف ل��ل��م��رداوي:ج7،ص:)10 / 
11(، حيث قال  )وال ماال ينتفع به مع بقائه دائما كاألثمان( إذا وقف األثمان فا يخلو إما أن يقفها 
للتحلي والوزن أو غير ذلك فإن وقفها للتحلى والوزن فالصحيح من املذهب أنه ال يصح ونقله اجلماعة 
عن اإلمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر ما قدمه في املغنى والشرح قال احلارثي وعدم الصحة أصح وقيل 
يصح قياسا على -=اإلج��ارة  قال في التلخيص إن وقفها للزينة بها فقياس قولنا في اإلجارة أنه يصح 
فعلى هذا إن وقفها وأطلق بطل الوقف على الصحيح، وقيل يصح ويحمل عليهما  وإن وقفها لغير ذلك 
لم يصح على الصحيح من املذهب ، وقال في الفائق وعنه يصح وقف الدراهم فينتفع بها في القرض 
ونحوه اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال في االختبارات ولو وقف الدراهم 

على احملتاجني لم يكن جواز هذا بعيداً.
)3( شرح مختصر خليل:ج7، ص: )80(.

)4( املدونة الكبرى ج2/ص343.
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وهو رأي زفر من احلنفية ثم استقرت عليه الفتوي في املذهب � بعد أن صار 
وق��ف��ه��ا ع��رف��ًا �  ب��ن��اء ع��ل��ى ق��اع��دة  محمد ب��ن احل��س��ن  ف��ي ج���واز وق���ف امل��ن��ق��ول إذا 
اب��ن عابدين )وب��ه��ذا ظهر صحة ما ذك��ره املصنف من  الناس عليه يقول  تعارف 
وإمنا  به  املفتى  محمد  ق��ول  على  املتعارف  باملنقول  والدنانير(  )ال��دراه��م  إحلاقها 
خصوها بالنقل ع��ن زف��ر ألن��ه��ا ل��م تكن متعارفة إذ ذاك وألن���ه ه��و ال���ذي ق��ال بها 
ابتداء.  قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك أي وقف احلنطة 
في األقطار املصرية لعدم تعارفه بالكلية نعم وقف الدراهم والدنانير تعورف في 

الديار الرومية( اه�)1(. 
وهو ترجيح شيخ اإلس��ام ابن تيمية جاء في الفتاوى )ول��و قال الواقف هذه 
ق��رض احملتاجني لم يكن ج��واز ه��ذا بعيدا وإذا أطلق وقفا لنقدين  ال��دراه��م على 
ونحوهما مما ميكن االنتفاع ببدله فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر خصوصا على 

أصلنا فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته()2(. 
وهو رأي مرجوح عند احلنابلة وقد رجحه ابن تيمية انها مقصود اإلمام أحمد 
من قوله فى رواي��ة امليمونى )إذا وقف ألف درهم فى سبيل الله وللمساكني فا 
الزهري فيمن  البخاري: )ق��ال  الزهري. فقد روي  زك��اة فيها()3(، وهو مذهب 
جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه 

)1( حاشية ابن عابدين: ج4، ص: )364(.
)2( الفتاوى الكبرى: ج4، ص: )506 (انظر فتاوى ابن تيمية :ج31،ص: )234 / 235(.

)3(  فتاوى ابن تيمية : ج31، ص: )235( فال رحمه الله ) وقد تأول القاضي رواية امليمونى فقال وال 
يصح وقف الدراهم والدنانير على ما نقل اخلرقى قال قال أحمد فى رواية امليمونى إذا وقف ألف درهم 
فى سبيل الله وللمساكني فا زكاة فيها وإن وقفها فى الكراع والساح فهي مسألة لبس قال ولم يرد 
بهذا وق��ف ال��دراه��م وإمن��ا أراد إذا أوص��ى بألف تنفق على أف��راس فى سبيل الله فتوقف فى صحة هذه 
الوصية قال أبو بكر ألن نفقة الكراع والساح على من وقفه فكانه اشتبه عليه إلى أين تصرف هذه 
الدراهم إذا كان نفقة الكراع والساح على أصحابه(. واألول أصح ألن املسألة صريحة فى أنه وقف 

األلف لم يوص بها بعد موته.
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صدقة للمساكني واألقربني هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك األلف شيئا وإن لم 
يكن جعل ربحها صدقة في املساكني قال ليس له أن يأكل منها()1(.  

القول بجواز وقف النقود هو الذي يتفق مع مارجحنا من شروط وضوابط خاصة 
باملال املوقوف  والقول بصحة وقفها ال يتعارض مع نص من الشارع احلكيم . بل 
يتفق ومقصد الشرع من الوقف وهو دوام النفع للموقوف لهم واستمراره  فضًا 
عما فيه من توسعة لألوقاف، وفتح لباب اإلحسان ملن يريد أن يلجه والميلك إال 
القليل من امل��ال ال��ذى ميكن أن يجمع وتكوين رساميل كبيرة تستثمر مبا يعود 

نفعه للموقوف عليهم وثوابه للواقف.   
وهو ترجيح الكثير من العلماء والباحثني)2( ممن كتب في هذا املوضوع وعليه 
ق��رار رق��م 181 )19/7(  التاسعة عشرة  ال��دول��ي في دورت��ه  الفقه  فتوى مجمع 

بشأن وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية واملنافع جاء فيه:
)إن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها املؤبد واملؤقت، 
واملفرز واملشاع، واألعيان واملنافع والنقود، والعقار واملنقول، ألنه من قبيل التبرع 

وهو موسع ومرغب فيه(.
صور وقف النقود:

ع��رف االج��ت��ه��اد الفقهي ص��ورت��ني  م��ن وق��ف النقود ه��ي اإلق����راض، وتنميتها  
بتوظيفها في املضاربة الشرعية مع صرف ربحها فيما وقفت له .

قرض النقود:
القرض هو: دفع مال إرفاقا ملن ينتفع به ويرد مثله)3(.

)1( صحيح البخاري: ج3، ص: )1020( باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.
)2( د. وليد هوميل عوجان وقف النقود وصيغ االستثمار فيه ود. عبدالله بن صالح الثمالي وقف النقود 

حكمه وتاريخه.
)3( شرح منتهى اإلرادات ج2/ص99.
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الصورة  للمحتاجني.وهذه هي  إقراضها  أجل  من  النقود  توقف  أن  واملقصود 
التي أجازها املالكية ووردت اإلشارة إليها في املدونة وهي املتفق عليها عند من  

أجازوا وقفها. 
واملنفعة املستفادة هنا هي املالية التي متكن املقترض من االنتفاع بها بالوصول 
ملا يريد من السلع واخلدمات في املجتمع فيسد بها حاجته اآلنية ثم يردها مثلها  

عند حلول أجل القرض .
وقف النقود لتنميتها والتصدق بربحها:

وامل��راد أن أصل النقد املوقوف ينمى بأية وسيلة من وسائل التنمية املشروعة 
إما عن طريق الواقف مباشرة إن كان له خبرة في التجارة أو أن يدفعها مضاربة أو 
مشاركة...  الخ. ملن يقوم بالعمل عليها ويكون ربحها هو املنفعة املتصدق بها 
ملن وقفت عليهم من مساجد ومحتاجني ومساكني وطلبة ع��ل��م......... الخ 

من أوجه البر.
وهذه هي الصورة املتعارف عليها عند احلنفية )عن زفر رجل وقف الدراهم 
أو الطعام أو ما يكال أو ي��وزن ق��ال: يجوز. قيل له: وكيف يكون؟ ق��ال: يدفع 
الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه، وما يوزن ويكال 

يباع فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة كالدراهم()1(. 
ويقول ابن تيمية تعليقًا على رواية  امليمونى عن أحمد أن الدراهم إذا كانت 
موقوفة على أه��ل بيته ففيها الصدقة )وظ��اه��ر ه��ذا ج���واز وق��ف األث��م��ان لغرض 

القرض أو التنمية والتصدق بالربح()2(. 

)1( مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ج2/ص580.
)2( فتاوى ابن تيمية: ج31، ص: )234(.
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وقد حكي صاحب التاج واإلكليل نقًا من املدونة ما يشعر من منعها عند 
اإلمام مالك حيث قال )ومن املدونة من حبس على رجل مائة دينار يتجر بها أمدا 

معلوما ضمن نقصها وهي كسلف()1(.
ومعظم التطبيقات املعاصرة للنقود هي من هذه الصورة.

عالقة النقود املوقوفه مبا تستثمر فيه:
يتطلب استثمار وتنمية النقود املوقوفه للتصدق بربحها أن تتحول إلى عروض 
جتارة إذا  استثمرت في التجارة، وإلى زرع إذا استثمرت في الزراعة، وإلى عقار إذا 
استثمرت في العقارات، وإلى أسهم إذا استثمرت في األسهم. في دورة متداخلة بني 

أعيان وديون ونقود  ثم تنضض  حقيقة أو حكما ليظهر ربحها من خسارتها.
والسؤال: ما عاقة ما تتحول إليه النقود املوقوفه في دورتها االستثمارية من 

عروض وزروع وأسهم وديون  بالوقف وهل تأخذ حكم الوقف؟.
إذا  امل��وق��وف��ه  النقود  أن  الدولي)2(   اإلس��ام��ي  الفقه  فتوى مجمع  لقد نصت 
استثمرت في األسهم والصكوك فإن تلك األسهم والصكوك ال تكون وقفًا خافًا 

لألسهم والصكوك التي وقفت.
فهذه الفتوى تقطع العاقة من حيث أحكام الوقف بني النقود بصفتها وقفًا 
وما تستثمر فيه بغية تنميتها فا تأخذ  حكم الوقف. وهو احلق؛ ألننا إذا أجرينا 
أحكام الوقف على ما تستثمر فيه النقود املوقوفة النسد باب تنميتها واستثمارها، 
ألنه حينئذ ال يجوز التصرف فيما آلت إليه هذه النقود من موجودات  إال وفق 
األحكام والقواعد الشرعية احلاكمة الستبدال الوقف، ال وفق أصول قواعد التجارة 

واالستثمار.

)1( التاج واإلكليل: ج6، ص: )21(.
)2( مجمع الفقه الدولي في دورته التاسعة عشر قرار رقم 181 )19/7(.
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الصناديق الوقفية:
الصناديق الوقفية هي التجسيد املعاصر ملبدأ وقف النقود، وقد انبثقت فكرتها 
أم��وال صغار  على جتميع  القائمة  احلديثة  االستثمارية  الصناديق  فكرة  ذات  من 
املدخرين لتكوين رساميل كبيرة متكنها من استثمارات متنوعة وأرباح متعاظمة، 
وال��ص��ن��ادي��ق ال��وق��ف��ي��ة م��ا ه��ي إال جتميع ألم����وال ال��واق��ف��ني بتكوين رس��ام��ي��ل وقفية 
واستثمارها وإنفاق ريعها في الغرض الوقفي للصندوق وبهذا مكنت متوسطي 
الدخل ممن لديهم فوائض مالية ويرغبون في فعل اخلير من طرق باب الوقف طلبًا 

للثواب األخروي.
إدارة  ل��ه  مستقلة،  مالية  ذم��ة  ذات  اعتبارية  شخصية  الوقفي  الصندوق  ميثل 
تقوم ب��دور النظارة، وجتمع األم��وال فيه من خ��ال ط��رح صكوك وقفية ذات قيم 
الوقف،  بنية  فيها  لاكتتاب  اخل��ي��ر  ف��ي  ال��راغ��ب��ني  دع���وة جمهور  ث��م  وم��ن  صغيرة 
وميثل الغرض املفصح عنه في دعوة االكتتاب شرط الواقف. ومن ثم تقوم إدارة 
الصندوق باستثمار األم��وال املتجمعة وتوجيه الربح الناجت عنها ألغراضه الوقفية 
املتجمع في  النقدي  املبلغ  املكتتبني واملوقوف هو  فالواقف هم جمهور  احمل��ددة، 
الصندوق وتشكل أغراض وأهداف الصندوق اجلهة املوقف عليها واملستفيدة من 

عائد استثماراته.
ل��ق��د اس���ت���ف���ادت ال��ص��ن��ادي��ق ال��وق��ف��ي��ة م���ن ك���ل خ��ص��ائ��ص ومم����ي����زات الصناديق 
استثمارية  ب���إدارات  واالستعانة  االستثمارات  تنوع  حيث  م��ن  االستثمارية)1(. 
متخصصة وذات كفاية عالية. ومتيزت الصناديق الوقفية من حيث كونها مفتوحة 
مالها غير محدد  أن رأس  ال��وق��ف. كما  تأبيد  ملبدأ  األج��ل جتسيداً  م��ح��ددة  غير 

ومفتوح لكل راغب في الوقف.
)1( الصناديق الوقفية وتكييفها الفقهي، د. محمد على القري.
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لقد تنوعت الصناديق الوقفية وتوسعت وفقًا ألغراض الواقفني مشكلة بذلك 
طفرة في دور الوقف في العصر احلديث فهي بجانب إحيائها لدوره  فقد انتقلت  
به للعمل املؤسسي املتخصص واملتنوع وفق حاجات املجتمع ورغبات الواقفني في 
خدمة مجتمعهم ومن ثم تنوعت وتعددت الصناديق الوقفية واتسعت لتغطي 
معظم احتياجات املجتمع من رعاية للمحتاجني إلى اخلدمات العامة التي تشمل 
يتضح هذا  اخلليج   ب��دول  أنشئت  التي  للصناديق  عامة  .وبنظرة  والفقير  الغني 
التنوع، فهنالك صناديق وقفية لرعاية املعاقني والفئات اخلاصة، وصناديق وقفية 
ل��ل��ق��رآن ال��ك��رمي، وص��ن��دوق ال��وق��ف ال���زراع���ي، وص��ن��دوق وق��ف��ي للتنمية العلمية، 

وصندوق خاص بالبيئة.
ساهمت الصناديق الوقفية � بجانب الدعم املباشر للجهات املوقوف عليها من 
ريعها � في التنمية االقتصادية فمن خال سعيها الستثمار أموال الوقف فهي تقوم 
ت��ؤدي لنمو االقتصاد ، بل منها ما وجهت  بتمويل مشاريع استثمارية مختلفة 
مباشرة للنهوض مبجال محدد من التنمية االقتصادية أو االجتماعية مثل الصناديق 
الوقفية اخلاصة بالتمويل األصغر وصندوق احلرفيني وصندوق الوقف الزراعي الذى 

أنشأه الشيخ/ صالح كامل.
املخاطر التي قد تعتري النقود املوقوفه وسبل التحوط منها

حفظ املال من مقاصد الشريعة الكلية. وهو يتأكد كمقصد خاص في حق 
األم��وال املوقوفة إذ ال يتحقق مقصود الوقف في  استمرار نفعه ملن وقف عليهم  
وات��ص��ال  ثوابه للواقف؛ إال باحملافظة على األص��ل امل��وق��وف. وق��د حت��دث الفقهاء 
عن إعمار الوقف وإصاحه وصيانته فجعلوها من ريعه  إن لم يعني لها الواقف 
مصدراً، و قدموه على غيره، شرط ذلك الواقف أو لم يشرطه. جاء في شرح فتح 

القدير:
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)والواجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعمارته - سواء شرط الواقف ذلك أو 
لم يشرط ألن الغرض لكل واقف وصول الثواب مؤبدا وذلك بصرف الغلة موبدا 

وال ميكن ذلك با عمارة فكانت العمارة مشروطة اقتضاء()1(.
وصيانة الوقف املطلوبة هي التي حتافظ على العني املوقوف و تبقيها على احلالة 
التي وقفت بها. قال ابن عابدين :  )لو كان الوقف على معني فالعمارة في ماله 

كما سيأتي بقدر ما يبقى املوقوف على الصفة التي وقفه ()2(. 
املخاطر التي قد تعتري النقود املوقوفة:

ل��ك��ل م����ال م���وق���وف م��خ��اط��ره اخل���اص���ة ب���ه ال���ت���ي ق���د ت���ذه���ب ب��أص��ل��ه أو تعطل 
االس��ت��ف��ادة منه فكما أن ال��ع��ق��ارات عرضة خلطر التآكل عبر ال��زم��ان وب���درأ  ذلك  
بالصيانة، فكذلك النقود تتعرض لعدة مخاطر قد تذهب بأصلها أو تقلل من 
قيمتها والفائدة املرجوة منها. واملخاطر التي تتعرض لها النقود املوقوفة تختلف 
بربحها  والتصدق  للتنمية  املوقوفة  فالنقود  ل��ه.  أوقفت  ال��ذي  الغرض  باختاف 
قد تتعرض للخسارة التجارية ونقصان أصلها. أما املوقوفة لإلقراض وإن أمنت 
اخلسارة التجارية إال أنها عرضة للتآكل بسبب التضخم الذي ينقص من قيمتها 

شيئًا فشيئًا. 
فما هي الوسائل املشروعة للتحوط لهذه املخاطر والتقليل من ضررها حفظا 

ألصل املوقوف واستمراراً لنفعه؟
أواًل: املخاطر التي تتعرض لها النقود املوقوفة من أجل القرض وسبل التحوط 

منها:
التآكل  إقراضها  للمحتاجني خلطرين، خطر  النقود املوقوفه من أجل  تتعرض 

)1( شرح فتح القدير: ج6، ص: )221(.
)2( حاشية ابن عابدين ج4/ص367.
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بفعل التضخم. وخطر ع��دم س��داد القرض كله أو ج��زء منه بسبب  اإلف��اس أو 
التعثر كما أن االنفات الزمني بسبب املماطلة وتأخير السداد يبطئ من دورات 

إقراضها ويقلل عدد املستفيدين منها.
]1[ خطر التضخم:

تطورت النقود من نقود سلعية لها قيمة ذاتية إلى نقود ورقية معاصرة تستمد 
قوتها من اإللزام القانوني. وقيمة النقود الورقية مهما اختلفت دولها  فهي في أكثر 
األحيان عرضة لتراجع مستمر في قيمتها  مما جعل واح��دة من أه��داف السياسة 
النقدية للدول احملافظة على قيمة العملة الوطنية. وقيمة النقود تتمثل في قوتها 
الشرائية و ما ميكن أن نحصل عليه بها  من سلع وخدمات ، و العاقة بني النقود 
واألسعار عاقة عكسية فكلما ارتفعت األسعار انخفضت قيمة النقد وتآكلت 
بفعل التضخم فإذا استمرت معدالت التضخم في اإلرتفاع فقد يأتي على النقود 
املوقوفه زمان تفقد فيه جل قيمتها مع احتفاظها  بالوحدات التي أوقفت  عدداً  
إال أنها  ال تفي بحاجة املقترضني.فإذا لم يدرأ خطر التضخم على النقود املوقوفه 

فسيأتي عليها زمان تذهب ريحها وتفقد فائدتها.
وسائل التحوط من التضخم:

]1[ ربط القروض باملستوى العام في األسعار: 
هذا يعني أن يتفق مع املقترض للنقود على مراعاة نسبة التضخم عند ردها، 
الوحدات  وزي���ادة  النقدي  األص��ل  قيمة  للمحافظة على  أدت  وإن  الوسيلة  فهذه 
النقدية املوقوفة بازدياد التضخم لكن هذه الوسيلة محل خاف بني املعاصرين.  
وال أريد هنا أن أناقش اآلراء املتعارضة في املسألة فهي مبسوطة معروفة)1(، ولكن 

)2( انظر: د/ موسي آدم عيسي، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معاجلتها.
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فقط أريد أن أشير إلى عدم صاحية هذه الوسيلة للوقف خاصة ملناقضتها املقصد 
والهدف منه وهو التيسير على احملتاجني واملعوزين بتوفير املال الازم عند حاجتهم 
إليه  فإذا شرط عليهم حتمل كلفة التضخم فقد أرهقوا من أمرهم عسرا كما أنه 
مناف  للمقصد من القرض وهو اإلرف��اق فتحميل املوقوف عليهم)املقترضني ( 

كلفة التضخم – التي ال يد لهم فيها - ليس من اإلرفاق في  شيء.
ال��ذي ميكن أن يخفف من أث��ر التضخم على النقد املوقوف لإلقراض  واحل��ل 
هو أن يوقف بجانب النقود املخصصة للقرض نقوداً أخرى للمضاربة واالسترباح 
ويشترط أن يكون ربحها هو املخصص لزيادة النقد املوقوف لإلقراض أي أن يوقف 
الريع لإلقراض ومن ثم تضم للنقد املخصص لإلقراض، فيزيد  بهذه األرباح جبرا 
للنقص الذي أحدثه التضخم في قيمتها أو أن يستثمر جزء منها حلفظ أصلها إما 

بشرط الواقف أو بدونه باعتباره اجراء ضروريًا حلفظ األصل وصيانته.
]2[ خطر عدم السداد للتعثر أو اإلفاس:

النقد  املستفيدين ويبطئ دوران  ع��دد  احمل��دد يقلل  لوقته  القرض  ع��دم س��داد 
املوقوف لإلقراض بني يدي احملتاجني . أما العجز عن السداد فيؤدي لهاك الدين 
إذا لم تكن هنالك ضمانات كافية  مما يعني ضياع قدر من النقود املوقوفة، وهذا 

كله مما  يجب التحوط منه حفظًا ألصل املال املوقوف ويكون ذلك ب�:
أواًل: أخذ الضمانات الكافية من رهن وكفالة.

ثانيًا: بالتأمني على الدين تأمينًا إساميًا  ضد املخاطر واألسباب املؤدية لتأخير 
أو عدم السداد على اختافها ويكون التأمني على كل واح��دة من هذه املخاطر 

وفقا لطبيعتها.
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واملخاطر التي ميكن ال�تأمني عليها تكافليًا  حفظًا ألصل القرض، هي:
]1[ موت املقترض.

]2[ العجز اجلسماني املقعد عن الكسب.
]3[ اإلفاس.

]4[ املماطلة والتعثر.
التأمني على هذه املخاطر يؤدي في مجمله لتقليل حاالت عدم السداد وهاك 

القرض وهاك النقد املوقوف لإلقراض كليًا أوجزئيًا.
حكم تأمني الديون:

لقد صدرت عدة  فتاوى في محاور التأمني التعاوني على الديون  وهي مبنية 
ال��س��داد أو  التأخر في  أو  العجز  أو  املعلقة على ش��رط كاملوت  الكفالة  على مبدأ 

اإلفاس)1(. كما صدرت في هذا الشأن فتوي ندوة البركة الثانية.
التأمني بالسودان عدة  العليا للرقابة على أعمال  وقد أج��ازت الهيئة الشرعية 
وثائق مبنية على مبدأ  تأمني الديون كوثيقة حماية الرهن ووثيقة تأمني التمويل 
األصغر كما بني عليه قانون الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات السودانية.

تكلفة وثيقة التأمني:
هذه مسألة مهمة ألن حتميل تكلفة التأمني  للوقف يعني نقص املال املوقوف 
بقدر هذه التكلفة فإذا أخذ في االعتبار أن كل قرض يحتاج لوثيقة وقسط تأمني 
فإن هذا يعني أن النقد املوقوف للقرض ينقص  بقدر هذه التكلفة وهي تكلفة  
دورية متكررة ومستمرة مع كل قروض فإذا لم يوجد لها حل فستأتي في نهاية 

املطاف على املال املوقوف.

)1( انظر: بحث فضلية الدكتور على محي الدين  القرة داغي.التأمني على الديون.
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ناقش فضلية األستاذ الدكتور/ على القرة داغي)1( مسألة تكلفة قسط تأمني 
الديون وانتهى إلى أن املدين يتحمل هذه التكلفة، وما انتهى إليه فضيلته يحل 
اإلشكال، ولكن بإمعان النظر في املخاطر التي يؤمن ضدها جند أن هنالك مخاطر 
بالتأمني ضد  يقوم  امل��دي��ن  نفسه، ألن  امل��دي��ن  عليها  بالتأمني  يقوم  أن  يتصور  ال 
ال��س��داد، مما  وب��ني  بينه  احليلولة  تقع عليه وتكون سببًا في  التي  القهرية  املخاطر 
ي��ؤدي لبيع رهنه وتضرره أو تضرر ورثته، وهي امل��وت والعجز اجلسماني املقعد 

عن الكسب. 
وال��ت��أم��ني ع��ل��ى ه���ذه امل��خ��اط��ر ه��و ت��أم��ني ض��د خ��ط��ر ال ي��د للمؤمن ل��ه ف��ي��ه وهو 
املستفيد في هذه احلالة بأن يسدد له التأمني الدين نيابة عنه ويدفع بذلك الضرر 
عن نفسه وورثته ويحمي رهنه من أن يباع، ومن ثم فإنه هو الذي من يتحمل  

تكلفة وثيقة التأمني. 
ولكن يصعب تصور أن يقوم املدين بالتأمني ضد املخاطر التي تقع منه وبإرادته 
أو لتصرفاته  مدخل فيها مثل املماطلة والتأخر عن السداد واإلفاس، فالتأمني في 
التي تقع منه وبإرادته  اإلن��س��ان ال  التي تقع على  املخاطر  ه��و تكافل ض��د  أصله 
فيتكافل ويتعاون معه بقية املؤمنني لدفع املصاب الذي وقع عليه. فضًا على أن 
تأمني املدين حلالتي اإلفاس والتأخر عن السداد هو كفالة محضة فيكون ضمانًا 

بأجر وهو غير جائز شرعًا. 
فاملعني بتأمني نفسه ضد مخاطر مماطلة املدين  أو إفاسه بغير سبب قاهر هو 
الدائن ال املدين مؤمن ضد خطره في هذه احلاله. وهنا يقع اإلشكال فإن حتمل 
الوقف لتكاليف قسط تأمني القرض ينقص املال املوقوف بقدر هذه األقساط وهي 

)1( بحث الشيخ الدكتور / القرة داغي، السابق.
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املوقوف مبضي  النقد  القروض مما يعني نقصان  تكاليف دوري��ة متجددة بتجدد 
الزمان.

ويصعب هنا القول بعودة الدائن على املدين بهذه التكلفة ألنها تكون زيادة 
على أصل القرض مما يدخلها في الربا  الصريح.

وحل���ل ه���ذا اإلش��ك��ال ن��رج��ع للمقترح حل��ل إش��ك��ال التضخم وأث����ره ع��ل��ى املال 
املقترض والذي يتمثل في وقف قدر من النقد يستثمر ويخصص  عائده لدعم 
صندوق اإلق��راض ملقابلة مثل هذه التكاليف حفظا لألصل أو باستثمار قدر منه 

بشرط الواقف أو لكونه متطلبًا ضروريًا حلفظ األصل املوقوف. 
هذه اآللية تصلح كذلك حلماية النقود املوقوفة للتنمية واالستثمار إذا استثمرت 
بصيغ إسامية تولد ذمما مدينة. وال إشكال هنا في حتمل النقود املوقوفة ألقساط 
التأمني  املتعلقة باملخاطر التي إلرادة العميل فيها مدخل لوجود األرباح التي حتمي 
رأس املال. مخاطر النقود املوقوفة للتنمية واالستثمار، والتصدق بربحها، وسبل 

حمايتها:
أم خسارة متطلب شرعي ال  نتيجة االستثمار ربحًا أكانت  امل��ال  حتمل رأس 
بالغرم ولنهيه � عن ربح ما لم يضمن. فاملخاطرة  الغنم  خاف عليه لقاعدة 
عنصر كامن في كل صور االستثمار اإلسامي وهي الفيصل بني التمويل اإلسامي 
والتمويل الربوي. ومن ثم فإنه اليجوز اشتراط الضمان على املضارب أو الشريك 
أو أي جهة تتولى إدارة االستثمار إال في حالة التعدي أو التقصير. مما يستوجب 
على رب املال بذل املزيد من اجلهد في دراسات اجلدوى للمشاريع قبل الدخول 
مبا  تقيدهم  مع  وخبرتهم  أمانتهم  من  والتأكد  واملضاربني  الشركاء  وتخير  فيها 
ال��خ. وم��ع األخ��ذ بهذه  امل��ش��اري��ع توزيعا للخطر...  امل��خ��اط��ر، م��ع تنويع  يخفف 

التحوطات وغيرها فإن اخلسارة ال تنتفي وحدوثها وارد.
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والنقود املوقوفة للتنمية واالستثمار من أجل التصدق بربحها تكتنفها املخاطر 
من  ل��ش��يء  تتعرض  فقد  آخ��ر  استثماري  م��ش��روع  أي  تكتنف  كما  االستثمارية 
اخلسارة، مما يعني أن أصلها معرض للنقصان أو الهاك  ، هذا من جهة، ومن 

جهة ُأخرى فإن استمرار نفع الوقف يتطلب حفظ أصله واإلبقاء عليه.
فما هي اآلليات املقبولة شرعًا التي حتمي رأس املال النقدي املوقوف لاستثمار 
باملبادئ  التي قد تقع عليه أو تخفف منها حفظا ألصله، وال تخل  املخاطر  من 

الشرعية وال تفضي ملعاملة ربوية؟
م��ع اإلق���رار ب��أن هنالك صعوبة ف��ي التوفيق ب��ني امل��ب��دأ الشرعي ف��ي حتمل رأس 
املال املستثمر للمخاطر وحفظ أصل املال املوقوف،  خاصة وأن اآلليات املطروحة 

حلماية رأس املال عموما حولها جدل فقهي كبير وليست محل اتفاق.
وال ب��د هنا م��ن أن تستصحب ال��دراس��ة ال��وض��ع اخل��اص للوقف ال��داع��ي حلفظ 
النظر  امل��ال حظًا من  اآلل��ي��ات حلماية رأس  لتلك  أصله واحملافظة عليه، مما يجعل 
واالعتبار والتقدير في باب الوقف خاصة، تغليبًا لتأبيد نفعه املقتضي حلفظ أصله 

من أن ينتقص أو يضيع. ومن هذه اآلليات:   
]1[  ضمان طرف ثالث لرأس املال.

وتتمثل هذه اآللية في أن يتبرع  غير املضارب أو الشريك  مبا يسد اخلسارة في 
رأس املال إذا حدثت )باعتبار أن هذا التزامًا بالتبرع وليس ضمانًا مبعني الكفالة 
ألن الكفالة ال تكون إال في دين واملضارب أو الشريك ليس مدينًا فهو حتمل تبعة 

وليس كفالة()1(.

)1( بحوث في املعامات  واألساليب املصرفية اإلسامية: ج2، ص: )194(، إعداد د/ عبد الستار أبو 
غدة.
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وق��د ص��درت في ه��ذا فتوى من ن��دوة البركة األول��ى وكذلك ق��رار من مجمع 
الفقه اإلسامي في دورته الرابعة بجدة )القرار رقم 5 بشأن سندات املقارضة(، 
وقد نص في البند )9( ليس هنالك ما مينع شرعًا من النص في نشرة اإلصدار 
أو صكوك املضاربة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته املالية عن 
طرفي العقد بالتبرع بدون  مقابل مببلغ مخصص جلبر اخلسران في مشروع معني 

على أن يكون التزامًا مستقًا عن عقد املضاربة.... الخ..
فاألخذ بهذه الفتوى يحمي أصل املال املوقوف املستثمر ويحافظ عليه. فضمان 
طرف ثالث وإن كان متعذراً  في كثير من صور االستثمار لعدم مصلحة الطرف 
ال��وق��ف متصور وممكن بأن  الثالث ف��ي تقدمي مثل ه��ذا االل��ت��زام، إال أن��ه ف��ي حالة 
يتقدم أحد اخليرين ممن له اهتمام بنجاح مشروع وقفي معني متبرعًا بتقدمي هذا 
الضمان دعما الستمرار الوقف بجبر رأس ماله إذا تعرض للخسارة وبهذا تتوزع 
أدوار اخليرين بني مقدم ألصل املال املوقوف ومتبرع بضمانه. هذه اآللية تناسب 
الصناديق الوقفية املستهدفة لتنمية ومتويل قطاعات قد ال تتوفر لها الضمانات وال 
الوقف وهو  بالتمويل األصغر فيمولها  الوقفية اخلاصة  الكافية كالصناديق  اخلبرة 

في مأمن من ضياع رأس ماله.
]2[ االلتزام الطوعي بالضمان املنفصل عن عقد االستثمار: 

املقصود بااللتزام الطوعي هو االلتزام غير املشروط في صلب العقد االستثماري، 
ألنه عقد أمانة فا يجوز اشتراط الضمان فيه ملنافاته ملقتضاها ويكون تبرع مدير 

االستثمار بالتزام الضمان بعد عقد االستثمار والشروع في العمل باملال)1(.

الثاني، للمؤسسات  الدكتور/ عبد الستار أبو غدة: بحث أسليب حماية رأس املال.املؤمتر الفقهي   )1(
املالية اإلسامية.
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ومستند ه��ذا  ما نقل عن بعض  فقهاء املالكية ه��م: اب��ن زاب، واب��ن بشير، 
وتلميذه ابن عتاب)1(.

قيل البن زاب: أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع )تطوع( قابضه بالتزام 
ال��ش��روع ف��ي العمل فما يبعد أن  ال��ض��م��ان طائعا بعد  ال��ت��زم  ف��ق��ال: إذا  ال��ض��م��ان؟ 

يلزمه.
عن ابن بشير أنه أمضى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا إلى أجل على 

جزء معلوم، وأن العامل طاع بالتزام ضمان املال وغرمه.
وق��د صحح اب��ن ع��ت��اب م��ذه��ب شيخه اب��ن بشير، ون��ص��ره بحجج كثيرة وفي 
)رسم اجلواب مع سماع ابن القاسم من املدونة( ما يفيد صحة االعتراض عليه، 
وهو ما وقع من بعض الشيوخ . وقد أخذ على هذه الطريقة أن التبرع فيها صوريا 
ل��وازم صحته أن يكون تبرعًا حقيقيًا ج��اء في مواهب  )إن التبرع  بالضمان من 
اجلليل )التبرع ما ك��ان من غير س���ؤال(، أم��ا إذا تواطأ عليه أو ك��ان ج��زًء متممًا 
يصلح  ف��ا  كذلك()2(.  سمي  وإن  حقيقة  تبرعًا  يكون  ف��ا  استثمارية  لعملية 

سبيًا حلماية رأس املال، وكام املالكيني الثاثة ال مستند لهم فيه.
]3[ الفصل بني الوكالة باالستثمار والكفالة:

هذه الطريقة في حماية  رأس املال تقوم على الفصل بني الوكالة وتقدمي الضمان 
بحيث تنعقد الوكالة  غير مشروطة فيها كفالة الوكيل  ملن يتعامل معه  ثم  يقوم 
الوكيل بكفالة من يتعامل معه بعقد منفصل.  وعلل ذلك بانفصال اآلثار املترتبة 
بني العقدين في حال انفساخ  الوكالة )فإنه � أي الوكيل � يكون كفيًا ال بصفة 

كونه وكيًا، حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيًا(. 

)1( إعداد املهج: )161( وشرح ميارة )89/3(. ومواهب اجلليل: )325/4(.
)2( حماية راس املال وتطبيقاته في املؤسسات املالية اإلسامية د محمد علي القري.
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فقد  واملراجعة  احملاسبة  لهيئة  الشرعي  املجلس  قبل  ال��ص��ورة مجازة من  وه��ذه 
جاء في املعيار الشرعي رقم )5( الفقرة اخلاصة بالضمانات في عقود األمانة )ال 
يجوز اجلمع بني الوكالة والكفالة في عقد واحد لتنافي مقتضاهما، وألن اشتراط 
ربوية بسبب  بفائدة  ق��رض  إل��ى  العملية  باالستثمار يحول  الوكيل  الضمان على 
ضمان األصل مع احلصول على عائد االستثمار. أما إذا كانت الوكالة غير مشروط 
فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل أن يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيًا ال 

بصفة كونه وكيًا، حتى ولو عزل عن الوكالة يبقى كفيًا.
وي��ؤخ��ذ على ه��ذه اآلل��ي��ة أن��ه مهما قيل ع��ن االن��ف��ص��ال ب��ني العقدين ف��ي هذه 
اآللية، فإن العقدين يشكان منظومة استثمارية واحدة ال يتصور انفكاكهما، 
لتضمني  وص���واًل  عليهما  وت��واط��أت  للعقدين  اجت��ه��ت  وق��د  املتعاقدين  إرادة  وأن 

الوكيل باالستثمار ملن يتعامل معه الذي  منع اشتراطه في العقد.
هذه اآللية في حماية رأس مال الوقف خاصة ميكن أن يعمل بها ويعول عليها 
� رغ��م م��ا ق��د ي��رد عليها �، وذل���ك ب��ن��اء على ق��اع��دة احلنفية اخل��اص��ة بالترجيح بني 
الفتاوى املتعارضة في باب الوقف خاصة  وهي:  يفتي بكل ما هو أنفع للوقف 

فيما اختلف فيه العلماء، إذا كان اخلاف معتبراً. 
وقد بنوا عليها ترجيح كثير من األحكام مع مخالفتها ألصولهم، مثل إثبات 
أنها غير مقبولة عندهم)1(، ونقض عقد  القدمية بشهادة السماع، مع  األوق��اف 
إج���ارة ال��وق��ف عند ال��زي��ادة الفاحشة ج��اء ف��ي البحر ال��رائ��ق )وف���ي احل���اوي ويفتي 
الوقف وغصب منافعه وك��ذا كل ما هو أنفع للوقف  بالضمان في غصب عقار 
فيما اختلف العلماء فيه حتى نقضت اإلجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف 

وصيانة حلق الله تعالى وإبقاء للخيرات اه()2(. 

)1( حاشية ابن عابدين 412/4.
)2( البحر الرائق 5 /256.
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ففي األخذ  بهذه الطريقه مصلحة للوقف في حفظ اصله ورأس ماله  املستثمر 
من أن ينقص أو يضيع.  كما أنهما يحمي رأس املال من أثر أي تواطؤ بني ناظر 
الوقف والقائم باستثمار النقود املوقوفة على ادعاء هاك املال املوقوف أو خسارته 

بغير تعد أو تقصير.
]4[ حتميل املضارب والوكيل باالستثمار عبء اإلثبات في دعاوى التعدي 

والتقصير:
واملقصود من هذه اآللية  حماية مال الوقف املستثمر إذا هلك  أو خسر  من أن 
يضيع مبجرد دعوى القائم باالستثمار ذلك  ونفيه عن نفسه التعدي أو التقصير. 
وذلك خافا لألصل الذي يقضي بقبول قول املضارب وكذا الوكيل باالستثمار، 
واألخذ به في نفي الضمان عن نفسه باعتباره مدعى عليه، فا يطالب بالبينة، إذ 
البينة على املدعي )رب املال في هذه احلالة وهو الواقف( وقد علل مخالفة هذا 

األصل ب�)1(:
]1[ أن استصحاب هذا األصل إمنا يسوغ األخذ به والتعويل عليه في النظر 
الفقهي إذا غلب في الناس الصدق واألمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل. 
ف��إذا تغيرت احل��ال، فإن دالل��ة احل��ال –وهي األم��ارة الظاهرة التي تدل على صورة 

احلال- مقدمة على األصل عند تعارضهما،
ف��إذا جرى  للعرف،  ب��أن ال يكون مخالفا  األص��ل مقيد  بهذا  العمل  أن   ]2[
عرف الناس بعدم قبول قوله )املضارب/الوكيل باالستثمار(  حتى يقيم البينة 
على صدق ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب 
من مدعى عليه إلى مدع أمرا خاف األصل، فا يقبل قوله إال إذا أقام البينة على 

)1(  ان��ظ��ر: ت��وص��ي��ات امل��ؤمت��ر الفقهي ال��ث��ال��ث ل��ل��م��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة اإلس��ام��ي��ة ال���ذي نظمته ش��رك��ة شورى 
لاستشارات الشرعية، بدولة الكويت.
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ص��دق��ه، ألن »دالل���ة ال��ع��رف أق��وى وأظ��ه��ر م��ن استصحاب أص��ل ب���راءة ذم��ة األمني 
)املضارب/الوكيل باالستثمار( عند تعارضهما«.

]3[ أن املصلحة موجب شرعي لنقل عبء اإلثبات إلى هؤالء األمناء، وذلك 
امل��ض��ارب أو الوكيل  ال��ت��وى واخل��س��ارة عند ادع���اء  أم���وال املستثمرين م��ن  حلماية 
باالستثمار هاك أموال املستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي 
البينة على  إقامة  ذل��ك، من غير تكليفهم  ادعائهم  أنفسهم مبجرد  الضمان عن 

صدق ادعائهم(.
ه��ذا ف��ي أم���وال املستثمرين ال��ذي��ن ه��م أص��اء حريصون على أم��وال��ه��م وعلي 
واجلراءة  أط��راف��ه أصيل  بني  ليس من  ال��ذي  بالوقف  يتعاملون معهم، فكيف  من 
على أمواله واقع مشاهد ، فالوقف أولى بحماية أمواله بأن يقلب في حقه عبء 
اإلثبات عند دعوى هاك أمواله أو خسارتها من قبل القائمني باستثمارها مضاربًا 

كان أو وكيًا باالستثمار، وميكن أن تشمل نظارة الوقف بهذا.
املستثمر  ال��ن��ق��دي  للوقف  أن تشكل حماية  ال��ت��ي ميكن  اآلل��ي��ات  ه��ذه بعض 
بجانب التأمني التعاوني على الديون وذلك عند استثمار النقود املوقوفة للتنمية 
بصيغ إسامية تولد ذمما مدينة كاملرابحات وفق ما جاء في املبحث اخلاص بالنقود 

املوقوفة لاقراض.
وقف األسهم والصكوك

تعدُّ شركات املساهمة احلديثة واحدة من شركات األموال في الفقه اإلسامي 
وتتميز بأن رأس مالها مقسم إلى حصص صغيرة ومتساوية تعرف باألسهم  يعطي 
كل شريك صكًا يثبت نصيبه في الشركة، وقد يطلق السهم على هذا الصك 
فكلمة السهم تعني حصة الشريك في الشركة كما تعني الصك املثبت لهذا احلق. 
الشركة مملوكة  م��وج��ودات  أن��ه حصة شائعة في  والتكييف الصحيح للسهم هو 
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للمساهمني ملكًا مقيداً مبا في عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة)1(.
وم��ن احل��ق��وق األس��اس��ي��ة ال��ت��ي مينحها السهم ملالكها ح��ق اق��ت��س��ام ال��رب��ح وحق 
التوجيه واإلدارة واحلق في موجودات الشركة عند التصفية وحق البقاء في الشركة 

واألولوية في االكتتاب  في األسهم اجلديدة)2(.
فاملساهم  شريك في هذه الشركات وأسهمه متثل حصة شائعة فيها ومن ثم 
فإن وقف األسهم يندرج في حكم وقف املشاع في الفقه اإلسامي ويجري عليه 

اختاف الفقهاء في حكم وقف املشاع.
لقد سبق أن رجحنا قول اجلمهور في جواز وقف املشاع، ومن ثم فإن وقف 
أنه  أرى  على رأي اجلمهور. كما   باعتبارها حصة شائعة يكون ج��ائ��زاً  األسهم 
أيضًا جائز على رأي محمد بن احلسن من احلنفية الذي اشتهر عنه اشتراطه في 

املوقوف أن يكون مفرزاً، وذلك من حيثيتني: 
إحداهما أن السهم وإن كان يثبت حلامله حقًا مشاعًا في الشركة بقدر أسهمه، 
نه من موجودات الشركة إال إذا صفيت، وفقًا ألسس ونظم الشركات،  إال أنه ال ميكِّ
وه��ذا يعني أن موجودات الشركة ما دام��ت قائمة فإنها غير قابلة للقسمة وماال 

يقبل القسمة جائز وقفه عند محمد بن احلسن.
وكذلك من حيث اشتراطه الفرز لتعلق القبض به، والقبض عنده شرط لتمام 
الوقف ول��زوم��ه. و مبا أن  األسهم  تتمتع بحق ال��ت��داول ف��إن القبض يتحقق فيها 
بقبض الصك الذي ميثله السهم وحتويله في سجل الشركة، وبهذا يتحقق شرط 

القبض الذي هو شرط لتمام الوقف ولزومه عند محمد بن احلسن ولو حكما .

)1( بحوث الشيخ البروفسير/ الصديق الضرير، الكتاب الثالث، كتاب بحث  عن دراس��ة أن��واع األسهم 
وتصور مكوناتها، ص )83(.

)2( د. أحمد محي الدين: أسواق األوراق املالية وآثارها اإلمنائية، ص )116 – 118(.
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وما اشترطه املالكية في وقف املشاع الذي ال يقبل القسمة من إذن الشريك 
دفعًا للضرر عنه؛ هو اآلخر متحقق هنا، فإن النص على قابلية األسهم للتداول في 
السوق الثانوية يعتبر إذنًا عامًا من كل مساهم لغيره في التصرف في حصته. كما 
أن وق��ف األسهم ال يترتب عليه أي ض��رر على بقية املساهمني الشركاء. وعلى 

هذه التخريجات فإن وقف األسهم يكون جائزاً عند جميع املذاهب با نزاع.
وقف الصكوك:

تتفق الصكوك واألسهم في أن كًا منهما ميثل حصة شائعة في نشاط استثماري 
يدر دخًا ويحقق نفعًا، إال أن العاقة بني املساهمني في الشركة هي عاقة شركاء 
في األصول واإلدارة. أما في الصكوك فإن حملة الصكوك ميثلون مبجموعه رب 
املال في عقد مضاربة أو وكالة بأجر، فالعاقة بني حملة الصكوك بعضهم ببعض 
عاقة شركاء في رأس املال، والعاقة بينهم وبني من يدير االستثمار عاقة مضارب 

أو وكيل بأجر، ومن ثم فا مدخل حلملة الصكوك في إدارة االستثمار.
كما أن الصكوك مرتبطة بصناديق استثمارية مقيدة بزمن ونهاية تصفى فيها. 
ولكن هذه الفروق ال تؤثر في حكم وقفها من حيث كونها متثل حصة مشاعة في 
مشروع استثماري يدر دخًا ويحقق عائداً ملن وقف عليه. فحكمها حكم وقف 

األسهم من حيث اجلواز.
بتصفية  ينتهي  أج��ًا  لها  أن  الصكوك  الغالب في  أن  باملاحظة هنا  واجل��دي��ر 
صناديقها االستثمارية ومن ثم تعود نقوداً. ففي هذه احلالة تطبق عليها القواعد 
الشرعية اخلاصة باالستبدال، فتستبدل بصكوك أخرى مقاربة لها من حيث العائد 

واملخاطرة وذلك وفقًا لشروط الواقف.
ه��ذا وق��د ن��ص ق���رار مجمع الفقه ال��دول��ي ف��ي دورت���ه التاسعة ع��ش��رة ف��ي إمارة 

الشارقة جواز وقف األسهم والصكوك حيث جاء في القرار:
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يجوز وقف أسهم الشركات املباح متلكها شرعًا، والصكوك، واحلقوق املعنوية، 
واملنافع، والوحدات االستثمارية، ألنها أموال معتبرة شرعًا.

]3[ تترتب على وقف األسهم والصكوك واحلقوق واملنافع وغيرها أحكام من 
أهمها:

]أ[ األصل في األسهم الوقفية بقاؤها واستعمال عوائدها في أغراض الوقف 
وليس املتاجرة بها في السوق املالية فليس للناظر التصرف فيها إال ملصلحة راجحة 

أو بشرط الواقف فهي تخضع لألحكام الشرعية املعروفة لاستبدال.
]ب[ لو صفيت الشركة أو سددت قيمة الصكوك فيجوز استبدالها بأصول أخرى 

كعقارات أو أسهم وصكوك أخرى بشرط الواقف أو باملصلحة الراجحة للوقف.
أثر شراكة الوقف على موجودات الشركات وبقية املساهمني:

م��ا سبق ت��ق��ري��ره م��ن ع��دم إج��رائ��ن��ا أح��ك��ام ال��وق��ف على م��ا تستثمر فيه النقود 
ع��ق��ارات أكانت  وامل��وج��ودات االستثمارية   املوقوفة وأن��ه يشمل جميع األص���ول 
أم منقوالت. فإنه ينسحب من باب أولى على استثمارات وموجودات وأصول 
املشاركات التي يكون الوقف طرفا فيها)مشاركة، مضاربة، مزارعة، مساقاة(، 
ويترتب على ذلك عدم تأثر بقية الشركاء بشراكة الوقف معهم في تصرفهم في 

حصصهم وأسهمهم بكل أوجه التصرفات الشرعية الناقلة للملك.  
ويشهد لهذا ما استدل به جمهور القائلون بوقف املشاع من وقف عمر بن 
اخلطاب  أسهمه بخيبر)1(، وهي حينئذ أسهم مشاعة غير مفرزة بينه وبني 
غيره من الشركاء ممن قسم لهم رسول الله �، فعن بشير بن يسار أن النبي  
�  ملا قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وقسم النصف الباقي بني 

التي كانت لعمر بن  السهم  املائة  السهم غير  املائة  اشتراها عمر من أهلها وه��ذه  )1( مقدارها مائة سهم 
اخلطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة   كما أوضح ذلك ابن حجر في الفتح.
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ما  ليعملوها على نصف  اليهود  إل��ى  فدفعوها  لهم عمال  فلم يكن  املسلمني، 
يخرج منها)1(. 

وفي سنن أبي داود)2(، )عن بشير بن يسار مولى األنصار عن رجال من أصحاب 
النبي  �  أن رسول الله  �  ملا ظهر على خيبر قسمها على ستة وثاثني سهما 
جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله  �  وللمسلمني النصف من ذلك 

وعزل النصف الباقي ملن نزل به من الوفود واألمور ونوائب الناس(.
 وكان � يقسم عائدها على أصحاب السهمان )فعن نافع عن عبد الله بن عمر 
� رضي الله عنهما � قال: ملا فتحت خيبر سألت يهود رسول الله  �  أن يقرهم 
فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر وال��زرع فقال رسول الله  
�  نقركم فيها على ذلك ما شئنا وكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله  �  
التمر يقسم على السهمان من  إم���ارة عمر  وك��ان  وأب��ي بكر  وطائفة م��ن 

نصف خيبر فيأخذ رسول الله  �  اخلمس( )3(.
ولم تقسم خيبر قسمة إفراز إال في عهد عمر  عندما أجلى منها اليهود، فعن 
نافع عن ابن عمر قال: )أعطى رسول الله  �  خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو 
زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانني وسقا من متر وعشرين وسقا من 
شعير فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي � أن يقطع لهن األرض واملاء 
أو يضمن لهن األوساق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار األرض واملاء ومنهن من 

اختار األوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا األرض واملاء()4(.
فالعا قة بني أصحاب األسهم  في خيبر عاقة شركاء، والعاقة بينهم وبني 

)1( فتح الباري 225/6.
)2( سنن أبي داود ج3/ص159.

)3( املنتقى البن اجلارود ج1/ص278.
)4(  صحيح مسلم ج3/ص1186.



 -401 -

بحوث ندوة البركة 33

  الذين يعملون عليها من اليهود عاقة مساقاة ومزارعة.  ولم مينع وقف عمر
بقية الشركاء من أصحاب األسهم بخيبر من التعامل فيها بأوجه التصرفات الناقلة 

للملك، وأن نخلها وزرعها لم يتأثر بهذا الوقف. 
  ب��ن عامر  ف��ي املستدرك على الصحيحني ع��ن عقبة  م��ا ج��اء  يشهد لذلك 
أن النبي  � ق��ال لرجل: أترضى أن أزوج��ك فانة؟ ق��ال: نعم، وق��ال: للمرأة 
أترضني أن أزوج��ك فانًا؟ قالت: نعم، ف��زّوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها 
صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد احلديبية، وكان من شهد احلديبية له 
سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله � زّوجني فانة، ولم أفرض 
لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، 

فأخذت سهمًا فباعته مبائة ألف()1(.
ومما يدل على عدم تأثر شركة امللك خاصة بشراكة الوقف ما ورد في بعض 
روايات شراء عثمان  لبئر رومة من أن عثمان  اشترى نصفها أواًل وقسم املاء 
مهايأة زمانية بينه وبني اليهودي يوما بيوم. فنصف اليهودي غير املوقوف في البئر 
لم يتأثر بوقف عثمان لنصفها وال في تصرف اليهودي في نصفه وال في انتفاعه 
به وال في بيع حصته املشاعة من املاء، فقد جاء في احلديث )أن عثمان  اشترى 
منه نصفها باثنى عشر ألفًا ثم قال لليهودي: اختر إما أن تأخذها يومًا وآخذها 
وأنصب عليها دل��واً، فاختار يومًا ويومًا،  يومًا، وإم��ا أن تنصب لك عليها دل��واً 
فكان الناس يستقون منها في يوم عثمان لليومني، فقال اليهودي: أفسدت عليَّ 
بئري فاشتر باقيها، فاشتراه بثمانية آالف(، قال ابن القيم: "وفي هذا حجة على 

جواز قسمة ما فيه حق وليس مبملوك")2(.

)1( املستدرك على الصحيحني ج2/ص198.
)2( زاد املعاد ج5/ص805.
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إل��ى أن شراكة الوقف ال تؤثر في األص��ول املشاعة، وال متنع  نخلص من ه��ذا 
ش��رك��اء ال��وق��ف م��ن ال��ت��ص��رف ف��ي أسهمهم. وع��ل��ى ه��ذا ف��إن أص���ول وموجودات 
الشركة والصناديق االستثمارية ال يؤثر فيها شراكة الوقف، كما ال يؤثر في أنصبة 

الشركاء املشاعة معه وال في تصرفاتهم.
ي��ض��اف ل��ه��ذا أن ح��ص��ة األس��ه��م ف��ي ش��رك��ات امل��س��اه��م��ة مم��ل��وك��ة م��ل��ك��ًا مقيداً 
التصرف في  السهم  ب��ال��ق��ان��ون، بحيث ال ميلك ح��ام��ل  أو  التأسيس  ف��ي عقد  مب��ا 
موجودات الشركة إال من خال تصرفه في السهم الذي  ميثلها. فاألسهم املوقوفة 
في الشركات ال توجد لها صلة مباشرة بينها وبني موجودات الشركة، وال متلك 
إدارة الوقف أن تتصرف في هذه امل��وج��ودات، وإمن��ا تتصرف في األسهم املوقوفة 

وفق القواعد الشرعية الضابطة لذلك. 
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اخلالصة
لقد أخذ الوقف في اآلونة األخيرة حيزاً واسعًا من التنظير والدراسة واالجتهاد؛ 
وإعادته لسابق عهده ودوره  إدارت��ه،  دائرته، وإحكام  تفعيله، وتوسيع  من أجل 

الرائد في احلضارة، ونهضة األمة. 
ووجد هذا االجتهاد حظه من التطبيق، فتنوعت صور الوقف وتعددت ، وكان 
ممن استحدث وقف األسهم والصكوك والصناديق الوقفية، كتطبيق عملي لوقف 
ب��دوره حراكًا في فقه الوقف بإثارة عدد من األسئلة املتعلقة  النقود، مما أح��دث 

باستثماراته وشراكاته وعاقة الوقف بتلك الشراكات مما تناوله هذا البحث.
لقد خلص البحث بعد دراسة شروط املوقوف عند الفقهاء والترجيح بينها إلى 
تعريف جامع  ملا يجوز وقفه من األم��وال هو: كل مملوك جاز االنتفاع به انتفاعًا  

مباحًا مقصوداً، فيشمل: األعيان، واملنافع، والنقود.
كما تناول البحث وقف النقود والصناديق الوقفية وعاقة النقد املوقوف مبا 
يستثمر فيه من األعيان، وخلص إلى جواز وقف النقود. ثم استعرض مجاالت 
املستثمر  النقد  وعاقة  بربحها،  والتصدق  وتنميتها،  قرضها  من  النقود،  وق��ف 
مبوجودات االستثمار، وخلص  إلى أن ما تتقلب فيه النقود في دورتها االستثمارية 

من أعيان ال يأخذ حكم الوقف.
كما تناول البحث املخاطر التي قد يتعرض لها لكل من النقود املوقوفة لإلقراض 
واستمراره  ال��وق��ف  منها حفظًا ألص��ل  للتخفيف  امل��ش��روع��ة  وال��وس��ائ��ل  التنمية  أو 
فتعرض البحث خلطر التضخم على القروض وما يسببه من انخفاض وتآكل من 
قيمة القرض واقترح لعاج ذلك إيقاف نقد يستثمر على أن يكون ريعه لصالح 

صندوق األقراض جبرا لضرر التضخم.  
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ولتجنب مماطلة املقترض أو إفاسه اقترحت الورقة � بعد أخذ الضمانات الكافية 
من رهن وكفالة � تأمني القروض تأمينًا أساميًا. 

كما تعرض البحث ملخاطر النقود املوقفة للتنمية واالستثمار وصعوبة التوفيق 
بني املتتطلب الشرعي الذي يقضي بتحمل تبعات االستثمار غنما وغرمًا ومقتضي 
حفظ أصل الوقف. وغّلب البحث مصلحة الوقف في األخذ بآلية مختلف عليها 
هي والفصل بني الوكالة والكفالة في االستثمار بجانب ضمان طرف ثالث لرأس 
امل��ال، مع حتميل املضارب والوكيل عبء اإلثبات في دع��اوى التعدي والتقصير 

على مال الوقف املستثمر.
وفيما يلي وقف األسهم والصكوك، وبعد أن استعرضت الورقة آراء الفقهاء 
في وقف املشاع؛ انتهت إلى أن وقف األسهم والصكوك بكيفيته املعاصرة جائز 

في جميع املذاهب با نزاع. 
كما خلص البحث إلى أن موجودات وأصول املشاركة ال جتري عليها أحكام 
الوقف، وأن بقية الشركاء للوقف لهم حق التصرف في حصصهم وأسهمهم بكل 
 أوجه التصرفات الشرعية الناقلة للملك، مستشهدين بتصرف الصحابة � رضوان الله 

عليهم � ممن لهم أسهم بخيبر في حصصهم مع وجود أسهم موقوفة بجانبها. 

.. وفي اخلتام أسأل الله أن يتقبله عمًا صاحلًا خالصًا لوجهه الكرمي..


