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مقدمة املؤ لف
احلمد هلل رب العاملني وال�ص��اة وال�س��ام على رس�ول��ه حممد خ��امت النبيني وعلى آله
وأصحابه أمجعني وعلى كل من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
ّأما بعد،
ف ��إ ّن ك�ت��ايب ‘‘( ’’An Introduction to Islamic Financeم�ق��دم��ة يف التمويل
نت فيه طرق التمويل اإلسامي ملمارسي هذه الصناعة ،قد تُ ِرجم،
اإلسامي) الّ��ذي بيّ ُ
واحلمد هلل إىل ع� ّدة لغات حيّة ،وق��د ملس األخ الفاضل عمر كشكار حفظه هللا تعاىل
احلاجة بنقله إىل العربية ،فاستأذنين يف ذلك ،وأذنت له راجياً من هللا تعاىل تعميم نفعه،
وقد جاء األخ العزيز،هبذا اجلهد املشكور يف تعريبه ،و يبدو من تسريح النظر فيه ،أنه قد
حاول توخي الصحة يف التعبري .جزاه هللا سبحانه وتعاىل خريا ،وابرك يف جهده هذا .آمني
اي رب العاملني.

حممد تقي العثماين
تشرين األول 2018



مقدمة املرتجم
يف عام 2005م ابتعثين معهد الفتح اإلسامي يف دمشق( ،معهد الشام العايل حاليا)،
مع بعض اإلخوة الطاب لدراسة املاجستري يف معهد ماركفيلد للدراسات العليا يف إنكلرتا.
وهناك حصلت على درجة املاجستري يف التمويل اإلسامي ،واملصارف ،واإلدارة .وقد ضم
معهد ماركفيلد مكتبةً واسعة ،مجعت مراجع وكتباً نفيسةً يف االقتصاد اإلسامي ابللغتني
العربية واإلجنليزية .ومن الكتب اليت اطلعت عليها يف تلك املكتبة ،وأاثرت اهتمامي ،كتاب
بعنوان «مقدمة يف التمويل اإلسامي» ،ملؤلفه مساحة املفيت حممد تقي العثماين .والكتاب
ِ
ومكانة مؤلفه الرفيعة يف ع��امل االقتصاد والتمويل
على صغر حجمه ،نفيس مبعلوماته،
اإلسامي .فالكتاب بسيط العبارة ،منظم األفكار ،غزير ابملعلومات اليت تشمل معظم
السلَم،
العقود واملعامات اإلسامية املعاصرة ،كاملشاركة ،واملضاربة ،واملراحبة ،واإلجارة ،و َّ
امي
ً
ً
بشكل عام.
وما ي�زال الكتاب -مع مضي بعض الوقت على ص��دور النسخة اإلجنليزية -مرجعاً
موثوقاً ،غنياً ابألمثلة والشواهد الواقعية املستقاة من واقع عمل املؤسسات املالية اإلسامية،
ح��ول التطبيقات وامل�م��ارس��ات العملية ،واملسائل الشرعية املعاصرة اهل��ام��ة ،مثل غرامات
التأخري اليت تفرضها بعض املؤسسات املالية اإلسامية ،ونفقات العني املستأجرة ،وإعادة
ج��دول��ة دف�ع��ات بيع امل�راحب��ة ،واإلب� �راء عند ال��دف��ع املبكر ،ومسألة بيع ال� َّ�دي��ن ،وتصكيك
اإلجارة ،وغريها من املسائل الشرعية املعاصرة.
ومم��ا أسهم يف إث �راء اجلانب العملي من الكتاب ،اخل��رةُ الطويلة ملؤلفه مساحة املفيت
الشيخ حممد تقي العثماين ،حفظه هللا ت�ع��اىل ،ال��ذي يعد م��ن أوائ��ل م��ن ت�ف��وق يف جمال
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التمويل اإلسامي ،وكتب يف املسائل الفقهية ،واملعامات املصرفية .فقد شغل مساحة املفيت
العديد من املناصب ،يف الكثري من املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية .وال يزال يرأس
َ
العديد من اللجان الشرعية للمصارف اإلسامية ،واملؤسسات املالية اإلسامية؛ فهو اآلن
َ
عضو جممع الفقه اإلسامي جبدة ،بعد أن شغل منصب انئب الرئيس طيلة تسع سنوات،
وعضو جممع الفقه اإلسامي لرابطة العامل اإلسامي مبكة املكرمة ،ورئيس اهليئة الشرعية
هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية (أيويف) ،ورئيس اهليئة الشرعية جملموعة
البنك اإلسامي للتنمية ،ورئيس اهليئة الشرعية جملموعة غايدنس ( )Guidanceاملالية،
ورئيس اهليئة الشرعية جملموعة ميزان بنك يف مجهورية ابكستان اإلسامية .كما يشغل أيضا
منصب رائسة مركز االقتصاد اإلسامي يف ابكستان منذ عام 1991م.
ولسماحة املفيت العديد من املؤلفات املهمة ابللغة األردية واإلجنليزية والعربية .من أهم
ٍ
جملدات) ،وحبوث
مؤلفاته العربية كتاب «تكملة فتح امللهم بشرح صحيح مسلم» (يف ست
يف قضااي فقهية معاصرة (يف جملدين) ،وفقه البيوع (يف جملدين).
وبعد أن اطلعت على الكتاب ،ونظرت فيه ،قررت ترمجته إىل العربية؛ ليتسىن للقارئ
العريب االط��اع عليه ،والنفع به .وقد تواصلت مع مساحة املفيت ،وحصلت على موافقته
يف تعريب الكتاب من اإلجنليزية .وقد اقتصر عملي يف الكتاب على الرتمجة دون شرح أو
زايدة .على أين أرجو أن يوفقين هللا تعاىل يف طبعة الحقة ،أن أويف الكتاب حقه من مزيد
بيان ،وإيضاح ،وإضافة ،ومراجعة لبعض املعلومات الواردة فيه .ويف النهاية ،أسأل هللا العلي
القدير أن يتقبل هذا العمل ،وأن ينفع به القراء املعنيني ابالقتصاد واملالية اإلسامية ،وهللا
املوفق ،وعليه قصد السبيل.
د .عمر كشكار
كواالملبور ،تشرين األول 2018
omer1399@gmail.com
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تقديم

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله الكرمي،
وعلى آلة وصحبه أمجعني ،وعلى من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

 Cت ـ ـق ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
حاول املسلمون خال العقود القائل املاضية إعادة تنظيم حياهتم على أسس املبادئ
اإلسامية؛ فهم يشعرون أن السيطرة السياسية واالقتصادية للغرب خال القرون املاضية قد
أبعدهتم عن املنهج اإلسامي ،خاصة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية .لذلك ،وبعد
حصوهلا على احلرية السياسية ،تكافح الشعوب اإلسامية إلحياء هويتها ،وتنظيم حياهتا
اجلماعية وفق التعاليم اإلسامية.
كان التحدي األك��ر للمسلمني يف اجمل��ال االقتصادي يتمثل يف إص��اح مؤسساهتم
املالية ،وجعلها تتناسب مع تعاليم الشريعة .ال شك أنه من الصعوبة مبكان ،أن تعيد تنظيم
املؤسسات املالية على أساس خال من الراب ،يف بيئة يهيمن عليها النظام الربوي.
يعتقد بعض الناس ،الذين ال علم هلم مببادئ الشريعة وفلسفتها االقتصادية ،أن إلغاء
الراب يف املصارف واملؤسسات املالية سوف جيعلها مؤسسات خريية ال جتارية ،تقدم خدماهتا
املالية دون مقابل .طبعاً ،هذا تصور خاطئ متاماً؛ فاملقصود من القروض غري الربوية -حسب
الشريعة -النشاطات التعاونية واخلريية ،وليس املقصود منها الصفقات التجارية ،إال يف نطاق
فلدى الشريعة اإلسامية ترتيب آخر.
حمدود جداً .أما فيما يتعلق ابلتمويل التجاريَ ،
يعني أحد
من حيث املبدأ ،إن الشخص الذي يعطي ماالً لشخص آخر ،جيب أن ّ
اخليارين :هل يريد بذلك مساعدة املقرتض ،أو يرغب يف مشاركته يف الربح؛ فإذا كان يريد
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مساعدة املقرتض ،فيجب عليه أن يتنازل عن مطالبته أبي مال إض��ايف ،أي يبقى املبلغ
األصلي مضموانً ومصوانً ،ولكن ال جيوز له تقاضي أي ربح منه.
ولكن إذا قدم ماله كي يشارك الطرف اآلخر يف األرابح ،فيمكنه املطالبة بنسبة حمددة
من الربح الذي يكتسبه الطرف اآلخر ،وجيب عليه أيضاً أن يتحمل معه اخلسائر.
فمن الواضح أن استبعاد الراب من النشاطات املالية ،ال يعين ابلضرورة استبعاد الربح
اض التجارية ،فيمكن يف تلك احلال االعتماد
أيضاً .وإذا كان املقصود من التمويل األغ�ر َ
على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة .وهذا هو الغرض الذي من أجله أنشئت املشاركة
واملضاربة منذ بداية القانون التجاري اإلسامي.
هناك قطاعات األعمال اليت يكون فيها التمويل ابملشاركة واملضاربة غري عملي ،أو
غ��ري ُجم� ٍ�د ألي سبب م��ن األس�ب��اب .وملثل ه��ذه األع�م��ال اق��رتح بعض العلماء املعاصرين
السلَم،
بعض األساليب األخ��رى ال��يت ميكن استخدامها للتمويل ،كاملراحبة ،واإلج ��ارة ،و َّ
واالستصناع.
مت استخدام ه��ذه األساليب خ��ال العقود املاضية يف امل�ص��ارف وامل��ؤس�س��ات املالية
اإلسامية .وابلطبع فا ميكن أن تُشكل كل تلك األساليب البديل للراب ابملعىن الضيق.
وسيكون م��ن اخلطأ االعتقاد إبمكانية استخدامها مت��ام�اً ابلطريقة نفسها ال��يت يستخدم
هبا الراب؛ ألن هذه األساليب التمويلية تتمتع مبجموعة من املبادئ والشروط اخلاصة هبا،
ي��ؤدي اجل�ه��ل بتلك امل�ب��ادئ األس��اس�ي��ة ،والتفاصيل املتعلقة هب��ا ،إىل اخل�ل��ط ب��ني التمويل
اإلسامي ،والنظام التقليدي الربوي.
يتكون هذا الكتاب من جمموعة منقحة من مقااليت املختلفة اليت هتدف إىل تقدمي
معلومات أساسية ع��ن م�ب��ادئ وأس��اس�ي��ات التمويل اإلس��ام��ي ،م��ع الرتكيز على أدوات
لت
التمويل اليت تستخدمها املصارف اإلسامية وغريها من املؤسسات املالية .وقد حاو ُ
شرح املفاهيم الرئيسة هلذه األدوات ،مع املتطلبات الشرعية ،دون إغفال اإلشارة إىل الطريقة
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الصحيحة لتطبيق هذه األدوات التمويلية .وقد تعاملت أيضاً مع القضااي العملية املتعلقة
بتطبيق هذه األدوات ،واحللول املمكنة هلا يف ضوء الشريعة.
وكوين رئيساً وعضواً يف هيئات الرقابة الشرعية ،لعدد من املصارف اإلسامية يف بقاع خمتلفة

من العامل ،عثرت على نقاط ضعف يف عمليات تلك املصارف ،بسبب نقص التصور
الواضح للقواعد واملبادئ الشرعية .وهذا ما يؤكد احلاجة هلذا الكتاب ،الذي حاولت من
خاله مناقشة املوضوع بطريقة بسيطة ،يفهمها القارئ العادي ،الذي مل تسنح له الفرصة
لدراسة مبادئ التمويل اإلسامي دراسة معمقة.
وأرجو أن يسهل هذا العمل املتواضع فهم املبادئ األساسية للتمويل اإلسامي ،ونقاط
االختاف الرئيسة بني الصريفة التقليدية ،واملالية اإلسامية .وأسأل هللا تعاىل أن يتقبل هذا
ويشرفه برضاه ،وجيعله انفعاً للقراء.
اجلهد املتواضعّ ،

وما توفيقي إال ابهلل

حممد تقي العثماين
كراتشي

 1419/3/4هجري
 1998/6/29ميالدي
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بعض النقاط التمهيدية
قبل مناقشة طرق التمويل اإلسامي ،ال بد من شرح بعض النقاط املتعلقة ابملبادئ
األساسية اليت حتكم املنظومة االقتصادية يف اجملتمع اإلسامي.

 Cاإلميان ابلتوجيه اإلهلي
إن أهم اعتقاد تدور حوله كل املفاهيم اإلسامية ،هو أن العامل خملوق ،وينظمه إله
واحد ،خلق اإلنسان ،وجعله خليفة له يف األرض ،ليؤدي وظائف معينة من خال اتباع
توجيهات خالقه .وال تنحصر هذه التوجيهات ببعض العبادات ،أو ما يسمى ابلشعائر
الدينية ،بل هي تغطي مجيع نواحي احلياة.
ليست تلك التوجيهات متعبة؛ فهي ال حتصر النشاطات اإلنسانية يف حلقة ضيقة،
حبيث ال تدع جماالً للعقل اإلنساين للقيام بدوره؛ وهي ليست قليلة أو غامضة حبيث تدع
نواحي احلياة خاضعة لتطلعات اإلنسان ورغباته .بل على العكس ،وبعيداً عن اإلف�راط
والتفريط ،يقدم اإلسام أسلوابً متوازانً حيكم به حياة اإلنسان .وقد ترك اإلسام مساحة
كبرية من النشاطات اإلنسانية خاضعة حملاكمة اإلنسان العقلية ،وتعتمد على تقييمه للحقائق
اليت بني يديه .وكذلك أخضع اإلسام النشاطات اإلنسانية إىل جمموعة من املبادئ اخلالدة
والصاحلة لكل زمان ومكان ،فا
وحقيقة ه��ذا التصور ،أن العقل البشري على الرغم من إمكانياته الكبرية ،فهو ال
حدودا
يستطيع االدعاء ابمتاكه قدرة غري حمدودة ،توصله إىل احلقيقة املطلقة .بل إن هناك ً
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لو جتاوزها فلن يؤدي وظيفته كما ينبغي ،وقد يقع فريسة األخطاء .فهناك جماالت عديدة
من احلياة البشرية خيتلط فيها العقل ابلرغبات ،وقد تضلل الغرائز املنحرفة اإلنسان حتت
قناع احملاكمات العقلية ،وتقوده إىل القرارات اخلاطئة واملدمرة .فكل النظرايت املاضية اليت
ابن خطؤها اليوم ،كانت تزعم وقت ظهورها أهنا عقانية ،ولكن بعد قرون مت اكتشاف
خطئها ،وثبت سخفها عاملياً.
من الواضح إذاً أن جمال عمل العقل اإلنساين حمدود ،فهناك جماالت ال يستطيع فيها العقل
البشري إعطاء توجيه صحيح ،أو على األقل ،يكون العقل فيها عرضة للخطأ إىل حد كبري.
املنزل
لقد زودان اخلالق تبارك وتعاىل ابهلداية يف ه��ذه اجمل��االت ،من خ��ال الوحي ّ
على أنبيائه .لذا فإن االعتقاد اجلازم لكل مسلم ،هو وجوب اتباع األوامر اإلهلية اليت نزل
ومعىن ،وال ميكن انتهاكها بذريعة احملاكمات العقلية،
هبا الوحي إىل النيب حممد ﷺ ،نصاً ً
أو الرغبات الداخلية .وعليه ،جيب دائماً أن ختضع كل النشاطات اإلنسانية هلذه األوامر،
وتعمل يف احلدود املبينة فيها.
خافاً لألداين األخرى ،ال ينحصر اإلسام يف بعض التعاليم األخاقية ،والشعائر ،أو
العبادات ،فهو هداية تشمل كل نواحي احلياة ،مبا فيها اجملاالت االقتصادية واالجتماعية.
وطاعة العباد هلل تعاىل ليست مطلوبة فقط يف العبادات ،بل هي مطلوبة أيضاً يف النشاطات
االقتصادية ،ولو بدت على حساب بعض املنافع الظاهرية ،ألن هذه املنافع الظاهرية رمبا
تتحول ضد املصلحة العامة للمجتمع.

 Cالفرق الرئيس بني االقتصاد الرأمسايل واالقتصاد اإلسالمي
ال ينكر اإلس��ام ق��وى السوق ،وال اقتصاد السوق ،ويقبل إىل حد ما مببدأ الربح.
وكذلك ال ينكر اإلسام امللكيةَ اخلاصة كلياً .والفرق األساسي بني االقتصاد اإلسامي
واالق�ت�ص��اد ال �رأمس��ايل ،ه��و أن��ه يف الرأمسالية العاملية يعطَى ك��ل م��ن احملفز ال��رحب��ي ،وامللكية
اخلاصة ،قوة جاحمة يف صنع القرارات االقتصادية ،وال تنضبط هذه احلرية أبي أوامر إهلية.
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وإذا وج��دت هناك أية قيود فهي من وضع البشر ،وهي عرضة للتغيري الدائم من خال
التشريع الدميقراطي الذي ال يعرتف بسلطة إهلية .وهذا الوضع أدى إىل عدد من املمارسات
اليت أخلَّت بتوازن اجملتمع.
يؤدي التعامل ابلراب وامليسر واملضارابت احملرمة إىل تركيز الثروة أبيدي القلة من الناس.
وتُستغل الغرائز البشرية املنحرفة يف كسب املال ،من خال منتجات فاسدة وظاملة .ويؤدي
اهلوس الكبري ابلربح إىل االحتكارات اليت تشل قوى السوق ،أو على األقل تُعيق عملها
الطبيعي .لذلك فإن االقتصاد الرأمسايل الذي يزعم أنه قائم على قوى السوق ،يوقف بشكل
خاص العملية الطبيعية للعرض والطلب ،ألن قوى السوق تعمل جيداً فقط يف جو من
التنافس احلر ،بعيداً عن االحتكار.
يف االقتصاد ال�رأمس��ايل التقليديُ ،حيكم أح�ي��اانً على نشاطات اقتصادية أبهن��ا ضارة
للمجتمع ،ولكن يُسمح هلذه النشاطات ابلتواجد واالستمرار؛ ألهنا تُضر مبصاحل بعض
املتنفذين الذين يسيطرون ابألغلبية على اهليئة التشريعية .وألن كل سلطة خ��ارج احلكم
الدميقراطي تعد مرفوضة متاماً ،فعلى سبيل املثال (عبارة “نثق ابهلل” املطبوعة على الدوالر
األمريكي ،هي مستبعدة متاماً من امليدان االقتصادي واالجتماعي) ،فليس هناك إذن توجيه
إهلي معرتف به لضبط النشاطات االقتصادية.
ال ميكن إذن كبح املفاسد اليت تظهر من هذا املوقف إال إذا خضعت اإلنسانية للسلطة
اإلهلية ،وأطاعت أوامرها ،وقبلتها على أهنا احلقيقة املطلقة ،وأقرت بوجوب اتباعها يف كل
احلاالت والظروف .وهذا متاماً ما يفعله اإلسام .فبعد أن اعرتف اإلسام ابمللكية اخلاصة،
وأقر مببدأ الربح وقوى السوق ،وضع قيوداً شرعية معينة على النشاطات االقتصادية ،وال
ميكن ألي سلطة بشرية أن تزيل هذه القيود اليت فرضها هللا ،فهو العليم اخلبري بكل شيء.
فاهلل تعاىل حرم ال�راب ،وامليسر ،واكتناز امل��ال ،والتعامل ابلسلع أو اخلدمات احملرمة،
والبيوع القصرية ،واملضارابت احملرمة ،وغريها ،كأمثلة يسرية هلذه القيود اإلهلية .وتشكل هذه
احملرمات جمتمعة ،األثر املرتاكم يف احملافظة على التوازن ،وعدالة التوزيع ،واملساواة يف الفرص.
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 Cالتمويل املدعم ابألصول واملوجودات
من املميزات املهمة للتمويل اإلسامي أنه متويل مستند إىل األص��ول .يقوم املفهوم
الرأمسايل أو التقليدي للتمويل على فرضية أن املصارف واملؤسسات التمويلية تتعامل ابلنقود
واألوراق املالية فقط .فهذه املؤسسات ممنوعة يف بعض البلدان من التعامل ابلسلع أو
البضائع .أما اإلسام فا يعرتف ابلنقود على أهنا سلعة قابلة للتجارة إال يف حاالت خاصة.
النقود ليست انفعة حبد ذاهت��ا ،إذ هي جم��رد وسيلة للتبادل؛ فكل وح��دة من النقود
ال
تساوي 100
مبادلة هذه النقود بعضها ببعض.
يتحقق الربح عند مبادلة سلعة معينة حتمل منفعة ذاتية مقابل النقود ،أو عند مبادلة
عملتني خمتلفتني بعضهما ببعض .فالربح ال��ذي حيصل من خ��ال التعامل ابلنقود (من
العملة نفسها) ،أو األوراق اليت متثل تلك العملة ،يعد من الراب احملرم .فالتمويل يف اإلسام
خباف مؤسسات التمويل التقليدية -يقوم على أصول غري نقدية ،وهذه األصول هياليت تنتج األصول والسلع احلقيقية.
تعد املشاركة واملضاربة األدات��ني احلقيقيتني واملثاليتني للتمويل يف الشريعة اإلسامية،
فعندما يساهم املمول ابملال على أساس هاتني األداتني ،فا بد أن يتحول املال إىل أصول
فيها منفعة حبد ذاهتا ،وعندها يتحقق الربح عند بيع هذه األصول احلقيقية.
كذلك ميكن للتمويل ابلسلَم واالستصناع أن ينتج أصوالً حقيقية أيضاً .فمن خال
التمويل ابلسلم يتسلم املمول ،صاحب رأس املال ،البضائع اليت ميكن هبا أن حيقق رحباً إذا
ابعها يف السوق .ويف االستصناع ،يتم إنتاج األصول احلقيقية للممول الذي ميكنه أن حيقق
بعض الربح عن طريقها.
وأما اإلجارة التمويلية واملراحبة فهما ليستا يف األصل من أدوات التمويل؛ ولكن بسبب
احلاجة متت صياغتهما بطريقة متكن من استخدامهما طرقاً للتمويل ضمن شروط معينة،
وخاصة يف القطاعات اليت يتعذر فيها استخدام املشاركة واملضاربة والسلَم أو االستصناع.
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يف بعض األحيان ،ينتقد البعض أساليب التمويل ابإلجارة أو املراحبة؛ حبجة أن النتيجة
النهائية هلما هي النتيجة النهائية نفسها للقرض الربوي ،وهذا النقد مرر إىل حد ما ،لذلك
جتمع هيئات املراقبة الشرعية يف املصارف اإلسامية على أن اإلجارة واملراحبة ليستا من الطرق
املثلَى للتمويل اإلسامي ،وينبغي استخدامهما فقط عند احلاجة القصوى مع مراعاة كاملة
للشروط املنصوص عليها يف الشريعة .ورغم ذلك تكون عمليات التمويل ابإلجارة واملراحبة
مدعومة كلياً ابألصول ،ويتميز التمويل هبما عن التمويل الربوي من خال النقاط اآلتية:
 1يف التمويل التقليدي ،يعطي املمول املال للزبون على أنه قرض ربوي ،وال يهمه بعد
ذلك كيف سيستخدم الزبون امل��ال ،خباف التمويل ابملراحبة؛ حيث ال يقدم املمول
أي مال ،فهو بنفسه يشرتي السلعة املطلوبة للزبون .وألن الصفقة ال تتم إال إذا تعهد
الزبون للممول بشراء السلعة ،فا ميكن أن يتم التمويل ابملراحبة إال أن يشرتي املمول
بضاعة معينة .وهبذه الطريقة يكون التمويل دائماً مستنداً إىل أصول.
 2يف نظام التمويل التقليدي ،يتم تقدمي القروض للمشروع الرابح .فيكمن لنادي مقامرة أن
ِ
فالتمويل التقليدي ليس مقيداً بقيود إهلية أو دينية .أما املصارف اإلسامية ،ومؤسسات
التمويل اإلسامية ،فا ميكنها أن تغض الطرف عن طبيعة العمل الذي تُقدم له التمويل،
فا ميكنها إبرام عقد مراحبة لغرض حمرم يف الشريعة ،أو مضر ألخاق اجملتمع.
 3أحد الشروط األساسية لصحة املراحبة أن يشرتي املمول السلعة ،وهذا يعين أنه يتحمل
مسؤولية السلعة قبل أن يبيعها للمشرتي ،فالربح الذي حيصل عليه املمول هو يف مقابل
املخاطرة اليت يتحملها جتاه السلعة ،وال توجد مثل هذه املخاطرة يف القرض الربوي.
 4يف القرض الربوي يستمر القرض ابل �زايدة مع م��رور الوقت ،أم��ا يف التمويل ابملراحبة،
فيبقى الثمن اثبتاً حاملا يتم االتفاق عليه .نتيجة لذلك ال ميكن للمصرف اإلسامي
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أن يطالب الزبون أبي زايدة على املبلغ األصلي يف حال ختلف عن الدفع يف الوقت
احملدد؛ ألنه ال يوجد يف الشريعة مفهوم املال مقابل الزايدة يف الوقت.
 5ويف اإلجارة أيضاً يتم التمويل عر تقدمي أصل أو عقار له منفعة معينة .وتقع مسؤولية
العني املؤجرة على املؤجر أو املمول خال مدة العقد ،مبعىن أنه لو عطبت أو تضررت
العني املؤجرة دون إمهال أو تقصري من املستأجر فاملسؤولية تقع كاملة على كاهل املؤجر.
يتضح من املناقشة السابقة أن كل صفقة متويل يف النظام اإلسامي تساهم يف خلق
أصل أو قيمة جديدة مضافة ،وهذا يصدق حىت على التمويل ابملراحبة واإلجارة ،مع أهنما
ال تشكان الطريقة املثلى للتمويل ،ويتعرضان دائما للنقد؛ ألهنما قريبتان جداً -من حيث
النتيجة -من التمويل الربوي.
أما التمويل الربوي فا يؤدي ابلضرورة إىل خلق أصول حقيقية .لذلك فالنقود املقدمة
يف شكل قروض من املؤسسات التمويلية ،ال ت�وازي البضائع واخلدمات احلقيقية املنتجة
يف اجملتمع؛ ألن القروض تنشئ نقوداً اصطناعية تؤدي إىل زايدة كمية املال ،وأحياانً إىل
تضاعفه دون إجياد أصول حقيقية ابلكمية نفسها .وهذه الفجوة بني كمية املال املوجود،
وإنتاج األصول احلقيقية ،تسبب التضخم وتدعمه .أما التمويل يف النظام اإلسامي فمستند
ومدعم ابألصول ،فهو دائماً مسا ٍو للبضائع واخلدمات املوجودة.

 Cرأس املال واملقاول
وفق النظرية الرأمسالية ،يُعد رأس املال واملقا ِول عنصرين منفصلني لإلنتاج ،حيصل األول
على الراب ،وحيصل الثاين على الربح ،ويتحقق العائد الربوي من خال الزايدة الثابتة على
رأس املال ،على حني يتحقق الربح فقط عند وجود فائض بعد توزيع العائد على كل من
األرض والعمل ورأس املال (على صورة إجيار أو رواتب أو راب).
على العكس من ذلك ،ال يعرتف اإلسا
ل��إلن�ت��اج .فكل م��ن يساهم يف رأس امل��ال (على ص��ورة ن�ق��ود) يف م�ش��روع معني ،ويتحمل
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مسؤولية اخلسارة ،يستحق نسبة معينة من الربح الفعلي .هبذه الطريقة يكون رأس املال عنصراً
مفيداً حبد ذاته يف املقاولة ،وخباصة فيما يتعلق بعنصر املخاطرة يف العمل .فبدالً من حتديد
العائد على رأس املال،
بح املشروع زاد ُ
العائد بطريقة الراب فإن رأس املال ينتج رحباً ،وكلما زاد ر ُ
وهبذه الطريقة ،يكون الربح املتحقق من النشاطات املمولة يف اجملتمع موزعاً ابلتساوي على
مجيع األشخاص الذين سامهوا يف رأس املال يف املشروع ،ولو كانت مسامهة قليلة.
ويف سياق التطبيقات املعاصرة ،تقدم املصارف واملؤسسات املالية رأس املال للنشاطات
االقتصادية من اإليداعات املتجمعة لديها ،وابلتايل ،فإن تدفق الربح الفعلي الذي يكسبه
يوجه إىل ِ
املودعني بنسب متساوية ،وهذا يؤدي بدوره إىل توزيع الثروة على شرحية
اجملتمع قد َّ
واسعة من اجملتمع ،وحيول دون تركيز الثروة أبيدي القلة.

 Cاملمارسات احلالية للمصارف اإلسالمية
يعرتض البعض أحياانً على نظام التمويل اإلسامي ،وجيادل أبن املصارف اإلسامية
واملؤسسات التمويلية اليت تعمل منذ ثاثة عقود ،مل ُحتدث أي تغيري ملموس يف املنظومة
االقتصادية ،وال حىت يف جمال التمويل .ويشري هذا إىل أن املزاعم املتبجحة إبجياد العدالة يف
التوزيع حتت مظلة الصريفة اإلسامية هي مزاعم مبالغ فيها.
وهذا النقد ليس واقعيا؛ ألنه يتجاهل عدة حقائق:
أوال :أن امل�ص��ارف اإلسامية وامل��ؤس�س��ات التمويلية مقارنة م��ع الصريفة التقليدية،
اً
ليست أكثر من نقطة يف حبر ،فليس من املفرتض أن حتدث ثورة يف االقتصاد يف فرتة قصرية.
اثنيا :ما تزال هذه املؤسسات متر بفرتة النشوء ،وجيب عليها أن تعمل يف ظل عدد
كبري من القيود ،هلذا مل يتمكن بعضها من حتقيق متطلبات الشريعة يف كل املنتجات ،وال
ميكن وصف كل صفقة تنجزها تلك املؤسسات أبهنا موافقة للشريعة متاماً.
اثلثا :عادة ال تدعم احلكومات واألنظمة القانونية وأنظمة الضرائب واملصارف املركزية
املصارف اإلسامية ،واملؤسسات التمويلية ،يف البلدان اليت تعمل هبا .ويف هذه الظروف،
َ
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أعطيت املصارف واملؤسسات اإلسامية بعض االمتيازات بناء على احلاجة وال�ض��رورة،
وليس على أساس املبادئ األصلية واملثالية للشريعة.
من جهة أخرى ،فاإلسامكأسلوب عملي للحياة ،حيتوي على جمموعتني من األحكام،
تقوم األوىل على املقاصد املثالية للشريعة ،وتطبيقها يف الظروف العادية ،وتقوم الثانية على
التسهيات يف األحوال االستثنائية .يقوم النظام اإلسامي احلقيقي على الظروف العادية
اليت حتكمها اجملموعة األوىل من األحكام ،أما اجملموعة الثانية من األحكام فهي تنازل يتم
تقدميه عند احلاجة ،وال تعكس الصورة احلقيقية للنظام احلقيقي لإلسام.
وألن امل�ص��ارف اإلسامية ت �زاول عملها يف ظل ع��دد من القيود ،فهي تعتمد غالباً
على اجملموعة الثانية من األحكام ،ومل تستطع نشاطاهتا أن حتدث تغيرياً ملموساً حىت ولو
يف اإلطار احملدود .إال أنه لو كان النظام التمويلي أبكمله يعتمد على املبادئ اإلسامية
ألحدث ابلتأكيد أثراً واضحاً يف االقتصاد.
املثالية،
َ
وينبغي اإلشارة هنا إىل أن هذا الكتاب هو مرشد للمؤسسات التمويلية املوجودة على
الساحة حالياً ،فإنه قد تعامل مع اجملموعتني من األحكام .ففي البداية مت توضيح املبادئ
اإلسامية املثالية للتمويل ،وبعد ذلك مت مناقشة أفضل التنازالت اليت ميكن تقدميها يف هذه
املرحلة االنتقالية؛ حيث تعمل املؤسسات اإلسامية حتت ضغط النظام النقدي التقليدي
والقانوين احلايل.
إن الشريعة السمحاء هبا عدة مبادئ حمددة ملثل تلك التنازالت أيضاً ،وهدفها الرئيس
الضررين ،وقد ال خيدم هذا اإلجراء الغرض الرئيس من
جتنب احملرمات الصرحية بتبين ِّ
أخف َ
إنشاء نظام إسامي حقيقي ،ولكنه قد يساعد يف االبتعاد عن ارتكاب احملرم الصريح ،وحيمي
من شر املعصية ،وهو هدف عزيز حبد ذاته للمسلم ،وإن كان ذلك على مستوى فردي.
كذلك ،يساعد هذا اإلجراء اجملتمع يف التقدم التدرجيي ابجتاه اهلدف النهائي يف إقامة
النظام اإلسامي الكلي .وينبغي أن يُقرأ هذا الكتاب يف ضوء هذا التصور للشريعة اإلسامية.
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املشاركة
املشاركة تعين التشارك ،ويف سياق األعمال والتجارة تعين مشروعاً مشرتكاً ،يشرتك فيه
مجيع الشركاء يف الربح واخلسارة ،وهو بديل مثايل للتمويل الربوي ،آباثره البعيدة على كل
من اإلنتاج والتوزيع .يُعد الراب ،يف االقتصاد الرأمسايل احلايل ،األداة الوحيدة اليت تستخدم يف
متويل كل شيء ،وقد حرم اإلسام الراب ،وحرم استخدامه يف تقدمي التمويل ،من أي نوع
كان ،لذلك يرز دور املشاركة يف القيام بدور أساسي يف اقتصاد قائم على املبادئ اإلسامية.

ُ َ

ُ

ً

ً

ً

يف ال�ن�ظ��ام االق�ت�ص��ادي امل�ع��اص��ر ،ت�ق��دم امل �ص��ارف أم� �وال امل��ودع��ني يف شكل ق��روض
جمايل الصناعة والتجارة .فعلى سبيل املثال ،إذا أسس
للمستثمرين من رجال األعمال يف َ
مستثمرون مشروعا مرحبًا ج��دًّا ،برأس مال قدره  100مليون 90 ،مليوان منها ممولة من
امل�ص��رف ،و 10مليون م��ن ماهلم اخل��اص ،فهذا يعين أن  %90م��ن امل�ش��روع ق��د مت مبال
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املودعني ،يف حني مل يساهم املستثمرون من ماهلم إال بنسبة  .%10فلو حقق هذا املشروع
أرابح��ا ك�ب��رية ،فلن ي��ذه��ب للمودعني –ع��ن ط�ري��ق امل �ص��ارف -إال قسم ضئيل م��ن تلك
األرابح ،قد يصل إىل  14أو  ،%15بينما حيصل املستثمرون على النسبة الباقية ،رغم
أن مسامهتهم احلقيقية يف املشروع مل تتجاوز نسبة  .%10وحىت تلك النسبة الضئيلة من
األرابح ،ال��يت مل تتجاوز  14أو  ،%15ال��يت ُمنحت للمودعني ،يسرتدها املستثمرون يف
هناية األمر ،ألهنا تدرج يف تكلفة اإلنتاج .وتكون النتيجة النهائية أن ربح املشروع يذهب
لألشخاص الذين ال تتجاوز مسامهتهم  %10من إمجايل املشروع ،وال حيصل أولئك الذين
سامهوا ب�  %90من املشروع ،إال على نسبة حمددة من الفائدة (الراب) ،واليت غالباً ما يدفعوهنا
اثنية من خال ارتفاع أسعار املنتجات .ويف املقابل ،لو أفلس الصناعيون  ،فإن خسارهتم
ل��ن تتجاوز نسبة  ،%10أم��ا ال �  %90الباقية ،فيتحملها امل�ص��رف ،ويف بعض األحيان
املودعون .وهبذه الطريقة ،تكون نسبة الراب هي السبب الرئيس يف عدم وجود توازن يف نظام
التوزيع ،والذي مييل بشكل دائم ملصلحة األغنياء ضد مصاحل الفقراء.
اضحا متاماً للممول ،وهو أنه جيب على املمول أن حيدد غرضه
أرسى اإلسام مبدأ و ً
من تقدمي القرض ،إن كان مساعد ًة للمدين ،حسبة هلل تعاىل ،أو من أجل مشاركته يف
الربح .فإذا أراد مساعدة املدين ،فيجب أن ميتنع عن املطالبة أبي زايدة على املبلغ األصلي
للقرض؛ ألن غرضه هو مساعدته .أما إذا كان يريد حصة يف أرابح املدين ،فيجب عليه
أيضاً أن يشاركه يف اخلسارة .لذلك ترتبط عوائد املمول يف املشاركة مع األرابح احلقيقية
اليت حيققها املشروع؛ فإذا حقق املشروع رحباً كبرياً ،فا ميكن أن أيخذه املستثمر وحده؛
بل جيب أن يشرتك فيه الناس العاديون ،كاملودعني يف املصرف مثاً .هبذه الطريقة ،فإن
املشاركة متيل لصاحل الناس العاديني بدالً من األغنياء فقط ،وتلك هي الفكرة احملورية اليت
ترر اقرتاح اإلسام املشاركة بدياً للتمويل الربوي .ال شك أن املشاركة حتتوي على عدد من
املشاكل ،وخاصة عند تطبيقها الكامل كأسلوب عاملي للتمويل .يعتقد البعض أن املشاركة
هي أداة تقليدية قدمية ،ال ميكنها مواكبة احلاجة املتقدمة للصفقات السريعة ،إال أن هذا
التصور يرجع إىل قلة املعرفة مببادئ املشاركة .يف الواقع ،مل يضع اإلسام صيغة أو إجراء
I 28

ارشارلة

معيناً للمشاركة ،إمنا وضع مبادئ عامة ميكن أن تستوعب صيغاً وإج �راءات عدة ،وبناء
عليه ،فا ميكن رفض أي صيغة أو إجراء للمشاركة جملرد أنه مل يكن موجوداً يف املاضي؛
فيمكن لكل صيغة أن تكون مقبولة يف الشريعة ،ما دامت ال تنتهك مبدأ أساسياً يف القرآن
الكرمي ،أو سنة النيب ﷺ  ،وإمجاع الفقهاء املسلمني؛ فإذن ،ليس من الضروري أن يقتصر
تطبيق املشاركة على صيغتها القدمية التقليدية.
حيتوي الفصل احلايل على مناقشة للمبادئ األساسية للمشاركة ،والطريقة اليت ميكن
أن تطبق من خاهلا يف سياق األعمال والتجارة احلاليني ،وهتدف هذه املناقشة إىل تقدمي
ال اإلش��ارة إىل
كتب الفقه اإلسامي ،وكذلك املشاكل األساسية اليت تواجه تطبيقها يف الوضع احلايل.
وآم��ل أن تفتح هذه املناقشة آفاقاً جديدة ألفكار الفقهاء واالقتصاديني املسلمني ،وأن
تساعد يف تطبيق اقتصاد إسامي حقيقي.

 Cمفهوم املشاركة
املشاركة هي مصطلح عادة ما يشار إليه يف سياق طرق التمويل اإلسامي ،وداللة هذا
املصطلح حمدودة نوعاً ما مقارنة مبصطلح «شركة» األكثر استخداماً يف الفقه اإلسامي.
ولغرض توضيح املفاهيم األساسية ،فمن املائم يف البداية شرح معىن كل مصطلح ،وعرض
ميزاته مقارنة ابآلخر.
تعين كلمة “شركة” التشارك ،ويف مصطلح الفقه اإلسامي ،تنقسم الشركة إىل نوعني:
شركة امللك :وتعين اشرتاك شخصني أو أكثر يف ملكية شيء معني.
وهذا النوع من الشركة قد يوجد بطريقتني خمتلفتني ،فأحياانً يبدأ العمل هبا حسب
رغبة أطراف العقد ،فمثاً ،لو اشرتى شخصان أو أكثر آلة ،فسوف تصبح ملكاً هلما،
وتسمى العاقة بينهما «شركة امللك» .فهنا تظهر هذه العاقة بكامل رغبتهما واختيارمها
عند شرائهما اآللة ابلشراكة.
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ولكن هناك حاالت تبدأ فيها الشراكة مباشرة دون حاجة أط�راف العقد إىل القيام
أبي عمل ،فمثاً ،بعد موت الشخص ،يرث الورثة كل الرتكة اليت تصبح ملكاً هلم بشكل
مشرتك ،بسبب موت ذلك الشخص.
شركة العقد :وهو النوع الثاين للشركة ،ويعين «املشاركة املنعقدة بعقد مشرتك» ،وقد
ترتجم اختصاراً ب� «مشروع جتاري مشرتك».
وتنقسم شركة العقد إىل ثاثة أنواع:
أ .شركة األموال ،حيث يستثمر كل الشركاء بعض رأس املال يف مشروع جتاري.
ب .شركة العمل ،حيث يلتزم كل الشركاء بتقدمي اخلدمات للزابئن ،حبيث تقسم
األج��ور ال��يت تؤخذ من الزابئن بني الشركاء حسب النسبة املتفق عليها .فمثاً ،لو اتفق
شخصان على تقدمي خدمات اخلياطة لزابئنهما ،بشرط أن توضع مجيع األجور يف صندوق
واحد ،مث تقسم عليهما ،بغض النظر عن العمل الذي قام به كل شريك ،ألُطلق على هذه
الشركة اسم شركة العمل ،وتدعى أيضاً شركة التقابل ،أو شركة الصنائع ،أو شركة األبدان.
ج .أما القسم الثالث لشركة العقد فهي شركة الوجوه ،حيث ال يوجد للشركاء يف هذا
النوع من الشركات أي استثمار مطلقاً ،فكل ما يفعلونه أهنم يشرتون البضائع بثمن مؤجل،
ويبيعوهنا بثمن حال ،ويوزع الربح الذي جينونه حسب النسبة املتفق عليها.
يطلق على كل تلك األنواع من الشراكات مصطلح «الشركة» يف الفقه اإلسامي،
وال يوجد مصطلح «مشاركة» يف كتب الفقه؛ فقد أدخله مؤخراً العلماء الذين كتبوا عن
األساليب اإلسامية للتمويل؛ وهي عادة ما تكون مقيدة بنوع خاص من الشركة ،وهي
شركة األموال ،حيث يستثمر شخصان أو أكثر بعض ماهلم يف مشروع جتاري مشرتك؛ إال
أهنا أحياانً تشمل شركة املال ،حيث تكون الشركة يف جمال اخلدمات.
ويظهر مما تقدم أن مصطلح «شركة» حيمل معىن أوسع بكثري من مصطلح «مشاركة»
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يبني اجل��دول رق��م ( )1األن �واع املختلفة للشركة ،ويبني كذلك النوعني اللذين يطلق
عليهما مشاركة يف االصطاح احلديث.
وحيث إن املشاركة متصلة أكثر مبوضوع املناقشة السابقة ،وهي أيضاً مشاهبة تقريباً
لشركة األموال ،فسوف نتوقف عندها ،ونشرح يف املثال األول املفهوم التقليدي هلذا النوع
من الشركة ،مث نعطي موجزاً عن تطبيقات مفهوم التمويل هذا ،يف السياق املعاصر.
اجلدول ()1

الشرلة
شركة العقد

شركة امللك
شركة العقد

شركة العمل

شركة الوجوه

مشاركة
 Cالقواعد األساسية للمشاركة
 1املشاركة أو شركة األموال هي عاقة بني األطراف ،عر عقد مشرتك ،لذلك فإنه من
انفلة القول أن نذكر أن العناصر الضرورية للعقد الصحيح جيب أن تتوافر هنا أيضاً،
فمثاً ،جيب أن تتوافر يف األطراف املتعاقدة القدرة على مباشرة العقد ،وأن يتم العقد
برضا األطراف ،دون إكراه ،أو احتيال ،أو غش ،إخل.
لكن هناك عناصر معينة خاصة بعقد املشاركة ،ميكن تلخيصها فيما يلي:
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توزيع الربح:
 2جيب تبيني نسبة الربح بني الشركاء وقت إبرام العقد ،فإذا مل حتدد هذه النسبة ،مل يصح
العقد شرعاً.
 3جيب أن حتدد نسبة الربح لكل شريك حسب الربح احلقيقي ،وليس حسب املال الذي
استثمره .فا جيوز حتديد مبلغ مقطوع ألي شريك ،أو حتديد أية نسبة ربح مرتبطة
ابملال الذي يستثمره.
لذلك ،لو أن زيداً وعمراً دخا يف عقد مشاركة ،واتفقا على أن أيخذ زيد رحبا شهرًّاي يبلغ
 10.000روبية ،والباقي لعمرو ،لكانت املشاركة فاسدة .ومثل ذلك لو أهنما اتفقا على
أن أيخذ زيد  %15من رأس املال املستثمر ،لكان العقد فاسداً .فينبغي أن يكون األساس
الصحيح للتوزيع نسبة متفقاً عليها من الربح احلقيقي احلاصل للعمل.
فلو مت االتفاق على أن يكون هناك مبلغ مقطوع ،أو نسبة مقطوعة من املال املستثمر
ألي من الشركاء ،فيجب أن تنص االتفاقية بشكل واضح أن ذلك سوف خيضع للتسوية
يف هناية املدة ،وهذا يعين أن أي مبلغ قد ُسحب من أي طرف سوف يُع ّد “دفعة على
احلساب” ،وسوف يتم تسويته مع الربح احلقيقي الذي قد يستحقه يف هناية املدة .فإن مل
حيصل أي ربح ،أو كان أقل من املتوقع ،وجب على الشريك إرجاع املال.

نسبة الربح
 4هل من الضروري أن تتوافق نسبة الربح لكل شريك مع نسبة رأس املال الذي يستثمره؟
هناك أكثر من رأي للفقهاء حول هذه املسألة؛ وبيان ذلك على النحو التايل:
 5ي��رى اإلم��ام مالك واإلم��ام الشافعي ،رمحهما هللا ،أن��ه م��ن ال�ض��روري لصحة املشاركة
حصول كل شريك على رب��ح يتوافق متاماً مع املبلغ املستثمر ،لذلك ،ف��إذا استثمر
الشريك  %40من رأس امل��ال ،فيجب أن حيصل على  %40من الربح ،وأي اتفاق
يعطيه أكثر أو أقل من  %40جيعل املشاركة فاسدة.
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 6على العكس من ذل��ك ،ي��رى اإلم��ام أمح��د أن نسبة الربح قد ختتلف عن نسبة املال
املستثمر إذا اتفق الفريقان على ذلك ،وكان برضاهم ،لذلك يباح أن أيخذ َمن يستثمر
 %40من رأس املال  %60أو  %70من الربح ،وأن أيخذ َمن يستثمر  %60أو %40
()1
فقط  %30من الربح.
أما الرأي الثالث فينسب إىل اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا ،والذي ميكن عده رأاي وسطاً بني
الرأيني املذكورين ،وينص على أن نسبة الربح قد ختتلف عن نسبة املال املستثمر يف احلاالت
العادية .إال أن الشريك لو وضع شرطاً يف العقد أنه ال يعمل أبداً ،وأنه سيبقى شريكاً ابملال دون
()2
العمل خال مدة املشاركة ،ففي هذه احلالة ال ميكن أن يكون نصيبه أكثر من نسبة استثماره.

تقاسم اخلسارة
وأما يف حالة اخلسارة ،فيجمع كل فقهاء املسلمني على أن كل شريك جيب أن يتحمل
خسارة تتوافق متاماً مع نسبة استثماره ،لذلك فالشريك الذي يسهم ب�  %40من رأس املال،
جيب أن يتحمل  %40من اخلسارة ،ال أكثر وال أقل ،وأي شرط ينص على خاف ذلك
()3
جيعل املشاركة فاسدة ،وهناك إمجاع بني الفقهاء على ذلك.
لذلك يرى اإلمام الشافعي أن نسبة الشريك من الربح واخلسارة جيب أن تتوافق مع
نسبة استثماره ،بينما يرى اإلمامان أبو حنيفة ،وأمحد أن نسبة الربح قد ختتلف عن نسبة
املال املستثمر ،حسب اتفاق الشركاء ،لكن نسبة اخلسارة جيب أن تقسم فيما بينهم متاماً
حسب نسبة رأس املال الذي يستثمره كل واحد منهم .وقد نصت القاعدة الفقهية على
هذا املبدأ« :الربح على ما اصطلحا عليه ،والوضيعة على قدر املال».

 Cطبيعة رأس املال
يرى معظم فقهاء املسلمني أن رأس املال جيب أن يكون نقوداً ،وهذا يعين أن عقد
املشاركة ينبغي أن يقوم على املال ،وليس على البضائع أو السلع .بعبارة أخرى ،إن رأس
( )1ابن قدامة ،املغين( ،بريوت ،دار الفكر.5:140 ،)1972 ،
( )2الكاساين ،بدائع الصنائع.6:162-63 ،
( )3ابن قدامة ،املغين.5:147 ،
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املال يف املشروع املشرتك جيب أن يكون ماالً وليس سلعة أو بضاعة ،لكن هناك عدة آراء
يف هذا اجملال ،نلخصها فيما يلي:
 1ي��رى اإلم��ام مالك أن��ه ال يشرتط لصحة املشاركة أن يكون رأس امل��ال ن�ق��وداً ،فيباح
للشريك أن يساهم يف املشاركة ابلسلع أو البضائع ،وحيدد نصيبه على أساس التقييم
لتلك السلع والبضائع ،حسب سعر السوق وقت العقد؛ ويتبىن هذا الرأي أيضاً بعض
()1
فقهاء احلنابلة.
 2يرى اإلمام أبو حنيفة ،واإلمام أمحد عدم صحة املسامهة ابلسلع يف املشاركة ،ويرون ذلك
لسببني :األول :أن سلع كل شريك تظل دائماً متميزة عن سلع الشريك اآلخ��ر ،فمثاً
لو ساهم عمرو بسيارة للمشروع ،وساهم زيد بسيارة أخرى ،لظلت كل سيارة من هاتني
خاصا لصاحبها ال��ذي ساهم هبا .فلو أن عمراً ابع سيارته ،لوجب أن
السيارتني مل ًكا ًّ
يذهب مثنها له وحده ،وال حق لزيد أن يطالبه حبصته من الثمن ،فلذلك ،كلما كانت سلعة
أحد الشركاء متميزة عن سلعة الشريك اآلخر ،تعذرت الشراكة .ولو كان املال املستثمر من
كل شريك نقوداً ،ملا أمكن متييز رأس مال أحد الشريكني عن اآلخر؛ ألن قِطَع النقود ال
()2
ميكن متييزها ،لذلك سوف يكون هلما نصيب من جمموع املال وبذلك تنعقد املشاركة.
الثاين :أن هناك عدة ح��االت يف املشاركة يعمد الشركاء فيها إىل إع��ادة توزيع رأس
املال لكل شريك ،فإذا كان رأس املال سلعاً ،لتعذر إعادة توزيعها؛ ألنه قد يتم بيعها
يف وقتها .وإذا مت إعادة توزيع رأس املال على أساس قيمتها ،فقد تزيد قيمتها .كما
احتماال أن حيصل أحد الشركاء على كل ربح املشروع؛ بسبب زايدة قيمة
أن هناك
ً
السلع اليت ساهم هبا يف املشروع ،وال يرتك شيئاً للشريك اآلخر .ولو اخنفضت قيمة
السلع ،فهناك احتمال أن حيصل أحد الشريكني على جزء من الثمن األصلي من
()3
سلعة الشريك اآلخر ،إضافة إىل سلعته اليت استثمر هبا.
( )1ابن قدامة ،املغين.5:125 ،
( )2الكاساين ،بدائع الصنائع.6:59 ،
( )3ابن قدامة ،املغين .5:124 -25
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 3توسط اإلمام الشافعي بني الرأيني ،كما شرحنا سابقاً ،حيث يرى أن السلع نوعان:
أ .املثلية :وهي السلع اليت لو هلكت ،ألمكن تعويضها بسلع مماثلة يف الكم والنوع،
كالقمح واألرز ،إخل .فلو هلك  100كغ من القمح ،ألمكن استبداهلا بسهولة ب�
 100كغ أخرى ،من النوعية نفسها.
ب .القيمية :وهي السلع اليت ال ميكن تعويضها بسلع مماثلة ،كاملواشي ،فكل رأس من
الغنم له خواصه اليت ال ميكن أن توجد يف رأس غنم آخر .لذلك فلو قتل شخص
رأس غنم لشخص آخر ،فإنه ال ميكن تعويضه إبعطائه رأس غنم شبيه له ،فهو
مطالب بدفع الثمن .يقول اإلم��ام الشافعي :إن السلع من النوع األول (ذوات
األمثال) ميكن املسامهة هبا يف املشاركة ،وتعد نصيب الشريك من رأس املال ،أما
()1
السلع من النوع الثاين (ذوات القيمة) فا ميكن املسامهة هبا يف رأس مال.
هب��ذا التمييز بني السلع املثلية ،والسلع القيمية ،ميكن لإلمام الشافعي أن ي��رد على
االعرتاض الثاين «للمشاركة ابلسلع» الذي اعرتض به اإلمام أمحد .فبالنسبة للسلع املثلية،
فقد يتم إعادة توزيع رأس املال إبعطاء كل شريك السلع املشاهبة اليت يستثمر هبا .ويبقى
االعرتاض الثاين با إجابة من اإلمام الشافعي.
وللرد على ه��ذا االع �رتاض أيضاً يقول اإلم��ام أب��و حنيفة :إن السلع املثلية ميكن أن
تشكل مسامهة يف رأس املال فقط يف حال مت خلط السلع لكل شريك مع سلع الشريك
()2
اآلخر ،بطريقة ال ميكن متييزها عن سلع الشريك اآلخر.
ابختصار ،لو أراد أحد أن يساهم يف املشاركة ببعض السلع ،فيمكنه فعل ذلك دون
أية قيود حسب اإلمام مالك ،وحتدد حصته يف املشاركة حسب القيمة السوقية للسلع وقت
بدء املشاركة .وحسب اإلمام الشافعي ،ميكنه فعل ذلك فقط إذا كانت السلع مثلية.

( )1املرجع السابق .125
( )2الكاساين ،املرجع السابق.
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وعند اإلم��ام أيب حنيفة ،إذا كانت السلع مثلية ،أمكن فعل ذلك إذا مت خلط سلع
الشريكني بعضها ببعض ،أما إذا كانت السلع قيمية ،فا تصلح أن تشكل جزءاً من رأس
املال يف املشاركة.
ويبدو أن رأي اإلمام مالك أبسط وأقرب للقبول؛ ألنه يليب حاجات العمل املصريف
()1
املعاصر ،لذلك ميكن العمل به.
ميكن أن نستخلص مما سبق أن رأس املال يف املشاركة ميكن أن يكون نقداً أو سلعة،
فإذا كان سلعة فقيمته السوقية حتدد نصيب الشريك يف رأس املال.

 Cإدارة املشاركة
يقوم املبدأ العام يف املشاركة على أن لكل شريك احلق يف القيام بدوره يف إدارة املشاركة
والعمل فيها ،ولكن قد يتفق الشركاء على أن تقع اإلدارة على عاتق واح��د منهم ،وأال
يتدخل أي شريك آخر يف املشاركة .غري أنه يف هذه احلالة أيخذ الشريك غري العامل رحباً
يتناسب مع ماله املستثمر ،وال ينبغي أن تتجاوز حصته يف الربح نسبة املال الذي يستثمره
كما أوضحنا سابقاً.
ولو اتفق كل الشركاء على العمل يف املشروع اجلديد ،لوجب معاملة كل واحد منهم
وكياً لباقي الشركاء يف كل األم��ور املتعلقة ابلشراكة ،وأي عمل يقوم به أي واحد منهم
يكون مقبوالً لديهم مجيعاً.

 Cفسخ املشاركة
تُفسخ املشاركة يف إحدى احلاالت اآلتية:
 .1لكل شريك احلق يف فسخ املشاركة يف أي وقت ،بعد إشعار شريكه ،وبذلك تنتهي
املشاركة ،ويف هذه احلالة ،إذا كانت أصول املشاركة نقوداً ،وجب توزيع هذه النقود
حسب النسب بني الشركاء ،وإذا مل تكن األصول نقوداً ،اتفق الشركاء على تصفية
( )1أشرف علي التهانوي ،إمداد الفتاوى.
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العمل ،أو على توزيع األصول ،أو تقسيمها بني الشركاء كما هي .وإذا حصل خاف
بني الشركاء يف ذلك ،أي لو أراد أحدهم تصفية العمل ،وأراد اآلخر توزيع أو تقسيم
األص��ول غري النقدية ،ل ُقدم األخ��ري ،أي التوزيع؛ ألنه بعد إلغاء املشاركة تصبح كل
األص��ول ملكاً مشرتكاً للشركاء ،وللشريك احلق يف التقسيم أو الفصل ،وال يستطيع
أحد إجباره على تصفية العمل ،إال أنه لو كانت األصول غري قابلة للفصل أو القسمة
()1
كاآلالت ،فيمكن بيعها وتوزيع مثنها.
 2إذا مات أحد الشركاء خال عقد املشاركة بطل عقد املشاركة معه ،ولورثته يف هذه
()2
احلالة اخليار ،إما أن يسحبوا حصتهم من العمل ،أو يتابعوا يف عقد املشاركة.
 3تبطل املشاركة أيضاً إذا ُجن أحد الشركاء ،أو أصبح غري قادر على إبرام الصفقات التجارية.

()3

فسخ املشاركة دون إغالق املشروع
إذا أراد أحد الشركاء إهناء املشاركة ،وأراد الشريك اآلخر أو الشركاء اآلخرون املتابعة
يف املشروع ،أمكن ذلك ابلرتاضي فيما بينهم .فقد يشرتي الشركاء الذين ي��ودون متابعة
املشروع حصة الشريك الذي يريد إهناء الشراكة ،ألن إهناء املشاركة مع أحد الشركاء ال
()4
يعين إهناءها مع الشركاء اآلخرين.
ويف هذه احلالة حيدد مثن حصة الشريك الذي يريد االنسحاب من املشروع ابلرتاضي
املتبادل ،وإذا حصل خاف حول تقييم احلصة ،ومل يصل الشركاء إىل مثن متفق عليه ،جير
هذا الشريك الشركاء اآلخرين على تصفية األصول أو توزيعها.
وهنا يظهر السؤال اآليت :هل جيوز للشركاء االتفاق عند دخوهلم يف عقد املشاركة،
على أال يتم تصفية األصول أو االنسحاب من املشروع إال إذا أراد ذلك كل الشركاء أو
()1
()2
()3
()4

ابن قدامة ،املغين.5:133-34 ،
املرجع السابق.
املرجع السابق.
انظر الفتاوى اهلندية.2:335 36- ،
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معظمهم ،وأنه جيب على الشريك الذي يريد اخلروج من الشراكة أن يبيع حصته للشركاء
اآلخرين ،وأال جيرهم على جتزئة العمل أو تصفيته؟
معظم كتب الفقه اإلسامي ال جتيب عن هذا السؤال ،ولكن يبدو أنه ال مانع من
الناحية الشرعية إذا اتفق الشركاء على هذا الشرط يف بداية املشاركة ،وقد أابح ذلك صراحة
()1
بعض الفقهاء احلنابلة.
قد يُرر هذا الشرط خاصة يف الظروف املعاصرة؛ على أساس أن طبيعة األعمال يف
معظم احلاالت تتطلب االستمرار يف املشروع لكي ينجح ،وتصفية العمل أو انسحاب أحد
الشركاء قد يسبب ضرراً كبرياً للشركاء اآلخرين.
مشروعا ما طويل األمد قد بدأ ابستثمار مبالغ كبرية من املال فيه ،،وأراد
فمثاً ،لو أن
ً
أحد الشركاء تصفية العمل يف املراحل األوىل للمشروع ،لكان إعطاء ذلك الشريك صاحية
التصفية أو االنفصال التعسفي أم�راً مدمراً للشركاء اآلخرين ،وكذلك للنمو االقتصادي
للمجتمع .،لذلك يبدو مثل هذا الشرط مرراً ،وميكن االستدالل لذلك ابملبدأ العام الذي
وضعه النيب الكرمي حممد ﷺ يف احلديث املشهور“ :املسلمون عند شروطهم ،إال شرطاً
أحل حراماً أو حرم حاالً”.
إىل اآلن مت تلخيص مفهوم شركة األموال ،أو املشاركة يف معناها األصلي أو التقليدي.
وأنيت اآلن إىل مناقشة بعض القضااي األساسية املتعلقة بتطبيق املشاركة يف الظروف املعاصرة
ابعتبارها أداة للتمويل .ويبدو أنه من املائم أكثر أن نناقش هذه القضااي بعد إعطاء مقدمة
للمضاربة ،وهي نوع آخر من األدوات التمويلية اليت تعتمد على مقامسة الربح .ومبا أن
قواعد التمويل متشاهبة يف كل من املشاركة واملضاربة ،كما أن القضااي املتعلقة بتطبيقهما
أيضاً مرتابطة ،فسوف يكون من املفيد أكثر مناقشة مفهوم املضاربة قبل الشروع يف هذه
القضااي.
( )1انظر املرداوي ،اإلنصاف (بريوت 1400 ،هجري).5:423 ،
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املضاربة
املضاربة هي نوع خاص من املشاركة ،يعطي الشريك فيها املال لشريك آخر ،الستثماره
يف مشروع جتاري .وأييت املال من الشريك األول الذي يدعى «رب املال» ،وتكون اإلدارة
والعمل حصرايً من مسؤولية الشريك اآلخر الذي يُدعى «املضارب».
يلخص الفرق بني املشاركة واملضاربة يف النقاط اآلتية:
َّ
 1يف املشاركة يكون رأس املال من كل الشركاء ،وأما يف املضاربة فيكون رأس املال من
رب املال فقط.
 2يف املشاركة ميكن لكل الشركاء املشاركة يف إدارة املشروع والعمل فيه ،لكن يف املضاربة ال
ميلك رب املال احلق يف املشاركة يف اإلدارة ،حيث تقتصر اإلدارة على املضارب فقط.
 3يف املشاركة يتحمل ك��ل الشركاء اخل�س��ارة حبسب نسبة استثمارهم ،أم��ا يف املضاربة،
فيتحمل رب امل��ال أي��ة خ�س��ارة –إن وج��دت -ألن امل�ض��ارب ال يستثمر أي ش��يء،
فتنحصر خسارته فقط يف جهده الذي ذهب سدى ،وعمله الذي مل يثمر أي شيء.
وهذا املبدأ خيضع لشرط أن يعمل املضارب بيقظة ٍ
اتمة تتطلبها عادة مثل هذه األعمال،
وإذا أمهل أو خان يف عمله ،كان مسؤوالً عن اخلسارة اليت تسبب هبا إمهاله أو تقصريه.
 4ع ��ادة ت�ك��ون امل�س��ؤول�ي��ة يف امل�ش��ارك��ة غ��ري حم� ��دودة ،ف ��إذا جت ��اوزت املستحقات للعمل
(املطاليب) األصول ،ومت تصفية العمل ،يتحمل كل الشركاء تلك املستحقات الزائدة،
كلٌّ حسب حصته يف رأس املال املستثمر .إال أنه إذا اتفق الشركاء على أال يستدين
أي شريك خال مدة الشراكة ،ففي تلك احلالة تقع املستحقات الزائدة على الشريك
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املستدين الذي انتهك ذلك الشرط املذكور .خباف احلال يف املضاربة ،حيث تكون
مسؤولية رب املال حسب نسبة استثماره ،إال إذا أجاز للمضارب أن يستدين ابمسه.
 5يف امل�ش��ارك��ة ،مب�ج��رد أن خيلط ال�ش��رك��اء رأس امل��ال يف ص�ن��دوق واح��د ،تصبح ك��ل أص��ول
املشاركة مملوكة للجميع ،حسب نسبة املال الذي يستثمرونه ،لذلك ميكن لكل واحد منهم
أن يستفيد من زايدة السعر يف قيمة األصول ،حىت ولو مل يتحقق أي ربح يف املبيعات.
أما يف املضاربة فيختلف احل��ال ،حيث تكون كل البضائع اليت اشرتاها املضارب ملكاً
لرب املال وحده ،وميكن للمضارب أن حيوز على بعض الربح فقط يف حال حصول الربح يف
()1
البضائع ،لذلك فليس من حقه أن يطالب بنصيبه من األصول ذاهتا ،حىت ولو زادت قيمتها

مشاريع املضاربة
قد حيدد رب املال عماً خاصاً للمضارب ،حبيث يستثمر املال فقط يف ذلك النوع
من العمل .وتسمى هذه املضاربة ابملقيدة؛ أما إذا تُرك األمر مفتوحاً للمضارب أبن يعمل
أبي عمل ،كان ذلك تفويضاً له أبن يستثمر أبي عمل يراه مناسباً ،ويسمى هذا النوع من
املضاربة ابملضاربة املطلقة.
ميكن لرب املال إبرام املضاربة مع أكثر من مضارب يف صفقة واحدة ،وهذا يعين أن
يقدم ماله لكل من زيد وعمرو ،وميكن لكل واحد منهما أن يعمل له مضاراب ،ويستخدم
()2
رأس مال املضاربة بينهما سوية ،وتوزع حصة املضارب بينهما حسب النسبة املتفق عليها.
ويف هذه احلالة يدير كا املضاربَني العمل فيما بينهما كما لو كاان شريكني.
خيول املضارب أو املضارابن ،حسب احلالة ،أبن يعما أي شيء يتناسب مع طبيعة
مشروع املضاربة ،إال أهنما لو أرادا فعل أي شيء غري طبيعي ،خافاً لألعراف املعتادة بني
التجار ،ملا أمكنهما ذلك دون إذن صريح من رب املال.
( )1يرى بعض الفقهاء أن أي زايدة طبيعية يف رأس املال قد تعد رحبااً يوزع على رب املال واملضارب .فمثال لو
كان رأس املال غنمااً ،وأجنب بعضها خرافااً ،تعد هذه اخلراف رحبااً جيب تقسيمه بني األطراف املتعاقدة حسب
النسب املتفق عليها( .انظر النووي ،روضة الطالبني ،)5:125 ،وهذا رأي األقلية من العلماء.
( )2ابن قدامة ،املغين .5:145
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توزيع الربح
من الضروري لصحة املضاربة ،أن يتفق أطراف العقد من البداية على نسبة حمددة من
الربح احلقيقي لكل ط��رف ،وال توجد نسبة معينة يف الشريعة تنص على تقاسم األرابح،
بل تُركت للرتاضي املشرتك .فيمكنهم تقاسم الربح بنسب متساوية ،وميكنهم كذلك حتديد
نسب خمتلفة لرب املال واملضارب .ولكن ليس هلم أن حيددوا مبلغاً مقطوعاً من الربح ألي
فريق ،وكذلك ال ميكنهم أن حي��ددوا حصة أي طرف عند نسبة معينة مرتبطة برأس املال.
فمثاً لو كان رأس املال  100.000روبية ،ملا أمكنهم أن يشرتطوا ختصيص  10.000روبية
من الربح للمضارب ،وال ميكنهم أن جيعلوا  %20من رأس املال لرب املال ،ولكن ميكنهم أن
يتفقوا على أن يذهب  %40من الربح احلقيقي للمضارب ،و %60لرب املال ،أو العكس.
ويباح أيضاً أن ختتلف النِّسب ابختاف الظروف ،فمثاً ،ميكن لرب املال أن يقول

للمضارب“ :إذا ضاربت يف القمح فلك  %50من الربح ،وإذا ضاربت ابلطحني فلك
 %33من ال�رب��ح” ،ومثل ذل��ك ميكنه أن يقول“ :إذا ضاربت يف بلدك فلك  %30من
()1
الربح ،وإذا ضاربت يف بلد آخر فلك  %50من الربح”
إىل جانب نسبة الربح املتفق عليها كما يف األسلوب السابق ،ال ميكن للمضارب
أن يطالب أبي راتب دوري ،أو رسوم ،أو مكافأة للعمل الذي يقوم به للمضاربة )2(.وقد
اجتمعت كل املذاهب الفقهية على ذلك.

يستجر مصروفه اليومي للطعام فقط من حساب
لكن اإلمام أمحد أابح للمضارب أن
ّ
املضاربة( ،)3وقيد الفقهاء احلنفية هذا احلق أبن يكون املضارب يف رحلة عمل خارج بلدته،
فيمكنه يف هذه احلال أن يطالب مبصروفه اليومي ،ومسكنه ،وطعامه ،وغري ذلك ،وال ميكنه
()4
أن أيخذ حصة بشكل يومي عندما يكون يف بلده.
()1
()2
()3
()4

الكاساين ،بدائع الصنائع .6:99
السرخسي ،املبسوط .15022:149-
ابن قدامة ،املغين .5:186
الكاساين ،بدائع الصنائع .6:109
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وإذا حلقت خسارة ابلعمل يف بعض الصفقات ،وحققت الصفقات األخ��رى رحباً،
فيجب استخدام الربح لتعويض اخلسارة ،وإذا بقي شيء من الربح بعد ذلك فيجب تقامسه
()1
حسب النسبة املتفق عليها.

فسخ املضاربة
ألي من األط �راف املتعاقدة فسخ املضاربة يف أي وق��ت ،والشرط الوحيد هو
ميكن ٍّ
بح زائ ٌد على
إباغ الطرف اآلخر .وإذا كانت أصول املضاربة نقوداً وقت الفسخ ،وحتقق ر ٌ
املبلغ األصلي ،فيجب توزيعه حسب النسبة املتفق عليها ،وأما إذا مل تكن أصول املضاربة
()2
نقوداً ،أُعطي املضارب وقتاً لبيعها وحتويلها إىل نقود ،حىت ميكن حتديد الربح الفعلي.
هناك خاف بني فقهاء املسلمني يف مسألة مدى جواز إبرام عقد املضاربة ملدة معينة،
ينفسخ العقد بعدها تلقائياً ،حيث يرى أصحاب املذهب احلنفي واحلنبلي أنه ميكن تقييد عقد
املضاربة بفرتة معينة ،كسنة واحدة ،أو ستة أشهر ،حيث تنتهي بعدها دون إشعار .وخبافهم،
()3
يرى أصحاب املذهب الشافعي واملالكي أن عقد املضاربة ال ميكن تقييده بفرتة معينة.
على أية حال ،يرجع اخلاف إىل مسألة احلد األقصى لعقد املضاربة ،وما إذا كان من
املمكن حتديد وقت ال ميكن فسخ عقد املضاربة قبله ،وال يوجد جواب صريح هلذا التساؤل
يف كتب الفقه اإلسامي ،ولكن يبدو من املبادئ العامة املذكورة هنا أنه ال ميكن حتديد
حد أدىن ،بل يكون لكل طرف احلرية يف إهناء العقد عندما يريد.
إن متكني األطراف املتعاقدة من فسخ املضاربة عندما يشاؤون ،قد خيلق بعض املشاكل،
خاصةً يف الظروف احلالية ،ألن معظم املشاريع االستثمارية حتتاج بعض الوقت حىت تثمر،
وتتطلب أيضاً جهوداً دائمةً ومعقدةً ،لذلك فقد يكون إهناء املضاربة من قِبَل رب املال يف
بداية املشروع مدمراً للمشروع ،وبشكل خاص فقد توجه ضربة قاضية للمضارب الذي ال
( )1ابن قدامة ،املغين .5:168
( )2الكاساين ،بدائع الصنائع .6:109
( )3املرجع السابق ،وانظر أيضااً ابن قدامة ،املغين  ،5:185السرخسي ،املبسوط .22:133
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يكسب شيئاً على الرغم من كل جهوده .لذلك فلو اتفق الطرفان على َّأال يفسخا عقد
املضاربة خال فرتة معينة ،إال يف ظ��روف حم��ددة ،فا يبدو ذلك خمالفاً ملبادئ الشريعة؛
خاصةً يف ضوء احلديث الشريف املذكور سابقاً« :املسلمون عند شروطهم ،إال شرطاً أحل
حراماً أو حرم حاالً».

اجلمع بني املشاركة واملضاربة
يُفرتض من عقد املضاربة أال يساهم امل�ض��ارب أبي رأس م��ال يف املضاربة ،بل هو
مسؤول عن اإلدارة فقط ،وأييت رأس املال من رب املال .ولكن هناك حاالت يريد فيها
املضارب أن يستثمر بعضاً من رأس ماله يف املضاربة ،ويف مثل تلك احل��االت يتم اجلمع
بني املشاركة واملضاربة معاً ،فمثا ،لو أعطَى زي� ٌد لعمر مبلغ  100.000روبية يف عقد
مضاربة ،وأضاف عمرو مبلغ  50.000من حسابه اخلاص إبذن زيد ،فإن مثل هذه النوع
من املشاركة يعامل على أنه مجع بني املشاركة واملضاربة .وهنا قد خيصص املضارب لنفسه
نسبة معينة من الربح مقابل ماله ،كونه شريكاً ،ويف الوقت نفسه ،فقد خيصص نسبة أخرى
إلدارت��ه وعمله م�ض��ارابً .إن األس��اس لتوزيع الربح يف املثال السابق هو أن يضمن عمرو
ثلث الربح الفعلي مقابل ماله املستثمر ،وأما الثلثان املتبقيان ،فيتم تقامسهما بينهما على
التساوي ،وميكن كذلك لألطراف أن يتفقوا على التقاسم أبية نسبة أخرى ،والشرط الوحيد
هو أن الشريك ابملال فقط ينبغي أال أيخذ نسبة أكر من نسبة ماله املستثمر.
لذلك ففي املثال املذكور سابقا ،ال يستطيع زيد أن خيصص لنفسه أكثر من ثلثي
الربح اإلمج��ايل؛ ألنه مل يستثمر أكثر من ثلثي رأس امل��ال .وابختصار ،ميكنهما أن يتفقا
على أي��ة نسبة ،ول��و اتفقا على أن ي��وزع ال�رب��ح اإلمج��ايل ابل�ت�س��اوي ،فهذا يعين أن ثلث
الربح اإلمجايل يذهب لعمرو بصفته مستثمراً ،وربع الثلثني املتبقيني يذهب إليه كمضارب،
()1
ويذهب الباقي لزيد بصفته رب املال.
)(١

٥:١٣٦ -١٣٧
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ٍ
أدوات للتمويل
 Cاستخدام املشاركة واملضاربة
يف األقسام املاضية شرحنا املفهوم التقليدي للمشاركة واملضاربة ،واملبادئ األساسية
الشرعية اليت حتكمهما ،ومن املائم اآلن ،أن نناقش الطريقة اليت ميكن من خاهلا استخدام
هاتني الوسيلتني ،لغرض التمويل يف سياق التجارة والصناعة املعاصرين.
يفرتض مفهوم املشاركة واملضاربة املشروح يف كتب الفقه اإلسامي ،أن قصد هذه
العقود هو البدء يف مشروع مشرتك ،يساهم فيه كل الشركاء يف العمل متاماً من البداية،
ويظلون شركاء حىت هناية العمل عندما يتم تصفية كل املوجودات.
وقد يكون من الصعب أن جيد الشخص يف كتب الفقه اإلسامي مبدأ العمل اجلاري
أو القائم ،حيث يشرتك الشركاء يف امل�ش��روع مث يرتكونه دون أن ي��ؤث��روا أبي طر ٍ
يقة على
استمرارية العمل .وذلك طبيعي ألن الكتب التقليدية للفقه اإلسامي كتبت يف بيئة مل تكن
املشاريع التجارية الضخمة رائجة فيها ،ومل تكن النشاطات التجارية معقدة كما هي اآلن،
لذلك مل يتناولوا مثل تلك املسائل.
ولكن هذا ال يعين أنه ال ميكن استخدام املشاركة واملضاربة يف متويل املشاريع القائمة.
تقوم املشاركة واملضاربة على بعض املبادئ اليت جيب مراعاهتا؛ ويتفاوت تطبيق هذه املبادئ
من وقت آلخرِ ،
لنلق نظرة على هذه املبادئ قبل الدخول يف التفاصيل:
 1ال يعين التمويل ابملشاركة واملضاربة أبداً تقدمي املال ،إمنا يعين املشاركة يف العمل ،ويف
حالة املشاركة ،فإهنا تعين املشاركة يف األص��ول وامل��وج��ودات للمشروع ،حسب نسبة
التمويل.
 2جيب على املمول أو املستثمر حتمل اخلسارة مبا يتوافق مع نسبة التمويل.
 3للشركاء احلرية الكاملة أن يتفقوا برضاهم على نسبة الربح لكل فريق ،وقد ختتلف هذه
النسبة عن نسبة املشاركة ابمل��ال ،إال أن��ه ال ميكن للشريك ال��ذي استبعد نفسه من
مسؤولية العمل يف املشروع ،أن يطالب بنسبة أكر من نسبة ماله املستثمر.
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 4جيب أن يتحمل كل طرف من اخلسارة مبا يتوافق مع نسبة ماله املستثمر.
 5إذا أخذان بعني االعتبار هذه املبادئ العريضة ،فيمكننا أن نرى أن املشاركة واملضاربة
تستخدمان يف قطاعات خمتلفة من التمويل.

متويل املشاريع
ابلنسبة لتمويل املشاريع ،ميكن بسهولة تبين الطريقة التقليدية للمشاركة واملضاربة ،فإذا
أراد املمول أن ميول كامل املشروع ،فيمكن استعمال صيغة املضاربة ،وإذا جاء رأس املال
من كا الطرفني ،فيمكن تبين صيغة املشاركة .يف هذه احلالة إذا كانت اإلدارة مسؤولية
طرف واحد ،وجاء رأس املال من كا الطرفني ،فيمكن عندها استخدام املشاركة واملضاربة،
حسب القواعد اليت نوقشت مسبقاً.
مبا أنه سيتم تطبيق املشاركة واملضاربة من بداية املشروع ،فا ينبغي أن تظهر أية مشكلة
تتعلق بتقييم رأس املال .وكذلك فإن توزيع األرابح حسب القواعد احملاسبية االعتيادية لن
يكون صعباً .أما إذا أراد املمول أن ينسحب من املشاركة ،يف حني يريد الطرف اآلخر أن
يكمل املشروع ،فيمكنه أن يشرتي حصة الطرف اآلخر بسعر يتفقان عليه .هبذه الطريقة
ميكن للممول أن يسرتد املبلغ الذي استثمره مع الربح ،إذا كان هناك ربح .وسوف يتم
مناقشة األساس يف حتديد مثن حصته فيما بعد (عند مناقشة متويل رأس املال العامل) .من
انحية أُخرى ميكن لرجل األعمال أن يستمر يف مشروعه وحده ،أو أن يبيع حصة املمول
األول لشخص آخر ميكنه أن حيل حمل املمول.
مبا أن املؤسسات التمويلية عادة ال تريد أن تبقى شريكةً يف املشروع ،فإن من صاحلها
أن تبيع حصتها لشركاء آخرين يف املشروع كما ذكر ،وإذا تعذر بيع احلصة دفعة واحدة لقلة
السيولة يف املشروع ،فيمكن تقسيم حصة املمول حلصص صغرية ،وميكن بيع كل حصة بعد
فرتة مناسبة ،ويف كل مرة يتم فيها بيع حصة تنخفض حصة املمول حسب احلصة ،وعندما
يتم بيع مجيع احلصص ،خيرج املمول من املشروع بشكل كامل.
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تصكيك املشاركة
إن املشاركة صيغة متويل ،ميكن حتويلها إىل سندات بسهولة ،خاصة يف حال املشاريع
الكبرية اليت تتطلب مبالغ ضخمة ،ال ميكن توفريها من عدد حمدود من املكتتبني .ميكن أن
يعطَى كل مكتتب وثيقة مشاركة متثل ملكيته النسبية ملوجودات املشاركة ،وبعد بدء املشروع
ابملوجودات املادية ،ميكن لواثئق املشاركة هذه أن تعامل معاملة السندات القابلة للمساومة،
وميكن بيعها وشراؤها يف سوق األوراق املالية .إال أن االجتار هبذه السندات غري جائز عندما
تكون كل املوجودات يف املشاركة نقوداً (أي على شكل نقود ،أو سندات قبض ،أو دفعات
مستحقة من اآلخرين).
ولفهم ه��ذه النقطة ج �ي��داً ،جي��ب اإلش ��ارة إىل أن امل�س��امه��ة يف امل�ش��ارك��ة ختتلف عن
تقدمي الدين؛ فالسند الذي يصدر لتقدمي دين ،ال عاقة له ابلعمل احلقيقي املشغل ابملال
املقرتض .فالسند ميثل ديناً واجب الدفع حلامله يف أية حال ،وغالباً مع فائدة .على العكس
من ذلك ،متثل سندات املشاركة حلاملها ملكية نسبية ومباشرة للموجودات يف املشروع،
فإذا كانت كل املوجودات يف املشروع املشرتك نقوداً ،فإن السند ميثل نسبة معينة من املال
اململوك من قِبل املشروع .فمثاً ،لو مت إصدار مئة سند ،قيمة كل واحد مليون روبية ،فهذا
يعين أن القيمة الكلية للمشروع هي مئة مليون؛ يف هذه احلالة ال ميكن بيع السند يف السوق
إال بقيمته االمسية؛ ألنه لو مت بيع السند أبكثر من مليون روبية ،فهذا يعين بيعه وتبادله
أبكثر من مليون ،وهو غري مباح يف الشريعة؛ ألنه عند مبادلة املال ابملال ،جيب أن يكوان
متساويني ،وأية زايدة يف أحد الطرفني تعد رابً .لذلك عندما يوظف املال املشرتك يف شراء
أصول غري نقدية ،مثل أرض ،أو بناء معدات صناعية ،أو مواد أولية ،أو أاثث وغريه ،فإن
سندات املشاركة متثل حلامل السند ملكية نسبية للموجودات .ويف املثال السابق ،كل سند
ميثل نسبة واحد من مئة من املوجودات .ويف هذه احلالة تسمح الشريعة ببيع هذه السندات
يف سوق األوراق املالية ،مقابل أي سعر متفق عليه بني األطراف ،ذلك السعر الذي قد
يكون أعلى من القيمة االمسية هلذا السند ،ألن السلعة يف البيع هي حصة يف املوجودات
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نقودا ،لذلك ميكن هلذه املوجودات أن تعامل مثل أية
امللموسة احلقيقية ،وليست فقط ً
سلعة أُخرى ،ميكن بيعها بربح أو خسارة.
يف معظم احل��االت تكون امل��وج��ودات خليطاً من أشياء نقدية وعينية ،وحي��دث هذا
عندما حيول الشريك العامل ج��زءًا من امل��ال املشرتك إىل موجودات اثبتة ،أو م�واد أولية،
ويبقى ابقي املال على شكل نقود .وقد يتم بيع تلك املوجودات ،بعد حتويل كل املال إىل
أص��ول اثبتة ،واحلصول على النقود من عائدات البيع .ويف بعض احل��االت يصبح الثمن
ديناً يف ذمة الزابئن ،ولكنه مل يُستلم بعد ،فهذه املبالغ املستحقة ،كوهنا دينًاً ،تعامل كذلك
معاملة املال النقدي .وهنا يرز تساؤل عن حكم الشريعة يف كون أصول املشروع خليطاً من
موجودات نقدية وغري نقدية ،ومدى إمكانية االجتار بسندات املشاركة يف مشروع كهذا.
ختتلف آراء الفقهاء املعاصرين حول هذه النقطة ،فاملذهب الشافعي على أنه ال ميكن بيع
مثل هذه السندات؛ ألنه عندما تكون املوجودات خليطاً من أص��ول نقدية وغريها ،فا
()1
ميكن بيعها إال إذا فصل اجلزء غري النقدي من املشروع ،وبيع منفصاً.
أما املذهب احلنفي ،فريى أنه عندما يكون هناك خليط بني املوجودات النقدية وغري
النقدية ،فيمكن بيعها وشراؤها مقابل مبلغ أكر من مبلغ األصول النقدية يف اخلليط .ويف
هذه احلالة ،يتقابل النقدين من املبلغ املدفوع واألصول النقدية ،والزائد يؤخذ على أنه مثن
املوجودات غري النقدية اململوكة للمشروع .لن�َُقل مثا أبن مشروع املشاركة حيتوي على %40
أصوال غري نقدية ،مثل اآلالت واألشياء الثابتة وغريها ،و %60من األصول النقدية ،مثل
النقود وسندات القبض ،فكل سند مشاركة حيمل قيمة امسية تبلغ  100روبية متثل %60
من األصول النقدية ،و %40من املوجودات غري النقدية ،وهذا السند ميكن بيعه أبي مثن
أكثر من  60روبية ،فإذا بيع ب�  110روبيات ،فهذا يعين أن ال�  60روبية من الثمن هي
مقابل ال�  60روبية املوجودة يف السند ،وال�  50روبية هي مقابل احلصة النسبية للموجودات
غري النقدية ،ولكن ال يسمح أبداً بيع السند ب�  60روبية أو أقل؛ ألنه يف هذه احلالة ال
يساوي مبلغ ال�  60روبية ،ومن ابب أوىل املوجودات األخرى.
( )1يعتمد هذا الرأي على املبدأ املعروف ب ـ «مد العجوة» املشروح يف كتب الفقه اإلسالمي ،انظر مثال اخلطايب،
معامل السنن.5:23 ،
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وحسب املذهب احلنفي ،ال حت��دد نسبة معينة للموجودات غري النقدية من الكل،
لذلك فإنه حىت لو كانت املوجودات غري النقدية متثل أقل من  %50من الكل ،يسمح
تداوهلا حسب الصيغة املذكورة آنفاً.
وم�ع�ظ��م ال�ع�ل�م��اء امل�ع��اص�ري��ن مب��ن فيهم أص�ح��اب امل��ذه��ب ال�ش��اف�ع��ي مس�ح�وا ابلتعامل
ابألج �زاء ،فقط عندما تكون امل��وج��ودات غري النقدية للمشروع متثل أكثر من %50م��ن
قيمتها اإلمجالية ،ولكن إذا مت األخذ ابملذهب احلنفي ،فسوف يكون االجتار مسموحاً حىت
لو كانت املوجودات غري النقدية أقل من  ،%50ولكن ينبغي أال يكون حجم املوجودات
ضئيا جداً.
غري النقدية ً

متويل الصفقة املنفردة
ميكن استخدام املشاركة واملضاربة بسهولة لتمويل صفقة واح��دة ،إىل جانب تلبية
احل��اج��ات اليومية للتجار الصغار ،كما ميكن توظيف ه��ذه الوسائل لتمويل ال�ص��ادرات
والواردات؛ حيث ميكن للمستورد أن يطلب من املمول متويل صفقة واحدة من االسترياد
على أس��اس املشاركة وامل�ض��ارب��ة .كما ميكن للمصارف أيضاً أن تستخدم ه��ذه األدوات
لتمويل االسترياد ،فإذا فُتح اعتماد دون هامش ،جاز استخدام صيغة املضاربة ،وإذا فُتح
مع بعض اهلامش ،جاز اعتماد صيغة املشاركة ،أو اجلمع بني املشاركة واملضاربة .وبعد أن
يتم ختليص البضائع من امليناء ،ميكن تقاسم عوائدها بني املستورد واملمول ،وذلك حسب
النسبة املتفق عليها.
يف هذه احلالة ،تبقى ملكية البضائع املستوردة للمول حسب نسبة املال الذي يستثمره.
وميكن تقييد املشاركة بفرتة حمددة ،وإذا مل يتم بيع البضائع يف السوق قبل هناية تلك الفرتة
احملددة ،فيمكن للمستورد أن يشرتي حصة املمول ،وبذلك يصبح املستورد املالك الوحيد
للبضائع .ولكن البيع جيب أن يتم حسب سعر السوق ،أو بسعر متفق عليه بني األطراف
وقت البيع ،وليس بسعر متفق عليه مسبقاً وقت الدخول ابملشاركة ،فإذا كان السعر متفقاً
عليه مسبقاً ،فا يستطيع املمول أن جير الزبون أو املستورد على الشراء.
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كذلك تصبح املشاركة أسهل يف حالة متويل عمليات التصدير ،عندما ميلك الْ ُمص ِّدر
طلباً خاصاً من اخل��ارج ،ويكون سعر البضائع املصدرة معروف بشكل جيد ،ويف الوقت
نفسه ميكن للممول أن حيسب الربح املتوقع بسهولة ،كما ميكنه متويله على أساس املشاركة
أو املضاربة ،أو قد يشرتك بفاتورة الصادرات على نسبة متفق عليها مسبقاً .ولكي حيمي
نفسه من التقصري ِمن قِبل الْ ُمص ِّدر ،ميكن للممول أن يشرتط على الْ ُمص ِّدر أن يكون
التصدير حسب الشروط املنصوص عليها يف خطاب الضمان ،ويف هذه احلالة ،لو ُوجد
بعض التناقض ،يكون الْ ُمص ِّدر وحده املسؤول ،ويكون املمول يف مأمن من أية خسارة
انمجة عن تقصري املصدر .وألن املمول شريك الْ ُمص ِّدر  ،فهو مسؤول عن أية خسارة قد
تقع ألي سبب غري التقصري ،أو سوء التصرف من جهة املصدر.

متويل رأس املال العامل
عندما يتطلب رأس املال العامل متوياً ملشروع قائم ،ميكن استخدام أدوات املشاركة
واملضاربة ابلطريقة اآلتية:
 ١يتم تقييم رأس املال للمشروع القائم ابلرتاضي بني األطراف املتعاقدة .وقد ذكران عند
مناقشة مبدأ املشاركة ،أنه من غري الضروري عند اإلمام مالك أن تكون املسامهة يف
رأس مال املشاركة مسامهة نقدية ،فيمكن لألصول غري النقدية أن تشكل ج��زءًا من
تبين هذا الرأي هنا .وهبذه الطريقة ،فإن قيمة
رأس املال ،على أساس التقييم ،وميكن ِّ
املشروع ميكن أن ينظر إليها على أهن��ا رأس م� ٍ
�ال مستثمر ،خ��اص ابمل�ض��ارب ،الذي
ُ
ِ
ويعامل املال املقدم ِمن قبل املمول مبنزلة نصيبه من رأس
يعمل وحيتاج إىل التمويلَ ،
مال املشروع .ميكن أن حتدد املشاركة بفرتة معينة ،كسنة واح��دة ،أو ستة أشهر ،أو
أقل .يتفق الفريقان على نسبة الربح املقدمة للممول ،واليت ينبغي أال تتجاوز نسبته من
رأس املال يف املشروع ،كونه لن يعمل يف املشروع ،وعند انتهاء املدة ،تقيّم كل األصول
النقدية وغريها ،ويوزع الربح على أساس هذا التقييم.
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حسب املفهوم التقليدي ،ال ميكن حتديد الربح إال إذا مت تصفية مجيع املوجودات،
وحولت إىل نقد ،لكن تقييم املوجودات ميكن أن يُعد تصفية فعلية للموجودات ،بناء على
ُ
الرضا املتبادل بني األطراف املتعاقدة ،ألنه ال يوجد يف الشريعة ما حيرم مثل هذا االتفاق.
وميكن أن يعين ذلك أيضاً أن الشريك العامل قد اشرتى نصيب املمول من أصول املشروع،
ومت حتديد مثن حصته على أساس التقييم ،ابعتبار نسبة الربح املستحق له ،حسب شروط
املشاركة.
مثاً ،لنفرتض أن القيمة الكلية ملشروع عمرو هي  30وحدة ،وجاء زيد ومول 20
وحدة إضافية ،رافعاً القيمة اإلمجالية إىل  50وحدة ،وهذا يعين أن زيداً قد ساهم ب� %40
من الوحدات ،وساهم عمرو ب�  ،%60واتفقا على أن أيخذ زيد  %20من األرابح الفعلية،
ويف هناية الفرتة ،ارتفعت القيمة اإلمجالية للعمل إىل  100وح��دة ،فلو أن عمرواً اشرتى
حصة زي��د ،فينبغي عليه أن يدفع  40وح��دة؛ ألنه ميلك  %40من موجودات املشروع.
ولكن من أج��ل أن تنعكس نسبة الربح املتفق عليها يف مثن حصته ،ف��إن صيغة التسعري
سوف ختتلف .فأي زايدة يف قيمة املشروع سوف تقسم على األطراف بنسبة %20مقابل
%80؛ ألن ه��ذه النسبة قد ُح��ددت يف العقد هب��دف توزيع الربح؛ وألن ال �زايدة يف قيمة
العمل هي  50وحدة ،فإن هذه الوحدات اخلمسني تقسم حسب النسبة  ،80-20وهذا
يعين أن زيداً قد ربح  10وحدات ،وتضاف هذه الوحدات العشر إىل الواحدات العشرين
األصلية ،وتصبح قيمة حصته  30وحدة.
ويف حالة اخلسارة ،ينبغي أن يقسم النقص يف القيمة اإلمجالية للموجودات بنفس نسبة
مسامهة الشركاء ،أي بنسبة  .60/40لذلك فإذا اخنفضت قيمة العمل يف املثال السابق
بعشر وح��دات جاعلة العدد اإلمج��ايل للوحدات  40وحدة فقط ،فإن خسارة الوحدات
األربع سوف يتحملها زيد (كوهنا  %40من اخلسارة) ،وختصم هذه الوحدات األربع من
العشرين وحدة األصلية ،وحيدد مثن حصته ب�  16وحدة.
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الشكل 2
املشروع
زيد

عمرو
املسامهة
النسبة املتفق عليها
من الربح

30
()%60
% 80

القيمة األصلية
50

املسامهة
النسبة املتفق عليها
من الربح

20
()%40
%20

االستحقاق

االستحقاق
القيمة املسامهة
حصة زيد من الربح )%20( 10
حصة عمرو من الربح )%80( 40
100
مسامهة عمرو األصلية
االستحقاق الكلي

30
70

مثن السهم

مسامهة زيد األصلية
الربح
50

االستحقاق الكلي

20
30

مثن السهم

املشاركة يف الربح اإلمجايل فقط
 ٢قد يكون التمويل على أساس املشاركة ،حسب اإلجراء السابق ذكره ،صعباً يف مشروع
يوجد فيه الكثري من األصول الثابتة ،وخاصة إذا كان ذلك يف مشروع قائم؛ ألن تقييم
كل موجوداهتا ،وتقييم اإلهاك (اخلسارة النامجة عن استهاك األص��ول) ،أو ارتفاع
قيمتها ،ق��د يسبب مشاكل حماسبية ،وي ��ؤدي إىل ظ�ه��ور اخل��اف��ات ،ويف مثل هذه
احلاالت ميكن تطبيق املشاركة بطريقة أُخرى.
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وتظهر الصعوابت الكبرية يف هذه احلاالت عند حساب التكاليف غري املباشرة ،مثل
اإله��اك لألصول ،وروات��ب املوظفني ،وغري ذلك .وحلل هذه املشكلة ،قد يتفق الطرفان
على أنه ب��دالً من توزيع الربح الصايف يتم توزيع الربح اإلمج��ايل على األط �راف املتعاقدة،
أي أن النفقات غري املباشرة لن حتتسب من الربح املوزع ،وهذا يعين أن كل النفقات غري
املباشرة سوف يتحملها الصناعي صاحب املشروع طوعاً ،وتتحمل املشاركة فقط النفقات
املباشرة ،مثل املواد اخلام ،والعمالة املباشرة ،والكهرابء ،وغري ذلك .ولكن مبا أن الصناعي
يقدم اآلالت والبناء واملوظفني للمشاركة بشكل طوعي ،فإن نسبة رحبه قد ترتفع لتعوضه
إىل حد ما.
قد يرر هذا الرتتيب على أس��اس أن زابئ��ن املؤسسات التمويلية ال يقيدون أنفسهم
ابلعمليات اليت يطلبون التمويل هلا من املؤسسات التمويلية .لذلك ،فإن آالهتم وموظفيهم
عادة ما تكون موظفة أيضاً أبعمال أخرى قد ال تكون خاضعة للمشاركة ،ويف مثل هذه
احلالة ،فإن تكلفة كل النفقات ال ميكن فرضها على املشاركة.
لنأخذ مثاالً عملياً ،لنفرتض أن حملجة قطن فيها مبىن يساوي  22مليون روبية ،وفيه
آالت وجتهيزات تساوي  2مليون روب�ي��ة ،وي�ُ�دف��ع للموظفني  50.000روبية كل شهر؛
وطلب املصنع متوياً مببلغ  5مايني روبية من مصرف آخر ،على أساس املشاركة ملدة سنة
كاملة ،أي أنه بعد عام واحد ستنتهي املشاركة ،وستوزع كل األرابح احملققة بني األطراف
حسب النسبة املتفق عليها ،وعند حتديد الربح ختصم كل النفقات املباشرة من الدخل ،تلك
النفقات اليت قد تتضمن األشياء اآلتية:
أ -املبلغ املدفوع يف شراء املواد اخلام.
ب -أُجور العمال املعنيني مباشرة مبعاجلة املواد اخلام.
ث -مصاريف الكهرابء املستهلكة يف عملية احللج.
ج -الفواتري اخلدمات األخرى املقدمة مباشرة للمشاركة.
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وفيما خيص البناء واآلالت وروات��ب املوظفني ،فواضح أهنا ال ختص مشروع املشاركة
وحده ،ألن املشاركة سوف تنتهي يف غضون عام واحد ،لكن البناء واملعدات قد مت شراؤها
ملدة أطول بكثري ،حيث سيستخدمها مصنع احللج للعمل الذي لن خيضع لعقد املشاركة
احلايل الذي يستمر فقط لسنة واحدة .لذلك فإن التكلفة الكلية للبناء واملعدات ال ميكن
أن تتحملها هذه املشاركة القصرية ،كل ما ميكن فعله ،هو أن اخنفاض سعر املوجودات
الناجم عن استهاك البناء واملعدات خال مدة املشاركة ،ميكن إدراجه يف النفقات ،غري أنه
من الناحية العملية -سيكون من الصعب جداً حتديد تكلفة هذا االستهاك ،وقد يؤديهذا إىل اخلاف أيضاً ،لذلك هناك طريقتان عمليتان حلل هذه املشكلة:
يف احلالة األوىل ،قد يتفق الطرفان أن يدفع صندوق املشاركة أجرة متفقاً عليها للزبون،
مقابل استخدام املعدات والبناء اململوك للزبون ،حبيث تدفع هذه األجرة له من صندوق
املشاركة بغض النظر عن الربح واخلسارة النامجة للعمل.
واخليار الثاين ،هو أنه بدالً من دفع األجرة للزبون ،ميكن زايدة نسبة رحبه ،ومن الناحية
الشرعية قد يرر هذا اإلج�راء قياساً على املضاربة يف اخلدمات ،وهي مباحة عند اإلمام
أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل.

حساب املشاركة اجلاري على أساس املنتجات اليومية
 ٣متول الكثري من املؤسسات املالية رأس املال العامل ملشروع ما ،عر فتح حساب جا ٍر
هلم ،يسحب منه الزابئن مبالغ خمتلفة يف مواعيد خمتلفة ،ويعيدون يف الوقت نفسه املبالغ
الفائضة إىل تلك احلساابت .لذلك فإن عملية اإلق�راض واالق�رتاض تستمر حىت يوم
حلول تلك املبالغ ،وحتتسب الفائدة على أساس املنتجات اليومية.
وهنا يرز التساؤل التايل :هل ميكن ملثل هذه الرتتيبات أن تتاح ابستخدام املشاركة واملضاربة
التمويلية؟ ابلطبع لكوهنا ظاهرة جديدة ،فا ميكن إجياد جواب صريح هلذا السؤال يف كتب
الفقه اإلسامي التقليدية .و إذا اعتران املبادئ األساسية للمشاركة ،فإن االقرتاح التايل
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يناسب هذا الغرض:
أ .جيب ختصيص نسبة معينة من الربح الفعلي لإلدارة.
ب .جيب ختصيص النسبة املتبقية من الربح للمستثمرين.
ت .ينبغي أن يتحمل املستثمرون اخلسارة عند وجودها فقط حسب نسبة استثماراهتم.
احملتسب على
ث .يُعامل الرصيد اإلمج��ايل للمسامهات املقدمة حلساب املشاركة ،و َ
أساس املنتجات اليومية ،على أنه حصة املمول من رأس املال.
ج .ينبغي أن حيتسب الربح احلاصل يف هناية الفرتة على أساس املنتج اليومي ،وأن يوزع
على هذا األساس.
إذا واف��ق الطرفان على ه��ذه االتفاقية ،فا يبدو أهن��ا تعارض مبادئ املشاركة .لكن
هذا املقرتح حيتاج إىل متعن وحبث أكثر من علماء الفقه اإلسامي ،ويعين ذلك عملياً أن
الطرفني اتفقا على مبدأ تقسيم الربح احلاصل لصندوق املشاركة يف هناية الفرتة ،على رأس
املال املستخدم يف كل يوم ،وينتج عن هذه القسمة معدل الربح لكل روبية على كل يوم.
يُضرب مبلغ الربح اإلمجايل لكل روبية كل يوم يف عدد األايم اليت وضع فيها كل مستثمر
ماله يف املشروع ،وبذلك ُحتدد حصته من الربح على أساس املنتج اليومي.
ال يسمح بعض العلماء املعاصرين ابستخدام هذه الطريقة يف حساب األرابح؛ ألهنا
طريقة نظرية ،ال تعكس األرابح احلقيقية اليت يستحقها كل شريك يف املشاركة ،فقد حيقق
العمل أرابحاًكبرية يف فرتة ال يستثمر فيها أحد املستثمرين أي مال يف العمل مطلقاً ،أو قد
يكون قد استثمر مبلغًا بسيطًا جداً  ،ومع ذلك فهو –حينئذ -يعامل معاملة املستثمرين
الذين لديهم استثمارات كبرية يف العمل خال تلك الفرتة .وعلى العكس من ذلك ،قد
يتكبد املشروع خسائر فادحة يف فرتة يستثمر فيها أحد املستثمرين مبالغ كبرية ،فيتم حتميل
بعض تلك اخلسائر على مستثمرين آخرين ال ميلكون أية استثمارات يف تلك الفرتة ،أو
كانت استثماراهتم بسيطة جداً يف تلك الفرتة.
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غري أنه ميكن دحض هذه احلجة ،على أساس أنه من غري الضروري يف املشاركة أن
أيخذ الشريك الربح على ماله فقط؛ فعندما ينشأ صندوق املشاركة ،يستحق كل املشاركني
مستثمرا ابلفعل يف
نصيبهم من الربح احلاصل هلذا الصندوق املشرتك ،سواء أكان ماهلم
ً
صفقة معينة أو ال ،وهذا الرأي صحيح ،وخاصة يف املذهب احلنفي الذي ال يشرتط لصحة
عقد املشاركة أن ُختلط املشاركات النقدية للشركاء بعضها ببعض .وهذا يعين أنه لو دخل
عمرو يف عقد مشاركة مع زي��د ،ولكنه مل جيعل ماله يف الصندوق املشرتك ،فإنه يبقى له
()1
نصيب يف الربح من صفقات املشاركة اليت أبرمها زيد مباله اخلاص.
فعلى الرغم من أن استحقاقه لسهم يف الربح يتعلق بدفعه املال الذي تعهد به ،تبقى
حقيقة أن الربح هلذه الصفقة ابلذات مل يكن نتيجة ملاله ،ألن املال الذي دفعه يف مرحلة
الحقة قد يستخدم يف صفقة أُخرى .لنقل إن عمرواً وزيداً دخا يف مشاركة للقيام مبشروع
كلفته  100.000روبية ،واتفقا على أن يساهم كل واح��د منهما خبمسني ألف روبية،
مرا مل يستثمر نصيبه يف العمل املشرتك ،ووجد زيد
ويوزع الربح بينهما ابلتساوي ،لكن َع ً
صفقة راحب��ة ،اش��رتى فيها ِج�ه� َ�ازي تكييف لصاحل املشاركة مببلغ  50.000روب�ي��ة ،وهو
املبلغ الذي ساهم به يف العمل ،مث ابع اجلهازين ب�  60.000روبية ،وقد ربح بذلك عشرة
عمرو نصيبه من املشاركة وهو مبلغ  50.000روبية،
آالف روبية؛ وبعد هذه الصفقة قدم ٌ
وحدث أن اشرتى الشريكان ثاجتني مبسامهته (مسامهة عم ٍرو) ،ومل يستطيعا بيعهما الحقاً
أبكثر من  ،48.000وهذا يعين أن الصفقة قد خسرت مبلغ ألفي روبية ،فعلى الرغم من
أن مسامهة عم ٍرو قد أحلقت مببلغ املشاركة خسارة قدرها أل َفا روبية ،وأن الصفقة الراحبة
مت متويلها بشكل كامل م��ن م��ال زي��د (مل يقدم عمرو أي مسامهة) ،إال أن ع�م�ً�را سوف
يشارك زيداً يف الربح من الصفقة األوىل الراحبة ،وسوف ُختصم خسارة ألفي روبية من ربح
الصفقة الراحبة ،وبذلك ينخفض الربح إىل مثانية آالف روبية فقط ،ويتم تقاسم الربح الباقي
ابلتساوي بني الشريكني؛ وهذا يعين حصول عم ٍرو على أربعة آالف روبية ،مع أن صفقته
قد أحلقت خسارة ابملشاركة.
( )1انظر الكاساين ،بدائع الصنائع.6:54,60 ،
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والسبب يف ذلك يرجع إىل أنه مبجرد أن يتفق الشريكان يف عقد املشاركة ،فإن كل
الصفقات الاحقة املرمة لصاحل عقد املشاركة تنتمي لصندوق املشاركة ،بغض النظر عن
مال الشخص الذي استثمر يف الصفقة ،ويُعد كل شريك طرفاً يف كل صفقة مبجرد دخوله
يف عقد املشاركة.
قد يكون هناك اعرتاض على التوضيح السابق ،وهو أن عمرواً قد تعهد بدفع مخسني
ألف روبية ،وهو ما يعين أن األمر واضح من البداية أنه سوف يساهم مببلغ معني يف املشاركة.
وأما ابلنسبة حلساب املشاركة اجلاري املقرتح ،حيث يدخل الشركاء وخيرجون كل يوم يف عقد
املشاركة ،وال يتعهد أي شخص ابملسامهة أبي مبلغ حمدد ،فرأس املال الذي ساهم به كل
شريك غري معروف وقت دخول املشاركة ،وهو الشيء الذي جعل املشاركة ابطلة.
وللرد على هذا االعرتاض ،نؤكد أن هناك آراء خمتلفة لعلماء الشريعة حول ضرورة كون
رأس امل��ال يف عقد املشاركة معلوماً للشركاء .وجيمع فقهاء احلنفية على أنه ليس شرطاً،
فعلى سبيل املثال ،يقول اإلمام الكاساين الفقيه احلنفي الشهري« :وأما العلم مبقدار رأس
املال وقت العقد ،فليس بشرط جلواز الشركة ابألموال .وعند الشافعي شرط ،....ولنا أن
اجلهالة ال متنع جواز العقد لعينها ،بل إلفضائها إىل املنازعة .وجهالة رأس املال وقت العقد
ال تفضي إىل املنازعة؛ ألنه يعلم مقداره ظاهراً ،وغالباً ألن الدراهم والداننري توازانن وقت
()1
الشراء ،فيعلم مقدارها ،فا يؤدي إىل جهالة مقدار الربح وقت القسمة»
يتضح مما سبق أنه حىت لو كان مبلغ رأس املال غري معلوم وقت املشاركة ،فإن العقد
صحيح ،والشرط الوحيد أال يؤدي ذلك إىل اإلهبام يف الربح وقت التوزيع .وتوزيع الربح
على أساس املنتج اليومي حيقق هذا الشرط .صحيح أن مفهوم املشاركة اجلارية أو القائمة
حيث يسحب بعض الشركاء من وقت آلخر بعضاً من املبالغ ويودعون أمواالً جديدة،وحيتسب الربح على املنتجات اليومية -ليس موجوداً يف الكتب التقليدية للفقه اإلسامي،
ابطا يف الشريعة إذا كان ال يتعارض
ولكن هذا الشيء حبد ذاته ال جيعل الرتتيب اجلديد ً
مع املبدأ األساسي للمشاركة ،حيث يُعامل كل الشركاء على التساوي يف النظام املقرتح.

( )1الكاساين ،بدائع الصنائع .6:63
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وحيتسب ربح كل شريك على أساس املدة اليت بقي فيها ماله يف الصندوق املشرتك.
ما من شك أن األرابح اإلمجالية اليت حصلها الصندوق قد متت بواسطة استخدام املبالغ
اليت ساهم هبا مجيع املشرتكني ،فإذا اتفق مجيعهم ،مع الرضا املشرتك ،على توزيع األرابح
على أساس املنتجات اليومية ،فا يوجد مانع يف الشريعة؛ بل يدخل ضمن اهلدي العام
للنيب الكرمي حممد ﷺ ،يف حديثه املشهور" :املسلمون على شروطهم ،إال شرطاً أحل حراماً
أو حرم حاالً" .وإذا مل يقبل التوزيع على أساس املنتجات اليومية ،فهذا يعين أنه ما من
أحد يستطيع أن يسحب ويدفع مبالغ جديدة يف الصندوق املشرتك .ويف تلك احلالة لن
يستطيع أحد أن يشرتك يف الصندوق املشرتك ،إال يف مواعيد حمددة يف بداية كل مرحلة
جديدة .وه��ذا أمر غري عملي مطلقاً للبنوك واملؤسسات املالية فيما يتعلق ابإليداعات،
حيث يسحب ويضيف املودعون حلساابهتم مرات عديدة يف اليوم .إ ّن رفض مبدأ املنتجات
اليومية سوف جيرهم على االنتظار قبل أن يودعوا أمواهلم الفائضة يف حساب رابح .وسوف
يعيق ه��ذا االستفادة من امل��دخ�رات لتنمية الصناعة والتجارة ،وس��وف يُبقي على عجلة
النشاطات املالية عالقة لفرتات طويلة .وما من حل آخر هلذه املشكلة سوى تطبيق طريقة
املنتجات اليومية يف حساب األرابح ،ونظراً لعدم وجود أي مانع شرعي لتبين هذه الطريقة،
فا مشكلة يف تبين ذلك.

بعض االعرتاضات على التمويل ابملشاركة
فيما يلي بعض االعرتاضات املثارة من الناحية العملية ضد استخدام املشاركة وسيلة
للتمويل.

خطر اخلسارة:
يدَّعي البعض أن هناك احتماالً كبرياً ،عند التمويل ابملشاركة ،أن تنتقل اخلساة إىل
املصرف أو إىل املؤسسة املمولة ،وسوف تنتقل هذه اخلسارة أيضاً إىل املودعني .واحتمال
تعرض املودعني للخسارة شيء جيعل املستثمرين يرتددون يف إيداع أمواهلم يف املصارف ،أو
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املؤسسات املالية ،وبذلك تبقى مدخراهتم إما دون استثمار ،أو أهنا تستخدم يف صفقات
خارج القنوات املصرفية ،وهو ما ال يساهم يف التطور االقتصادي على املستوى الوطين.
وقد أُسيء فهم هذه احلجة ،فقبل التمويل على أساس املشاركة ،يدرس املصرف أو
املؤسسة التمويلية اجل��دوى االقتصادية للمشروع املقرتح للتمويل؛ وحىت يف النظام احلايل
القائم على ال�ف��ائ��دة ،ال ي�ق��دم امل�ص��رف ال�ق��روض لكل متقدم ،فهم ي��درس��ون إمكانيات
املشروع ،وإذا أدركوا أنه غري رحبي رفضوا تقدمي التمويل ،ويف حالة املشاركة فإهنم يقومون
هبذه الدراسة بتمعن وحذر أكثر .أضف إىل ذلك ،أنه ما من مصرف يقيد نفسه بعقد
مول 100
مشاركة مفرد ،فهناك دائما حقيبة استثمارية متنوعة من املشاركة .فلو أن مصرفاً ّ
من زابئنه على أساس املشاركة ،وبعد دراس��ة اجل��دوى االقتصادية لطلب كل منهم ،فمن
املستبعد جداً أن كل هذه الطلبات ،أو معظمها ،سوف يؤدي إىل خسارة.
وبعد األخ��ذ ابإلج� �راءات املناسبة واحل��ذر املطلوب ،فأسوأ ما ميكن حدوثه هو أن
بعض هذه املشاركات قد خيسر .ولكن من انحية أُخرى فمن املتوقع أن املشاركات الراحبة
ستعطي عائداً أكثر من القروض الربوية؛ ألنه من املفرتض توزيع الربح احلقيقي بني املصرف
والزبون .وابجململ ،فإن حقيبة املشاركة ال يتوقع أن تتحمل أي خسارة ،واحتمال اخلسارة
للحقيبة أبكملها هو احتمال نظري فقط ،وال ينبغي أن يثين املودعني عن االستثمار فيها.
واحتمال اخلسارة النظري هذا ابلنسبة ملؤسسة مالية ،هو أقل بكثري من احتماالته يف شركة
مسامهة عامة ،تكون أعماهلا مقيدة لقطاع حمدود من النشاطات التجارية .وابلتايل فلن
مينع احتمال اخلسارة الناس الذين يشرتون أسهماً من االستثمار يف هذه األسهم .وسيكون
وضع املصرف أو املؤسسات املالية أقوى بكثري؛ وذلك ألن نشاطاهتم القائمة على املشاركة
سوف تتنوع؛ حيث ستُعوض أي خسارة حمتملة ألي مشاركة من خال األرابح املكتسبة
من املشاركات األخرى.
وبغض النظر عن ذلك ،جيب على االقتصاد اإلسامي أن يوجد عقلية تؤمن أبن أي
ربح يتحصل من املال هو مكافأة لتحمل املخاطرة لذلك العمل .وقد تُقلل اخلرةُ وتنويع
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اخلطر ،حبيث يصبح خطراً افرتاضياً أو نظرايً فقط ،وال سبيل إلزالة
احلقيبة االستثمارية هذا َ
هذا اخلطر كلياً .وعلى كل من يريد الربح أن يقبل ابحلد األدىن من املخاطرة ،ومبا أن هذا
الفهم موجود مسبقاً ابلنسبة لشركات املسامهة العادية ،فلم حيدث أن اعرتض أح ٌد على
تعرض مال أصحاب األسهم للخسارة.
ي�ع��ود س�ب��ب امل�ش�ك�ل��ة إىل ال�ن�ظ��ام ال ��ذي يفصل ب��ني ال�ص��ريف��ة وال�ت�م��وي��ل م��ن انح�ي��ة،
والنشاطات التجارية العادية من انحية أخرى ،ذلك النظام الذي أجر الناس على االعتقاد
أبن املصارف واملؤسسات املالية تتعامل ابملال واألوراق فقط ،وال عاقة هلا ابلنتائج اليت
تظهر من خال العمليات التجارية والصناعية .لذلك جيادل البعض أبهنم يستحقون عائداً
حم��دداً يف أية حال .ولقد جلب هذا الفصل بني قطاع التمويل وقطاع التجارة والصناعة
أضراراً جسيمة على االقتصاد على مستوى كبري .من البديهي أننا عندما نتكلم عن الصريفة
اإلسامية ،فإننا ال نعين مطلقاً أنه سيتبع النظام التقليدي يف كل نواحيه .فاإلسام ي ِ
رسي
ُ
القيم واملبادئ اخلاصة اليت ال تؤمن بفصل التمويل عن التجارة والصناعة ،وعندما يُفهم هذا
النظام اإلسامي ،فإن الناس رغم املخاطرة النظرية للخسارة ،سوف يستثمرون يف قطاع
التمويل حبماس أكثر من استثمارهم يف الشركات املسامهة الراحبة.

ال ـ ـغ ـ ـ ــش
هناك أيضاً خماوف أخرى ابلنسبة للتمويل ابملشاركة ،تتعلق ابستغال الزابئن احملتالني
هلذه الوسيلة التمويلية ،واالمتناع عن دفع األرابح للممولني ،فيمكنهم أن يُظهروا أن العمل
مل حيقق رحباً ،أو أن يدَّعوا أن املشروع قد خسر ،ويف هذه احلالة يتعرض الربح ،ومعه املبلغ
األصلي ،للخسارة.
وه��ذا خ��وف م��رر دون ش��ك ،خاصة يف اجملتمعات ال��يت يكون فيها الفساد منتشراً
بشكل كبري .وليس من الصعب حل هذه املشكلة كما يتوقع؛ فإذا أديرت مجيع املصارف
يف الدولة بطريقة إسامية ،مع دعم مناسب من املصرف املركزي واحلكومة ،فلن يصبح من
الصعب التغلب على مشكلة االحتيال .ابدئ ذي بدء ،ينبغي تطبيق نظام رقابة مصمم
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بشكل جيد يتم من خاله التحكم واالطاع على حساابت كل الزابئن .وقد سبق مناقشة
فكرة حساب الربح على أس��اس اهلوامش اإلمجالية ( ،)gross marginsحيث يقل
احتمال النزاع وس��وء التصرف .وإذا ثبت ص��دور سوء تصرف أو غش أو إمه��ال من أي
زبون ،فسوف يتعرض خلطوات عقابية ،وقد حيرم من احلصول على تسهيل من أي مصرف
يف البلد على األقل لفرتة حمددة.
وتشكل هذه اخلطوات رادعاً قوايً ضد إخفاء األرابح احلقيقية ،أو ارتكاب أي عمل
غش آخر .أضف إىل ذلك ،أنه ال ميكن لزابئن املصارف إظهار اخلسارة املزيفة دوماً؛ بل
على العكس؛ ألن ذلك سيكون ضد مصاحلهم من نو ٍاح كثرية.
صحيح أنه حىت بعد اختاذ كل اإلج�راءات االحرتازية ،يبقى هناك احتمال يف بعض
احلاالت اليت ينجح فيها الزابئن احملتالون يف مترير خدعهم ،ولكن اخلطوات العقابية ،واجلو
العام للعمل ،سوف يقلل ابلتدريج من عدد تلك احلاالت (حىت يف االقتصاد القائم على
الفائدة ،فإن املتخلفني عن الدفع ما يزالون يشكلون مشكلة الديون السيئة) ،ولكن ال
مررا لرفض نظام املشاركة أبكمله.
عذرا أو ً
ينبغي أن يُتخذ ذلك ً
 9ال شك أن خماوف الغش أشد على املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية اليت تعمل
مبعزل عن االجتاه السائد للمصارف التقليدية .ألهنا ال تتمتع بدعم حكوماهتا ومصارفها
املركزية ،فا ميكنها تغيري النظام ،أو فرض قوانينها وأنظمتها اخلاصة .لكن رغم ذلك،
جيب أال تنسى امل�ص��ارف واملؤسسات املالية اإلسامية أهن��ا ليست جم��رد مؤسسات
جتارية ،بل قامت لتقدم نظاماً مصرفياً جديداً له طريقته اخلاصة به .ومن واجبها أن
تشجع هذا النظام اجلديد ،ولو قلل ذلك من حجم األرابح نسبياً .لذلك ينبغي أن
تبدأ املصارف ابستخدام أسلوب املشاركة على األقل على أساس انتقائي .فلدى كل
مصرف عدد من الزابئن الذين يوثق أبمانتهم ،وينبغي على املصارف اإلسامية أن تبدأ
على األقل بتمويلهم على أساس املشاركة احلقيقية .وسيساعد ذلك يف إنشاء سابقة
جيدة يف السوق ،وحيفز اآلخرين على احلذو حذوهم .إضافة إىل أن هناك قطاعات
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من التمويل ميكن فيها استخدام املشاركة بسهولة .فاستخدام أسلوب املشاركة يف
فللمص ِّدر طلبية حمددة من اخلارج ،واألسعار
متويل الصادرات أمر ال جمال فيه للغشُ ،
متفق عليها ،وليس من الصعب حتديد التكلفة ،وعادة يتم أتمني الدفعات عر خطاب
االعتماد ،وتسدد الدفعات عر املصرف نفسه ،وما من سبب لعدم تبين اتفاق املشاركة
يف مثل هذه احلاالت .وابلطريقة بنفسها أيضاً يتم متويل ال�واردات ،وميكن تصميمها
على أساس املشاركة ،مع بعض االحتياطات،كما ُشرح سابقاً يف هذا الفصل.

سرية العمل:
ّ
هناك انتقاد آخ��ر للتمويل ابملشاركة ،وه��و أن��ه عندما جنعل املمول شريكاً يف عمل
الزبون ،فقد يطّلع على أسرار عمل الزبون ،ومنه تنتقل تلك األسرار إىل التجار اآلخرين،
واحلل هلذه املشكلة سهل جداً ،فعند دخول الزبون يف املشاركة ،قد يضع شرطاً ،وهو أال
يتدخل املمول يف أم��ور اإلدارة ،وأال يكشف عن أي��ة معلومات ألي شخص دون إذن
مسبق من الزبون .وعادة ما ُحيرتم اتفاق «احلفاظ على السرية» ِمن قِبل املؤسسات احملرتمة،
وخاصة املصارف واملؤسسات املالية اليت تبين عملها أبكمله على السرية التامة.

عدم رغبة الزبون بتقاسم الربح:
عادة ال يرغب الزابئن مبقامسة األرابح احلقيقية للعمل مع املصرف ،ويعود هذا الرتدد
إىل سببني:
 1يعتقد الزابئن أنه ليس من حق املصرف أن يقامسهم الربح احلقيقي الذي قد يكون كبرياً
ألن املصرف ال عاقة له إبدارة وتشغيل العمل ،فا يرون أنه من اإلنصاف أن يتقاسم
الزابئن مثار جهدهم مع املصرف ال��ذي أمدهم ابلنقود فقط .وكذلك جي��ادل الزابئن
أن املصارف التقليدية ترضى بنسبة ضئيلة من الفوائد ،وكذلك ينبغي أن يكون حال
املصارف اإلسامية.
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 2ال يرغب الزابئن يف الكشف عن أرابحهم احلقيقية للمصارف؛ خشية أن ُمت� َّ�رر تلك
املعلومات إىل السلطات املعنية ،وبذلك ترتفع استحقاقات الضرائب عليهم.
على الرغم من أن حل إشكالية السبب األول ليس سهاً؛ فهو كذلك ليس صعباً
أو مستحياً .حيتاج مثل هؤالء الزابئن أن يقتنعوا أبن االقرتاض ابلفائدة هو إمث كبري ،إال
إذا كان هناك ضرورة قصوى ملثل هذا االقرتاض .فمجرد الرغبة يف التوسع يف العمل ليس
ضرورة ملحة أبي حال من األحوال .أما عند إبرامهم اتفاقا مباحاً للحصول على التمويل
لعملهم عن طريق املشاركة ،فهم يكسبون رضا هللا تعاىل ،بل وأيضاً حيصلون على عوائد
حال ،هلم وللمصارف اإلسامية.
أما إشكالية السبب اآلخر ،فكل ما ميكن قوله هو أنه يف بعض البلدان اإلسامية،
ت�ك��ون نسبة ال�ض�رائ��ب ابه�ظ��ة وغ��ري ع��ادل��ة .جي��ب على امل�ص��ارف اإلس��ام�ي��ة وال �زابئ��ن أن
يضغطوا على احلكومات ويكافحوا من أجل تغيري القوانني اليت تعيق التقدم ابجتاه الصريفة
اإلسامية ،كما أن على احلكومات أن حتاول إدراك حقيقة أنه إذا كانت نسب الضرائب
معقولة ،وإذا اقتنع دافعو الضرائب أبهنم سوف يستفيدون عند دفعهم ضرائبهم بصدق
ودون غش ،فسيزيد هذا من عائدات احلكومة ،ولن ينقصها.

 Cاملشاركة املتناقصة:
هناك صيغة أخ��رى للمشاركة ط��ورت يف املاضي القريب ،تُدعى املشاركة املتناقصة.
وتنص على أن يساهم كل من املمول وال�زب��ون يف امللكية املشرتكة ملتاع أو عقار ،أو يف
مشروع جتاري مشرتك ،وتقسم حصة املمول إىل عدد من الوحدات ،ويتم التفاهم على أن
الزبون سوف يشرتي هذه الوحدات من املمول ،الواحدة تلو األخرى على فرتات حمددة،
وبذلك يزيد حصته تدرجييا حىت يشرتي مجيع حصة املمول ،ويصبح املالك الوحيد للمتاع
أو العقار أو املشروع بطبيعة احلال .وقد أخذ مفهوم املشاركة املتناقصة أشكاالً خمتلفة يف
صفقات خمتلفة ،وفيما يلي بعض هذه األمثلة:
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 1تستخدم املشاركة املتناقصة غالباً يف متويل املنازل ،حيث يريد الزبون ش�راء منزل وال
ميلك املال الازم لذلك .فيتقدم إىل املمول الذي يوافق على مشاركة الزبون يف شراء
املنزل املطلوب .يدفع الزبون  %20من مثن املنزل ويدفع املمول  %80وبذلك ميلك
املمول  %80من املنزل ،وميلك الزبون  .%20بعد االشرتاك يف شراء املنزل ،يستخدم
الزبون املنزل حلاجته السكنية ،ويدفع أجرة للممول الستخدام حصته من العقار .يف
الوقت نفسه ،تُقسم حصة املمول إىل مثانية أجزاء متساوية ،ميثل كل جزء  %10من
املمول بشراء جزء واحد كل ثاثة أشهر ،فبعد مرور ثاثة
ملكية املنزل .ويعِد الزبو ُن َ
أشهر ،يشرتي جزءًا من املمول ،ويدفع عُشر مثن املنزل .وتظل حصة املمول تتناقص
من  %80إىل  ،%70وهكذا .وبذلك تنخفض األجرة املستحقة للممول عن حصته
ابلنسبة نفسها .ويف هناية الفرتة الثانية يشرتي الزبون جزءًا آخر ،لتزيد حصته يف العقار
إىل  ،%40وتنخفض حصة املمول إىل  ،%60وأيضاً تنخفض األجرة املستحقة على
الزبون ابلنسبة نفسها .وتستمر العملية على هذه الوترية حىت هناية السنتني ،وعندها
يكون الزبون قد اش��رتى حصة املمول أبكملها ،فتصبح حصته صفراً ،وتزيد حصة
الزبون إىل .%100
تسمح هذه الطريقة للممول مبطالبة الزبون أبجرة حسب ملكيته يف العقار ،ويف الوقت
نفسه تسمح له ابستعادة ماله تدرجيياً من خال شراء الزبون حلصته يف العقار.
 2يريد عمرو أن يشرتي سيارة أج��رة ،الستخدامها يف تقدمي خدمات النقل للركاب،
وكسب دخله من خال األجرة اليت حيصل عليها ،ولكنه ال ميلك املال الكايف لشراء
تلك السيارة .يوافق زيد على أن يشرتك معه يف شراء السيارة ،فيشرتاين السيارة ،حبيث
يدفع زيد  %80من الثمن ،ويدفع عمرو  .%20وبعد شراء السيارة يستخدمها عمرو
يف نقل الركاب ،ويكون دخلها الصايف اليومي هو  1000روبية ،ومبا أن نصيب زيد
هو  %80من السيارة ،فإن  %80من الدخل سوف يذهب له ،و %20من الدخل
يدا يكسب
يذهب لعمرو الذي تبلغ حصته فقط  %20من السيارة .وهذا يعين أن ز ً
 800روب�ي��ة ،بينما يكسب عمرو  200روب�ي��ة ي��وم�ي�اً .يف ال��وق��ت نفسه يتم تقسيم
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حصة زيد إىل مثانية أجزاء ،وبعد ثاثة أشهر يشرتي عمرو جزءًا من حصة زيد .وهبذا
ينخفض نصيب زيد إىل  ،%70ليزيد نصيب عمرو إىل  ،%30وهذا يعين أن َعمراً
سوف يتقاضى  300روبية من دخل السيارة ،وسوف أيخذ زيد  700روبية .وتستمر
العملية حىت هناية السنتني ،فتصبح السيارة أبكملها ملكاً لعمرو ،ويسرتد زيد ماله
األصلي مع العائد الذي حصل عليه.
 .3يرغب عمرو ابلبدء يف إنشاء ورشة مابس جاهزة ،ولكنه يفتقر إىل املال املطلوب
هلذا املشروع .يوافق زيد على أن يساهم معه فرتة حمددة ،ملدة سنتني على سبيل املثال.
يساهم عمرو ب�  %40من التمويل ،ويساهم زي��د ب�  %60منه .ويبدآن العمل على
أساس املشاركة ،ويتفقان بوضوح على نسبة الربح املخصص لكل منهما ،ويف الوقت
يقسم نصيب زيد إىل ستة أجزاء متساوية ،ويشرتي عمرو حصة زيد ابلتدريج.
نفسه َّ
وبعد هناية السنتني خي��رج زي��د من املشروع وتبقى ملكيته كاملة لعمرو .وإىل جانب
األرابح الدورية اليت حصل عليها زيد ،حيصل على َمثَن أسهمه يف املشروع اليت عادة
ما تُعيد له رأس ماله األصلي الذي استثمره.
من وجهة النظر الشرعية ،تتألف صيغة املشاركة املتناقصة هذه من عدة صفقات،
تلعب دورها يف مراحل خمتلفة من العقد .لذلك سوف يناقَش كل مثال من األمثلة اآلتية
للمشاركة املتناقصة يف ضوء املبادئ اإلسامية.

متويل املنازل على أساس املشاركة املتناقصة:
يتألف الرتتيب املقرتح من العقود اآلتية:
 1إنشاء ملكية مشرتكة للعني (شركة امللك).
 .2أتجري سهم املمول للزبون.
 3وعد من الزبون بشراء حصة املمول من األسهم.
 4إجراء شراء حقيقي لألسهم يف مراحل خمتلفة.
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 5تعديل األجرة حسب احلصة املتبقية للممول يف العني.
ولنناقش عناصر هذا الرتتيب بتفصيل أكثر على النحو اآليت:
أ .تتم اخلطوة األوىل يف الرتتيب املذكور من خال إنشاء ملكية مشرتكة للعني .وقد
شرحنا يف بداية هذا الفصل أن شركة امللك ميكن أن توجد بطرق عدة ،مبا يف ذلك
()1
الشراء املشرتك بني األطراف ،وهذ أمر مشروع يف كل مذاهب الفقه اإلسامي.
لذلك ما من اعرتاض يُذكر على إنشاء امللكية املشرتكة للعني.

ب .اجلزء الثاين من الرتتيب ،أن يؤجر املمول حصته يف املنزل لزبونه ،وأيخذ منه أجرة
معينة ،وهذا الرتتيب هو حمل اتفاق ،فا يوجد خاف بني فقهاء املسلمني على
مشروعية أتجري الشخص حصته من العني لشريكه .إذا أجر الشخص حصته
لشخص اثلث ،فإن مشروعية ذلك حمل خاف بني فقهاء املسلمني؛ يرى اإلمام
أبو حنيفة وزفر عدم جواز أتجري احلصة غري القابلة للقسمة لطرف اثلث ،ويرى
اإلمام مالك ،واإلمام الشافعي ،وأبو يوسف ،واإلمام حممد بن احلسن ،أنه حيق
للشخص أتجري حصته ألي أحد .ولكن ابلنسبة لتأجري العني للشريك نفسه فقد
()2
أمجع الكل على مشروعية ذلك.
ت .اخلطوة الثالثة يف الرتتيب املذكور ،هو أن يشرتي الزبون كل حصة املمول غري
املقسمة ،وهذا العقد مباح أيضاً .فإذا كانت احلصة غري املقسمة تتعلق ابألرض
فبيع كليهما مباح يف كل املذاهب اإلسامية ،ومثل ذلك إذا كانت احلصة
والبناءُ ،
غري املقسمة ستباع للشريك ،فهذا البيع أيضا مباح إبمجاع فقهاء املسلمني ،إال أن
()3
هناك خافاً عند بيعها لطرف اثلث.
يتضح من النقاط الثاثة ،أن كل واح��دة من الصفقات امل��ذك��ورة أع��اه مباحة
وحدها ،ولكن السؤال :هل جيوز ضم هذه الصفقات يف عقد واحد؟ واجلواب أنه
( )1انظر مثال رد احملتار.3:364 -365 ،
( )2انظر ابن قدامة ،املغين ،6137 ،رد احملتار.6:47 -48 ،
( )3انظر رد احملتار.3:365 ،

65 I

مقدمة يف التمويل اإلسالمي

إذا مجعت كل هذه الصفقات ،تصبح كل واحدة منها شرطاً للصفقة األخرى،
وه��ذا أم��ر غ��ري ج��ائ��ز يف الشريعة؛ ألن ه�ن��اك ق��اع��دة م�ع��روف��ة يف فقه املعامات
اإلس��ام��ي ت�ق��ول ب�ع��دم ج �واز تعليق صفقة أبخ ��رى ،وجعلها ش��رط �اً هل��ا .لكن
األسلوب املقرتح يشري إىل أنه بدالً من ربط الصفقتني إحدامها ابألخرى ،جيب أن
،يعد مبوجبه أبمرين :أوالً ابستئجار حصة املمول ،ودفع
يصدر وعد من الزبونُ ،
األجرة املتفق عليها ،واثنياً بشراء أجزاء حصة املمول يف البيت على مراحل خمتلفة.
ويقودان هذا إىل املسألة الرابعة ،وهي إلزامية هذا الوعد.
ث .من املعلوم عموماً أن الوعد بفعل شيء ما ،يؤدي فقط إىل التزام أخاقي على
ال �واع��د ،غ��ري أن��ه ال ميكن إل �زام ال �واع��د ب��ه أم��ام احمل�ك�م��ة .لكن ه�ن��اك ع ��دداً من
فقهاء املسلمني الذين يرون أن الوعود ملزمة ،وأن احملاكم ميكن أن جتر الواعد
على تنفيذ وعده ،خاصة يف سياق النشاطات التجارية .وميكن االستدالل برأي
بعض الفقهاء املالكية واحلنفية ،خاصة منهم الذين أعلنوا إمكانية تنفيذ الوعود
من خال احملاكم عند احلاجة .وقد تبىن فقهاء احلنفية هذا الرأي فيما يتعلق ببيع
خاص يدعى بيع الوفاء .وبيع الوفاء هذا ،هو ترتيب بيع منزل معني ،يتعهد من
خاله املشرتي للبائع أنه حاملا يويف للبائع مثن البيت ،فإنه (املشرتي) سيبيعه البيت
اثنية .وهذا البيع كان شائعاً يف بلدان آسيا الوسطى .ويرى فقهاء احلنفية أنه لو
جعل إعادة بيع املنزل للبائع األصلي شرطاً للبيع األول ،مل يصح البيع .أما إذا مت
البائع إبعادة بيع املنزل له
البيع األول دون أي شرط ،وبعد إبرامه َو َع َد املشرتي َ
عندما يقدم له نفس الثمن ،فيصح هذا الوعد واجب النفاذ ،وال يشكل التزاماً
أخاقياً فحسب؛ بل أيضا حقاً انف��ذاً للبائع األول .وق��د بىن فقهاء املسلمني
الذين يتبنون هذا الرتتيب رأيهم على املبدأ القائل «قد ُجتعل املواعيد الزمةً ِحلاجة
الناس» ،حىت لو صدر الوعد قبل إبرام البيع األول ،ومت إبرام البيع دون أية شروط،
()1
صح العقد عند عدد من فقهاء احلنفية.
( )1انظر جامع الفصولني  ،2:237ور ّد احملتار .4:135
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قد يعرتض البعض أنه إذا مت الوعد إبعادة البيع قبل الدخول ابلبيع احلقيقي ،فقد
يرقى ذلك عملياً إىل ما يسمى «الشرط على البيع» نفسه ،وذلك ألنه يفهم من
الوعد أنه مت بني األطراف عند البيع ،لذلك حىت لو كان البيع قد مت دون شروط
معلنة ،فيجب معاملته معاملة البيع ابلشرط؛ لوجود وعد صريح قد سبقه.
ميكن الرد على هذا االعرتاض ابلقول أبن هناك فرقاً كبرياً بني وضع شرط للبيع،
وإعطاء وعد منفصل دون جعله شرطاًفإذا ذُكر الشرط صراحة وقت البيع ،فهذا
يعين أن البيع سيكون انفذاً فقط عندما يتحقق الشرط ،وهذا يعين أيضا أنه لو
مل يتحقق الشرط يف املستقبل ،فلن يصح البيع .وهذا جيعل عقد البيع معلقاً على
حادث يف املستقبل ،قد حيدث ،وقد ال حيدث ،وهو الشيء الذي يؤدي اىل الغرر
يف العقد ،وهو حمرم قطعاً يف الشريعة.
يف املقابل إذا مت البيع دون أي شرط ،ووعد أحد األطراف بفعل شيء ما بشكل
منفصل ،فا ميكن ُّ
عد البيع معلقاً أو مشروطاً بفعل الشيء املوعود ،ويكون البيع
انجزاً ،بغض النظر عما إذا َّ
وف الواعد بوعده أم ال .وحىت إذا تراجع الواعد عن
وعده ،يبقى البيع انجزاً .كل ما ميكن للموعود فعله ،هو إجبار الواعد على إجناز
وعده من خال احملكمة ،وإذا مل يتمكن الواعد من حتقيق وعده ،فيمكن للموعود
أن يطالب بتعويض عن األضرار اليت حلقته نتيجة اإلخال ابلوعد.
يوضح لنا هذا ،أن الوعد ابلشراء حني يكون منفصاً ومستقاً ،ال جيعل العقد
األصلي مشروطاً وال معلقاً ،لذلك ميكن أن يكون ملزماً .وبناء على هذا التحليل،
ميكن استخدام املشاركة املتناقصة يف متويل املنازل ابلشروط اآلتية:
أ) ال جيوز مجع كل اتفاقيات الشراء املشرتك ،واإلج��ارة ،وبيع أج�زاء خمتلفة من
أسهم املمول مع بعضها البعض يف عقد واح��د؛ ولكن ميكن جعل عقد الشراء
املشرتك ،وعقد اإلجارة ،يف وثيقة واحدة ،حيث يوافق املمول على أتجري حصته
للزبون بعد الشراء املشرتك .وهذا جائز؛ ألنه كما مر يف الفصول السابقة ،ميكن
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إبرام عقد اإلجارة بتاريخ مستقبلي .ويف الوقت نفسه ميكن للزبون أن يوقع وعداً
من طرف واحد بشراء أجزاء خمتلفة من حصة املمول على فرتات ،ويتعهد كذلك
املمول أنه عند شراء جزء من حصته ،فإنه سوف خيفض األجرة املستحقة على
األجزاء املتبقية من حصته.
ب) عند شراء كل جزء ،جيب أن يتم البيع من خال تبادل اإلجياب والقبول يف
وقت حمدد.
ج) من األفضل أن يشرتي الزبون األج�زاء املختلفة على أساس القيمة السوقية
للمنزل كما هي شائعة وقت شراء ذلك اجلزء ،وجيوز أيضا أن يتفق الطرفان على
سعر حمدد يف الوعد ابلشراء املوقع من الزبون.

استخدام املشاركة املتناقصة لتمويل مشاريع اخلدمات
املثال الثاين عن املشاركة املتناقصة هو االشرتاك يف شراء سيارة ،من أجل حتقيق دخل
ابستخدامها سيارة أجرة .يتألف هذا االتفاق من العناصر اآلتية:
أ .إنشاء ملكية مشرتكة لسيارة األجرة على صيغة شركة امللك ،وهذا جائز يف الشريعة.
ب .االشرتاك يف الدخل املتحقق من تشغيل السيارة ،وهذا جائز أيضا ،كما مر يف هذا الفصل.
ت .ش�راء الزبون لألجزاء املختلفة من حصة املمول يف السيارة؛ وخيضع ه��ذا أيضاً
للشروط املفصلة نفسها سابقاً يف متويل املنازل .لكن هناك فرقًا بسيطًا بني متويل
امل�ن��ازل ،واالت�ف��اق املقرتح يف املثال الثاين ال��ذي نناقشه .فعندما تستخدم سيارة
األجرة عادة تفقد بعضاً من قيمتها مع مرور الوقت ،لذلك جيب أخذ هذا األمر
بعني االعتبار عند حتديد مثن األجزاء املختلفة حلصة املمول.

استخدام املشاركة املتناقصة لتمويل التجارة
املثال الثالث للمشاركة املتناقصة هو أن يساهم املمول ب�  %60من رأس املال إلنشاء
مشروع ألبسة جاهزة مثاً .ويتألف هذا االتفاق من عنصرين فقط:
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 1هذا االتفاق هو ببساطة عقد مشاركة ،حيث يستثمر شريكان مبالغ خمتلفة من املال
يف مشروع مشرتك ،وهذا ابلتأكيد مباح ،وخيضع لشروط املشاركة املفصلة سابقا يف
هذا الفصل.
 2شراء الزبون لألجزاء املختلفة من حصة املمول ،وميكن أن يكون ذلك بوعد منفصل
ومستقل من الزبون .أما املتطلبات الشرعية املتعلقة هبذا الوعد ،فهي نفسها املذكورة
ً
وعد الشراء؛ ألنه إذا مت حتديد الثمن وقت الدخول ابملشاركة ،فهذا عملياً يعين ضمان
رأس املال املستثمر من املمول بربح أو دون ربح ،وهذا حمرم قطعاً يف عقد املشاركة.
لذلك هناك خياران للممول من أجل حتديد مثن أجزاء حصته اليت يريد الزبون شراءها،
أحد اخليارين هو أن يوافق املمول على بيع األج�زاء على أساس تقييم املشروع وقت
شراء كل جزء ،وكلما زادت قيمة املشروع زاد الثمن ،والعكس صحيح .وميكن إجراء
مثل هذا التقييم حسب املبادئ املعرتف هبا من خال اخلراء الذين ميكن أن يُتفق على
شخصياهتم بني األطراف عند توقيع الوعد .واخليار الثاين هو أن يسمح املمول للزبون
ببيع هذه األج�زاء ألي شخص آخر أبي مثن يستطيع دفعه ،ولكن يف الوقت نفسه
يعرض مثناً حمدداً للزبون ،حيث ينص على أنه إذا وجد مشرتايً لذلك اجلزء بثمن أعلى
فيمكنه بيعه له ،ولكن إذا أراد بيعه للممول ،فيجب موافقة املمول على شرائه ابلثمن
الذي حيدده .واملاحظ أنه مع توفر كا اخليارين ،وتوافقهما مع مبادئ الشريعة ،إال
أن اخليار الثاين ال يبدو عملياً للممول؛ ألنه سيؤدي إىل إجياد شركاء جدد يف املشاركة،
وسوف يؤثر هذا على العملية أبكملها ،وسوف يلغي اهلدف من املشاركة املتناقصة
اليت يريد املمول من خاهلا اس��رتداد أمواله يف غضون فرتة حمددة .لذلك ،ومن أجل
حتقيق اهلدف من املشاركة املتناقصة ،يبقى اخليار األول هو اخليار العملي الوحيد.

69 I

مقدمة يف التمويل اإلسالمي

الـمرابــحـــــــة
 Cمقدمة
تستخدم معظم املصارف واملؤسسات اإلسامية املراحبة وسيلة للتمويل اإلسامي،
وتقوم عليها معظم عملياهتا التمويلية ،لذلك تعدها الدوائر االقتصادية اليوم أداة لعمليات
الصريفة ،لكن املفهوم األصلي للمراحبة خيتلف متاماً.
ً
ُ َ
والعنصر الرئيس يف املراحبة هو أن يكشف البائع عن التكلفة األصلية اليت دفعها يف
شراء السلعة ،مث يضيف بعض الربح عليها؛ وميكن أن يكون هذا الربح مبلغاً مقطوعاً ،أو
أن يكون على أساس النسبة.
وميكن أن يكون الدفع يف املراحبة نقداً ،وأن يكون يف اتريخ الحق يتفق عليه الطرفان.
لذلك ال تتضمن املراحبة ابلضرورة أتجيل الدفع كما يعتقد بعض الناس غري املتمكنني يف
الفقه اإلسامي ،والذين مسعوا ابملراحبة فقط من خال العمليات املصرفية.
املراحبة يف داللتها اإلسامية األصلية جمرد بيع ،والسمة الوحيدة اليت متيز املراحبة عن
األنواع األخرى للبيع ،هي أن البائع يف املراحبة خير املشرتي صراحة عن مبلغ التكلفة اليت
حتملها ،وعن مبلغ الربح الذي سيضيفه إىل التكلفة.
ّ
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فإذا ابع شخص ساعة ما مقابل مثن مقطوع ،دون اإلشارة إىل التكلفة ،فهذه الصفقة
ليست مراحبة ،حىت ولو كان يكسب رحباً مضافاً إىل التكلفة؛ ألن هذا البيع ليس قائماً
دعى يف هذه احلالة “مساومة”.
على مفهوم “تكلفة الشراء ابإلضافة إىل الربح” ،فالبيع يُ َ
هذا هو املعىن احلقيقي ملصطلح املراحبة ،والذي هو عبارة عن بيع صاف وبسيط .إال
أن املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية تستخدم هذا النوع من البيع وسيلة للتمويل،
وذل��ك إبض��اف��ة مفاهيم أخ��رى إل�ي��ه .ولكن مشروعية ه��ذه الصفقات تتوقف على بعض
ال�ش��روط ال��يت جي��ب مراعاهتا م��ن الناحية الشرعية .وم��ن أج��ل فهم تلك ال�ش��روط بشكل
صحيح ،جيب علينا أن نعي يف املقام األول أن املراحبة بيع بكل مضامينه ،جيب أن تتوفر فيه
كل العناصر الرئيسة للبيع املشروع .لذلك سوف تبدأ هذه املناقشة ببعض األحكام الرئيسة
للبيع ،واليت من دوهنا ال يصح البيع يف الشريعة ،بعدها سنناقش بعض األحكام اخلاصة اليت
حتكم بيع املراحبة ،ويف النهاية سوف نعرض بشيء من التفصيل اإلجراء الصحيح الستخدام
املراحبة وسيلة مقبولة للتمويل.
وقد حاولنا تلخيص املبادئ املفصلة أبقصر اجلمل املمكنة ،حبيث ميكن فهم النقاط
األساسية بسرعة ،وميكن االحتفاظ هبا مرجعاً.

 Cبعض األحكام الرئيسة للبيع
متقوم (مال مبال) مع
متقوم بشيء آخر َّ
يُعرف البيع يف الشريعة أبنه «مبادلة شيء َّ
الرضا املتبادل».
وقد وضع الفقه اإلسامي أحكاما كثرية حتكم عقد البيع ،وألف فقهاء املسلمني عدداً
كبرياً من الكتب يف عدد من اجمللدات لشرح هذه األحكام ابلتفصيل .واملقصود هنا هو
إعطاء ملخص عن تلك األحكام املتعلقة بعمليات املراحبة كما تطبقها املؤسسات املالية.
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احلكم األول :جيب أن تكون العني حمل البيع موجودة وقت البيع ،لذلك ال جيوز بيع
شيء غري موجود ،وإذا مت بيع شيء غري موجود مل يصح البيع يف الشريعة ،ولو مع الرضا
املتبادل.
مثال :لو ابع عمرو لزيد ولد البقرة قبل والدته ،مل يصح البيع.
احلكم الثاين :جيب أن تكون العني حمل البيع ملكاً للبائع وقت البيع ،لذلك ال جيوز
بيع الشخص ما ال ميلك ،ولو ابع شيئاً قبل ملكه مل يصح البيع.
مرا أيمل
مثال :لو ابع عمرو سيارة لزيد ،وكانت السيارة موجودة عند بكر ،ولكن َع ً
شراءها من بكر وتسليمها لزيد الحقاً ،فالبيع غري صحيح؛ ألن السيارة ليست ملكاً لعمرو
وقت البيع.
احلكم الثالث :جيب أن تكون العني حمل البيع يف حيازة البائع الفعلية ،أو احلكمية،
عند بيع العني لشخص آخر .وتعين احليازة احلكمية تلك احلالة اليت مل يتسلم فيها املالك
العني بشكل مادي وحمسوس ،ولكن العني أصبحت حتت تصرفه ،وانتقلت إليه مبوجبه كل
احلقوق وااللتزامات ،مبا يف ذلك خماطر اهلاك.
أمثلة:
أ .لو اشرتى عمرو سيارة من زيد ،ومل يسلمها له وال لوكيله ،فا حيق لعمرو بيع السيارة
لبكر ،وإذا ابعها له قبل أن يتسلمها ،كان البيع ابطا.
ب .لو اشرتى عمرو سيارة من زيد ،وبعد الوقوف على السيارة وضع زيد السيارة يف
مكان يعود له ،غري أنه إبمكان عمرو أن يدخله يف أي وقت يشاء ،وقد مسح زيد
لعمرو بتسلم السيارة من ذاك املكان يف أي وقت يشاء ،ففي هذه احلالة تنتقل
مسؤولية السيارة إىل عمرو ،وتعد السيارة يف احليازة احلكمية لعمرو .بناء عليه ،لو
ابع عمرو السيارة لبكر دون أن يتسلمها من زيد بصورة حسية وحقيقية ،صح
البيع.
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التوضيح  .1خاصة األحكام السابقة اليت مرت معنا يف الفقرة األوىل والثانية والثالثة،
هي أن الشخص ال يستطيع بيع شيء إال:
 .1أن يكون موجوداً.
 .2أن يكون ملكاً للبائع.
 .3أن يكون مملوكاً ملكاً حقيقياً أو حكمياً للبائع.
التوضيح  .2هناك فرق كبري بني البيع احلقيقي ،وجمرد الوعد ابلبيع .فالبيع احلقيقي ال
ميكن إبرامه إال إذا حتققت فيه الشروط الثاثة السابقة .لكن ميكن للشخص أن يَعِ َد ببيع
شيء ليس ملكاً له ،وال حتت حيازته ،ويشكل هذا الوعد يف األصل جمرد التزام أخاقي
على الواعد أن ينفذه .لكن يف حاالت معينة ،وخاصة عندما يتحمل املوعود بعض األعباء
نتيجة للوعد ،ميكن عندها إلزام الواعد ابلوعد حبكم احملكمة .ويف مثل هذه احلاالت قد
جتر احملكمة الواعد بتحقيق وعده ،أي أبن يرم البيع ،وإذا مل يفعل ذلك فقد أتمره احملكمة
بدفع األضرار النامجة عن عدم االلتزام ابلوعد.
لكن جيب أن يتم البيع احلقيقي بعد أن تصبح السلعة يف حيازة البائع ،ويتطلب هذا
إجياابً وقبوالً منفصلني ،وال ترتتب النتائج القانونية للبيع إال إذا مت هبذه الطريقة.
استثناء :ميكن التغاضي ع��ن األح�ك��ام امل��ذك��ورة يف الفقرات  3-2-1فيما يتعلق
بنوعني من البيع ،ومها:
السلَم.
أ .بيع َّ

ب .االستصناع.

وسوف نناقش أحكام هذين النوعني يف فصل مستقل من الكتاب.
احلكم الرابع :جيب أن يكون البيع قطعياً وحاالً ،لذلك ال يصح البيع بتاريخ مستقبلي،
وال البيع املعلق حبادثة مستقبلية .وإذا أراد الطرفان أن ير
ً
ً
يرماه عندما حيل التاريخ املستقبلي ،أو يقع الشيء املعلق عليه.
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أمثلة:
أ  .يقول عمرو لزيد يف أول كانون الثاين« :أبيع سياريت لك يف بداية شباط»،مل يصح
البيع.
ب .يقول عمرو لزيد“ :إذا فاز حزب كذا يف االنتخاابت فقد بعتك سياريت” ،مل
يصح البيع ،ألنه معلق على اتريخ مستقبلي.
احلكم اخلامس :جيب أن يكون املبيع شيئاً أو متاعاً متقوماً .لذلك ال جيوز بيع أو
شراء شيء ال قيمة له يف عُرف التجار.
احلكم السادس :جيب أال يكون املبيع مستخدماً يف أشياء حمرمة ،كاخلمر وحلم اخلنزير
وما شابه.
احلكم السابع :جيب أن يكون املبيع حمدداً ومعلوماً للمشرتي.
توضيح :ميكن حتديد املبيع ابلتعيني ،أو ابلتحديد املفصل ،الذي ميكن من خاله متييزه
عن األشياء األخرى اليت مل تُبع بعد.
مثال :لو كان هناك بناء يتألف من عدد من الشقق املتشاهبة ،وقال عمرو ،وهو مالك
البناء ،لزيد« :بعتك أحد هذه الشقق» ،ووافق زيد ،مل يصح البيع ،إال إذا حددت الشقة
املقصودة ابلبيع بشكل خاص ،أو تعينت للبائع.
احلكم الثامن :جيب أن يكون تسليم السلعة للمشرتي أكيداً ،وليس معلقاً أو معتمداً
على احلظ.
مثال :لو ابع شخص سيارته املسروقة من شخص جمهول ،واشرتاها شخص آخر على
أمل أن يستعيدها البائع ،مل يصح البيع.
احلكم التاسع :يُعد تعيني الثمن شرطاً ضرورايً لصحة البيع ،أما إذا كان الثمن غري
حمدد ،مل يصح البيع.
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دفعت لك يف غضون شهر ،فالثمن حينئذ  50روبيةً،
مثال :لو قال عمرو لزيد« :إذا ُ
وإذا دفعت بعد شهرين ،كان الثمن  55روبيةً ،ووافق زيد ،فإن الثمن ما يزال جمهوالً ،والبيع
ابطل ،إال إذا اتفق الطرفان على أحد اخليارين وقت البيع.
احلكم العاشر :جيب أال يكون البيع مشروطاً؛ فا يصح البيع املشروط إال إذا كان
الشرط جزءًا من الصفقة يف عُرف التجار.
أمثلة:
ث .لو قال عمرو لزيد :أشرتي منك السيارة بشرط توظيف ابين لديك يف الشركة،
كان البيع مشروطاً وغري صحيح.
ج .لو اشرتى عمرو ثاجة من زيد ،شرط قيام زيد بصيانة جمانية للثاجة ملدة عامني،
صح العقد وصح البيع؛ ألن الشرط جزء من العقد يف عُرف التجار.

 Cالبيع املؤجل
 1يطلق «البيع املؤجل» على البيع الذي يتفق فيه الطرفان على تسديد الثمن مؤجاً.
 2يصح بيع املؤجل ،إذا مت حتديد موعد الدفع حتديداً ال لبس فيه.
 3ميكن حتديد موعد الدفع إما ابإلشارة إىل اتريخ خاص ،أو بتعيني فرتة حمددة ،كثاثة
أشهر ،ولكن ال ميكن حتديده ابإلشارة إىل اتريخ مستقبلي غري معروف وغري حمدد،
ألنه ال يصح البيع عندما يكون اتريخ الدفع غري معروف وغري حمدد.
 4إذا مت حتديد ف��رتة معينة للدفع كشهر واح��د ،فيجب أن تبدأ ه��ذه ال�ف��رتة م��ن اتري��خ
التسليم ،إال إذا اتفق الطرفان على خاف ذلك.
 5ميكن أن يكون الثمن املؤجل أكثر من الثمن املعجل ،لكن جيب أن حيدد وقت البيع.
 6حاملا يتم حتديد الثمن ،ال ميكن خفض الثمن عند الدفع املبكر ،وكذلك ال ميكن الزايدة
يف الثمن عند التأخر عن الدفع.
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 7م��ن أج��ل الضغط على امل�ش��رتي لالتزام ابلدفعات احمل��ددة يف وقتها ،ميكن مطالبته
بتقدمي وعد ابلترع مببلغ معني من املال جلهة خريية يف حال ختلف عن الدفع .ميكن
للبائع يف مثل هذه احلالة تسلُّم هذا املبلغ من املشرتي ،لكن ال جيوز جعله جزءًا من
دخله؛ بل يستخدمه ألغراض خريية نيابة عن املشرتي .ميكن متابعة املناقشة املفصلة
عن هذا املوضوع الحقاً يف هذا الفصل.
 8عند بيع السلعة تقسيطاً ،حيق للبائع االش �رتاط على املشرتي أن��ه يف ح��ال ختلفه عن
الدفع يف الوقت احملدد ،تصبح الدفعات املتبقية حالّة.
 9وم��ن أج��ل أتم��ني دف��ع الثمن ك��ام�اً ،ميكن للبائع مطالبة املشرتي بتقدمي أتم��ني على
شكل رهن عقاري ،أو إشارة حجز على أي من أصوله أو عقاراته املوجودة.
 10ميكن مطالبة املشرتي بتوقيع سند أو كمبيالة ،ولكن ال ميكن بيع السند أو الكمبيالة
لطرف اثلث بسعر خمتلف عن السعر احلقيقي (القيمة االمسية).

 Cاملراحبة
 1املراحبة هي نوع خاص من البيع يذكر فيه البائع بوضوح ُكلفة السلعة املشرتاة ،ويبيعها
لشخص آخر مضيفاً بعض الربح أو الزايدة.
 .2ميكن حتديد الربح يف عقد املراحبة ابلرتاضي ،إما على مبلغ مقطوع ،أو على نسبة معينة
من الربح يتم إضافتها للكلفة.
 3ينبغي أن تضاف كل التكاليف الواقعة على البائع يف حتصيل السلعة ،مثل الشحن
واجل �م��ارك... ،إخل .على الثمن األص�ل��ي للسلعة ،ومي�ك��ن إض��اف��ة املبلغ على السعر
اإلمج��ايل .وال ميكن للتكاليف املتكررة للعمل مثل روات��ب املوظفني ،وإجي��ار املبىن،
وغريها ،أن تضاف يف تكلفة صفقة واحدة من املراحبة؛ بل ال بد من الربح أن أيخذ
يف احلسبان تلك التكاليف.
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 4يصح عقد املراحبة فقط يف حال أمكن حتديد التكلفة بشكل مؤكد .ويف حال مل ميكن
حتديد التكلفة ،فا ميكن بيع السلعة على أساس املراحبة .ويف هذه احلالة ميكن بيع
السلعة على أساس املساومة ،أي دون إشارة إىل التكلفة أو نسبة الربح ،على أن حيدد
مثن السلعة يف هذه احلالة مببلغ مقطوع ابلرتاضي املتبادل.
املثال ( :)1اش��رتى شخص ح��ذاء ب�  100روب�ي��ة ،ويريد بيعه م�راحب�ةً بربح ،%10
والتكلفة األصلية معروفة ،صح عقد املراحبة.
املثال ( :)2اشرتى شخص سرتة جاهزة مع حذاء ،بصفقة واحدة مببلغ مقطوع 500
روبية ،ميكنه بيع السرتة مع احل��ذاء مراحبة ،ولكنه ال يستطيع بيع احل��ذاء منفصاً مراحبة؛
ألن تكلفة احلذاء وحده غري معروفة ،فإذا أراد بيع احلذاء منفصاً ،فيجب أن يبيعه دون
اإلشارة إىل نسبة الربح املضافة.

 Cاملراحبة أداةاً للتمويل
تعد املراحبة يف األصل نوعاً خاصاً من البيع ،وليس طريقة للتمويل .فاألسلوب األمثل
للتمويل حسب الشريعة ،هو املضاربة أو املشاركة اللتان نوقشتا يف الفصل األول .لكن من
املنظور االقتصادي احلايل ،هناك صعوابت خاصة حمددة تواجه استخدام املضاربة واملشاركة
يف بعض نواحي التمويل .ولذلك أابح علماء الشريعة امل�ع��اص��رون ،وف��ق ش��روط حم��ددة،
لكن هناك نقطتني أساسيتني
استخدام املراحبة على أساس الدفعات املؤجلة طريقةً للتمويلَّ .
جيب فهمهما متاماً يف هذا اخلصوص:
 1جيب أال نتغاضى عن حقيقة أن امل�راحب��ة يف األص��ل ليست طريقة للتمويل ،إمن��ا هي
فقط أداة لتجنب الوقوع يف ال�راب ،وليست الوسيلة األمثل لتنفيذ األه��داف احلقيقية
االقتصادية لإلسام .وينبغي استخدام هذه الوسيلة كمرحلة انتقالية يف عملية أسلمة
االقتصاد ،وينبغي أن ينحصر استخدامها يف احلاالت اليت يصعب فيها تطبيق املضاربة
واملشاركة.
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 2النقطة املهمة الثانية ،هي أن عقد املراحبة ال يتم فقط من خال استبدال كلمة “فائدة”
بكلمات “ال�رب��ح” أو “ال� �زايدة” .يف ال�واق��ع قد أابح علماء الشريعة امل�راحب��ة طريقة
للتمويل بعدة شروط ،وإذا مل يتم مراعاة تلك الشروط ابلكامل ،فلن تصبح املراحبة عقداً
مشروعاً .يف احلقيقة ،إن مراعاة هذه الشروط هو الذي جيعل الفرق واضحاً بني القرض
الربوي وعقد املراحبة ،فإذا أُمهلت هذه الشروط ،مل يصح عقد املراحبة.

 Cالسمات األساسية للتمويل ابملراحبة
 1ليست املراحبة قرضا بفائدة ،بل هي بيع سلعة بثمن مؤجل ،يتضمن رحباً متفقاً عليه،
يضاف للكلفة.
 2كون املراحبة بيعاً وليس قرضاً ،يوجب حتقيق الشروط الضرورية للبيع الصحيح ،وخاصة
تلك املذكورة سابقاً يف هذا الفصل.
 3ال ميكن استخدام املراحبة طريقة للتمويل ،إال عندما حيتاج الزبون التمويل فعلياً لشراء
بعض السلع .فمثاً لو أراد التمويل لشراء القطن م��ادةً أولية ملصنع الغزل ،فيمكن
للبنك أن يبيعه القطن مراحبة .ولكن عندما حيتاج التمويل ألغراض أخرى ،مثل دفع
مثن السلع اليت اشرتاها مسبقاً ،أو لدفع فواتري الكهرابء ،أو أية منافع أخرى ،أو لدفع
رواتب املوظفني ،فعندها ال ميكن استخدام املراحبة؛ ألهنا تتطلب بيعاً حقيقياً لبعض
السلع ،وليس فقط تقدمي القرض.
 4جيب على املمول أن ميتلك السلعة قبل بيعها للزبون.
 5جيب حيازة املمول للسلعة حيازة مادية أو معنوية ،مبعىن أن السلعة جيب أن تقع حتت
مسؤوليته ،ولو لفرتة قصرية.
 6أفضل طريقة للمراحبة ،كما نصت الشريعة ،ه��ي أن يشرتي امل�م��ول السلعة لنفسه،
وجيعلها يف حيازته ،أو أن يشرتي السلعة من خال شخص اثلث يُعيِّنه وكياً عنه قبل
أن يبيعها للزبون .ويف حاالت خاصة ،حني يتعذر الشراء املباشر من املصدر لسبب
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من األسباب ،يسمح للممول أن جيعل الزبون وكيله يف شراء السلعة ابلنيابة عنه ،ويف
هذه احلالة يشرتي الزبون السلعة أوالً نيابة عن مموله ،وحيوزها ،ومن مث يشرتي السلعة
من املمول بثمن مؤجل.
ينبغي أن تكون حيازة الزبون للسلعة كما يف املثال األول ،يف حدود إمكاانته وكياً عن
املمول .وإمكاانته تسمح له أبن يكون مؤمتناً ال أكثر .وملكية السلعة تذهب للممول،
ومسؤولية السلعة تقع عليه بسبب امللكية .ولكن عندما يشرتي الزبون السلعة من
املمول ،تنتقل امللكية واملخاطرة إىل الزبون.
 7كما ذكر سابقاً ،ال يتم البيع حىت تصبح السلعة يف حيازة البائع ،ولكن ميكن للبائع
أن يعِد ببيعها حىت ولو مل تكن يف حيازته ،وينطبق الشيء نفسه على املراحبة.
 8يف ض��وء امل�ب��ادئ امل��ذك��ورة الح�ق�اً ،ميكن للمؤسسة التمويلية استخدام امل�راحب��ة وسيلة
للتمويل ،من خال تبين اإلجراءات اآلتية:
أوالاً :ي��وقّ��ع ال�زب��ون واملؤسسة اتفاقية شاملة ،تعِد املؤسسة م��ن خاهلا ال�زب��ون ببيع
السلعة ،ويعِد الزبون املؤسسة بشراء السلع من وق��ت آلخ��ر ،على نسبة رب��ح متفق
عليها تضاف لكلفة الشراء .وحتدد هذه االتفاقية احلد الذي ميكن من خاله خلدمة
التمويل هذه أن تكون متاحة.
اثنيااً :عندما يطلب الزبون سلعة معينة ،تعني املؤسسة الزبون وكياً يف شراء السلعة
نيابة عنها ،ويوقّع الطرفان عقد وكالة.
اثلثا :يشرتي الزبون السلعة نيابة عن املؤسسة ،وحيوزها وكياً عن املؤسسة.
رابعا :يبلغ الزبون املؤسسة أنه اشرتى السلعة ،ويف الوقت نفسه يقدم عرضاً لشرائها
من املؤسسة.
خامسا :تقبل املؤسسة العرض ،ويتم البيع ،وتنتقل بذلك املسؤولية وامللكية إىل الزبون.
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هذه اخلطوات اخلمسة ضرورية إلبرام عقد مراحبة صحيح .فإذا اشرتت املؤسسة السلعة
مباشرة من املصدر ،وهو األفضل ،فا حتتاج إىل عقد وكالة يف هذه احلالة ،وتسقط
املرحلة الثانية من العملية .ويف املرحلة الثالثة تشرتي املؤسسة بنفسها السلعة من
املصدر ،وتنحصر املرحلة الرابعة من الصفقة بتقدمي عرض من الزبون.
إن أهم عنصر يف صفقة املراحبة هو أن مسؤولية السلعة جيب أن تبقى على املؤسسة
خال الفرتة من املرحلة الثالثة إىل املرحلة اخلامسة .وهذه هي السمة الوحيدة اليت متيز
املراحبة عن التمويل الربوي .لذلك جيب مراعاهتا بشدة يف كل املراحل ،وإال مل تصح
املراحبة يف نظر الشريعة.
 9كي تصح امل�راحب��ة ،هناك ش��رط ض��روري جيب مراعاته ،وه��و ش�راء السلعة من طرف
اثل��ث .إن ش �راء السلعة م��ن ال�زب��ون نفسه بعقد “إع��ادة ال�ش�راء” ليس صحيحاً يف
الشريعة ،ولذلك فإن املراحبة املبنية على هذا النوع من العقود تعد صفقة ربوية.
 10إن اإلجراءات املذكورة سابقاً للتمويل ابملراحبة تشكل صفقة معقدة ،يكون لألطراف
فيها وظائف خمتلفة يف مراحل خمتلفة.
أ .يف املرحلة األوىل ،يتعهد الزبون واملؤسسة بشراء وبيع السلعة يف املستقبل ،وهذا
ليس بيعاً حقيقياً؛ بل هو تعهد مبباشرة البيع على أساس املراحبة .فالعاقة يف هذه
املرحلة بني الزبون واملؤسسة هي عاقة وعد بني طرفني.
ب .ويف املرحلة الثانية ،تصبح العاقة بني األطراف عاقة أصيل ووكيل.
ت .ويف املرحلة الثالثة ،تصبح العاقة بني املؤسسة واملصدر عاقة ابئع ومش ٍرت.
ث .ويف املرحلة ال�راب�ع��ة واخل��ام�س��ة ،ت��دخ��ل ع��اق��ة امل�ش��رتي وال�ب��ائ��ع حيز التنفيذ بني
�رم البيع على أس��اس الدفعات املؤجلة ،وهنا تظهر
املؤسسة وال�زب��ون ،وبذلك ي� َ
بينهما عاقة دائن ومدين يف وقت واحد.
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جيب أن تكون كل تلك الوظائف حاضرة يف الذهن ،وجيب أن تطبق مع كل اآلاثر
املرتتبة عليها يف املرحلة املناسبة ،وينبغي عدم خلط هذه الوظائف بعضها ببعض.
 11قد تطلب املؤسسة من الزبون تقدمي ضمان فوري لتغطية املبلغ الذي تدفعه ،والذي
سيدفعه الزبون مثنا مؤجاً .وقد تطلب أيضاً من الزبون التوقيع على تعهد أو كمبيالة،
لكن جيب أن يكون ذلك بعد إبرام عقد البيع ،أي بعد املرحلة اخلامسة السابق ذكرها.
والسبب هو أن املدين يوقع التعهد للدائن ،ولكن عاقة «الدائن واملدين» تبدأ بني
الزبون واملؤسسة فقط يف املرحلة اخلامسة ،حيث يرم البيع بينهما.
 12ال ميكن زايدة الثمن يف العقد يف حال ختلف املشرتي عن دفع الثمن يف الوقت احملدد.
ولكن يف حال تعهد يف العقد بدفع مبلغ من املال جلهة خريية ،كما ذكر يف الفقرة
السابعة يف قواعد البيع املؤجل ،توجب عليه دفع املبلغ الذي تعهد بدفعه .وهذا املبلغ
الذي دفعه جيب أال يكون جزءًا من الدخل (الربح) للبائع أو املمول؛ بل جيب صرفه
جلهة خريية نيابة عن املشرتي ،كما سيشرح الحقاً ابلتفصيل.

 Cبعض القضااي املتعلقة ابملراحبة
م� ّ�ر ش��رح امل�ب��دأ الرئيس للمراحبة ش��رح�اً ج�ي��داً ،واآلن نناقش بعض القضااي املتعلقة
ابإلشارة إىل املبادئ اإلسامية املهمة ،وتطبيقها العملي يف عقد املراحبة ،ألنه من دون الفهم
الصحيح هلذه القضااي ،سيبقى املفهوم غامضاً ،ويكون تطبيقه العملي عرضة لألخطاء
وسوء الفهم.

 Cاختالف الثمن بني البيع النقدي والبيع ابلتقسيط
أهم سؤال يطرح عن املراحبة عندما تستخدم وسيلة للتمويل ،أهنا دائماً تتم على أساس
الدفعات املؤجلة ،حيث يشرتي املمول السلعة نقدا ويبيعها للزبون ديناً .وعند بيع السلعة
ديناً للزبون ،ال بد أن يؤخذ يف احلسبان املدة اليت سيدفع الزبون خاهلا الثمن ،وبناء عليه
يزيد املمول يف السعر .وكلما طالت مدة استحقاق الدفع يف املراحبة زاد الثمن .لذلك يكون
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مثن السلعة يف املراحبة املطبقة يف املصارف اإلسامية دائما أعلى من مثن السلعة يف السوق.
فإذا استطاع الزبون أن يشرتي السلعة نفسها يف السوق نقداً ،فسوف يدفع أقل بكثري من
سعر السلعة يف عقد املراحبة الذي يدفعه على دفعات مؤجلة .والسؤال الذي يظهر هو:
هل جيوز زايدة مثن السلعة يف البيع ديناً عن البيع نقداً؟ ويرى بعض الناس أن ال�زايدة يف
الثمن عند البيع ديناً مقابل املدة املعطاة للمشرتي ،جيب معاملتها معاملة الراب املأخوذة على
القرض ،ألنه يف كلتا احلالتني تؤخذ الزايدة مقابل أتجيل الثمن .وبناء عليه ،هم يعتقدون
أن عقد املراحبة كما هو مطبق يف املصارف اإلسامية ،ال خيتلف من حيث اجلوهر عن
القروض الربوية املقدمة يف املصارف التقليدية .ويعتمد هذا الرأي ،الذي يبدو منطقياً يف
الظاهر ،على سوء فهم ملبادئ الشريعة مبا يتعلق بتحرمي الراب .ومن أجل حتقيق فهم صحيح
هلذا املبدأ ،جيب التنبه إىل النقاط اآلتية:
ال تُ ِّ
فرق النظرية الرأمسالية احلديثة بني النقود والسلع فيما خيص الصفقات التجارية،
وعند التبادل يتم التعامل مع النقود والسلع على حد سواء .فالنقود والسلع ميكن املتاجرة
هبا ،وبيعها ابلسعر الذي يتفق عليه الطرفان .فيمكن للشخص أن يبيع دوالراً بدوالرين
ًّ
حاال أو مؤجاً متاماً ،كما يبيع سلعة قيمتها دوالر بدوالرين .والشرط الوحيد هو أن يتم
ذلك برتاضي الطرفني .غري أن املبادئ اإلسامية ختتلف فيما يتعلق هبذه النظرية ،فالنقود
والسلع حسب مبادئ الشريعة هلا مواصفات خمتلفة ،ولذلك تعامل بشكل خمتلف .وفيما
يلي ،تلخيص للنقاط األساسية للفرق بني النقود والسلع من املنظور اإلسامي:
أ .ال تعد النقود انفعة حبد ذاهت��ا ،وال ميكن استخدامها يف تلبية احلاجات البشرية
مباشرة .ميكن استخدام النقود فقط للحصول على بعض البضائع والسلع ،أما
السلع من انحية أخ��رى ،فهي انفعة حبد ذاهت��ا ،وميكن استخدامها مباشرة دون
مبادلتها مع أي شيء آخر.
ب .ميكن أن حتتوي السلع على أن�واع خمتلفة ،لكن ال يوجد للنقود أن�واع ،عدا أهنا
مقياس للقيمة ووسيلة للتبادل .لذلك فكل النقود يف خمتلف العمات مساوية
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 %100لبعضها .فمثاً قطعة األلف روبية القدمية واملتسخة ،تساوي متاماً قطعة
مماثلة جديدة للمبلغ نفسه.
ت .ابلنسبة للسلع ،يتم البيع أو الشراء على سلعة بعينها ،أو على األقل على سلعة هلا
مواصفات حمددة ،فلو أن أحداً اشرتى سيارة وحددها بعينها ،ووافق البائع على
ذل��ك ،فمن حقه أن أيخ��ذ السيارة نفسها ،وال ميكن للبائع أن جي��ره على أخذ
سيارة أخرى ،ولو كانت من النوع أو النوعية نفسها ،إال إذا ذلك وافق املشرتي،
وهذا يعين إلغاء البيع األول ،وعقد بيع جديد على السيارة اجلديدة مبوافقة الطرفني.
على العكس من ذلك ،ال ميكن حتديد النقود يف أي صفقة ،فلو أن أحداً اشرتى سلعة
من شخص آخر ،وحدد قطعة نقد من األلف روبية كانت معه ،فيمكنه أن يدفع قطعة
أخرى من العملة نفسها ،وال يستطيع الشخص اآلخر أن يصر على القطعة احملددة .وبناء
على هذه االختافات ،يُعد اإلسام السلع والنقود خمتلفني متاماً .فا حتمل النقود منفعة
متأصلة حبد ذاهتا ،فهي جمرد وسيلة للتبادل ،وليس فيها أنواع خمتلفة ،فمبادلة وحدة نقدية
مبثيلتها من العملة نفسها ال يتم إال مثاً مبثل .فلو أنه مت تبادل قطعة نقدية من األلف روبية
مع قطعة أخ��رى من العملة نفسها ،فيجب أن تكون بقيمة األل��ف روبية .فثمن القطعة
األوىل ال ميكن زايدته وال نقصه عن األلف روبية ،حىت ولو كان التبادل ًّ
حاال غري مؤجل؛
ألن القطعة النقدية ال متتلك منفعة متأصلة فيها حبد ذاهتا ،وال نوعية خمتلفة (معرتف هبا
قانونياً) .لذلك ،فأي زايدة يف أحد الطرفني ال اعتبار هلا ،وهو غري مسموح يف الشريعة.
وكما يصدق ذلك على صفقة التبادل احلال غري املؤجل ،يصدق أيضاً على التبادل املؤجل،
حني يكون طرفا التبادل يف الصفقة نقوداً ،ألن أي زايدة يف البيع املؤجل (حني يكون تبادل
املال ابملال) سوف تكون مقابل الوقت فقط.
وختتلف احلالة يف السلع العادية؛ نظراً لوجود منفعة متأصلة فيها حبد ذاهتا ،وختتلف
نوعياهتا .فللبائع مطلق احلرية يف بيعها ابلثمن ال��ذي يريد ،وخيضع ذل��ك لقوى العرض
والطلب .فيمكن للبائع إذا مل يكن غاشاً أو حمتاالً أن يبيع سلعة بثمن أعلى من سعر
السوق ،إذا رضي املشرتي .وإذا قبل املشرتي أن يشرتيها بثمن أغلى حلت تلك الزايدة
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للبائع .وحيث ميكنه أن يبيع سلعته بثمن أغلى نقداً ،ميكنه كذلك أن يبيعها بثمن أغلى يف
البيع َديناً ،فقط بشرط أال يغش املشرتي ،أو يك ِرهه ،وبشرط قبول املشرتي للثمن إبرادته.
يعرتض بعضهم على فكرة أن الزايدة على الثمن عند البيع نقداً ليست مقابل أتجيل
الدفع ،لذلك فهي مباحة ،أما يف البيع ديناً ،فتُعد الزايدة مقابل الوقت فقط ،وهذا جيعلها
مثل الراب .وهذا االعرتاض –جمدداً -مبين على سوء الفهم ،وأنه عندما تكون هناك زايدة
ابعتبار وق��ت ال��دف��ع ف��إن الصفقة تدخل يف ال �راب .ه��ذا التصور ليس صحيحاً؛ ف��ال�زايدة
املأخوذة مقابل الدفع املؤجل تصبح راب فقط يف حال كان طرفَا البيع نقوداً ،ولكن إذا بيعت
السلعة مقابل النقود ،فللبائع -بعد حتديد الثمن -أن أيخذ يف احلسبان عدة عناصر ،ومن
بينها وقت الدفع .فقد يطلب البائع ،وهو املالك للسلعة اليت تعد املنفعة فيها أصيلة ،قد
ميلك مثناً أغلى ،وقد يوافق املشرتي أن يدفعه لعدة أسباب ،منها:
أ .أن يكون متجره أقرب إىل املشرتي الذي ال يريد الذهاب إىل السوق البعيدة.
ب .أن يكون البائع أميناً ابلنسبة للمشرتي أكثر من غريه ،ويثق به أكثر من غريه،
كونه يبيعه األشياء املطلوبة غري معيبة.
ت .أن البائع يعطيه األولوية يف السلع املطلوبة.
ث .أن جو املتجر أكثر نظافة وراحة من متاجر أخرى.
ج .أن البائع جمامل أكثر من غريه.
ح .تقوم هذه العوامل أو ما شاهبا بدور يف أخذ مثن أغلى من الزبون .وابلطريقة نفسها،
لو زاد البائع الثمن ألنه يسمح ابلدين لزبونه ،فإن ذلك ليس حمرماً يف الشريعة ،إذا
مل يكن هناك غش ،وقبِل املشرتي بذلك برضاه .أايًكان سبب الزايدة ،فإن الثمن
أبكمله هو مقابل السلعة وليس النقود .صحيح أن البائع عند زايدته مثن السلعة
قد أخذ يف احلسبان وقت الدفع ،ولكن حني يتم حتديد الثمن ،فإن الزايدة تعود
للسلعة وليس للوقت .لذلك فلو مل يدفع املشرتي يف الوقت احمل��دد ،فإن الثمن
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يبقى على حاله ،وال ميكن للبائع أبي حال من األحوال زايدته .فلو أن الزايدة
كانت مقابل الوقت لزاد الثمن كلما مسح البائع للمشرتي بوقت أطول.
وبطريقة أخرى ،حيث أمكن مبادلة النقود ابلنقود فقط ِمثاً مبثل ،كما بني سابقاً ،فإن
أي زايدة تؤخذ يف البيع َديناً (عند بيع النقود ابلنقود) فهي فقط مقابل الوقت ،ويف هذه
احلالة عندما يسمح الدائن للمدين مبزيد من الوقت ،فإنه يطالبه بزايدة على الثمن األصلي.
على العكس ،عند بيع السلعة ديناً ،ال يكون الوقت هو االعتبار الوحيد يف حتديد الثمن،
فتحديد الثمن يكون مقابل السلعة وليس مقابل الوقت ،إال أن الوقت قد يكون عنصراً
إضافياً يف حتديد مثن السلعة ،مثله مثل أي عنصر من العناصر اليت ذكرت سابقاً ،وحاملا
أيخذ هذا العنصر دوره ،يعود كل جزء من الثمن إىل السلعة.
ونتيجة هذه املناقشة ،عند مبادلة النقود ابلنقود ال يسمح ابلزايدة ،سواء يف البيع نقداً
أو ديناً ،ولكن عندما تباع السلعة مقابل النقود ،فقد يكون الثمن الذي اتفق عليه الطرفان
أغلى من سعر السوق يف كل من البيع نقداً أو ديناً .قد تكون مدة السداد عنصراً إضافياً
يف حتديد مثن السلعة ،وال ميكن هلا أن متثل العنصر الرئيس ،أو االعتبار الوحيد للزايدة
املستحقة عند مبادلة النقود ابلنقود.
ُجيمع على هذا املوقف أصحاب املذاهب األربعة يف الفقه اإلسامي ،وغالبية فقهاء
املسلمني .ويقولون :لو أن البائع حدد مثنني للسلعة ،واحداً للبيع ديناً ،واآلخر للبيع نقداً،
وك��ان مثن البيع ديناً أغلى من البيع نقداً ،جاز ذلك شرعاً ،بشرط وحيد ،وهو أنه عند
إبرام العقد ال بد من حتديد الثمنني ،لتجنب الغموض يف العقد .فمثاً ،يُسمح للبائع عند
يت السلعة نقداً فسعرها  100روبية ،وإذا اشرتيتها
املساومة أن يقول للمشرتي“ :إذا اشرت َ
ديناً لستة أشهر كان مثنها  110روبية” .ولكن جيب على املشرتي أن خيتار أحد اخليارين،
وينبغي أن يقول :إنه سيشرتيها ديناً مقابل  110روبية ،وبذلك يكون الثمن عند إبرام
()1
العقد معلوماً للطرفني
( )1ابن قدامة املقدسي  ،4:290والشوكاين يف املبسوط  ،13:8والدسوقي  ،3:58ومغين احملتاج .2:31
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إال أنه إذا مل يُعني أحد اخليارين بشكل خاص ،مل يصح البيع .وقد حيدث ذلك يف بيوع
التقسيط ،حيث توضع أسعار خمتلفة ألزمنة خمتلفة .يف تلك احلالة يضع البائع جدوالً من
األسعار حسب أوقات الدفع ،فمثاً  1000روبية ملدة ثاثة أشهر ،و 1100روبية لستة
أشهر ،و 1200لتسعة أشهر ،وهكذا .فعندما أيخذ املشرتي السلعة دون حتديد اخليار
ال��ذي سيأخذه ،متصوراً أنه سيدفع الثمن يف املستقبل حسب ما يتيسر له ،فهذا العقد
ابطل؛ ألنه مل حيدد وقت الدفع والثمن .ولكنه لو اختار أحد اخليارات بوضوح ،وقال مثاً
أبنه سيشرتي السلعة لستة أشهر ديناً بثمن  ،1100لصح البيع.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل نقطة أُخرى ،وهي أن املسموح به هو زايدة مثن السلعة عند
بيعها ديناً عن مثنها نقداً ،ولكن لو مت البيع نقداً ،واشرتط البائع أنه يف حال أتخر املشرتي
يف الدفع فسوف أيخذ  %10سنوايً غرامة أتخري أو راب ،فإن ذلك حمرم كلياً؛ ألن هذه
الزايدة ليست جزءًا من الثمن ،بل هي راب يؤخذ مقابل الدَّين.
والفرق العملي بني احلالتني ،أن املبلغ املضاف حني يكون جزءًا من الثمن ،قد يؤخذ
على أس��اس م��رة واح��دة فقط ،فلو استطاع املشرتي أن يدفع يف الوقت احمل��دد ،فا حيق
للبائع أن أيخ��ذ مبلغاً إضافياً م��رة اثنية .ويبقى الثمن على حاله دون أي��ة إضافة .وعلى
العكس فعندما ال يكون املبلغ املضاف جزءًا من الثمن ،فسوف يستمر يف الزايدة حسب
فرتة التأخر يف الدفع.

 Cاستخدام معدل الفائدة معيارااً ملعرفة مقدار نسبة الربح يف املراحبة
حتدد الكثري من املؤسسات املالية اليت متول ابملراحبة رحبها ،أو ال�زايدة على التكلفة،
ابستخدام معدل الفائدة املتداول غالباً ،والذي يطلق عليه اسم (اليبور  ) LIBORمعياراً،
(وهو سعر االقرتاض بني املصارف) .فمثاً ،إذا كان سعر اليبور  ،%6فإن املؤسسات املالية
حتدد رحبها يف عقد املراحبة بنسبة تساويه ،أو تزيد عليه .وقد يُنتقد هذ الفعل ،على أساس
أن الربح املعتمد على معدل الفائدة جيب أن يكون حمرماً كالفائدة عينها.
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ما من شك أن استخدام معدل الفائدة يف حتديد الربح احل��ال ال ميكن أن يكون
مرغوابً فيه؛ فهو ابلتأكيد جيعل الصفقة شبيهة ابلتمويل الربوي ،على األقل ظاهراً .وإذا
أخذان بعني االعتبار التحرمي الشديد للراب ،فإنه جيب جتنب حىت هذا املعيار ما أمكن .وال
ينبغي أن نتجاهل حقيقة أن أهم شرط لصحة املراحبة أن تكون بيعاً حقيقياً ،بكل عناصره
ونتائجه الضرورية .فإذا حققت املراحبة كل الشروط املذكورة سابقاً يف هذا الفصل ،فإن
استخدام معدل الفائدة مقياساً يف حتديد الربح ال جيعلها ابطلة أو حمرمة؛ ألن الصفقة
بعينها ال حتتوي على ال �راب ،رغ��م استخدام معدل الفائدة كمؤشر أو مقياس .ولتوضيح
َخ �وان ،وك��ان عمرو يتاجر ابلكحول
ذلك دعين أُعطيك هذا املثال :لو أن عمراً وزي��داً أ َ
احملرمة يف الشريعة .وألن زيداً شخص مسلم ملتزم ،فإنه يكره عمل عمرو ،وبدأ هو مبشروع
مشروابت غازية ،ويريد أن يكسب من عمله الربح نفسه الذي جينيه عمرو من عمله يف
الكحول ،لذلك قرر أن أيخذ من زابئنه النسبة نفسها من األرابح اليت أيخذها عمرو من
بيع الكحول .لذلك ،رب َط زي ٌد نسبة الربح بنسبة عمرو يف عمله احملرم .قد يتساءل املرء عن
مدى ماءمة هذا التصرف يف حتديد الربح ،ولكن ابلتأكيد ال ميكن ألحد أن يقول أبن
الربح الذي حققه يف الكسب احلال هو كسب حمرم ،فقط ألنه استخدم معدل الربح يف
العمل احملرم مقياساً لرحبه.
وحيث تتم امل�راحب��ة حسب امل�ب��ادئ اإلسامية ،وحتقق ال�ش��روط ال�ض��روري��ة ،ف��إن جمرد
حتديد ال�رب��ح كما حت��دد الفائدة أو ال �راب ال جيعلها حم��رم��ة .علماً أن��ه جي��ب على املصارف
واملؤسسات اإلسامية التخلص من ذلك يف أقرب وقت ممكن؛ وذلك لعدة أسباب ،أوالً:
ألهنا جتعل من نسبة الراب مثاالً للعمل احلال ،وهذا تصرف غري مرغوب فيه .واثنياً :ألهنا
ال تعكس النظرة األساسية لاقتصاد اإلسامي؛ كوهنا ال تؤثر على نظام التوزيع .لذلك
جيب على املصارف واملؤسسات اإلسامية أن جتتهد قدر اإلمكان يف إجياد مؤشر إسامي
يناسبها .وميكن لذلك أن يتم إبجياد سوق بني املصارف ،قائم على األُس��س اإلسامية،
عر إنشاء صندوق يستثمر أبدوات مستندة إىل أصول مثل املشاركة واإلجارة وغريها .فإذا
كانت غالبية أصول الصندوق على شكل موجودات مادية ،مثل عقار ،أو معدات مؤجرة،
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شرتى على أساس قيمة
أو أسهم يف مشروع ،فيمكن يف هذه احلالة ألسهمها أن تباع وتُ َ
امل��وج��ودات الصافية احمل��ددة بشكل دوري .قد تكون هذه األسهم قابلة للمساومة ،وقد
تستخدم للتمويل القصري األمد .كذلك ميكن للبنوك اليت متلك سيولة فائضة شراء األسهم
اليت حتتاجها ،وبيعها عند احلاجة للسيولة .وميكن بذلك إجياد سوق بني املصارف ،وقد
تستخدم قيمة هذه األسهم مؤشرا يف حتديد ربح املراحبة واإلجارة أيضاً.

 Cالوعد ابلشراء
هناك مسألة أخ��رى يف متويل امل�راحب��ة ،م��ا ت �زال خاضعة للنقاش ب��ني علماء الشريعة
املعاصرين ،وهي عدم قدرة املمول أو املصرف على إب�رام عقد بيع ،وذلك عندما يطلب
مر
الزبون منه التمويل ابملراحبة؛ ألن املصرف ال ميلك السلعة املطلوبة يف تلك املرحلة ،وكما ّ
سابقاً من أن الشخص ال يستطيع أن يبيع سلعة ال ميلكها ،وكذلك ال يستطيع أن يرم بيعاً
معلقاً .لذلك فإنه ملزم بشراء السلعة من املصدر ،وبعد ذلك يبيعها للزبون ،بعد حيازهتا
مادايً أو معنوايً .وإذا مل يكن الزبون ملزماً بشراء السلعة بعد أن اشرتاها املمول من املصدر،
فقد يكلفه ذلك مصاريف طائلة ،وقد ال يوجد طلب يف السوق على السلعة ،فيصعب
تصريفها ،ويف هذه احلالة قد يتحمل املمول خسائر فادحة.
وحل هذه املشكلة يف املراحبة يتمثل يف أن يُطلب من الزبون توقيع وعد بشراء السلعة
حاملا حيوزها املمول .وبدالً من جعله بيعاً مؤجاً ملزماً للطرفني ،يكون وعداً يلزم الزبون،
وال يلزم املمول .وكونه وعداً من طرف واحد ،ميكن متييزه عن العقد املؤجل امللزم للطرفني.
وقد يُعرتض على هذا احلل أبن الوعد األحادي خيلق التزاماً أخاقياً ،وال ميكن إنفاذه،
حسب الشريعة ،من احملاكم .ويقودان ذلك إىل السؤال اآليت :هل الوعد من جانب واحد
ملزم يف الشريعة؟ االنطباع األول هلذا السؤال أنه غري ملزم ،ولكن قبل أن نقبل هذا االنطباع
على عواهنه ،جيب علينا أن نتفحصه يف ضوء املصادر األصلية للشريعة.
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تُظهر الدراسة املتعمقة للنصوص املتعلقة بذلك يف كتب الفقه اإلسامي ،أن الفقهاء
اختلفوا يف املوضوع ،وميكن تلخيص آرائهم كما يلي:
 1يرى الكثري منهم أن االلتزام ابلوعد خلق حسن ،وينبغي على الواعد الوفاء به ،واخللف
ابلوعد خلق مذموم ،ولكنه ليس واجباً ،وال ملزماً يف احملاكم .وينسب هذا القول إىل
اإلمام أيب حنيفة ،واإلمام الشافعي ،واإلمام أمحد ،وبعض فقهاء املالكية ( .)1لكن كما
سيظهر الحقاً ،ال يتفق الكثري من فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية مع هذا الرأي.
 2يرى عدد من فقهاء املسلمني وجوب الوفاء ابلوعد أخاقيا وقانونياً .ويرون أن الوعد
ميكن إنفاذه من احملاكم .ويُنسب هذا الرأي لسمرة بن جندب ،الصحايب املعروف،
وعمر ب��ن عبد العزيز ،واحل�س��ن البصري ،وسعيد ب��ن األش��وع ،وإس�ح��ق ب��ن راه��وي��ه،
واإلمام البخاري( .)2ويؤيد ذلك أيضاً بعض فقهاء املالكية ،ويفضله ابن العريب ،وابن
الشاة ،وكذلك الغزايل الفقيه الشافعي املشهور ،ال��ذي يقول أبن الوعد ملزم إذا مت
()3
بصيغة قاطعة ،ويرى ذلك ابن شرمة
ويُنسب ال �رأي الثالث لبعض فقهاء املالكية ،الذين يقولون أبن الوعد يف األح�وال
العادية ليس ملزماً ،ولكن إذا تسبب الواعد للموعود ببعض النفقات ،أو قام جبهد أو التزام
()4
بناء على الوعد ،وجب على الواعد أن يفي بوعده ،وقد جتره على ذلك احملاكم
يزعم بعض الفقهاء املعاصرين ،أن الفقهاء الذين قبلوا اإلل�زام يف الوعد ،يرون ذلك
فقط يف اهلدااي من جانب واحد ،والدفعات الطوعية ،ومل يقبل أحد منهم الطبيعة اإللزامية
إلب�رام صفقة جتارية ،أو نقدية ،من جانب واح��د .قد ال تبدو هذه فكرة صحيحة؛ ألن
املالكية واحلنفية أابحوا البيع ابلوفاء ،بناء على الوعد امللزم .والبيع ابلوفاء هو نوع خاص
()1
()2
()3
()4

انظر عمدة القاري  ،12:121ومرقاة املفاتيح  ،4:653وأذكار النووي  ،282وفتح العلي املالك .1:254
انظر صحيح البخاري ،كتاب الشهادة ،حيث ينقل آراء كل هؤالء العلماء.
القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن  ،18:29وحاشية بن الشاط على فروق القرايف  ،4:24والغزايل ،إحياء
علوم الدين  ،3:133وابن حزم ،احمللى .8:28
الفروق للقرايف  ،4:25وفتح العلي املالك .1:254
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من البيع ،يتعهد فيه املشرتي للسلعة غري املنقولة ببيعها اثنية للبائع األول ،بعد أن يؤدي
ما عليه من الدين .وقد متت مناقشة مسألة البيع ابلوفاء بشكل مفصل يف الفصل األول،
عند شرح مفهوم متويل املنزل على أساس املشاركة املتناقصة .وخاصة املوضوع ،أن البائع
لو جعل إعادة الشراء شرطاً للبيع األصلي ،كان ذلك غري صحيح ،أما إذا مت العقد األصلي
بني األط�راف بشكل غري مشروط ،ووقَّ��ع البائع وع��داً منفصاً ومستقاً ،أبن يعيد شراء
السلعة املباعة ،كان الوعد ملزماً للواعد ،وانفذاً يف احملاكم ،وقد قال ابلطبيعة اإللزامية هلذا
()1
الوعد يف هذه احلالة املالكية واحلنفية.
ابلطبع ال يتعلق هذا الوعد ابهلدية ،بل هو وعد إبب�رام البيع يف املستقبل .وقد قبل
الفقهاء املالكية واحلنفية العقد على أن��ه ملزم ،وانف��ذ يف احمل��اك��م .ويتضح من ذل��ك ،أن
الفقهاء الذين يرون اإللزام يف الوعود ال حيصرون ذلك ابهلدااي فقط ،بل يرون أن املبدأ نفسه
يطبق على الوعود حني يتعهد الواعد إببرام عقد مع طرف آخر يف املستقبل.
يف احلقيقة ،إن القرآن الكرمي والسنة املطهرة واضحان جداً يف وجوب الوفاء ابلوعود؛
ففي القرآن الكرمي نقرأ قوله تعاىل﴿ :وأوف�وا ابلعهد إن الْ َع ْه َد كان َم ْسئُ ًوال﴾(.)17:34
وقال تعاىل﴿ :اي أَي�ُّها الَّ ِذين آمنوا ِمل ت� ُقولُو َن ما ال تفعلون َكب�ر م ْقتا ِعْن َد َِّ
الل أن ت�َُقولُوا َما َال
َُ َ ً
َ َ
َ َُ َ َ
ت�َْف َعلُو َن﴾( .)61:2،3يقول اإلمام أبو بكر اجلصاص« :تدل هذه اآلية من القرآن الكرمي،
()2
أن امل��رء إذا تعهد بفعل ش��يء ،س�واء كان عبادة أو معاملة ،وجب عليه اإليفاء ب��ه».
وي�ق��ول النيب ﷺ« :آي��ة املنافق ث��اث :إذا ح��دث ك��ذب ،وإذا وع��د أخ�ل��ف ،وإذا أومت��ن
خان” )3(.وهذا جمرد مثال ،وهناك عدد كبري من األحاديث النبوية اليت حتث على اإليفاء
ابلوعد ،وحترم بوضوح اخللف ابلوعد ،إال لسبب مبيح.
لذلك يتضح من هذه األوامر النبوية ،أن اإليفاء ابلوعد أمر واجب ،أما ابلنسبة إلنفاذ
الوعد يف احملاكم فهذا أمر يعتمد على طبيعة الوعد .ابلتأكيد هناك أن�واع من الوعود ال
( )1احلطاب ،حترير الكالم (بريوت .239 )1404
( )2اجلصاص ،أحكام القرآن.3:420 ،
( )3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان.
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ميكن إنفاذها يف احملاكم ،فمثاً يف اخلِطبة يعد الطرفان إبكمال الزواج ،وتبقى هذه الوعود
األخاقية غري ملزمة ،وال ميكن إنفاذها يف احملاكم .ولكن يف املعامات التجارية ،حيث
يتعهد أح��د الفريقني ببيع ش��يء أو شرائه من الطرف اآلخ��ر ال��ذي يتحمل ب��دوره بعض
التكاليف على هذا األس��اس ،ال يوجد سبب مرر لعدم تنفيذ هذا الوعد .لذلك ،وبناء
على أوامر واضحة يف اإلسام ،إذا اتفق الفريقان على لزوم الوعد للواعد ،لزم تنفيذ ذلك.
وال يتعلق هذا األمر ابملراحبة وحدها ،بل يشمل كل النشاطات التجارية اليت قد تتأثر بشكل
خطري ،إذا مل يتم االلتزام ابلوعود يف املعامات التجارية .فلو طلب شخص من اتجر أن
حيضر له بضاعة معينة ،ووع��ده أبن يشرتيها منه ،وبناء على ذل��ك ،ق��ام التاجر ابسترياد
السلعة من اخل��ارج ،وحتمل مصاريف كبرية ،فكيف يكون مباحاً لذلك الشخص الذي
طلب البضاعة أن يرفض شراءها؟ ال يوجد يف القرآن الكرمي ،وال يف السنة املطهرة ،أي نص
ِ
جعل مثل هذه الوعود ملزمة .وبناء على ذلك ،فقد قرر اجملمع الفقهي اإلسامي
مينع من ْ
جبدة أن جيعل الوعود يف املعامات التجارية ملزمة للواعد ابلشروط اآلتية:
أ .أن يكون وعداً من طرف واحد.
ب .أن يرتتب على الوعد بعض املسؤوليات.
ت .إذا كان الوعد بشراء شيء ما ،فإن البيع الفعلي جيب أن يتم يف الوقت احملدد
بتبادل اإلجياب والقبول ،وال جيب أن يؤخذ الوعد حبد ذاته على أنه بيع هنائي.
ث .إذا مل يف الواعد بوعده ،جتره احملكمة ،إما بشراء السلعة ،أو بدفع األضرار الواقعة
على البائع( .)1وتتضمن األضرار الواقعة اخلسارة املالية احلقيقية الواقعة عليه ،وال
تتضمن الفرص الضائعة.
بناء على ذلك ،جيوز للزبون أن يَعِ َد املمول بشراء السلعة بعد أن حيوزها املمول من
املصدر ،ويكون هذا الوعد ملزماً له ،وانفذاً يف احملاكم ابلطريقة املشروحة يف األعلى .وال
( )1القرار رقم  2و 3يف االجتماع اخلامس للمجمع الفقهي اخلامس املنعقد يف الكويت عام  1409للهجرة.
انظر جملة اجملمع رقم .2:1599 ،5

91 I

مقدمة يف التمويل اإلسالمي

يرقى الوعد لدرجة البيع احلقيقي؛ بل يبقى وع��داً ،وال يتم الوعد احلقيقي إال بعد حيازة
السلعة من املمول ،حيث جيب تبادل اإلجياب والقبول.

 Cتقدمي الضماانت لثمن املراحبة
األم��ر اآلخ��ر ال��ذي يتعلق ابلتمويل ابملراحبة ،هو أن الثمن فيها ميكن دفعه يف وقت
الحق ،ولذلك فرمبا يود املمول أو البائع التحقق من تسديد الثمن يف الوقت احملدد ،وهلذا
الغرض قد يطلب من الزبون تقدمي ضمان مناسب .وقد يكون هذا الضمان رهناً عقارايً،
أو إش��ارة حجز ،أو غ��ريه .لذلك ال بد من األخ��ذ يف احلسبان بعض القواعد األساسية
للضمان:
 1ميكن طلب الضمان عندما ينجم عن الصفقة أية مسؤولية ،أو َدين ،وال ميكن طلبه
يف حال عدم وجود أية مسؤولية أو دين .وكما أوضحنا سابقاً ،فإن إجراءات التمويل
ابملراحبة تتألف من عدة مراحل ،يف املراحل األوىل ال يتحمل الزبون أي َدين ،وتظهر
عاقة الدائن واملدين بعد أن يبيع املمول السلعة للزبون َديناً .لذلك فإن الطريقة املناسبة
لصفقة املراحبة ،تكون بطلب املمول ضماانً بعد أن يبيع السلعة فعاً للزبون ،ويصبح
الثمن َديناً عليه ،ألن الزبون يصبح يف هذه املرحلة مديناً .إال أنه يباح أيضاً للزبون أن
يقدم ضماانً يف املراحل األوىل ،ولكن بعد حتديد مثن املراحبة .ويف هذه احلالة يقع على
املمول مسؤولية هاك الضمان إذا حاز عليه قبل البيع .وجيب عليه إما دفع القيمة
السوقية للعني املرهونة ،وإلغاء املراحبة ،أو ميكن له بيع السلعة اليت طلبها الزبون ،مع
()1
خصم القيمة السوقية للعني املرهونة من مثن السلعة املباعة
 2جيوز أيضاً تقدمي السلعة املباعة للبائع ضماان ،حيث يرى بعض العلماء إمكانية ذلك
بعد أن يتسلم املشرتي السلعة ،وليس قبل ذلك ،أي بعد أن يتسلم املشرتي السلعة من
البائع مادايً أو معنوايً ،وبعدها يعطيه إايها على أهنا رهن ،وبذلك يتميز عقد الرهن من
( )1يكتب ابن جنيم :وإمنا يصح الرهن بدين ولو موعودااً . . .ولو أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا ،فهلك يف
يده قبل أن يقرضه ،هلك ابألقل من قيمته ،ومما مساه له من القرض (البحر الرائق ، 8:450طبعة مكة).
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البيع .وبعد دراسة النصوص الواردة خبصوص ذلك ،ميكن استنتاج أن الفقهاء األوائل
()1
قد جعلوا ذلك شرطاً للبيع نقداً فقط ،وليس للبيع ديناً.
لذلك فليس من الضروري أن يتسلم املشرتي السلعة قبل أن يسلمها على أهنا رهن
للبائع ،والشرط الوحيد هو وجوب حتديد الوقت الذي يبدأ منه اعتبار السلعة أو العقار
رهناً ،ألن السلعة من بداية ذلك الوقت ستكون عند البائع بصفة خمتلفة ،ولذلك جيب أن
متيز بشكل واضح .فمثاً لو ابع عمرو لزيد سيارة يف األول من كانون الثاين ب� 500.000
روبية ،على أن تُدفع يف األول من حزيران ،وطلب عمرو من زيد ضماانً يكفل الدفع يف
الوقت احملدد ،ومل يتسلم زيد السيارة بعد ،وعرض على عمرو أن حيتفظ ابلسيارة رهناً من
اليوم الثاين من كانون الثاين .فلو هلكت السيارة قبل الثاين من كانون الثاين فسخ البيع،
ولن يدفع زيد شيئاً .أما إذا هلكت السيارة بعد الثاين من كانون الثاين صح البيع ،وخضع
لألحكام اخلاصة هباك الرهن .ويرى الفقهاء احلنفية يف هذه احلالة أنه جيب على البائع أن
يتحمل خسارة السيارة أبقل السعرين :أي سعرها السوقي ،أو سعر البيع املتفق عليه .فلو
كان سعرها السوقي  ،450.000فله أن يطالب مبا تبقى من سعر البيع املتفق عليه ،أي
 50.000روبية ،أما إذا كان سعر السيارة يف السوق  500.000روبية أو أكثر ،فليس
له أخذ شيء من املشرتي .وهذا هو مذهب احلنفية ،أما الشافعية واحلنابلة فإهنم يرون أن
السيارة إذا هلكت إبمهال من اخلصم املرهتنة عنده ،وجب عليه حتمل اخلسارة بسعرها يف
السوق ،أما إذا هلكت دون تقصري ،مل يكن مسؤوالً عن ٍ
شيء ،ووجب على املشرتي حتمل
()2
اخلسارة ،ودفع كامل الثمن
ويتضح من املثال السابق ،أن حيازة عمرو للسيارة ابئعاً ،ختتلف عن حيازته هلا
مرهتناً ،من حيث اآلاثر والنتائج .لذلك ينبغي حتديد الوقت الذي يبدأ فيه حيازته
هلا كرهن بشكل واضح .وإال اختلطت املسميات ،وأدى ذلك إىل اخلاف ،وهو
ما جيعل الضمان ابطاً.
( )1توجد مناقشة هذا املوضوع يف الطبعة املنقحة لكتايب الصادر ابللغة العربية «حبوث يف قضااي فقهية معاصرة».
( )2انظر ابن قدامة ،املغين  ،4:442والغزايل ،الوسيط  ،3:509وابن عابدين ،رد احملتار .5:341
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 Cضمان املراحبة
ميكن أيضاً أن يطلب البائع يف عقد املراحبة التمويلية من املشرتي أو الزبون ضماانً
يقدمه طرف اثل��ث .ويف حال مل يتمكن املشرتي من دفع الثمن يف الوقت احمل��دد ،يلجأ
البائع إىل الكفيل الذي يكون مسؤوالً عن دفع الثمن الذي كفله .وأحكام الشريعة املتعلقة
ابلكفالة مشروحة بشكل كامل يف كتب الفقه اإلسامي ،إال أنين سأوضح نقطتني هامتني
يف سياق الصريفة اإلسامية.
يف األجواء التجارية املعاصرة ،ال يضمن الكفيل الدفع دون أن أيخذ رسوماً أو أجرة
من املدين األصلي .وهناك تقريباً إمج��اع يف كتب الفقه التقليدية على أن الكفالة عمل
طوعي ،وال ميكن أخذ األجرة عليها ،وكل ما ميكن للكفيل أخذه هو التكاليف احلقيقية
اليت يتحملها يف تقدمي الكفالة ،أما الكفالة حبد ذاهتا فيجب أن تكون جمانية دون مقابل.
والسبب يف حترمي ذلك ،أن الشخص الذي يقدم ماالً أو قرضا لشخص آخر ،ال ميكنه
أخذ أجرة على تقدمي قرض؛ ألنه بذلك يرتكب الراب أو الفائدة احملرمة .وجيب أن ينطبق
هذا التحرمي على الكفيل أكثر؛ ألنه ال يقدم ماالً؛ بل يتعهد بتقدمي مبلغ معني نيابة عن
املدين األصلي يف حال ختلف عن السداد .فإذا ُحرم على َمن قدم ماالً أن أيخذ أجراً،
ِ
مرا استدان
فكيف يباح ملن تعهد فقط ومل يدفع شيئاً يف احلقيقة أن أيخذ أجراً؟ لن ُقل إن َع ً
 100دوالر أمريكي من زيد ،الذي طلب منه بدوره أن يقدم كفياً ،فقال سعد لعمرو:
“أدفع لك  100دوالراً اآلن لزيد ،ولكن جيب عليك أن تدفع يل  110دوالراً مؤجاً”.
ابلطبع فإن الدوالرات العشرة املأخوذة من عمرو ليست مباحة؛ ألهنا راب .مث جاء عبيد إىل
عمرو وقال“ :أكفلك وتدفع يل عشرة دوالرات مقابل هذه اخلدمة” .فإذا مسحنا بتقاضي
عشرة دوالرات للكفالة ،فهذا يعين أن سعداً ال ميكنه أخذ عشرة دوالرات على الرغم من
حقيقة أنه دفع حقيقة املبلغ ،وعبيد يستطيع أخذ العشرة دوالرات مع أنه يف احلقيقة فقط
تعهد بدفع املبلغ يف حال ختلف عمرو عن الدفع .ويبدو هذا ظلماً واضحاً ،لذلك حرم
فقهاء املذاهب تقاضي األجرة على الكفالة ،حبيث يتساوى سعد وعبيد يف املثال السابق.
لكن ينظر بعض العلماء املعاصرين إىل املشكلة من زاوية خمتلفة ،فهم يشعرون أن الكفالة
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أصبحت أم �راً ض ��رورايً ،وخ��اص��ة يف التجارة العاملية ،حيث ال يعرف البائعون وامل�ش��رتون
بعضهم بعضاً ،وال يستطيع املشرتي دفع الثمن مباشرة عند إرسال البضائع .لذلك كان ال
بد من وجود وسيط يضمن الدفع ،ومن الصعب جداً إجياد كفاء يقدمون هذه اخلدمة
جماانً ابملبالغ املطلوبة .وجبانب ِ
أخذان بعني االعتبار كل هذه احلقائق ،فإن بعض العلماء يف
أوقاتنا يتبنون أسلواب آخر ،حيث يرون أن حترمي أخذ األجرة على الكفالة ال يعتمد على أي
أمر حمدد يف القرآن الكرمي ،أو سنة النيب الكرمي ﷺ ،بل هو فهم استنتجه الناس من حترمي
الراب؛ كونه أحد نتائجه اإلضافية.
ابإلضافة إىل أن الكفالة يف املاضي كانت بسيطة ،أما ابلنسبة للنشاطات التجارية
يف أايمنا ،فيحتاج الكفيل أحياانً لعدد من الدراسات ،والكثري من العمل اإلداري ،لذلك
يرون أن حترمي أخذ األجرة على الكفالة ينبغي أن يعاد النظر فيه من هذا املنظور .وحيتاج
موضوع أخذ األجرة على الكفالة املزيد من البحث واملناقشة أمام منتدى كبري من العلماء.
وحىت يصدر حكم حمدد من هكذا منتدى ،فإنه ال جيوز دفع أية أجرة ،أو تقاضيها ،من
أي مؤسسة متويلية إسامية .وعوضاً عن ذلك ،ميكنهم أخذ أو دفع األجرة لتغطية النفقات
املرتتبة على إجراءات إصدار الكفالة.

 Cغرامة التعثر
املسألة األخرى املتعلقة ابلتمويل ابملراحبة ،هي أنه لو ختلف الزبون عن الدفع يف الوقت
احملدد ،ال ميكن زايدة الثمن .أما يف القروض الربوية ،فإن القرض يزيد حسب مدة التأخري،
ولكن يف التمويل ابملراحبة ،عندما يتم حتديد الثمن ،ال ميكن زايدت��ه .وقد يستغل بعض
الزابئن السيئني هذا القيد أحياانً ،حيث يتعمدون عدم دفع الثمن يف الوقت احملدد ،ألهنم
يعلمون أنه لن يُفرض عليهم دفع مبلغ إضايف يف حال التخلف.
ال ينبغي أن تسبب هذه امليزة مشكلة كبرية يف بلد تعمل فيه كل املصارف واملؤسسات
املالية حسب املبادئ اإلسامية؛ ألنه ميكن للحكومة أو للبنك املركزي ،أن يطور نظاماً
يتم من خاله حرمان مثل هؤالء من احلصول على أي تسهيل من املؤسسات املالية .وقد
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يشكل هذا النظام رادع�اً ضد املتخلفني عمداً .أما يف البلدان اليت تعمل فيها املصارف
اإلسامية واملؤسسات التمويلية مبعزل عن أغلبية املؤسسات املالية اليت تعمل على أساس
الراب ،فا ميكن هلذا النظام أن ينجح ،ألن الزبون الذي حيرم من هذا التسهيل يف املصرف
اإلسامي ،ميكنه أن يذهب إىل املؤسسات التقليدية أو الربوية .وحلل هذه املشكلة اقرتح
بعض العلماء املعاصرين أن يفرض على الزابئن الذين يتخلفون عن الدفع بشكل متعمد
للمصرف اإلسامي تعويضاً عن اخلسائر اليت ميكن أن تقع نتيجة ختلفهم .واقرتحوا أن
يكون مبلغ التعويض مساوايً للربح الذي يدفعه املصرف للمودعني خال مدة التخلف.
لنقل مثا :إن املتخلف دفع الثمن متأخراً ثاثة أشهر عن التاريخ احملدد ،فإذا دفع املصرف
للمودعني ربح  ،%5فيجب على الزبون املتأخر أن يدفع  %5تعويضاً خلسارة املصرف.
ويوجب العلماء الذين اقرتحوا هذا احلل االلتزام ابلشروط اآلتية:
 1ينبغي أن يعطَى املتخلف مدة معقولة ،أقلها شهراً ،بعد حلول وقت الدفع ،ويرسل له
حتذير كل أسبوع ،أبنه جيب أن يدفع الثمن ،وإال سيفرض عليه دفع التعويض.
ٌ

 2أن يكون هناك دليل قاطع بعدم وج��ود عذر مرر للمتخلف .فإن كان ختلفه نتيجة
الفقر ،فا جيب عليه دفع أي تعويض؛ بل جيب أن يعطى مهلة حىت يتمكن من الدفع،
﴿وإِ ْن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة﴾(.)2:280
ألن القرآن الكرمي يقول بوضوحَ :
 3يباح التعويض فقط يف حال حقق احلساب االستثماري للبنك رحباً خال مدة التخلف،
فإن مل حيقق رحباً ،فا ينبغي مطالبة الزبون أبي تعويض.

ال يقبل معظم العلماء املعاصرين -مبن فيهم املؤلف -هذا التعويض ،ويرون أن هذا
االقرتاح ال يتوافق مع مبادئ الشريعة ،وال حيل مشكلة التخلف عن الدفع.
أوالً :إن أي مبلغ إضايف يؤخذ من املدين هو راب ،فقد اعتاد الناس يف اجلاهلية قبل
اإلسام ،أن أيخذوا مبلغاً إضافياً من املدين ،عندما يتخلف عن الدفع يف الوقت احملدد،
ويقولون :إما أن تَقضي أو أن ت��ريب .واالق �رتاح املذكور لدفع تعويض للمقرض أو الدائن
يشبه هذا املوقف.
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غري أنه ميكن القول أبن االقرتاح املذكور خيتلف عن فعل اجلاهلية ،ألنه يعطي املدين
مهلة مناسبة مدهتا شهر ،للتأكد من أن��ه يتأخر عن الدفع دون ع��ذر م��رر .وإلمكانية
إعفائه عن التعويض ،إذا تبني أن ختلفه انجم عن فقر أو ضيق حال .ولكن منهج التطبيق
العملي هلذا املبدأ جيعل من الصعب تطبيق هذه الشروط؛ فكل مدين ميكن أن يدَّعي أن
ختلفه حصل نتيجة ضائقة مالية وقت التسديد .كما أنه من الصعب على كل مؤسسة
مالية أن جتري حتقيقاً عن الوضع املايل لكل زبون ،وتتحقق فيما إذا كان قادراً على الدفع
أم ال .إن ما تفعله املصارف عادة ،هو أهنا تفرتض أن كل زبون قادر على الدفع ،إال إذا
أعلن اإلفاس ،أو عدم القدرة على الدفع .ويعين هذا ،أن هذه امليزة يتمتع هبا فقط الناس
املعسرون .واإلعسار أو اإلفاس ابلطبع ظاهرة اندرة ،ووضع اندر ،فحىت املصارف الربوية
ال ميكنها اسرتداد الفائدة من املقرتض يف تلك احلالة .لذلك فإن هذا االقرتاح ال يرتك أي
فرق عملي أو مهم بني التمويل الربوي ،والتمويل اإلسامي.
أما فيما يتعلق ابملهلة ،فإهنا ميزة تعطَى من املصارف التقليدية كذلك .مرة أخرى يف
التطبيق العملي ،يوجد فرق ملموس بني الفائدة وبني الدفعة املأخوذة تعويضاً ،ويستدل
على مشروعية أخذ التعويض أن النيب ﷺ قد أدان أتخري الدفع دون عذر مرر .يقول ﷺ
ِ
يف احلديث املشهورِ ِ ِ َُّ :
ض��هُ”( ،)1حيث أابح النيب ﷺ فرض
“يل الْ َواجد ُحي ُّل عُ ُقوب�َتَهُ َوع� ْ�ر َ
عقوبة على مثل ه��ذا الشخص .وق��د تتنوع العقوابت ،مبا يف ذل��ك ف��رض عقوبة نقدية.
أي احلقيقةَ القائلة أبنه حىت لو افرتضنا أن فرض الغرامة أو العقوبة املالية مباح
ويغفل هذا الر ُ
يف الشريعة( ،)2فإهنا تُفرض ِمن قِبل احملكمة ،وتدفع عادة إىل احلكومة ،وال يبيح أحد أن
يفرض غرامة على نفسه (وملصلحته) ،دون قرار من حمكمة خمتصة تبت يف األمر.

( )1صحيح البخاري ،حديث رقم  ،2400مع فتح الباري .5:62
( )2ال يبيح الكثري من أئمة املذاهب فرض الغرامة حىت من قِبل احملكمة ،ولكن بعضهم يبيحوهنا ،مثل اإلمامأ وأبو
يوسف ،وهذا هو رأي معظم الفقهاء املعاصرين.
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إض��اف��ة إىل ذل��ك ،فلو كانت ال�غ�رام��ة عقوبة م�ش��روع��ة ،لتم فرضها ح��ىت ول��و مل حيرز
احلساب االستثماري أي ربح خال تلك الفرتة؛ ألنه مت إثبات التقصري ،وال عاقة له بربح
احلساب االستثماري للمصرف.
يف احلقيقة ،إن اقرتاح التعويض املساوي لنسبة الربح يف احلساب االستثماري ،مبين
على مفهوم الفرصة الضائعة للنقود ،وه��ذا املفهوم غري وارد يف مبادئ الشريعة ،وال يقر
اإلسام ابلفرصة الضائعة للنقود؛
ألنه بعد إقصاء الراب من االقتصاد ،فا عائد حمدد على النقود ،فهو دائماً عرضة للربح
واخلسارة .فاملخاطرة خبسارة النقود هي اليت جتعله مستحقاً للربح .وهناك نقطة أُخرى جديرة
ابالهتمام ،وهي أن املتخلف عن دفع الدَّين يف أحسن أحواله هو مثل اللص أو الغاصب،
ولكن دراسة القواعد املتعلقة ابلسرقة أو الغصب ،تُظهر أن السارق خيضع لعقوبة قاسية
جداً ،وهي قطع يديه ،ولكنه ال يُطلب منه أبداً أن يدفع تعويضاً ملن سرق منه .ومثل ذلك
لو أن شخصاً غصب مال شخص آخر ،فإنه يعزر ،وما من فقيه مسلم قال بفرض غرامة
مالية عليه لتعويض املالك.
يرى اإلمام الشافعي أن الغاصب ألرض غريه ،وجب عليه دفع إجيار األرض حسب
()1
سعر السوق ،أما لو غصب ماالً ،فإنه يرد املبلغ نفسه دون زايدة.
تتعاضد كل هذه القواعد لترهن أن الشريعة اإلسامية ال تقر بقيمة الفرصة الضائعة
للنقود؛ ألنه كما بيَّنا سابقاً ،ال يوجد عائد حمدد ،وال قيمة له حبد ذاته.
وبناء على ما تقدم ،ال يقر معظم العلماء املعاصرين بفكرة أخذ تعويض ممن ختلف
عن الدفع .وقد نوقش املوضوع بشكل مفصل يف اجللسة السنوية جملمع الفقه اإلسامي يف
()2
جدة ،وقرر عدم مشروعية مثل هذا التعويض يف الشريعة.
( )1الشريازي ،املهذب .1:370
( )2القرار رقم  53اجللسة السنوية جملمع الفقه اإلسالمي يف جدة ،اجمللة رقم .1:447 ،6
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وياحظ اآلن
تدل هذه املناقشة على أن التعويض املقرتح غري مشروع يف الشريعة،
َ
أن هذا املقرتح ال حيل مشكلة التخلف عن الدفع مطلقاً؛ بل على العكس ،فقد يشجع
املدينني على التخلف كلما أرادوا ذل��ك .والسبب أن��ه حسب االق �رتاح فإنه يطلب من
املتخلف عن الدفع أن يدفع تعويضاً يساوي العائد ال��ذي حي��رزه املودعون لفرتة التخلف
نفسها .وواضح أن نسبة العائد الذي حيققه املودعون هو دائماً أقل من نسبة الربح الذي
يدفعه الزبون يف املراحبة ،لذلك فإن الزبون سيدفع بعد التخلف أقل بكثري من دفعه قبل
التخلف ،مما يعين أنه سيكون راغباً يف دفع هذا املبلغ ،وليس الثمن الذي سيستثمره بدالً
من ذلك يف مشروع أكثر رحب�اً .لن�َُقل مثا أبن نسبة الربح املتفق عليها يف املراحبة لستة
أشهر هي  %15سنوايً ،ونسبة الربح ابلنسبة للمودعني هي  %10سنوايً ،فهذا يعين أنه لو
أمسك الزبون مثن املراحبة بعد حلول الوقت احملدد ،واحتفظ به لستة أشهر أُخرى ،سيتوجب
عليه دفع تعويض بنسبة  ،%10وهو أقل بكثري من نسبة املراحبة األصلية ( ،)%15وبذلك
يتخلف عن الدفع ،ويتمتع بتسهيل آخر للستة أشهر القادمة بنسبة أقل .لذلك فإن هذا
االقرتاح ليس فقط خمال ًفا للشريعة؛ بل هو أيضاً قاصر عن حل مشكلة التخلف عن الدفع.

 Cاالقرتاح البديل
السؤال الذي يطرح نفسه :كيف حتل املؤسسات املالية مشكلة التخلف عن السداد؟
فإذا مل أيخذوا شيئاً ،فقد يكون ذلك دافعاً للسيئني من الناس كي يتخلفوا عن الدفع بشكل
دائم .واجلواب هلذا السؤال بيانه كاآليت :ذكران من قبل أن احلل احلقيقي هلذه املشكلة هو
تطوير نظام يعاقَب فيه املتخلفون حبرماهنم من التمتع ببعض التسهيات املالية يف املستقبل،
إال أنه كما بينَّا سابقاً ،ميكن لذلك أن يفيد عندما يكون النظام املصريف كله قائماً على
املبادئ اإلسامية ،أو أن تعطَى املصارف اإلسامية محاية كافية ضد املتخلفني عن الدفع.
لذلك ،وحىت أييت الوقت الذي يتحقق فيه هذا اهلدف ،فإننا قد حنتاج بدياً آخر.
هلذا الغرض ،اق��رتح البعض أن يتعهد الزبون عند إبرامه صفقة مراحبة ،أبنه يف حال
التخلف عن الدفع يف الوقت احملدد ،سيدفع مبلغاً حمدداً لصندوق خريي يديره املصرف،
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وجيب التأكيد على أن هذا املبلغ لن يشكل أي جزء من عائدات املصرف .كذلك ميكن
للمصرف أن خيصص صندوقاً خ��ريايً هل��ذا ال�غ��رض ،حبيث تستخدم كل مبالغ الصندوق
حصرايً لغرض خريي تقره الشريعة .وميكن للمصرف أيضاً أن يقدم للمحتاجني قروضاً
حسنةً من هذا الصندوق اخلريي .ويعتمد هذا املقرتح على فتوى بعض فقهاء املالكية ،تنص
على حترمي الشريعة مطالبة املدين بدفع مبلغ إضايف يف حال ختلف عن الدفع؛ ألن ذلك
يصبح كأخذ الراب ،ولكن من أجل أن نضمن دفع املدين يف الوقت احملدد ،فيمكن له أن
يتعهد بدفع مبلغ معني جلهة خريية ،يف حال ختلف عن الدفع يف الوقت احملدد .وهذا يف
احلقيقة نوع من اليمني والتعهد الذي هو إلزام شخصي ،لكيا يتخلف اإلنسان عن الدفع.
وعادة يكون التعهد التزاماً أخاقياً أو دينياً ،وهو غري ملزم أمام احملاكم .إال أن بعض فقهاء
املالكية يبيحون جعله ملزماً)1(.وال يوجد شيء يف القرآن الكرمي ،أو السنة النبوية ،حيرم جعله
ملزماً أمام احملاكم .لذلك يف حاالت الضرورة ميكن العمل هبذا الرأي .ولكن عند تطبيق
هذا املقرتح ال بد من أخذ النقاط اآلتية يف احلسبان:
 1اهلدف من وراء هذا املقرتح ،هو الضغط على املدين كي يدفع مستحقاته يف الوقت
احملدد ،وليس لزايدة دخل الدائن أو املمول ،أو تعويضه عن الفرصة الضائعة .لذلك
جيب التأكد من أن هذه الغرامة ال تشكل جزءًا من دخل املصرف يف أي حال من
األحوال ،أو استخدامها لدفع ضرائب أو تسديد التزامات على املصرف.
 2مبا أن املمول ال يستحق مبلغ الغرامة دخاً له ،بل يذهب جلهة خريية ،فيمكن أن يكون
أي مبلغ يتعهد املدين بدفعه مبلغاً طوعياً ،وكذلك ميكن حتديده على أس��اس نسبة
مئوية سنوايً .لذلك ميكن أن يستخدم مبلغ الغرامة رادعاً حقيقياً ضد أي ختلف ،وذلك
خباف املقرتح السابق للتعويض املطروح سابقاً ،الذي قد يشجع التخلف عن الدفع.
 3مبا أن الغرامة اليت يتعهد هبا املدين هي ابألصل تعهد خطي ،وليس غرامة من املمول،
لذا ينبغي أن تعكس االتفاقية هذا املبدأ .لذلك ينبغي أن يكون نص الغرامة على
النحو اآليت :يتعهد املدين أن��ه إذا ختلف عن دف��ع مستحقاته حتت ه��ذه االتفاقية،
( )1احلطاب ،حترير الكالم (بريوت  1404هجري) .176

I 100

الـمرابــحـــــــة

فسوف يدفع حلساب كذا ،أو صندوق كذا اخلريي الذي يديره املصرف ،أو املمول،
مبلغًا حيسب على أساس نسبة كذا  ،%لكل يوم يتخلف فيه عن الدفع ،إال إذا كان
ختلفه عن الدفع بسبب فقر أو شيء خارج عن إرادته.
 4وك��ون��ه تعهد بعمل خ��ريي ،ف��إن األص��ل أن يباح للزبون أن يعطي املبلغ احمل��دد ألي
جهة خريية خيتارها ،ولكن من أجل التأكد من التزامه ابلدفع ،خيصص هلذا الغرض
الصندوق ،أو احلساب اخلريي الذي يديره املصرف أو املمول .وال خيالف هذا التعهد
احمل��دد أايً من مبادئ الشريعة .لكن من ال�ض��روري أن خيصص املصرف أو املؤسسة
التمويلية صندوقاً منفصاً ،أو على األق��ل حساابً منفصاً هل��ذا ال�غ��رض .وجي��ب أن
تصرف كل املبالغ املودعة يف ذلك احلساب إىل جهات خريية معروفة للزبون أو املدين.
ومن اجلدير ابلذكر أن هذا املقرتح يطبق بنجاح يف عدد كبري من املؤسسات التمويلية
اإلسامية

 Cال جيوز التدوير يف املراحبة
هناك حكم آخر جيب تذكره وااللتزام به جيداً ،وهو أن صفقة املراحبة ال ميكن تدويرها
فرتة إضافية .ففي التمويل الربوي ،إذا مل يتمكن الزبون من الدفع يف الوقت احمل��دد ألي
سبب ،يُطلب من املصرف متديد الصفقة فرتة أخرى ،ويف حال وافق املصرف على طلبه،
يتم تدوير الصفقة على الشروط املتفق عليها من الطرفني يف ذلك الوقت ،وتطبق نسبة
الفائدة اجلديدة على املدة اجلديدة ،وهذا يعين يف الواقع أنه قد مت تقدمي ٍ
قرض آخر ابملبلغ
نفسه للمستقرض.
لقد أساء بعض املصارف أو املؤسسات التمويلية اإلسامية فهم عقد املراحبة ،واعتروه
جمرد وسيلة للتمويل مشاهبة للقرض الربوي .لذلك بدؤوا ابستخدام التدوير يف املراحبة ،فإذا
دوروه��ا ،وم��ددوا مدة الدفع
طلب الزبون منهم أن مي��ددوا اتري��خ حلول الدفع يف املراحبةّ ،
إبضافة مبلغ أيخذونه من الزبون ،وذلك يعين عملياً أن عقد مراحبة جديد قد مت على السلعة
نفسها ،وهذا التصرف خمالف متاماً ملبادئ الشريعة.
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ينبغي استيعاب حقيقة أن املراحبة ليست قرضاً؛ بل هي بيع سلعة ،يكون فيها الثمن
مؤجاً لوقت حمدد .وحني يتم بيع السلعة ،تنتقل ملكيتها إىل الزبون ،ومل تعد ملكاً للبائع.
وكل ما يستطيع البائع املطالبة به هو الثمن املتفق عليه ،الذي أصبح ديناً واجب الدفع
على املشرتي .لذلك ال جمال إلب�رام بيع آخر على السلعة نفسها بني األط�راف نفسها.
وببساطة ،فإن التدوير يف املراحبة هو جمرد راب ،ألنه اتفاق على دفع مبلغ إضايف على َدين
انجم عن بيع املراحبة.

 Cاإلبراء عند الدفع املبكر
أحياانً يريد الزبون دفع املبلغ قبل الوقت احملدد ،ويف هذه احلالة يريد أن حيصل على
حسم على الثمن املؤجل املتفق عليه .فهل يباح إعطاؤه حسماً عند الدفع املبكر؟ انقش
فقهاء املذاهب هذه املسألة ابلتفصيل ،وتُعرف هذه القضية يف كتب الشريعة اإلسامية ب�
وتعج ْل» .ويبيح بعض فقهاء املذاهب هذه االتفاقية ،ولكن غالبية فقهاء املسلمني
«ض ْع َّ
َ
()1
مبن فيهم أصحاب املذاهب األربعة -ال يبيحون ذلك إذا كان احلسم شرطاً للدفع املبكر.تعتمد وجهة نظر املبيحني لإلبراء ،على احلديث الذي روي عن عبد هللا بن عباس أنه
قال عندما طرد يهود بنو النضري من املدينة (بسبب مؤامرهتم) ،وجاء بعض الناس إىل النيب
 ،وقالوا :لقد أمرهتم أن خيرجوا ،ولكن بعض الناس مدينون هلم ببعض الديون اليت مل حيل
()2
أجلها بعد ،عندها قال النيب ﷺ (لليهود الدائنني)" :ضعوا وتعجلوا".
ال يقبل غالبية فقهاء املسلمني هذا احلديث؛ ألنه غري صحيح .حىت اإلمام البيهقي
الذي روى احلديث يف كتابه ،أقر أبن هذا احلديث ضعيف الرواية .وحىت لو صح احلديث،
فإن إخراج بين النضري كان يف السنة الثانية للهجرة ،حيث مل يكن الراب حمرماً بعد ،وقد ذكر
الواقدي أن بين النضري كانوا يقرضون ابلراب ،لذلك فاإلجراء الذي قام به النيب ﷺ هو أن
( )1ابن قدامة ،املغين  ،4:174-75وملناقشة املوضوع بشكل كامل انظر كتايب الصادر ابللغة العربية بعنوان
«حبوث يف قضااي فقهية معاصرة « .25
( )2البيهقي ،السنن الكربى.6:28 ،
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يتنازل الدائنون عن الراب ،مقابل دفع املدينني املبلغ األصلي ًّ
حاال .وروى الواقدي أن سام
بن أيب حقيق ،أقرض أسيد بن حضري مثانني ديناراً ،على أن يدفعها بعد سنة بزايدة أربعني
ديناراً .لذلك كان على أسيد أن يدفع مائة وعشرين ديناراً بعد سنة .وبعد اإلجراء الذي
()1
قال به النيب ﷺ دفع أسيد املبلغ األصلي مثانني ديناراً ،وتنازل سام عن الباقي
هلذه األسباب يرى معظم الفقهاء أنه ال جيوز تقدمي الدفعات املؤجلة ،إذا كانت مشروطة
()2
حبس ٍم على املبلغ األصلي ،وقد تبىن جممع الفقه اإلسامي هذا الرأي يف جلسته السنوية
ويعين هذا أنه يف عقود املراحبة اليت يعقدها املصرف اإلسامي ،أو املؤسسة التمويلية،
ال ميكن أن يدرج يف االتفاقية شرط اخلصم .أما لو أعطى املصرف أو املؤسسة التمويلية
حسماً من تلقاء نفسه ،فا مانع من ذلك؛ خاصة عندما يكون الزبون حمتاجاً .فمثاً ،لو
اشرتى مزارعٌ فقري جراراً ،أو أداة زراعية على أساس املراحبة ،فينبغي على املصرف أن يعطيه
حسماً بشكل طوعي.

 Cحساب التكلفة يف عقد املراحبة
ذكران أن عقد املراحبة هو بيع إبضافة (ربح حمدد) على التكلفة ،لذلك ميكن إبرامها
حتملها يف حيازة السلعة اليت
فقط عندما ميكن للبائع أن يتأكد من التكلفة احلقيقية اليت َّ
يريد بيعها .أما إذا مل يتأكد من التكلفة احلقيقية ،فا ميكن إبرام املراحبة ،ويف هذه احلالة،
ميكن إبرام العقد على أساس املساومة ،أي البيع دون اإلشارة إىل التكلفة.
يقودان هذا املبدأ إىل حكم آخر ،وهو أن عقد املراحبة جيب أن يكون ابلعملة نفسها
اليت اشرتى هبا املشرتي السلعة من املصدر الرئيس .فلو اشرتاها البائع ابلروبية ،فيجب أن
يتم البيع الاحق للمشرتي األخري ابلروبية أيضاً .ولو مت العقد األول ابلدوالر األمريكي،
فيجب أن يكون مثن املراحبة ابلدوالر األمريكي أيضاً ،حبيث يتم حتديد التكلفة بدقة.
( )1الواقدي ،املغازي .1:374
( )2القرار رقم  66اجللسة السادسة جملمع الفقه اإلسالمي ،جدة ،اجمللد رقم .2:217 ،7

103 I

مقدمة يف التمويل اإلسالمي

إال أن��ه ابلنسبة للتجارة العاملية ق��د يكون م��ن الصعب جعل ك��ا العقدين ابلعملة
نفسها ،ف��إذا مت اس�ت�رياد السلعة امل �راد بيعها للزبون م��ن بلد أج�ن��يب ،وامل�ش��رتي األخ��ري يف
ابكستان مثاً ،فإن مثن البيع األصلي جيب أن يدفع ابلعملة األجنبية ،ومثن البيع الثاين
سوف حيدد ابلروبية الباكستانية.
وقد يعا َل هذا الوضع حبالني ،أوالً :إذا واف��ق املشرتي النهائي ،وإذا مسحت قوانني
البلد ،فيمكن يف هذه احلالة أن يتم حتديد الثمن يف البيع الثاين ابلدوالر.
اثنياً :إذا اشرتى البائع السلعة بتحويل الروبية إىل دوالر ،فيمكن اعتبار املبلغ الذي
دفعه البائع يف حتويل الروبية إىل دوالر سعر التكلفة ،وميكن أن يضاف إليه ربح املراحبة.
يف بعض احلاالت يشرتي املصرف السلعة من اخلارج ،بسعر يُدفع بعد ثاثة أشهر،
أو بتقسيط خمتلف ،ويبيع السلعة لزبونه قبل أن يدفع الثمن كاماً للمورد ،ومبا أنه يدفع
الثمن ابل��دوالر فإن مقابله من الروبية غري معروف يف وقت بيع السلعة للزبون ،وبسبب
تقلبات سعر الدوالر ابلروبية ،فقد يتحتم على املصرف أن يدفع أكثر مما توقع وقت إبرام
عقد املراحبة .فمثاً لو كان سعر صرف الدوالر عند إبرام املراحبة  40روبية للدوالر الواحد،
ومت تسوية مثن املراحبة على هذا األس��اس ،ولكن عندما دفع املصرف الثمن للمورد ارتفع
سعر الصرف إىل  41روبية للدوالر .فهذا يعين أن التكلفة زادت على املصرف ب� ،%2.5
وملواجهة هذه املخاطرة ،تضع بعض املؤسسات املالية شرطاً يف عقد املراحبة ،وهو أنه يف
حال وقوع هذه التقلبات يف سعر الصرف جيب على الزبون حتمل هذه الزايدة .وعند فقهاء
املذاهب اإلسامية فإن املراحبة اليت تتم على هذا الشرط غري جائزة؛ ألهنا تؤدي إىل اجلهالة
يف الثمن وقت البيع .وتستمر هذه اجلهالة حىت بعد ثاثة أشهر عندما يدفع املشرتي الثمن
للمورد .وجتعل مثل هذه اجلهالة العقد ابطاً ،لذلك ،يف مثل هذه احلاالت تكون اخليارات
اآلتية متاحة للمصرف:
 1ينبغي أن يشرتي املصرف السلعة على أساس رسالة الضمان عند الرؤية ،وينبغي على
املصرف أن يدفع الثمن للمورد قبل أن يرم البيع مع الزبون .ويف هذه احلالة لن يكون
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هناك مشكلة تقلب سعر الصرف ،وميكن حتديد سعر املراحبة على أساس سعر السوق
للدوالر يف التاريخ الذي يدفع فيه املصرف الثمن للمورد.
 2حيدد املصرف سعر املراحبة ابلدوالر األمريكي بدال من الروبية الباكستانية ،حيث يدفع
الزبون مثن املراحبة املؤجل ابلدوالر؛ ويف هذه احلالة حيق للمصرف استام الثمن ابلدوالر
من الزبون ،ويتحمل املشرتي خماطر تقلب سعر صرف الدوالر.
 3بدالً من املراحبة ،ميكن أن تتم الصفقة على أساس املساومة (وهو البيع دون اإلشارة إىل
تكلفة البائع) وميكن أن حيدد الثمن حبيث يغطي تقلب سعر الصرف املتوقع.

 Cالسلع املعقود عليها يف املراحبة
ميكن لكل السلع اليت جيوز بيعها بربح أن تكون حمل العقد يف املراحبة ،ألن املراحبة نوع
خاص من البيع .لذلك ميكن ألسهم شركة مباحة ،أن تباع وتشرتى على أساس املراحبة.
فحسب املبادئ اإلسامية ،متثل أسهم الشركة ملكية احلامل لألسهم ،مبا يناسبها من أصول
الشركة .فإذا أمكن بيع أصول الشركة بربح ،أمكن كذلك بيع أسهمها مراحبة .ولكن البد
من أن حيقق العقد كل الشروط األساسية املذكورة آنفاً لصحة عقد املراحبة .لذلك جيب
على البائع أوالً أن حيوز األسهم بكامل احلقوق والواجبات ،وبعدها يبيعها للزبون ،وال جيوز
مطلقاً إعادة شراء األسهم أو بيعها قبل حيازهتا.
يف املقابل ،ال جيوز عقد املراحبة على أشياء ال جيوز بيعها .فمثاً ال جتوز املراحبة يف
مبادلة العمات ،ألنه جيب أن تكون يداً بيد ،وإذا كانت مؤجلة ،وجب أن تكون بسعر
السوق املتداول يف يوم العقد .وكذلك احلكم ابلنسبة لألوراق املالية اليت متثل ديناً مستحقا
للبائع ،فا جيوز بيعها أو شراؤها إال بقيمتها االمسية ،فا ميكن عقد املراحبة على مثل هذه
األوراق .كذلك ال ميكن املساومة على األوراق اليت ختول حاملها احلصول على أي مبالغ
حمددة من املال من اجلهة املصدرة لألسهم .والطريقة الوحيدة لبيعها تتمثل ببيعها بقيمتها
االمسية ،وال ميكن بيعها على أساس املراحبة.
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 Cإعادة جدولة الدفعات يف املراحبة
يف حال َّ
تعذر على املشرتي أو الزبون يف عقد املراحبة دفع التزاماته يف املواعيد املتفق
عليها يف اتفاقية املراحبة ،يُطلب من البائع أو املصرف أحياانً إعادة جدولة األقساط .ففي
امل�ص��ارف التقليدية ،يتم إع��ادة ج��دول��ة ال��دي��ون على أس��اس الفائدة املضافة ،وه��ذا ليس
ممكناً يف دفعات املراحبة ،فإذا أُعيد جدولة الدفعات فا جيوز املطالبة مببالغ إضافية إلعادة
اجلدولة ،بل يبقى مثن املراحبة على حاله ابلعملة نفسها.
تقرتح بعض املصارف اإلسامية إع��ادة جدولة مثن املراحبة ،بعملة صعبة خمتلفة عن
العملة اليت مت هبا البيع األصلي .واهلدف من هذا املقرتح هو تعويض املصرف ،وذلك من
خال ارتفاع قيمة العملة الصعبة .ومبا أن هذه املنفعة املقرتحة ستتحقق من خال إعادة
اجلدولة ،فا جيوز ذل��ك .جيب أن تتم إع��ادة اجلدولة على أس��اس املبلغ األصلي ابلعملة
نفسها .وعلى أية حال ،ميكن للمشرتي وقت الدفع أن يدفع برضى البائع بعملة خمتلفة،
على أساس سعر الصرف ليوم الدفع ،وليس سعر الصرف يف يوم العقد.

 Cتصكيك املراحبة
املراحبة عقد ال ميكن حتويله إىل أوراق مالية قابلة للمساومة ،أو البيع ،أو الشراء يف
سوق األوراق املالية .والسبب واضح ،وهو أنه حني يوقع املشرتي أو الزبون يف عقد املراحبة
على وثيقة تثبت مديونيته جتاه البائع أو املمول ،فإن هذه الوثيقة متثل َديناً نقدايً مستحقاً
عليه .وبعبارة أُخرى ،ألهنا متثل ماالً مستحقاً عليه .وقد شرحنا سابقاً ،أنه عند مبادلة مال
مبال ابلعملة نفسها ،يتوجب املبادلة ابلقيمة االمسية ،فا ميكن بيعها أو شراؤها بسعر أقل
أو أكثر .لذلك فإن األوراق اليت متثل التزاماً مالياً انجتاً عن عقد املراحبة ،ال ميكن أن تشكل
وثيقة للتداول .وإذا مت تبادل مثل هذه الورقة وجب أن تكون ابلقيمة االمسية .وأما إذا كان
هناك حمفظة تتألف من عدة عقود ،مثل املشاركة واإلجارة واملراحبة ،فعندها ميكن أن يتم
إصدار أوراق مالية قابلة للتداول من هذه احملفظة ،وخيضع ذلك لشروط معينة ،نوقشت
بشكل مفصل يف فصل «صناديق االستثمار اإلسامية».
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 Cبعض األخطاء األساسية يف التمويل ابملراحبة
بعد شرح مفهوم املراحبة والقضااي املتعلقة به ،سيكون من املناسب تسليط الضوء على
بعض األخطاء األساسية ،اليت غالباً ما تقع فيها املؤسسات املالية يف تطبيقها هلذا املفهوم.
 1أول خطأ يف امل�راحب��ة وأك�ث��ره��ا وض��وح�اً ،ه��و اف �رتاض أن امل�راحب��ة وسيلة شاملة ،ميكن
استخدامها لكل نوع من أن�واع التمويل ال��ذي تقدمه املصارف الربوية ،واملؤسسات
املالية األخرى .ومبوجب هذا التصور اخلاطئ ،فقد ُوجدت بعض املؤسسات املالية اليت
تستخدم املراحبة يف متويل النفقات اإلضافية للشركة ،مثل دفع الرواتب للموظفني ،ودفع
فواتري الكهرابء ،وتسوية الديون املستحقة ألطراف أخرى .وهذا املبدأ مرفوض متاماً؛
ألن املراحبة تُستخدم فقط عندما يريد الزبون شراء سلعة معينة ،وإذا كان هناك حاجة
لتمويل أشياء أخرى ،فا ميكن استخدام املراحبة ،بل ميكن استخدام أساليب أخرى
للتمويل ،مثل املشاركة واإلجارة وغريها ،حسب طبيعة املتطلبات.
 2يف بعض احلاالت ،يوقع الزابئن واثئق املراحبة فقط للحصول على التمويل ،وال يقصدون
استخدام هذه األموال لشراء سلعة معينة ،بل يريدون فقط األموال ألغراض غري حمددة.
ولكي حيققوا شروط الواثئق ،يسمون سلعة ومهية ،وبعد تلقي األم�وال ،يستخدموهنا
لألغراض ال��يت يرغبون هب��ا .وم��ن الواضح أن ه��ذا العقد هو عقد ومه��ي ،وجي��ب على
املمولني اإلساميني التنبه لذلك .وتكمن مهمتهم يف التأكد من أن الزبون يريد حقاً
شراء سلعة ميكن فيها استخدام املراحبة .وجيب على اجلهات اليت تصدق على هذه
اخلدمة للزبون التأكد من ذلك .ومن مث جيب اختاذ كل اخلطوات الضرورية للتأكد من
أن الصفقة حقيقية .مثاً:
للمورد.
أ .بدالً من إعطاء األموال للزبون ،ينبغي دفع مثن الشراء مباشرة ّ
ب .إذا ك��ان من ال�ض��روري االعتماد على ال�زب��ون لشراء السعلة نيابة عن املصرف،
فيجب عليه أن يثبت العقد ابلفاتورة ،أو ماشاهبها من الواثئق املقدمة للممول.
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ت .عندما ال ميكن تطبيق أي من اخليارين السابقني ،جيب على املؤسسة املمولة القيام
ابلتحقق املباشر من السلع املشرتاة.
على أي��ة ح��ال جي��ب على امل��ؤس�س��ات املالية اإلس��ام�ي��ة التأكد م��ن أن عقد املراحبة
حقيقي وواقعي ،وليس متويهاً للقرض الربوي.
�ورد ،ويُرتكب هذا اخلطأ
 .1يف بعض احل��االت يتم بيع السلع للزبون قبل أن حيوزها امل� ّ
بشكل خاص يف العقود اليت يتم فيها توقيع مجيع واثئق املراحبة يف وقت واحد ،دون
األخذ يف احلسبان اخلطوات املتعددة للمراحبة .ومتلك بعض املؤسسات املالية اتفاقية
مراحبة واحدة ،يتم توقيعها عند دفع املال ،أو يف بعض األحيان عند املوافقة على طلب
التمويل ،ويعد ذلك خمالفاً ملبادئ املراحبة .وقد بيّنا سابقاً أن اتفاقية املراحبة اليت تطبقها
املصارف ،هي جمموعة من العقود ،يتم إبرامها الواحد تلو اآلخر ،كلٌّ يف مرحلته .وقد
شرحت ه��ذه امل�راح��ل بشكل مفصل عند مناقشة مبدأ التمويل ابمل�راحب��ة .وم��ن دون
مراعاة هذه السمة لعقد املراحبة ،فإن الصفقة ستتحول إىل قرض ربوي ،ال جيوز شرعاً
فقط مبجرد تغيري التسمية .جيب على ممثلي اهليئات الشرعية للمصارف اإلسامية،
التدقيق على معامات املصرف ،ومطابقتها للشريعة ،والتأكد من تطبيق كل هذه
املراحل ،وإبرام كل عقد يف وقته الصحيح.
 .2غالباً ما يتم اللجوء إىل إبرام عقود السلع العاملية من أجل إدارة السيولة ،حيث تشعر
بعض املصارف اإلسامية إبمكانية استخدام املراحبة بسهولة للدخول يف هذه العقود،
كوهنا أصوالً حقيقية ،ويدخلون يف هذا اجملال ،غري مدركني حلقيقة أن عمليات عقود
السلع كما هي شائعة يف األسواق العاملية ال تتفق مع مبادئ الشريعة .ويف كثري من
عقودا ومهية ،ال يتم فيها القبض والتسليم .ويف بعض احلاالت ،يكون
احلاالت ،تكون ً
هناك سلع حقيقية ،ولكنها ختضع للبيوع اآلجلة ،أو البيوع القصرية ،وهي غري جائزة
�ال ،فإنه جيب
يف الشريعة .وح��ىت لو كانت املعامات مقيدة ابلبيع العاجل ،أو احل� ّ
صياغتها على أساس مبادئ الشريعة ،من أجل حتقيق كل الشروط الضرورية املذكورة
يف هذا الكتاب.
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 .3ياحظ أيضاً ،قيام بعض املؤسسات املالية إبب�رام املراحبة على سلع قد اشرتاها زابئنهم
مسبقاً من طرف اثلث ،وهو عمل غري جائز يف الشريعة .فحاملا يشرتي الزبون السلعة
بنفسه ،ال ميكن شراؤها مرة اثنية من امل��ورد نفسه .وأم��ا إذا اشرتاها املصرف من الزبون
نفسه ،وابعها له ،تُسمى هذه الصفقه ابلشراء املعكوس ،وهو غري جائز شرعاً ،وخاصة يف
املراحبة .ويف احلقيقة ،إذا اشرتى الزبون سلعة ،وطلب من املصرف التمويل ،سواء من أجل
تسوية ذمته جتاه املورد ،أو الستخدامه ألغراض أخرى ،فا يستطيع املصرف اإلسامي
يف كلتا احلالتني متويله ابملراحبة ،فاملراحبة تستخدم فقط للسلع اليت مل يشرتها الزبون بعد.

 Cاخلالصة
من املناقشة السابقة ملختلف نواحي التمويل ابملراحبة ،ميكن تلخيص النتائج اآلتية اليت
وضعت على شكل نقاط رئيسة كي يسهل تذكرها:
 1املراحبة ليست أداة للتمويل يف األص��ل؛ بل هي بيع على أساس التكلفة إبضافة ربح
حمدد .وبعد إضافة مبدأ الدفع املؤجل ،أصبحت املراحبة تُستخدم وسيلة للتمويل فقط
يف احلاالت اليت يريد فيها الزبون شراء سلعة حمددة .لذلك ال ينبغي أخذ املراحبة منوذجاً
للتمويل اإلسامي ،وال أدا ًة عامليةً لكل أنواع التمويل .إمنا جيب أخذها أداة مرحلية
وانتقالية حنو نظام إسامي للتمويل قائم على املشاركة واملضاربة.
 .2جيب على اجلهات اليت تعقد املراحبة ،التأكد من أن الزبون يريد حقاً شراء السلع ،وأهنا
املقصودة من املراحبة ،وال ينبغي أن تؤخذ على أهنا جمرد ورقة ليس هلا أساس حقيقي.
 3ال ميكن إبرام املراحبة لدفع النفقات العامة ،كدفع الفواتري ،وتسوية ديون الزبون ،وكذلك
ال جيوز استخدام املراحبة لشراء العمات.
 4أهم شرط لصحة املراحبة ،أن تدخل السلعة يف ملكية املمول وحيازته املادية قبل أن
يبيعها للزبون على أساس املراحبة .وجيب أن يكون هناك وقت تقع فيه السلعة حتت
مسؤولية املمول .فمن دون حيازة السلعة وامتاكها ،وحتمل مسؤوليتها ،ول��و لفرتة
وجيزة ،ال يصح العقد يف الشريعة ،وال يكون الربح الناتج من هذا العقد حاالً.
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 5أفضل طريقة إلجراء عقد املراحبة ،هي قيام املمول نفسه بشراء السلعة مباشرة من املورد ،وبعد
تسلمها ،يبيعها للزبون على أساس املراحبة .أما توكيل الزبون بشراء السلعة نيابة عن املمول،
فيجعل العقد مشكوكاً فيه .هلذا السبب حرمت بعض اهليئات الشرعية هذه الطريقة ،إال يف
حال تعذر الشراء املباشر متاماً .لذلك جيب جتنب مبدأ الوكالة قدر اإلمكان.
 6ويف حاالت احلاجة املاسة ،يوكل املمول الزبون بشراء السلعة نيابة عنه ،وجيب يف هذه
احلالة التمييز بشكل واضح بني كونه وكياً ،وبني كونه مشرتايً الحقاً .فعندما يكون
وكياً فهو مؤمتن ،ويف هذه احلالة ،وطاملا أن السلعة يف حوزته وكياً للممول ،فإنه ال
يتحمل مسؤولية عن اخلسارة ،إال إذا أمهل أو احتال .وبعد أن يشرتي السلعة بصفته
وكياً ،جيب عليه أن خير املمول أنه قد تسلم السلعة املشرتاة ابعتباره وكياً ،وأنه يعرض
شراءها من املمول .وعندما يقبل املمول عرضه هذا يتم البيع بذلك ،وتنتقل مسؤولية
السلعة إىل الزبون ،وعند ذلك يصبح الزبون مديناً ،وتنطبق عليه كل أحكام املدين.
هذه هي املتطلبات الضرورية لتمويل املراحبة اليت ال يتم العقد دوهنا .وعند شرح املراحبة
أداة للتمويل عرفنا مخسة مراحل هلا مبوجب اتفاقية الوكالة ،وكل مرحلة من هذه املراحل
تعد ضرورية حبد ذاهتا ،وأي إمهال ألي منها جيعل العقد أبكمله ابطاً.
�ال واملؤجل ،شريطة حتديد الزبون أحد
 7جيوز أن يكون هناك سعران خمتلفان للبيع احل� ّ
اخليارين ،وحاملا يتعني السعر ،فا جيوز زايدته يف حال أتخري الدفع ،وال إنقاصه يف
حال تقدمي الدفع.
 8من أجل التأكد من أن املشرتي سوف يدفع الثمن يف الوقت احملدد ،جيوز أن يتعهد
بدفع مبلغ معني جلهة خريية حتفظ يف صندوق لدى املؤسسة املمولة .وجيوز أن حيدد
هذا املبلغ بناء على مبدأ النسبة املئوية ،ولكن جيب أن ينفق بشكل قطعي لغرض
خريي ،وال جيوز حبال من األحوال أن يشكل جزءًا من دخل املؤسسة.
 9يف حال السداد املبكر لألقساط ،ال جيوز للزبون املطالبة أبي حسم ،وجيوز للمؤسسة
مبطلق إرادهتا أن تتنازل عن جزء من الثمن ،دون أن يكون ذلك شرطاً يف العقد.
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اإلجارة
اإلجارة تعين اصطاحا «تقدمي شيء مقابل أجرة» ،ويستخدم مصطلح «اإلجارة»
يف الفقه اإلسامي يف حالتني خمتلفتني؛ يف احلالة األوىل تعين استئجار خدمات شخص
ما مقابل أجر تعطيه إايه خلدماته املستأجرة .ويسمى الشخص الذي يَستأجر هذا اجلهد
ِ
ابملستأجر ،ويسمى الشخص الذي يقدم اخلدمة أو العمل ابألجري.
مرا
لذلك ،فلو استأجر عمرو زيداً يف مكتبه مديراً أو كاتباً ،مقابل راتب شهري ،فإن َع ً
ِ
يسمى أجرياً .ومثل ذلك لو استأجر عمرو محاالً ليحمل له حقائبه
يسمى
يدا َّ
مستأجراً ،وز ً
ِ
إىل امل�ط��ار ،فعمرو
مستأجر واحل�م��ال أج��ري .ويف كلتا احلالتني يسمى العقد بني الطرفني
ابإلجارة .ويتضمن هذا النوع من اإلجارة كل عقد يستأجر فيه شخص خدمات شخص
آخر .قد يكون هذا الشخص طبيباً ،أو حمامياً ،أو معلماً ،أو محاالً ،أو أي شخص آخر
ميكنه أن يقدم خدمات ذات قيمة .وكل واحد منهم قد يدعى أجرياً حسب االصطاح
ِ
مستأجراً ،ويسمى املال الذي يدفع إىل
الشرعي .ويدعى الشخص الذي يستأجر خدماهتم
األجري ابألجرة.
يتعلق النوع الثاين من اإلج��ارة مبنافع األص��ول والعقارات ،وليس خبدمات اإلنسان.
وتعين اإلجارة يف هذا السياق “نقل منفعة عقار ما لشخص آخر مقابل أجرة يستحقها”.
ويف ه��ذه احلالة تقابل كلمة إج��ارة كلمة “ليزنغ” يف املعىن اإلجنليزي .ويدعى صاحب
العقار “املؤجر” ،واملستفيد ب� “املستأجر” ،واملبلغ املدفوع ب� “األجرة”.
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وقد نوقش كا النوعني من اإلجارة بشكل مفصل يف كتب الفقه اإلسامي ،ولكل
منهما أحكامه اخل��اص��ة ب��ه .ويتعلق ال�ن��وع ال�ث��اين مب��وض��وع ه��ذا ال�ك�ت��اب ،ألن��ه يف األص��ل
يستخدم صيغة لاستثمار ،وطريقة للتمويل أيضاً .وتتشابه أحكام اإلج��ارة مع أحكام
البيع؛ ألنه يف كلتا احلالتني يتم نقل شيء ما لشخص آخر ،مقابل مردود مادي .والفرق
الوحيد بني اإلج��ارة والبيع ،هو أنه يف حالة البيع يتم نقل عني العقار إىل املشرتي ،ويف
اإلجارة تبقى العني يف ملكية املؤجر ،وينتقل فقط حق االنتفاع إىل املستأجر.
لذلك ميكن بسهولة ماحظة أن اإلجارة يف األصل ليست طريقة للتمويل؛ بل معاملة
جتارية مثل البيع .ولكن ألسباب معينة ،وابلتحديد بسبب اإلعفاءات الضريبية اليت قد
حتملها ،يتم استخدامها يف البلدان الغربية لغرض التمويل .وبدالً من تقدمي قروض ربوية
بسيطة ،بدأت بعض املؤسسات املالية بتأجري بعض املعدات لزابئنهم.
حتملوها يف شراء هذه
وعند حتديد األجرة هلذه املعدات ،حيسبون التكلفة النهائية اليت ّ
األص��ول ،ويضيفون إليها نسبة الفائدة املنصوص عليها ،واليت ميكن أن يتقاضوها خال
فرتة اإلجارة .مث يقسمون املبلغ اإلمجايل على عدد األشهر لفرتة اإلجارة ،ويتم حتديد األجرة
الشهرية على هذا األساس.
وتعتمد صحة استخدام عقد اإلجارة طريقةً للتمويل يف الشريعة ،على شروط وأحكام
العقد .وكما أسلفنا ،ف��إن اإلج��ارة عقد جت��اري ع��ادي ،وليس أداة مت��وي��ل .لذلك خيضع
عقد اإلجارة لألحكام الشرعية املتعلقة ابإلجارة .لنناقش األحكام األساسية املتعلقة بعقد
اإلجارة املذكورة يف كتب الفقه اإلسامي ،وبعد دراسة هذه األحكام ،سنكون قادرين على
فهم الشروط املطلوبة الستخدام اإلجارة أدا ًة للتمويل.
إنه على الرغم من أن مبادئ اإلجارة متشعبة جداً ،وحتتاج إىل جملد خاص ملناقشتها،
إال أننا سنحاول يف هذا الفصل تلخيص املبادئ األساسية لفهم طبيعة هذا العقد ،تلك
املبادئ اليت تعد ضرورية يف سياق املعامات التجارية املعاصرة .وقد مت تسجيل هذه املبادئ
على شكل ماحظات خمتصرة ،حبيث يستخدمها القراء مرجعاً سريعاً.
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 Cالقواعد األساسية لعقد اإلجارة:
 1يتضمن عقد اإلج��ارة نقل املنفعة من املالك إىل شخص آخ��ر ،لفرتة حم��ددة ،مقابل
تعويض متفق عليه.
 2جيب أن يكون للعني املؤجرة منفعة متقومة ،لذلك فا جيوز أتجري األشياء اليت ال منفعة
هلا.
 3يشرتط لصحة عقد اإلج��ارة ،بقاء العني امل��ؤج��رة ملكاً للبائع ،وتنتقل منفعتها فقط
للمستأجر ،لذلك فا جيوز أتجري أي شيء ال ميكن استخدامه دون استهاكه .فا
جيوز على سبيل املثال أتجري النقود ،وامل��أك��والت ،والنفط ،وال��ذخ��رية ،ألنه ال ميكن
استخدام هذه األشياء دون استهاكها ،وإذا مت أتجري أي من هذه األشياء ،كانت
قرضاً ،وتنطبق عليها كل أحكام القرض ،وكل أجرة تؤخذ على هذه األشياء تعد فائدة.
 4مبا أن ملكية العني املؤجرة تبقى للمؤجر ،فإنه يتحمل كل املسؤوليات املتعلقة بتلك
امللكية ،ولكن املستأجر يتحمل املسؤوليات املتعلقة ابستخدام تلك العني.
أجر عمرو منزله لزيد ،فإن الضرائب املفروضة على املنزل تقع على عمرو،
مثال :لو َّ
وتقع على زيد فواتري املاء والكهرابء ،وكل النفقات املتعلقة ابستخدام املنزل.
 5جيب حتديد فرتة اإلجارة بشكل واضح.
 6ال جيوز للمستأجر استخدام العني املؤجرة ألغراض غري املنصوص عليه يف العقد ،وإذا
مل يتم حتديد ذلك الغرض ،فيحق للمستأجر استخدام العني حسب العُرف ،وإذا أراد
استخدامها ألغراض غري معروفة عرفاً ،فيحتاج لإلذن الصريح من املؤجر.
 7جيب على املستأجر أن يعوض املؤجر عن كل ضرر حلق ابلعني املؤجرة نتيجة اإلمهال،
أو سوء التصرف من طرف املستأجر.
 8تبقى مسؤولية العني املؤجرة على املؤجر خال فرتة اإلجارة ،مبعىن أنه يتحمل مسؤولية
أي ضرر يقع عليها ألي سبب خارج سيطرة املستأجر.
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 9ميكن أتجري العني اململوكة لشخصني أو أكثر ،وتقسم األجرة بينهم حسب حصة كل
واحد يف تلك العني.
 10ميكن للشريك أن يؤجر حصته لشريكه حصراً ،وال جيوز ذلك لغري الشريك

()1

 11يشرتط لصحة عقد اإلجارة ،أن حتدد العني املؤجرة ابلكامل من األطراف.
مثال :لو قال عمرو لزيد :أؤجرك أحد دكاكيين ،ووافق زيد ،فالعقد ابطل ،إال إذا مت
حتديد الدكان بوضوح.
 12جيب حتديد األجرة وقت العقد طوال فرتة اإلجارة.
 13جيوز حتديد مبالغ خمتلفة من األجرة لفرتات خمتلفة من العقد ،شريطة أن يكون املبلغ
احملدد لكل فرتة معني ،ومتفق عليه عند إب�رام العقد ،فإذا مل يتم حتديد األج��رة للفرتة
املقبلة من العقد ،وتركت للمؤجر دون حتديد كان العقد ابطا.
أج��ر عمرو منزله لزيد لفرتة مخس سنوات ،وكانت األج��رة للسنة األوىل
مثال (َّ )1
 2000روبية لكل شهر .ولو اتفق الطرفان على أن تزيد األج��رة يف كل سنة اتلية
 %10عن سابقتها صح العقد.
مثال ( )2يف املثال السابق اشرتط عمرو يف العقد أن يتم حتديد األجرة يف السنة األوىل
فقط ،ويتم حتديد أجرة السنوات اآلتية يف كل سنة ،فالعقد ابطل ألن األجرة جمهولة.
جيوز شرعاً حتديد األجرة على أساس التكلفة اإلمجالية لشراء العني املؤجرة اليت يتحملها
امل��ؤج��ر ،كما يفعل ع��ادة يف اإلج��ارة التمويلية إذا اتفق الطرفان على ذل��ك ،شريطة
مراعاة الشروط األخرى املذكورة لصحة عقد اإلجارة.
 14ال جيوز للمؤجر زايدة األجرة من طرف واحد ،وأي اتفاق على ذلك يعتر ابطاً.
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 15جيوز تعجيل دفع األجرة ،أو جزء منها ،قبل تسليم العني املؤجرة للمستأجر ،ويبقى
املبلغ الذي حصل عليه املؤجر معه دفعة على احلساب ،ويعتر جزءًا من األجرة.

 16تبدأ فرتة اإلج��ارة من اتريخ تسليم العني للمستأجر ،بغض النظر إذا كان املستأجر
قد استخدمها أو ال.
ضرر ال ميكن إصاحه ،ويؤثر على تقدمي املنفعة اليت من أجلها
 17يف حال أصاب َ
العني ٌ
استؤجرت ،يفسخ العقد يف ذلك اليوم .وأما إذا حصل ذلك الضرر نتيجة اإلمهال ،أو
سوء االستخدام ،وجب على املستأجر تعويض الضرر احلاصل على قيمة العني ،ويدفع
فرق سعر العني قبل وبعد وقوع الضرر.

 Cاستخدام اإلجارة أداة للتمويل
مثلها مثل املراحبة ،ال تُعد اإلجارة يف األصل أداة للتمويل ،بل هي عقد يهدف إىل
نقل منفعة العني أو العقار من شخص آلخر ملدة حمددة ،ومقابل تعويض متفق عليه .إال
أن بعض املؤسسات املالية قد تبنت اإلجارة أداة للتمويل بدالً من القرض الربوي الطويل
األجل .ويُعرف هذا النوع من اإلجارة عادة ب� «اإلجارة التمويلية» ،لتمييزه عن «اإلجارة
التشغيلية» ،ومت مبوجب ذلك االستغناء عن الكثري من السمات األساسية لعقد اإلجارة
احلقيقي.
وعندما مت إنشاء املؤسسات املالية الاربوية مؤخراً ،وجدوا أن اإلجارة هي أداة للتمويل
معرتف هبا عاملياً .وقد أدرك �وا أن اإلج��ارة عقد مباح يف الشريعة ،وميكن استخدامه أداة
للتمويل غري الربوي .لذلك تبنته املؤسسات املالية اإلسامية ،ولكن القليل منهم تنبه إىل
حقيقة كون «اإلجارة التمويلية» حتوي عدداً من الصفات الشبيهة ابلراب ،أكثر منها بعقد
اإلجارة احلقيقي .وبدأت تلك املؤسسات ابستخدام واثئق اتفاقيات اإلجارة نفسها اليت
كانت شائعة بني املؤسسات التمويلية الربوية ،دون أي تعديل ،يف حني كان عدد من بنود
تلك االتفاقيات خمالفاً للشريعة.
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كما أسلفنا ،اإلج��ارة ليست يف األص��ل أداة للتمويل ،إال أنه من املمكن استخدام
العقد يف التمويل بشروط خاصة .فا يكفي إب��دال اسم «الفائدة» ابسم «األج��رة» ،أو
اسم «الرهن العقاري» ابسم «العني املؤجرة»؛ بل ال بد أن يكون هناك فرق واضح بني
اإلجارة والقرض الربوي .وميكن حتقيق ذلك فقط من خال تطبيق كل األحكام اإلسامية
لإلجارة ،واليت ذكر بعضها يف اجلزء األول من الفصل.
ولكي نكون دقيقني أكثر ،فقد أشران إىل تلك الفروق األساسية بني عقد (الليزينغ) املعاصر،
وعقد اإلجارة الشرعي ،كما أييت:

 .1بداية عقد اإلجارة:
خباف عقد البيع ،ميكن جعل عقد اإلجارة انجزاً يف اتريخ الحق( .)1لذلك ال جيوز
إجناز البيع يف وقت الحق ،وجيوز جعل اإلجارة بتاريخ مستقبلي ،بشرط دفع األجرة فقط
بعد تسليم العني املؤجرة إىل املستأجر.
يف معظم حاالت «اإلجارة التمويلية» يشرتي املؤجر ،أي املؤسسة املالية ،العني من
خال املستأجر نفسه .حيث يشرتي املستأجر العني نيابة عن املؤجر الذي يدفع الثمن،
إما بشكل مباشر ،أو من خال املستأجر .يف بعض عقود اإلج��ارة يبدأ العقد من اليوم
الذي يدفع فيه املؤجر الثمن ،سواء دفع املستأجر الثمن إىل املورد ،وتسلم السلعة أو ال.
وهذا يعين أن مسؤولية العني تقع على املستأجر قبل أن يتسلم العني ،وهذا غري جائز شرعاً؛
ألن فيه أخذ األجرة على املال املدفوع إىل الزبون ،وهو عني الراب بشكل واضح وبسيط.
والطريقة الصحيحة يف الشريعة ،هي أن يدفع املستأجر األجرة بعد أن يستلم السلعة،
وليس من يوم دفع الثمن .وإذا أخر املورد تسليم العني بعد استام الثمن كاماً ،ال يتحمل
املستأجر األجرة عن فرتة التأخري.
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 .2العالقة بني أطراف العقد:
جيب استيعاب النقطة اآلتية جيداً ،وهي أنه حينما يوكل املستأجر بشراء السلعة املراد
أتجريها ،فهناك عاقتان خمتلفتان بني املؤسسة والزبون ،وحتداثن الواحدة تلو األخرى .يف
احلالة األوىل يكون الزبون وكياً عن املؤسسة يف شراء العني ،ويف هذه املرحلة تكون العاقة
بني األطراف جمرد عاقة وكيل وموكل ،أما عاقة املؤجر ابملستأجر ،فإهنا مل تبدأ بعد.
املورد ،وتبدأ مع هذه املرحلة عاقة
تبدأ املرحلة الثانية من اتريخ تسلم الزبون العني من ّ
املؤجر واملستأجر .ال ينبغي دم��ج العاقتني مع بعضهما ،كما ال ينبغي اخللط بينهما.
يف املرحلة األوىل ال ميكن للزبون أن يتحمل مسؤوليات املستأجر .ويف هذه الفرتة يكون
مسؤوالً عن تنفيذ مهامه وكيا فقط ،وحني يتسلم العني فإنه يتحمل مسؤولياته مستأجرا.
وهناك نقطة اختاف بني املراحبة واإلجارة ،ففي املراحبة كما ذكران سابقاً ينبغي أن يكون
املورد ،وال تكفي االتفاقية
هناك عقد بيع حقيقي ،وذلك بعد أن يتسلم الزبون العني من ّ
السابقة .لذلك ،بعد حيازة الزبون العني بوصفه وكياً ،جيب عليه أن يبلغ املؤسسة ،ويعرض
شراء العني ،ويقع البيع مباشرة بعد أن توافق تلك املؤسسة على ذلك العرض.
ختتلف اإلجراءات يف عقد اإلجارة وتكون أقصر قلياً .فهنا ال حتتاج األطراف إلبرام
عقد اإلجارة بعد تسلم العني .فإذا وافقت املؤسسة عند توكيل الزبون على أتجري العني من
اتريخ تسليمها ،عندها يبدأ عقد اإلجارة آلياً دون أية إجراءات أخرى .وهناك سببان هلذا
االختاف بني املراحبة واإلجارة:
أوالاً :هناك شرط ض��روري للبيع الصحيح ،وهو كونه ح� ًّ�اال غري مؤجل .لذلك فا
يصح يف الشريعة البيع املؤجل ،ولكن ميكن أتجيل اإلجارة .لذلك فإن االتفاق السابق ال
يعتر كافياً يف حالة البيع ،لكنه كاف يف حالة اإلجارة.
اثنيااً :من املبادئ األساسية يف الشريعة ،أنه ال جيوز ألحد أن يطالب ابلربح على عني
مل يتحمل مسؤوليتها أو خماطرهتا .وعند تطبيق ذلك على املراحبة ،ال يستطيع البائع أن
117 I

مقدمة يف التمويل اإلسالمي

يطالب ابلربح على عني مل يتحمل خماطرهتا ولو للحظة .لذلك فا جيوز نقل امللكية مباشرة
يف املراحبة؛ بل ال بد من إجياب وقبول جديدين بعد التسليم.
إال أن األمر خيتلف يف اإلجارة؛ ألن مسؤولية العني وملكيتها تبقى للمؤجر خال فرتة
اإلجارة ،ألن امللكية مل تنتقل ،فإذا بدأت فرتة اإلجارة من اتريخ تسلم الزبون للعني ،فا
ختالف بذلك املبدأ اآلنف الذكر.

 .3النفقات املرتتبة على امللكية:
مبا أن املؤجر هو مالك العني ،وقد اشرتاها من امل��ورد عر وكيله ،فإنه يتحمل كافة
التكاليف املرتتبة على شرائها ،ونقلها إىل البلد الذي يقيم فيه ،وهذا يعين أن عليه دفع أجور
يضمن تلك النفقات يف التكلفة اإلمجالية ،وأن
الشحن واجلمارك ...إخل .ابلطبع ميكنه أن ّ
أيخذ ذلك يف االعتبار عند حتديد األج��رة ،ولكنه يبقى مسؤوالً عن كل هذه النفقات؛
لكونه مالكاً للعني ،وأي اتفاق خباف ذلك ،كما هو شائع يف عقود اإلجارة التقليدية،
جيعل العقد ابطاً.

 .4مسؤولية أطراف العقد يف حال خسارة العني املؤجرة
كما ذكران سابقاً ،يف املبادئ األساسية لعقد اإلجارة ،يتحمل املستأجر اخلسارة اليت
تلحق ابلعني بسبب اإلمهال أو سوء االستخدام .وميكن أن يتحمل أيضاً األضرار النامجة
عن االستخدام ،لكنه ال يتحمل األض�رار النامجة اخلارجة عن سيطرته .وبشكل عام ،ال
تفرق اتفاقيات اإلجارة التمويلية التقليدية بني هاتني احلالتني .وينبغي يف اإلجارة املبنية على
ّ
األسس اإلسامية التعامل مع احلالتني بشكل منفصل.

 .5تغري األجرة يف العقود طويلة األمد
يف عقود اإلجارة طويلة األمد ،ال يكون من مصلحة املؤجر غالباً حتديد مبلغ واحد
لكامل فرتة العقد؛ ألن ظروف السوق تتغري من وقت آلخر ،ويف هذه احلالة هناك خياران
للمؤجر:
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أ) ميكنه إبرام العقد بشرط الزايدة يف األجرة بنسبة معينة ،مثاً  ،%5بعد فرتة معينة
مثاً سنة واحدة؛
ب) ميكنه إب �رام العقد ل�ف��رتة أق�ص��ر ،جي��دد بعدها العقد ب�ش��روط ج��دي��دة ،وابت�ف��اق
متبادل ،مع احلرية الكاملة لكل طرف يف أن يرفض التجديد ،ويف تلك احلالة جيب على
املستأجر إخاء العني أو العقار وإعادته إىل املؤجر.
حيق للمؤجر استخدام هذين اخليارين حسب أحكام الفقه اإلس��ام��ي .وم��ع ذلك
فقد أابح بعض الفقهاء املعاصرين يف عقود اإلجارة طويلة األمد ،أن ترتبط األجرة مبؤشر
معروف وحم��دد بشكل جيد ،حبيث ال ي��دع جم��االً للخاف .فمثاً ،ي��رى ه��ؤالء العلماء
املعاصرون جواز النص يف عقد اإلجارة على أنه يف حال زادت احلكومة الضرائب املفروضة
على املؤجر ،فإن األجرة سوف تزيد املبلغ نفسه .ويبيحون كذلك ربط الزايدة السنوية يف
األجرة مبعدل التضخم .فإذا زادت نسبة التضخم  ،%5زادت األجرة النسبة نفسها .وبناء
على املبدأ نفسه ،تستخدم بعض املصارف اإلسامية مع ّدل الفائدة مؤشراً لتحديد األجرة.
فهم يريدون حتقيق ربح يف اإلجارة مماثل للربح الذي حتققه املصارف الربوية يف الراب .لذلك
يريدون ربط األجرة مبعدل الفائدة ،وبدالً من حتديد مبلغ معني من األجرة ،حيسبون تكلفة
شراء األصول املؤجرة ،ويسعون لتحقيق ربح يف اإلجارة مماثل ملعدل الفائدة .لذلك تتضمن
االتفاقية يف العقد على أن تكون األجرة مساوية ملعدل الفائدة إبضافة نسبة ما .ومبا أن
معدل الفائدة متغري ،لذلك ال ميكن حتديده لكامل فرتة اإلج��ارة .لذلك تستخدم هذه
العقود معدل الفائدة لبلد ما (مثل اليبور) مؤشراً لتحديد نسبة الزايدة يف األجرة.
يعرتض البعض على هذه االتفاقية أبمرين:
االعرتاض األول :أنه حني يتم ربط األجرة مبعدل الفائدة ،يصبح العقد شبيها ابلتمويل
ال�رب��وي .وميكن ال��رد على ه��ذا االع �رتاض ،كما مت مناقشته يف امل�راحب��ة ،أن معدل الفائدة
يستخدم كمؤشر فقط .وحيث إن ال�ش��روط الشرعية األخ��رى ل��إلج��ارة متوفرة وم�راع��اة،
فيمكن للعقد أن يستخدم أي مؤشر لتحديد مبالغ األجرة .والفرق األساسي بني التمويل
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الربوي ،وعقد اإلجارة الصحيح ،ال يكمن يف املبلغ املدفوع للممول أو املؤجر ،إمنا الفرق
األس��اس��ي أن��ه يف ح��ال��ة اإلج ��ارة يتحمل امل��ؤج��ر املسؤولية كاملةً ع��ن ال�ع��ني امل��ؤج��رة ،ف��إذا
عطبت العني املؤجرة خال فرتة العقد حتمل املؤجر اخلسارة كاملةً .ومثل ذلك لو تضررت
العني املؤجرة ،وتوقفت املنفعة الناجتة عنها دون إمهال أو تقصري من املستأجر ،فا ميكن
للمؤجر أن يطالب املستأجر ابألجرة؛ لكن يف حالة التمويل الربوي حيق للممول أن يطالب
ابلفائدة أو الراب حىت ولو مل يستفد املستأجر من العني مطلقاً .وطاملا متت مراعاة هذا الفرق
األساسي (وهو حتمل املؤجر مسؤولية العني املؤجرة) فا ميكن تصنيف الصفقة على أهنا
مثل التمويل الربوي ،حىت لو كان العائد املتحقق من اإلجارة مساوايً ملعدل الفائدة.
االع�رتاض الثاين :إن ربط األج��رة مبعدل الفائدة ،وهو غري اثبت ،يؤدي إىل اجلهالة
والغرر احملرمني يف الشريعة .فمن املسلّمات يف أحكام الشريعة ،وجوب كون التعويض يف
كل عقد معلوماً لكل األط�راف عند الدخول يف العقد .والتعويض يف عقد اإلج��ارة ،هو
األجرة املستحقة من املستأجر ،لذلك جيب أن تكون معلومةً ألطراف العقد عند إبرام عقد
اإلجارة .وإذا ربطنا األجر مبعدل الفائدة املستقبلي ،فستبقى األجرة غري معروفة ،وهذه هي
اجلهالة ،أو الغرر الذي جيعل العقد ابطاً.
وللرد على هذا االعرتاض ،ميكن القول :إن اجلهالة حمرمة لسببني :األول أهنا قد تفضي
للمنازعة بني الطرفني ،وال ينطبق هذا السبب هنا؛ ألن الطرفني اتفقا على مؤشر حمدد
ومعني يكون معياراً يف حتديد األجرة ،وأي مبلغ يتم حتديده بناء على ذلك املؤشر سيكون
مقبوالً لكا الطرفني ،لذلك فليس هناك أي جمال للنزاع بني الطرفني.
والسبب الثاين لتحرمي اجلهالة ،أهن��ا جتعل الطرفني عرضة ألي خسارة غري متوقعة،
فمن املمكن أن يرتفع معدل الفائدة يف فرتة معينة ملستوايت غري متوقعة .ويف هذه احلالة،
يقع ضرر كبري على املستأجر ،وميكن أيضاً أن تنخفض النسبة إىل مستوايت غري متوقعة،
ويف هذه احلالة ،يقع الضرر على املؤجر .ولكي نتخلص من مثل هذه األخطار النامجة
عن هذه االحتماالت ،يقرتح بعض العلماء املعاصرون إخضاع العاقة بني األجرة ومعدل
I 120

اإلرارإ

الفائدة لسقف حمدد .فمثاً ،قد ينص العقد على أن يتغري مبلغ األجرة بعد فرتة معينة،
حسبما يتغري معدل الفائدة ،على أال تتجاوز  ،%15وال تقل عن  %5من مبلغ األجرة
الشهرية السابقة .وهذا يعين أنه إذا زادت نسبة الفائدة عن  ،%15تزيد األجرة فقط ،%15
وابلعكس ،فإذا اخنفضت النسبة إىل أقل من  ،%5تنخفض األجرة فقط  ،%5وحنن نرى
أن هذه الطريقة املعتدلة أتخذ بعني االعتبار كل نواحي هذه القضية.

 .6غرامة أتخري دفع األجرة
يف بعض عقود اإلجارة التمويلية ،تُفرض غرامة على املستأجر يف حال أتخر عن دفع األجرة
يف الوقت احملدد ،وإذا كان املقصود من هذه الغرامة زايدة دخل املؤجر ،فهي حمرمة يف الشريعة.
والسبب أن األجرة بعد أن تصبح مستحقة ،تصبح َديناً على املستأجر ،وتنطبق عليها كل أحكام
الدَّين .وأي مبلغ يؤخذ من املدين مقابل أتخره عن الدفع يُعد من الراب احملرم يف القرآن الكرمي.
لذلك ال يستطيع املؤجر أخذ أي مبلغ من املستأجر يف حال أتخر عن دفع األجرة.
ولكن ،لكي نتخلص من العواقب السيئة النامجة عن سوء استخدام هذا التحرمي ،ميكن
اللجوء إىل بديل آخر ،حيث يُطلب من املستأجر أن يتعهد أنه يف حال أتخر عن دفع
األجرة يف الوقت احملدد ،سوف يدفع مبلغاً حمدداً جلهة خريية ،حبيث يقوم املمول أو املؤجر
إبنشاء صندوق خاص هبذا الغرض ،توضع فيه مجيع هذه املبالغ ،وت��وزع الحقاً ألغراض
خريية ،تشمل تقدمي قروض حسنة للمحتاجني .وتعتمد املبالغ اليت يدفعها املستأجر جلهات
خريية على فرتة التأخري ،وميكن احتساهبا على أساس النسبة املئوية السنوية ،وجيوز أن ينص
عقد اإلجارة على الفقرة اآلتية هلذا الغرض:
مبوجب هذا العقد ،يف حال أتخر املستأجر عن دفع األجرة يف الوقت احملدد ،يتعهد
بدفع املبلغ احملسوب بنسبة كذا يف السنة ،إىل صندوق خريي حيتفظ به املؤجر ،ويستخدمه
حصرايً ألغراض خريية مقبولة يف الشريعة ،على أال تشكل هذه املبالغ دخاً للمؤجر.
وعلى الرغم من أن الصيغة املذكورة أعاه لن تعوض املؤجر عن الفرصة البديلة لفرتة
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وقد تقدمت مناقشة مسألة تعهد املستأجر ،وعدم جواز دفع أي غرامة أو تعويض
للمؤجر ،بشكل كامل يف فصل املراحبة يف هذا الكتاب.

 .7فسخ عقد اإلجارة
يف حال مل يلتزم املستأجر أبي بند من بنود عقد اإلجارة ،حيق للمؤجر فسخ العقد من
جانب واحد .وإذا مل تكن هناك خمالفة من طرف املستأجر ،فا ميكن إهناء العقد دون رضا
الطرفني .وقد لوحظ يف بعض عقود «اإلجارة التمويلية» إعطاء املؤجر احلق املطلق يف إهناء
العقد من طرف واحد ،مىت يشاء ،وعند رغبته ،وهذا ابلطبع خمالف ملبادئ الشريعة .وأيضاً
هناك يف بعض عقود «اإلجارة التمويلية» شرط ينص على أنه يف حال إهناء عقد اإلجارة،
ولو بطلب من املؤجر ،يتوجب على املستأجر دفع بقية األجرة ،وهذا الشرط أيضاً خمالف
ملبادئ الشريعة ،ومبادئ العدل واملساواة .والسبب الرئيس وراء إدراج مثل هذا الشرط يف
عقد اإلج��ارة ،هو أن اهلدف الرئيس من وراء هذا العقد هو تقدمي القرض الربوي بغطاء
اإلجارة ،لذلك تبذل كل اجلهود من أجل جتنب النتائج احلقيقية املرتتبة على عقد اإلجارة.
ومن الطبيعي أال يكون مثل هذا الشرط مقبوالً شرعاً .ومن النتائج الطبيعية إلهناء عقد
اإلجارة ،أن تعود العني للمؤجر ،ويطلب من املستأجر دفع األجرة املستحقة لتاريخ إهناء
العقد .وإذا أُهني العقد بسبب تقصري أو سوء استخدام من املستأجر ،فيجب عليه حينها
تعويض املؤجر عن اخلسائر املرتتبة على ذلك التقصري ،أو سوء االستخدام ،ولكنه ال ُجير
على دفع األجرة عن الفرتة املتبقية يف العقد.

 .8أتمني األصول يف اإلجارة
إذا كان أتمني العني املستأجرة عن طريق التأمني اإلسامي «التكافل» ،فيجب أن
يكون ذل��ك على حساب امل��ؤج��ر ،وليس املستأجر ،كما ه��ي احل��ال يف عقود «اإلج��ارة
التمويلية» الشائعة.
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 .9قيمة العني املؤجرة بعد انتهاء فرتة العقد
أحد أهم مسات «اإلجارة التمويلية» الشائعة ،أنه بعد انتهاء فرتة العقد تنتقل العني
املؤجرة إىل املستأجر .ونظراً إىل أن املؤجر قد استعاد كامل التكلفة ،مع الربح اإلضايف،
وال��ذي ع��ادة ما يكون مساوايً ملبلغ الفائدة ال��ذي كان من املمكن أن يتلقاه على قرض
ابملبلغ نفسه ،وابملدة نفسها ،لذلك ال يهتم املؤجر ابلعني املؤجرة.
هل��ذه األس�ب��اب ،يتم نقل العني املؤجرة إىل املستأجر هناية العقد ،إم��ا جم��اانً أو مببلغ
رمزي .ومن أجل التأكد من نقل العني (السلعة) إىل املستأجر ،حيتوي عقد اإلجارة أحياانً
على بند هبذا اخلصوص ،وأحياانً ال يذكر هذا البند يف العقد صراحة ،ولكن هناك تفاهم
بني املؤجر واملستأجر على نقل ملكية العني املؤجرة هناية العقد.
وه��ذا ال�ش��رط ،س �واء ك��ان ص��رحي�اً أو ضمنياً ،خيالف م�ب��ادئ الشريعة ،فمن القواعد
الرئيسة يف الفقه اإلسامي ،أنه ال جيوز اجلمع بني عقدين أو صفقتني ،تكون األوىل شرطاً
للثانية .ويف اإلجارة التمويلية ُجعل نقل ملكية العني هناية العقد شرطاً ضرورايً لعقد اإلجارة،
وهو غري جائز شرعاً.
واحلالة املقبولة شرعاً ،أن تبقى العني ملكاً للمؤجر ،وبعد انتهاء فرتة اإلج��ارة يكون
امل��ؤج��ر ح �راً يف استعادة ال�ع��ني ،أو جتديد العقد ،أو أتج��ري العني لطرف آخ��ر ،أو بيعها
للمستأجر ،أو لطرف آخر ،وال حيق للمستأجر أن جير املؤجر على بيع العني له ،وال حيق
له أن جيعل ذلك شرطاً يف عقد اإلجارة.
ول�ك��ن بعد ان�ت�ه��اء ف��رتة اإلج ��ارة ،ميكن للمؤجر أن يهب ال�ع��ني امل��ؤج��رة ،أو يبيعها
للمستأجر ،إذا أراد ذلك مبطلق إرادت��ه .إال أنه نظراً حلاجة املؤسسات املالية اإلسامية
لبديل مقبول ،ف��إن بعض العلماء املعاصرين يقرتحون خم��رج�اً شرعياً .حيث ي��رى ه��ؤالء
العلماء أن عقد اإلج��ارة ال جيوز أن يتضمن شرط اهلبة أو البيع عند هناية العقد ،إال أنه
ميكن للمؤجر أن يرم وعداً من طرفه ببيع العني املؤجرة هناية فرتة العقد .ويبقى هذا الوعد
ملزماً للمؤجر فقط ،ويقوم هذا املبدأ كما يرون على أساس جواز الوعد من طرف واحد،
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ابلدخول يف عقد يف اتريخ مستقبلي ،ويُلزم الواعد بتنفيذ وعده ،وال يكون الطرف املقابل،
املوعود ،ملزماً إببرام العقد .يعين أن لديه اخليار ابلشراء ،وميكنه قبول هذا اخليار أو رفضه.
ولكن إذا اختار الشراء ،فا ميكن للواعد سحب وعده؛ ألنه ملزم به .لذلك يقرتح هؤالء
العلماء أنه بعد إبرام عقد اإلجارة ،ميكن للمؤجر توقيع وثيقة منفصلة ،يتعهد مبوجبها أنه
إذا قام املستأجر بدفع كامل مبالغ األجرة ،وأراد أن يشرتي العني بثمن يتفق عليه الطرفان،
فإنه سوف يبيع هذه العني له بذلك الثمن.
وحاملا يوقع املؤجر هذا الوعد ،فإنه يلزم إبجنازه ،وجيوز للمستأجر أن يشرتي العني هناية
فرتة اإلجارة إذا قام بتسديد كامل مبالغ األجرة ،حسب عقد اإلجارة .ويبيح هؤالء العلماء
أيضاً بدالً من البيع ،أن يوقع املؤجر وعداً منفصاً هببة العني املؤجرة هناية فرتة العقد ،بعد
تسديد كامل مبالغ األجرة .وتسمى هذه االتفاقية “إجارة واقتناء” ،وقد أابحه عدد كبري
من الفقهاء املعاصرين ،ويعمل مبوجبه الكثري من املؤسسات واملصارف املالية اإلسامية.
وجتوز هذه االتفاقية بشرطني أساسيني:
أوالاً :جيب أال يتوقف إبرام عقد اإلجارة على توقيع الوعد ابلبيع أو اهلبة؛ بل جيب أن
يتم الوعد بوثيقة منفصلة.
اثنيااً :جيب أن يكون العقد من طرف واحد ،وملزما للواعد فقط .وال جيوز أن يكون
من طرفني وملزماً للطرفني؛ ألنه يف هذه احلالة سوف يصبح عقداً كاماً مؤجاً لتاريخ
مستقبلي ،وهذا غري جائز يف البيع واهلبة.

 .10أتجري العني املستأجرة لطرف اثلث
إذا كان استخدام العني املستأجرة خيتلف ابختاف املستأجر ،فا جيوز للمستأجر
أن يؤجر العني لغريه ،إال إبذن صريح من املؤجر األصلي ،وجيوز له ذلك لو مسح له املؤجر
األصلي .فإذا كانت األجرة مساويةً لألجرة األوىل املدفوعة للمؤجر األصلي ،أو أقل منها،
ِ
فتجمع املذاهب األربعة على جواز ذلك .وهناك خاف يف حال كانت األجرة املطلوبة
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من املستأجر اجلديد أكثر من األجرة األصلية ،فيبيح ذلك اإلمام الشافعي وبعض العلماء
اآلخرين ،ويبيحون للمستأجر أخذ الفائض ،وهذا هو املختار يف املذهب احلنبلي .ويرى
اإلمام أبو حنيفة أن املبلغ الزائد عن األجرة األصلية ،ال حيل للمؤجر الثاين ،وجيب عليه
طور املؤجر الثاين يف العني ،أو زاد فيها ،أو أجرها بعملة
أن ينفقه جلهة خريية .ولكن إذا ّ
خمتلفة عن العملة اليت يدفع هبا إىل املؤجر األول ،فيمكنه يف هذه احلالة أخذ أجرة أكثر،
()1
وميكنه االستمتاع ابلفائض.
على الرغم من أن رأي اإلمام أيب حنيفة أكثرها حتفظاً ،إال أنه ينبغي األخذ به إىل
أقصى درجة ممكنة ،إال عند احلاجة ،فيمكن األخذ آبراء املذهب احلنبلي والشافعي؛ ألنه
ال يوجد حترمي صريح يف القرآن الكرمي وال يف السنة املطهرة حيرم على املؤجر اجلديد أخذ
الزايدة .ويستدل ابن قدامة على إابحة أخذ الزايدة أبسس قوية.

 .11ختصيص اإلجارة لطرف اثلث
جي��وز للمؤجر بيع ال�ع��ني امل��ؤج��رة ل�ط��رف اثل��ث ،وت�ك��ون ال�ع��اق��ة ب��ني امل��ال��ك اجلديد
واملستأجر .إال أنه ال جيوز له بيع األجرة نفسها (بدون بيع امللكية) مقابل عوض مايل.
والفرق بني احلالتني ،أنه يف حال بيع األجرة ،تبقى ملكية العني للمؤجر ،وال تنتقل
خيول أبخذ أجرة العني فقط .وهذا النوع من البيع مباح يف الشريعة فقط
للمشرتي ،ولكنه ّ
عندما ال يتم مقابل عوض مايل يؤخذ من املشرتي .فمثاً ،ميكن للمؤجر أن يتنازل عن
حقه يف األجرة لولده ،أو لصديقه ،ويعتر ذلك هبة .كذلك ميكنه أن يتنازل عن حقه ألي
من دائنيه ،لتسوية دين من خال األجرة اليت يتلقاها .ولكن ال جيوز أن يتنازل عن هذا
احلق مقابل مثن معني؛ ألنه يف هذه احلالة يتم بيع املال (األجرة) مقابل مال ،وهذه الصفقة
البد هلا من التساوي بني العوضني ،وإال أصبحت صفقة راب حمرمة.

()1

٥:٤٧٥ (١٩٨١
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 Cتصكيك اإلجارة

يعتر عقد اإلجارة من أهم العقود اليت ميكن استغاهلا يف األوراق املالية؛ حيث تساعد
يف إنشاء سوق اثنوية لألوراق املالية على أساس اإلجارة .ومبا أن املؤجر ميلك العني املؤجرة،
فيمكنه بيعها كلياً ،أو بعضاً منها لطرف اثلث يرغب يف شرائها ،وحيل حمل البائع يف حقوق
()1
وواجبات املؤجر املتعلقة ابجلزء الذي اشرتاه.
لذلك إذا رغب املؤجر بعد الدخول ابإلجارة اسرتجاع تكلفة الشراء ،مع ربح ،فيمكنه
بيع العني املؤجرة بشكل كلي ،أو جزئي ،لطرف واح��د ،أو لعدد من األف�راد .ويف احلالة
الثانية ميكن إثبات شراء جزء من العني لكل فرد بوثيقة يطلق عليها «وثيقة اإلجارة» ،ومتثل
تلك الوثيقة ملكية حاملها جلزء من العني املؤجرة مع حقوق وواجبات املالك أو املؤجر.
ومبا أن العني قد أُجرت إىل املستأجر ،فستستمر اإلجارة مع املالكني اجلدد ،وحيق لكل فرد
من حاملي هذه الواثئق احلصول على جزء من األجرة يتناسب مع ملكيته للعني .يف الوقت
نفسه ،يتحمل حامل الوثيقة مسؤوليات املؤجر ،مبا يتناسب مع ملكيته ،لذلك ،يف حال
تضررت العني كلياً ،فإنه يتحمل من اخلسارة حسب حصته من ملكية العني.
ومبا أن هذه الواثئق متثل ملكية جزئية للعني ،فيمكن التعامل هبا بيعاً وشراءً ،واملساومة
على مثنها بكل حرية يف السوق ،وميكن أن تستخدم أداة سهلة ،تساعد يف حل مشكلة
إدارة السيولة اليت تواجهها املصارف ،واملؤسسات املالية اإلسامية.
جيب أن نتذكر أنه جيب أن متثل هذه الوثيقة ملكية جلزء غري قابل للقسمة ،مع كل ما
يرتتب عليه من احلقوق والواجبات .تسيء بعض الدوائر فهم هذا املبدأ الرئيس ،وحتاول أن
تصدر واثئق متثل حق احلامل يف أخذ مبلغ معني من األجرة فقط ،دون إعطائه نوعاً من
امللكية للعني .وهذا يعين أن حامل هذه الوثيقة ال عاقة له مطلقاً ابلعني املؤجرة ،ويتمثل
حقه الوحيد فقط يف احلصول على حصته من األج��رة اليت يدفعها املستأجر ،وابلتايل ال
جيوز هذا النوع من األوراق املالية.
( )1يرى بعض الفقهاء أن هذا البيع ال جيوز حىت تنتهي مدة العقد .ويرى اإلمام أبو يوسف وبعض الفقهاء
اآلخرون أن العقد انفذ وحيل املشرتي حمل البائع وتستمر اإلجارة (.انظر ابن عابدين «رد احملتار» .)4:57
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كما أشران سابقاً يف هذا الفصل ،تصبح األجرة بعد حلوهلا ديناً على املستأجر ،وال
الدين ،أو ما ميثله من األوراق املالية؛ ألن التجارة أبموال هذه الواثئق
جيوز شرعاً املتاجرة يف َ
أو الشهادات ،هي جتارة ابلتزامات مالية ،وهو أمر غري مباح إال ِمثاً مبثل ،وإذا مت مبادلتها
ِمثاً مبثل ،فقدت الغرض من جعلها ورقة مالية .لذلك ال ميكن هلذا النوع من واثئق اإلجارة
أن يُستخدم إلنشاء سوق أوراق مالية ،بل من الضروري تصميم أوراق إجارة متثل ملكية يف
األصول املؤجرة ،وليس فقط احلق يف تلقي األجرة.

 Cأتجري العني املستأجرة واالشرتاك يف عائداهتا
هناك مفهوم آخر تطور يف األعمال املعاصرة لإلجارة ،وهو ما يعرف بتأجري العني
املستأجرة؛ مبوجب هذا الرتتيب يقوم املستأجر بتأجري العني إىل عدد من املستأجرين ،مث
يدعو أشخاصاً آخرين لاشرتاك معه يف هذا العمل من خال إعطائهم نصيباً من األجرة
اليت أيخذها من املستأجرين اجل��دد ،ولكي يعطيهم هذه احلصة يطالبهم مببلغ معني من
املال .وال جيوز مثل هذا العمل يف الشريعة ،والسبب واضح ،ألن املؤجر اجلديد ال ميلك
العني ،بل له احلق فقط يف االستفادة من منفعتها ،وقد انتقلت هذه املنفعة إىل املستأجرين
اجلدد من خال العقد معهم ،وهو ال ميلك اآلن العني وال حق االنتفاع ،فله احلق فقط يف
تلقي األجرة ،لذلك يتنازل عن جزء من حقه لشخص آخر .وقد بينا سابقاً ،أنه ال ميكن
االجتار هبذا احلق؛ ألنه عبارة عن بيع دين مستحق ابلذمة ،مبال أقل منه ،وهو أحد أنواع
الراب احملرم يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،لذلك يعتر ذلك املبدأ غري مقبول.
هذه بعض السمات األساسية لإلجارة التمويلية اليت ال جتيزها تعاليم الشريعة ،وجيب جتنب
هذه املخالفات عند استخدام اإلجارة أدا َة ٍ
متويل إسامية.
وال تقتصر الئحة املخالفات يف عقد اإلجارة على هذه األمور اليت ذكرت آنفا ،بل
هي إشارة فقط إىل بعض األخطاء الشائعة املوجودة يف عقود اإلجارة ،وقد خلصنا املبادئ
األساسية لصحة عقد اإلجارة اليت جيب مراعاهتا يف مجيع عقود اإلجارة اإلسامية.
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السلَم واالستصناع
َّ
من أه��م الشروط األساسية لصحة عقد البيع يف الشريعة أن يكون املبيع يف حيازة
البائع .ويتألف هذا الشرط من ثاثة أقسام:
أوالاً :جيب أن تكون السلعة موجودة ،فا جيوز بيع املعدوم.
اثنيااً :جيب على البائع حيازة السلعة قبل بيعها ،فا جيوز بيع السلعة قبل أن ميلكها
البائع ،ولو كانت موجودة.
اثل�ث�اً :ال يكفي ملك السلعة؛ ب��ل ال ب��د م��ن حيازهتا س �واء ك��ان��ت ح�ي��ازة م��ادي��ة أو
حكمية ،فلو ملكها البائع ولكنه مل يستلمها ،أو وكيله ،مل جيز البيع.
هناك استثناءان فقط يف الشريعة هلذه القاعدة ،األول هو السلَم ،والثاين االستصناع،
وكامها بيع من نوع خ��اص .ويف هذا الفصل سيتم شرح استخدامهما ك��أدوات للتمويل
بشكل مفصل.

السلم
َّ C
السلم بيع يتعهد فيه البائع بتقدمي سلعة حمددة ،يف موعد مستقبلي حمدد ،مقابل مثن
مقدم يدفع سلفاً وقت العقد .ويكون الثمن كما تقدم ًّ
حاال غري مؤجل ،وتكون السلعة
مؤجلة .ويسمى املشرتي «رب السلم» ،والبائع «مسلَم إليه» ،واملال احلال «رأس املال»،
والسلعة املشرتاة «مسلم فيه» .ومن أجل التسهيل سأستخدم العبارات اإلجنليزية املرادفة
هلذه املصطلحات.
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أابح النيب ﷺ بيع السلم بشروط حم��ددة .والسبب الرئيس وراء إابحة هذا البيع هو
سد حاجة املزارعني الفقراء ،الذين حيتاجون املال لزراعة حماصيلهم كي يطعموا عائاهتم إىل
وقت احلصاد .فبعد حترمي الراب ،مل يستطيعوا أخذ القروض ،لذلك أُبيح هلم بيع حماصيلهم
الزراعية سلفاً.
وكذلك احتاج جتار شبه اجلزيرة العربية أن يصدروا البضائع إىل أماكن أخ��رى ،وأن
جيلبوا بضائع إىل بلداهنم ،واحتاجوا املال لذلك ،ومل يتمكنوا من االق�رتاض من أصحاب
الراب بسبب التحرمي ،لذلك أبيح هلم أن يبيعوا البضائع سلفاً ،فبعد تسلمهم األموال سلفاً،
أمكنهم القيام هبذا العمل.
السلم مفيد للبائع؛ ألنه أيخذ الثمن مقدماً ،ومفيد للمشرتي؛ ألن الثمن يكون عادة
مستثىن من حترمي البيوع اآلجلة ،لذلك خيضع
يف السلم أقل منه يف البيع نقداً .وبيع السلم
ً
لبعض الشروط املقيدة ،وتُلخص كاآليت:

شروط السلم:
 .1يشرتط لصحة بيع السلم أن يدفع املشرتي الثمن كاماً للبائع وقت العقد ،وهذا الشرط
ضروري؛ ألنه عند عدم دفع املشرتي كامل الثمن ،يصبح العقد كبيع الدَّين ابلدَّين،
وهو ما حرمه النيب ﷺ صراحة .إضافة إىل أن احلكمة الرئيسة من وراء إابحة السلم،
هي تلبية احلاجة امللحة للبائع .وإذا مل يتم دفع الثمن كاماً ضاع الغرض من العقد.
لذلك جيمع الفقهاء على ضرورة دفع الثمن كاماً يف السلم ،ويرى اإلمام مالك أنه
()1
ميكن للبائع إعطاء املشرتي مهلة يومني أو ثاثة ،شريطة أال تكون جزءًا من العقد.

 2جيوز السلم فقط يف البضائع والسلع اليت ميكن فيها حتديد النوع والكم بدقة ،فا جيوز
بيع السلم يف األشياء اليت ال ميكن فيها حتديد النوع والكم .مثاً ،ال جيوز بيع األحجار
الكرمية سلماً؛ ألن كل واحد من هذه األحجار الكرمية عادة خيتلف إما يف النوع أو
يف الوزن أو يف احلجم ،وال ميكن عادة حتديدها بدقة.
( )1ابن قدامة ،املغين.4:328 ،
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 3ال جيوز بيع السلم على سلعة بعينها ،أو على منتج حقل أو مزرعة بعينها .فمثاً ،لو
تعهد البائع بتأمني دقيق مزرعة بعينها ،أو مثرة شجرة بعينها ،بطل السلم؛ ألن هناك
احتماالً يف أن يهلك حمصول تلك املزرعة ،أو مثرة تلك الشجرة قبل التسليم ،ومع
وجود هذا االحتمال يبقى التسليم غري مؤكد .وينطبق هذا احلكم على كل سلعة ال
()1
يكون فيها التسليم مؤكداً.
 4جيب حتديد نوعية السلعة (امل�راد بيعها يف السلم) بشكل كامل ،حبيث ال تدع جماالً
للنزاع ،وجيب ذكر كل التفاصيل املتعلقة ابلسلعة بصراحة.
 5جيب االتفاق على كمية السلعة بشكل ال لبس فيه ،وإذا بيعت السلعة وزانً يف عرف
التجار ،وجب بيان وزهنا ،وإذا كانت تباع كياً ،وجب حتديد ذلك أيضاً ،فا جيوز
بيع املوزون كياً ،والعكس صحيح.
 6جيب حتديد زمان ومكان التسليم يف العقد.
 7ال جيوز السلم يف األشياء اليت جيب تسليمها فوراً ،فمثاً ،عند مبادلة ذهب بفضة ،جيب
التقابض ف��وراً حسب الشريعة ،ف��ا جي��وز السلم يف ذل��ك .وك��ذل��ك عند مبادلة القمح
ابلشعري ،جيب التسليم فوراً لصحة العقد ،وهنا ال يصح السلم أيضاً .وهناك إمجاع بني
فقهاء املسلمني على أن السلم ال يصح إال إذا توفرت هذه الشروط؛ ألهنا مذكورة بوضوح
يف حديث النيب ﷺ .وأشهر حديث يف هذا الشأن ،احلديث الذي يقول فيه النيب ﷺ:
()2
“من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم”.
وهناك بعض الشروط اليت ختتلف فيها املذاهب ،وفيما يلي مناقشة بعضها:
 1يرى أصحاب املذهب احلنفي أنه يشرتط يف السلعة املسلم فيها توفرها يف األسواق طيلة
فرتة العقد ،من أول يوم حىت اتريخ التسليم ،فإذا مل تتوفر وقت إبرام العقد ،مل يصح
()3
السلم يف تلك السلعة ،حىت لو كانت هذه السلعة ستتوفر وقت التسليم.
( )1ابن قدامة ،املغين( ،الرايض .4:325 ،)1981
( )2روى هذا احلديث أصحاب الكتب الستة ،انظر اهلمام ،وفتح القدير .6:205
( )3الكاساين ،بدائع الصنائع.5:211 ،
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ويرى أصحاب املذاهب الثاثة الباقية (الشافعية واملالكية واحلنبلية) أن توفر السلعة
()1
وقت إبرام العقد ليس شرطاً لصحة السلم؛ بل يشرتط توفرها فقط وقت التسليم.
()2
وميكن األخذ هبذا الرأي يف األوقات احلالية.
 2يرى أصحاب املذهب احلنفي واحلنبلي ،أنه جيب أن يكون هناك فرتة شهر بني وقت
إبرام العقد وبني التسليم .فا يصح السلم إذا كانت املدة أقل من ذلك ،ويستدلون
على ذل��ك أبن السلم ش��رع حلاجة امل�زارع��ني والتجار؛ لذلك ينبغي إعطاؤهم الوقت
الكايف لتأمني السلعة ،فقد ال يستطيعون أتمني السلعة قبل شهر .ويكون مثن السلم
احلال ،وقد يرر هذا التنازل يف الثمن فقط عندما تسلم السلع
عادة أقل من مثن البيع ّ
بعد فرتة يكون هلا أثر على األمثان .وعادة ال تؤثر الفرتة الوجيزة على األسعار ،لذلك
()3
ينبغي أال تقل الفرتة عن شهر.
يؤيد اإلمام مالك فكرة احلد األدىن لعقد السلم ،ولكنه يرى أن املدة جيب أال تكون أقل
من مخسة عشر يوماً؛ ألن األسواق ميكن أن تتغري يف هذه املدة( .)4ويعارض بعض الفقهاء

هذا الرأي كاإلمام الشافعي وبعض احلنفية أيضاً )5(.وحيتجون لذلك أبن النيب ﷺ مل يذكر
حداً أدىن لصحة السلم .والشرط الوحيد الذي جاء يف احلديث هو حتديد وقت التسليم،
لذلك ال جيوز اشرتاط حد أدىن ،وللطرفني حتديد أي وقت للتسليم حسب االتفاق.
ويبدو هذا ال�رأي مناسباً للظروف احلالية؛ ألن النيب ﷺ مل يذكر ح��داً أدىن للسلم.
لذلك حدد الفقهاء فرتات خمتلفة ،ترتاوح بني يوم واحد وشهر .وقاموا بذلك على أساس
املاءمة ،آخذين يف احلسبان مصلحة البائعني الفقراء .ولكن املصلحة ختتلف من وقت
آلخر ،ومن مكان آلخر .وأحياانً يكون من مصلحة البائع حتديد وقت أقصر .أما فيما

()1
()2
()3
()4
()5

ابن قدامة ،املغين.4:326 ،
أشرف علي التهانوي ،إمداد الفتاوى ،جملد .3
ابن قدامة ،املغين.4:323 ،
الدردير ،شرح الصغري ،3:275 ،اخلرشي.3:20 ،
ابن اهلمام ،فتح القدير.6:219 ،
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يتعلق ابلثمن ،فليس من شروط السلم كون الثمن أقل من سعر السوق ليوم العقد ،والبائع
هو من يقرر ذلك ،وإذا قبل ابلتسليم يف وقت مبكر إبرادته وموافقته ،فليس هناك ما مينع
()1
ذلك .وقد تبىن هذا الرأي بعض الفقهاء املعاصرين؛ ألنه مناسب للمعامات املعاصرة.

 Cاستخدام السلم أداة للتمويل
يتضح من املناقشة السابقة أن الشريعة أابحت السلم تلبية حلاجة املزارعني والتجار،
لذلك يعتر السلم أداة لتمويل صغار التجار واملزارعني ،وميكن للمصارف واملؤسسات املالية
استخدامه أداة للتمويل ،خاصة يف متويل القطاع الزراعي .وكما أوضحنا سابقا ،ميكن أن
يكون الثمن يف السلم أقل من مثن السلع يف البيع نقداً .وهبذه الطريقة يكون الفرق بني
الثمنني رحباً خالصاً للمصارف واملؤسسات املالية .ومن أجل ضمان تسليم البائع للسلعة
يف الوقت املتفق عليه ،ميكن أن يطلبوا منه تقدمي ضمان (كفيل أو رهن عقاري أو أي رهن
آخر) )2(.ويف حال التخلف عن التسليم ،يكلف الكفيل بتسليم السلعة نفسها ،وإذا كان
هناك رهن عقاري ميكن للمشرتي أو املمول بيع الرهن ،واستخدام األموال لشراء السلعة،
أو اسرتجاع الثمن الذي دفعه.
املشكلة الوحيدة يف السلم اليت تقلق املصارف املؤسسات املالية املعاصرة ،هي أهنم
يتسلمون من زابئنهم سلعاً معينة ،وليس نقوداً .وكوهنم ضليعني ابلتعامل ابلنقود ،فقط يبدو
التعامل ابلسلع ثقياً عليهم؛ حيث جيب عليهم تسلم سلع خمتلفة من زابئن خمتلفة ،وبيعها
يف األسواق ،وال يستطيعون بيع هذه البضائع قبل تسلمها؛ ألن ذلك حمرم يف الشريعة.
يف كل م��رة نتكلم فيها عن الطرق اإلسامية للتمويل ،ال ينبغي أن نتجاهل نقطة
مهمة ،وهي أن فكرة تعامل املؤسسات املالية ابلنقود فقط هي فكرة غريبة عن الشريعة
اإلسامية .إذا أرادت ه��ذه املؤسسات الكسب احل��ال ،فيجب عليهم التعامل ابلسلع
بطريقة أو أبخرى .فا حيل أي ربح يف الشريعة مقابل تقدمي القرض فقط .لذلك فإن إنشاء
( )1أشرف على التهانوي ،إمداد الفتاوى ،جملد .3
( )2أشرف على التهانوي ،إمداد الفتاوى ،جملد .3
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اقتصاد إسامي ،يتطلب تغيرياً جذرايً يف طريقة عمل املؤسسات املالية وموقفها ،وجيب
عليهم أتسيس قسم خاص للتعامل ابلسلع .وحني يؤسس هذا القسم يصبح من السهل
شراء السلع ابستخدام السلم وبيعها نقداً يف األسواق.
هناك طريقتان لاستفادة من السلم:
أوالاً :بعد شراء السلع ابلسلم ،ميكن للمؤسسات املالية أن تبيع هذه السلع ابلسلم
املوازي ،ابستخدام موعد التسليم نفسه .وألن الفرتة يف السلم املوازي أقصر ،ميكن للثمن
أن يكون أغلى قلياً من مثن السلم األول .ويكون فرق الثمن بني البيعني مرحباً خالصاً
للمؤسسة أو للممول .وكلما كانت فرتة السلم أقصر كان الثمن أغلى ،والربح أكر .وهبذه
الطريقة ميكن للمؤسسات إدارة حقائبها املالية ذات املدة القصرية.
اثنيااً :إذا تعذر إج�راء السلم امل�وازي لسبب أو آلخر ،فيمكن للمؤسسات احلصول
على وعد ابلشراء من طرف اثلث .وجيب أن يكون هذا الوعد من طرف املشرتي فقط.
وألن��ه وعد فقط ،وليس بيعاً حقيقياً ،فا جيب على املشرتين دفع الثمن معجاً .لذلك
ميكن حتديد مثن أعلى ،وحاملا تسلم السلع إىل املؤسسة ،تبيعها إىل الطرف الثالث بثمن
متفق عليه مسبقاً ،حسب شروط الوعد.
هناك خيار اثلث يُطرح أحياانً ،ينص على بيع السلع إىل البائع وقت التسليم بثمن
أعلى ،ولكن هذا املقرتح خمالف للشريعة ،فا جيوز بيع السلعة إىل البائع قبل أن يتسلمها
املشرتي ،وإذا ابعها بثمن أعلى كان ذلك شبيهاً ابلراب احملرم .حىت لو بيعت إىل البائع بعد
استامها ،فا جيوز أن يكون ذلك مرتباً مسبقاً عند عقد البيع األول ،فهذا املقرتح غري
مقبول مطلقاً.

 Cبعض أحكام السلم املوازي
نظراً الستخدام املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية السلم املوازي ،كان من الضروري
اإلشارة إىل بعض األحكام الضرورية لصحة هذا العقد:
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يدخل املصرف يف عقد السلم امل �وازي يف عقدين خمتلفني ،يكون املصرف ابئعاً يف
أحدمها ومشرتايً يف الثاين ،وجيب أن يكون كل واحد منهما مستقاً عن اآلخر ،وال ميكن
اجلمع بينهما بطريقة تكون فيها حقوق وواجبات العقد األول مرتبطة ابلعقد الثاين ،بل
جيب أن يكون كل عقد ملزماً بذاته ،وال يتعلق تنفيذه ابلعقد اآلخر.
مثاً :لو اشرتى عمرو من زيد ألف كيس طحني ابلسلم ،على أن يتم التسليم يف 31
حسن ابلسلم امل�وازي ،على أن يسلمه ألف
كانون األول ،فيمكن لعمرو أن يتعاقد مع َ
حسن ،ال ميكن تعليق التسليم
كيس طحني يف  31كانون األول .ولكن عند التعاقد مع َ
على التسليم من زيد .لذلك حىت ولو مل يسلم زيد الطحني يف  31كانون األول ،جيب على
عمرو أن يسلم ألف كيس حلسن .وميكنه استخدام كل ما ميلك ضد زيد؛ لعدم التسليم يف
الوقت احملدد ،ولكنه ال ميكن أن يتهرب من مسؤولية تسليم الطحني حلسن .ومثل ذلك،
لو سلم زيد سلعة معيبة ال تتطابق مع املواصفات املتفق عليها ،جيب على عمرو أن يسلم
السلع إىل حسن حسب املواصفات املتفق عليها.
جيوز السلم املوازي مع طرف اثلث حصرايً ،فا جيوز أن يكون البائع يف العقد األول
مشرتايً يف السلم املوازي؛ ألنه لو حدث ذلك ،فسوف يصبح عقد إعادة شراء ،وهو عقد
حمرم شرعاً .حىت لو كان املشرتي يف العقد الثاين شخصية اعتبارية مستقلة ،ولكنها مملوكة
بشكل كامل للبائع يف العقد األول ،مل جيز ذلك؛ ألن ذلك عملياً مثل عقد إعادة الشراء.
فمثاً ،لو اش��رتت شركة عمرو ألف كيس من الطحني سلماً من شركة زي��د ،وهي شركة
مسامهة مشرتكة مملوكة لشركة فرعية هلا ،وهي شركة حسن ،وهي شخصية اعتبارية مستقلة،
ولكنها مملوكة بشكل كامل لشركة زيد ،فا تستطيع شركة عمرو أن تتعاقد ابلسلم املوازي
مع شركة حسن “الشركة الفرعية” .أما لو مل تكن شركة حسن مملوكة بشكل كامل لشركة
زيد ،فيمكن لشركة عمرو أن تتعاقد معها ،حىت لو كان بعض محلة األسهم مشرتكني بني
شركة زيد ،وشركة حسن.
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 Cاالستصناع
االستصناع هو النوع الثاين من البيوع اليت جيوز فيها بيع السلعة قبل وجودها .ويعين
االستصناع طلب املشرتي من صانع املنتج إنتاج سلعة حمددة .وينعقد عقد االستصناع إذا
تعهد الصانع إبنتاج تلك السلعة ،على أن تكون املواد األولية من املنتج أو الصانع .ويشرتط
لصحة عقد االستصناع حتديد الثمن مبوافقة الطرفني ،وتبيني مواصفات السلعة (املقصودة
يف العقد) بشكل كامل بني الطرفني.
يشكل االستصناع التزاماً أخاقياً على الصانع إلنتاج السلع املقصودة .وميكن ألي
من طريف العقد ،ولكن قبل بدء العمل ،إلغاء العقد بعد إشعار الطرف اآلخر )1(.وال جيوز
إلغاء العقد من طرف واحد بعد بدء الصانع ابلعمل.

الفرق بني االستصاع والسلم
ابلنظر إىل طبيعة عقد االستصناع ،ياحظ عدة نقاط اختاف بني السلم واالستصناع،
ميكن تلخيصها يف اآليت:
 1حتتاج السلعة املقصودة يف عقد االستصناع لصناعة أو إنتاج ،لكن ميكن إبرام السلم
على أي سلعة سواء كانت من السلع املصنعة أم ال.
 2يشرتط لصحة السلم دفع كامل الثمن مقدماً ،وال يشرتط ذلك يف االستصناع.
 3ال جيوز إلغاء عقد السلم من طرف واحد بعد إبرامه ،وجيوز إلغاء االستصناع قبل بدء
املنتج ابلعمل.
 4يشرتط حتديد وقت التسليم يف السلم ،وال يشرتط ذلك يف االستصناع.

()2

()1
()2

.٥:٢٢٣
.٥:٢٢٥
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الفرق بني االستصناع واإلجارة
جيب أن نتذكر دائما أن الصانع يف االستصناع يتعهد إبنتاج السلع املطلوبة مبواد من
عنده ،لذلك يتضمن العقد توفري الصانع للمواد األولية ،إذا مل تكن موجودة عنده ،والقيام
ابلعمل املطلوب لتأمني السلع املتفق عليها .أما إذا وفر الزبون املواد من عنده ،وطلب من
الصانع فقط استعمال جهده وخرته يف صناعتها ،فا يع ّد هذا العقد استصناعاً ،بل هو
إجارة؛ حيث تستأجر خدمات شخص ما مقابل أجر حمدد )1(.وعندما يصنع البائع هذه
السلع يقدمها للمشرتي.
واختلف الفقهاء يف جواز رفض املشرتي استام السلع بعد االنتهاء من صنعها .فريى
اإلمام أبو حنيفة أن للمشرتي «خيار الرؤية»؛ ألن االستصناع بيع ،وإذا اشرتى شخص
شيئاً مل يره ،كان له خيار رفضه بعد الرؤية .وينطبق الشيء نفسه على االستصناع.
ويرى اإلمام أبو يوسف أن السلعة إذا تطابقت مع املواصفات احملددة واملتفق عليها
بني الطرفني وقت العقد ،كان املشرتي ملزماً بقبول السلع ،وليس له خيار الرؤية .وقد فضل
فقهاء الدولة العثمانية هذا الرأي ،ومت األخذ به يف املذهب احلنفي؛ ألن ذلك مضر جداً يف
التجارة والصناعة املعاصرة ،ويلحق األذى ابلصانع الذي يستخدم موارده يف جتهيز السلعة
احملددة ،مث أييت املشرتي ويلغي البيع دون ذكر أي سبب لذلك ،حىت ولو تطابقت السلع
()2
مع املواصفات املتفق عليها.

 Cوقت التسليم
مر معنا أنه ال يشرتط لصحة االستصناع حتديد وقت التسليم ،ولكن يستطيع املشرتي
أن يضع حداً أقصى لقبول السلع ،أي أنه يف حال أتخر التسليم عن ذلك املوعد ،فلن
()3
يكون ملزماً بقبول السلع ودفع الثمن.
( )1خالد األاتسي ،شرح اجمللة.2:403 ،
( )2ابن عابدين ،رد احملتار.5:225 ،
( )3ابن عابدين ،رد احملتار.5:225 ،
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وم��ن أج��ل ضمان تسليم السلع يف الوقت احمل��دد ،تنص بعض االتفاقيات من هذا
النوع على ش��رط جزائي ،يفرض على الصانع أن��ه إذا أتخ��ر عن تسليم السلع يف الوقت
احملدد ،دفع غرامة حتتسب على أساس يومي .والسؤال :هل جيوز يف الشريعة إدخال مثل
هذا الشرط يف عقد االستصناع؟ على الرغم من سكوت فقهاء املذاهب األربعة عن هذه
املسألة ،عند مناقشة عقد االستصناع ،إال أهنم أابحوا مثل هذا الشرط يف اإلجارة ،وقالوا:
لو استأجر شخص خدمات شخص آخر ليخيط له ثوبه ،جاز أن ختتلف األجرة حسب
وقت التسليم .وأج��ازوا للمستأجر أن يقول للخياط أنه سيدفع له  100روبية إذا جهز
()1
الثياب يف يوم ،وأنه سيدفع له  80روبية إذا جهزه يف يومني.
وقياساً على ما تقدم ،ميكن للثمن يف االستصناع أن يرتبط بوقت التسليم ،وجيوز أن
يتفق الطرفان على خصم مبلغ حمدد من الثمن كل يوم ،يف حال أتخر التسليم.

 Cاستخدام االستصناع أداة للتمويل
ميكن استخدام االستصناع لتقدمي التمويل يف صفقات معينة ،خاصة يف جمال متويل
البيوت .فإذا ملك الزبون أرضاً وأراد متوياً من أجل بناء تلك األرض ،ميكن للممول أن
يتعهد ببناء البيت يف تلك األرض على أساس االستصناع .وإذا مل يكن للزبون أرض ،وأراد
شراء األرض ،فيمكن للممول أن يتعهد ببناء بيت له على قطعة أرض معينة.
ال يشرتط تقدمي الثمن يف االستصناع ،وال يشرتط دفعه وقت التسليم (حيث ميكن
أتجيله إىل أي وق��ت يتفق عليه ال�ط��رف��ان)( ،)2فيمكن أن يتم الدفع بطريقة يتفق عليها
الطرفان ،وقد يكون الدفع ابألقساط.
وال يشرتط أن يقوم املمول نفسه ببناء املنزل ،بل ميكنه الدخول يف عقد استصناع
مماثل مع طرف اثلث ،وميكنه كذلك استئجار خدمات مقاول آخر غري الزبون .وميكنه يف
( )1املرجع السابق.3:311 ،
( )2األاتسي ،شرح اجمللة.2:406 ،
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كلتا احلالتني احتساب التكلفة ،وحتديد مثن االستصناع مع زبونه بطريقة توفر له رحباً مقبوالً
إضافة إىل كلفته .ويف هذه احلالة قد يبدأ الزبون بدفع األقساط ابتداءً من اليوم األول لتوقيع
الطرفني لعقد االستصناع ،وقد يستمر خال بناء املنزل وحىت بعد تسليمه للزبون.
ومن أجل ضمان دفع األقساط ،ميكن للممول االحتفاظ مبلكية املنزل أو األرض ،أو
أي عقار آخر للزبون ،ضماانً حىت يدفع الزبون آخر قسط.
ويكون املمول يف هذه احلالة مسؤوالً عن بناء املنزل ،متاماً حسب املواصفات املتفق
عليها يف العقد .ويف ح��ال وج��ود إخ��ال ابمل�واص�ف��ات ،يتحمل املمول تكلفة إصاحها
لتتطابق م��ع ش��روط العقد .ميكن استخدام االستصناع أي�ض�اً لتمويل املشاريع ابلطريقة
نفسها .فلو أراد الزبون تركيب أجهزة تكييف يف مصنعه ،واحتاجت هذه األجهزة للتجهيز،
فيتعهد املمول بتجهيز األجهزة الازمة من خال عقد االستصناع حسب اإلجراءات اآلنفة
الذكر .وكذلك ميكن استخدام االستصناع لبناء اجلسور أو الطرق السريعة .وميكن كذلك
صياغة عقود االستثمار املعروفة ابسم ( ،)BOTأي (اإلنشاء مث التشغيل مث نقل امللكية)
على أساس االستصناع .فلو أرادت احلكومة بناء طريق سريع ،أمكنها الدخول يف عقد
استصناع مع مقاول .وميكن أن يكون مثن االستصناع يف هذه احلالة حق املتعهد أو املستثمر
بتشغيل الطريق السريع ،وأخذ اشرتاك أو رسوم لفرتة معينة.
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صناديق االستثمار اإلسالمية

يف هذا الفصل ،تعين عبارة «صندوق االستثمار اإلسامي» الصندوق املشرتك الذي
يساهم املستثمرون فيه بفائض أمواهلم ،بغرض االستثمار ،وحتقيق الربح احلال ،مبا يتوافق
مع تعاليم الشريعة اإلسامية .يتلقى املسامهون يف هذا الصندوق وثيقة تثبت مسامهتهم،
وختوهلم أخذ نسبة من الربح تتناسب مع إسهاماهتم.
وقد يطلق على هذه الواثئق اسم “شهادات” أو “وح��دات” أو “أسهم” أو أي
اسم آخر ،وتتوقف مشروعية هذه الواثئق يف الشريعة على شرطني أساسيني:
أوالاً :ب��دالً م��ن إع�ط��اء عائد اثب��ت مرتبط ابلقيمة االمس�ي��ة للسهم ،جي��ب أن حتمل
هذه األسهم حصة من الربح احلقيقي ال��ذي حيققه الصندوق ،ويتناسب مع املسامهة يف
الصندوق .لذلك ال جيوز ضمان رأس املال ،وال نسبة الربح على رأس املال .وجيب أن يدرك
املسامهون ابلصندوق عند اشرتاكهم أن العائد على استثماراهتم مرتبط ابلربح احلقيقي الذي
حيققه الصندوق ،أو ابخلسارة اليت يتكبدها .فإذا زاد الربح يف الصندوق زاد العائد على
استثمارهم مبا يتناسب مع ذلك .ويف حال وقعت خسائر ،جيب عليهم أيضاً أن يتحملوا
نصيبهم من تلك اخلسائر ،إال إذا جنمت تلك اخلسائر عن إمهال ،أو سوء إدارة ،عندها
تتحمل اإلدارة يف هذه احلالة مسؤولية تلك اخلسائر ،والتعويض ،وليس الصندوق.
اثنيا :جيب أن تستثمر أم �وال الصندوق يف عمل مباح ش��رع�اً ،وال يعين ذل��ك فقط
اجلهات اليت تُستثمر فيها هذه األم �وال ،بل جيب أيضاً أن تتوافق الشروط املتفق عليها
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مع املبادئ اإلسامية .وبعد مراعاة ذلك ،ميكن لصناديق االستثمار اإلسامية أن تتسع
جملموعة من طرق االستثمار اليت أانقشها فيما أييت.

 Cصندوق األسهم
تستثمر املبالغ النقدية املتجمعة يف صندوق االستثمار ابألسهم عادة يف أسهم شركات
مسامهة ،وحيصل الربح بشكل رئيس من زايدة رأس املال احلاصلة من شراء األسهم وبيعها
عندما ترتفع أسعارها .وكذلك يكون الربح عندما توزع الشركات أرابحها على محلة األسهم.
من املعلوم أنه إذا كانت النشاطات الرئيسة للشركة حمرمة شرعاً ،فإنه ال جيوز للصندوق
اإلسامي أن يشرتي أسهم تلك الشركات ،وال ميتلكها ،وال يبيعها؛ ألن يف ذلك اشرتاك
حامل السهم بذلك النشاط احملرم.
وهناك شبه إمجاع بني علماء الشريعة املعاصرين ،على أنه إذا كانت مجيع معامات
الشركة متوافقة مع الشريعة ،ومن ضمن ذلك أال تقرتض الشركة ابلراب ،وأال تودع األموال
الفائضة عندها يف حساابت ربوية ،ففي هذه احلالة جيوز بيع وشراء أسهم تلك الشركات.
وجيوز كذلك االحتفاظ أبسهم تلك الشركات دون أي مانع شرعي .وواضح أن مثل هذه
الشركات قليلة جداً يف أسواق األسهم ،فكل الشركات املدرجة يف أسوق األسهم تقريباً،
تشرتك بطريقة أو أبخرى بنشاط خمالف ألحكام الشريعة .وحىت عندما تكون النشاطات
الرئيسة للشركة حال ،فإن اقرتاضها يكون غالباً قائماً على الراب .ومن انحية أخرى ،غالباً
ما حتتفظ هذه الشركات بفائض أمواهلا يف حساابت ربوية ،أو تشرتي سندات ،أو أوراقاً
مالية ربوية.
وال تزال مثل هذه الشركات حمل خاف بني علماء الشريعة املعاصرين ،حيث يرى
البعض أن��ه ال حي��ل للمسلم ت��داول أسهم ه��ذه ال�ش��رك��ات ،ح��ىت ل��و ك��ان نشاطها الرئيس
حاالً ،وحيتجون لذلك أبن كل حامل سهم للشركة هو شريك هلا ،وكل شريك حسب
الفقه اإلسامي وكيل للشركاء اآلخرين يف أمور الشركة .لذلك ،يتضمن شراء سهم الشركة
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تفويضاً منه للشركة ابلقيام أبعماهلا ابلطريقة ال��يت تراها اإلدارة مناسبة .ف��إذا علم حامل
السهم أن الشركة ترم صفقات غري إسامية ،واستمر يف محل أسهم تلك الشركة ،فهذا
يعين أنه يفوض اإلدارة مبتابعة األعمال غري اإلسامية .ويف هذه احلالة لن يكون مسؤوالً
فقط عن موافقته على األعمال غري اإلسامية؛ بل ستنسب هذه األعمال إليه؛ ألن إدارة
الشركة تعمل بتفويض منه.
عندما يتم متويل الشركة على أس��اس ال�راب ،تصبح األم �وال املستثمرة يف املشروع غري
صافية ،كذلك عندما تتلقى الشركة الراب على ودائعها ،يدخل يف عوائدها عنصر غري صاف
ابلضرورة .وهذا العائد يوزع على أصحاب األسهم من خال األرابح اليت توزعها الشركة.
على أي��ة ح��ال ،ال يتفق كثري م��ن العلماء املعاصرين م��ع ه��ذا ال �رأي ،وي�ق�ول��ون :إن
الشركات املسامهة ختتلف أساساً عن املشاركة العادية ،ففي املشاركة تتخذ كل القرارات من
خال إمجاع كل الشركاء ،ولكل واحد منهم حق االعرتاض على سياسة املشروع أو العمل.
لذلك تنسب معامات املشاركة لكل شريك .على العكس من ذلك ،يكون اختاذ القرار
يف الشركات املسامهة ابألغلبية ،ألن القرار يتشكل من عدد كبري من أصحاب األسهم ،وال
ميكن للشركة أن تعطي حق االعرتاض لكل أصحاب األسهم ،وميكن لألغلبية أن ترفض
رأي األفراد .لذلك ال ميكن أن ينسب كل عمل تقوم به الشركة لكل صاحب سهم .فإذا
ورف��ض اعرتاضه
اع��رتض صاحب سهم ضد صفقة معينة يف االجتماع السنوي للشركةُ ،
ابألغلبية ،فلن يكون من العدل احلكم عليه أبنه أعطَى موافقته على الصفقة إبرادته ،خاصة
عندما ينوي عدم أخذ الدخل احلاصل من تلك الصفقة.
لذلك فلو قامت الشركة أبعمال مباحة ،ولكنها تودع الفائض من أمواهلا يف حساابت
ربوية ،وتتلقى على ذل��ك عائداً صغرياً من ال �راب ،فهذا ال جيعل كل أعماهلا غري مباحة.
واآلن ،لو حاز شخص أسهم هذه الشركة بنية واضحة ضد هذا العائد الربوي ،مع اإلصرار
على عدم االنتفاع به ،فكيف ميكننا القول أبنه وافق على صفقة ربوية ،وكيف ميكن أن
تنسب إليه هذه الصفقة؟
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ابلنسبة للنواحي األخرى ملعامات الشركة ،فهي أحياانً تستقرض املال من مؤسسات
مالية ،وه��ذه القروض غالباً ما تكون ربوية .ونعود مرة أخ��رى للمبدأ نفسه ،إذا مل يوافق
حامل السهم شخصياً على هذه القروض ،ولكنه أرغم على ذلك بقرار األغلبية ،عندها ال
ميكن نسبة هذه القروض إليه.
على الرغم من حرمة القرض الربوي شرعاً ،وسؤال املقرتض عنه يوم القيامة ،إال أن
هذا العمل اآلمث ال جيعل العمل أبكمله حمرماً ،أو غري مباح .فحني يصبح القرض ملكاً
للمقرتض ،فإن أي شيء يتم شراؤه مقابل ذلك املال يكون مباحاً .لذلك ،تقع مسؤولية
ارتكاب العمل احملرم ابالقرتاض ابلراب على الشخص الذي فعل ذلك إبرادته ،ولكن هذه
احلقيقة ال جتعل عمل الشركة أبكمله حمرماً.

 Cشروط االستثمار ابألسهم
يف ضوء ما تقدم ،جيوز التعامل ابألسهم حسب الشريعة اإلسامية ابلشروط اآلتية:
 1أال يتعارض العمل الرئيس للشركة مع الشريعة ،فا جيوز حيازة أسهم الشركات اليت
تقدم خدمات مالية ربوية ،كاملصارف التقليدية ،وشركات التأمني ،أو الشركات املرتبطة
أبعمال خمالفة للشريعة ،كالشركات اليت تنتج الكحول ،أو تبيعها ،أو تقدمها ،أو حلم
اخلنزير ،أو اللحم احملرم ،أو الشركات املرتبطة ابلقمار ،أو نشاطات النوادي الليلية ،أو
األفام اإلابحية ،وما شابه ذلك.
 2أما إذا كان النشاط الرئيس للشركة مباحاً ،كالسيارات ،أو األقمشة ،وما شابه ذلك،
ولكنها تودع الفائض من األموال يف حساابت ربوية ،أو تقرتض ابلراب ،فيجب على
حامل السهم أن يعر عن عدم رض��اه عن تلك التعامات ،ويفضل رفع صوته ضد
تلك األنشطة يف االجتماع السنوي العام للشركة.
 3وإذا تضمن دخل الشركة فوائد حساابت ربوية ،فيجب على حامل السهم دفع نسبة
من الربح الذي تدفعه له الشركة جلهة خريية ،وجيوز له االحتفاظ به .فمثا ،لو كانت
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نسبة  %5من إمج��ايل دخ��ل الشركة أتيت من ودائ��ع رب��وي��ة ،فيجب أن تدفع  %5من
األرابح اليت توزعها الشركة جلهة خريية.
 4ميكن املساومة على مثن األسهم فقط يف ح��ال امتلكت الشركة بعض األص��ول غري
النقدية ،أما إذا كانت أصول الشركة كلها نقدية ،أي كانت أم�واالً ،فا جيوز بيعها
وشراؤها إال ابلقيمة االمسية؛ ألن السهم يف هذه احلالة ميثل ماالً ،وال جيوز مبادلة املال
إال مثاً مبثل.
لكن ،ما نسبة األم �وال غري النقدية امل��وج��ودة يف الشركة ال��يت جتيز االجت��ار أبسهمها
وتبادهلا؟ اختلف العلماء املعاصرون حول هذه املسألة ،فريى بعضهم أنه جيب أن تكون
نسبة األموال غري النقدية  %51على األقل .وحيتجون لذلك أبنه إذا كانت هذه األصول
أق��ل م��ن  %50فتعد معظم األص ��ول ن�ق��دي��ة ،ول��ذل��ك تعامل ه��ذه األص ��ول كلها معاملة
األصول النقدية بناء على القاعدة املعروفة «لألكثر حكم الكل».
وأشار بعض العلماء إىل أنه حىت إذا كانت األصول غري النقدية  %33فيمكن املساومة
على أسهم تلك الشركة.
ويعتمد الرأي الثالث على املذهب احلنفي ،الذي ينص على أنه عندما تضم األصول
أشياء نقدية وغري نقدية ،عندها ميكن املساومة عليها ،بغض النظر عن اجلزء غري النقدي.
وخيضع هذا املبدأ لشرطني أساسيني:
أوالاً :جيب أال يكون اجلزء غري النقدي ضئياً جداً ال يذكر ،فيجب أن يكون كمية معترة.
اثنيا :جيب أن يكون مثن األصول املختلطة (السهم) أكثر من قيمة اجلزء النقدي يف
السهم .مثا إذا كان السهم بقيمة  $100وهو ميثل  $75ابإلضافة إىل بعض األصول
الثابتة ،فيجب أن يكون مثن السهم أكثر من  .$75ويف هذه احلالة ،إذا ُحدد مثن السهم ب�
 ،$105فهذا يعين أن  $75مقابل  $75للسهم و $30مقابل األصول الثابتة .ويف الصورة
املقابلة ،ال يصح حتديد مثن السهم ب� $70؛ ألن الثمن يصبح أقل من اجلزء النقدي من
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السهم ،وهو  .$75ويؤدي هذا النوع من املبادلة إىل الراب احملرم .ومثل ذلك لو حدد الثمن
يف املثال السابق ب�  $75فا يصح ذلك؛ ألننا لو افرتضنا أن  $75كانت مثن السهم ،فلن
يبقى أي شي من الثمن مقابل األصول الثابتة .لذلك جيب أن يبقى جزء من  $75ليقابل
األصول الثابتة من السهم .يف هذه احلالة ،لن يكفي املبلغ املتبقي ملقابلة األصول الثابتة،
وهل��ذا السبب لن تصح املعاملة .على أية ح��ال ،من الناحية العملية يبقى هذا االحتمال
نظرايً؛ ألنه من الصعب تصور حالة يصبح فيها مثن السهم أقل من األصول النقدية.
لذلك ،جيوز بيع وشراء األسهم يف الشريعة بناء على الشروط السابقة .وميكن إنشاء
صندوق أسهم إسامي على ه��ذا األس��اس ،ويكون املشرتكون يف الصندوق شركاء فيما
بينهم .وتشكل كل املبالغ اجملموعة صندوقاً مشرتكاً يستثمر يف شراء أسهم شركات خمتلفة.
وميكن حتقيق الربح إما عن طريق األرابح اليت توزعها الشركات ،أو ابرتفاع أسعار تلك
األسهم .ويف احلالة األوىل ،يتحقق الربح من خال توزيع الشركات لألرابح ،وجيب اقتطاع
نسبة من أرابح تلك األسهم ،تساوي نسبة الراب اليت تتقاضاها الشركة ،وأن يتم توزيعها
جلهات خريية ،وتطلق الصناديق اإلسامية على هذه العملية التطهري.
اختلف العلماء فيما إذا كان التطهري ضرورايً عندما تكون األرابح انمجة من بيع تلك
األسهم .يرى بعض العلماء أنه حىت يف حالة الربح من بيع األسهم ،جيب القيام بعملية
التطهري .ألن سعر السوق للسهم رمبا يعكس عنصراً رب��وايً داخ��ل أص��ول الشركة .وهناك
رأي آخر يقول بعدم وجوب التطهري عند بيع السهم ،حىت ولو نتج عن ذلك مكسب يف
رأس املال .والسبب يعود لتعذر حتديد حصة معينة من سعر السهم حتتسب عن الراب الذي
تلقته الشركة .ومن الواضح أنه يف حال مراعاة كل املتطلبات املذكورة آنفاً لألسهم املباحة،
تصبح معظم أصول الشركة مباحة ،ويشكل الدخل الربوي نسبة بسيطة جداً من األصول.
وهذه النسبة البسيطة ،ابإلضافة لكوهنا غري معروفة ،فهي أيضاً صغرية جداً ،مقارنة مبجموع
أصول الشركة .لذلك فإن مثن السهم يف احلقيقة هو مقابل احلجم األكر لألصول وليس
مقابل تلك النسبة الضئيلة ،ويعتر كامل مثن السهم مثناً لألصول املباحة فقط.
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مع أن للرأي الثاين ما يؤيده ،لكن الرأي األول متحفظ أكثر ،وبعيد عن الشبهات.
وقد يكون منصفا ،خاصة يف صناديق األسهم املفتوحة دون هناية حم��ددة .ألنه يف حال
يطهر الربح ،واستعاد املساهم حصته من الصندوق ،يف وق��ت ال يوجد فيه توزيع أية
مل ُ
أرابح للصندوق ،فلن يتم خصم أي مبلغ للتطهري من مثن السهم أو احلصة االستثمارية،
على الرغم من أن مثن تلك احلصة قد ي��زداد بسبب ارتفاع أسعار أسهم الصندوق .ويف
املقابل ،عندما يسرتجع املساهم حصته من الصندوق ،ويكون قد تلقى بعض األرابح من
الصندوق ،ويتم حسم مبلغ معني؛ وبذلك تنخفض القيمة الصافية للحصة .ويف هذه احلالة
حيصل حامل السهم على مثن أقل مقارنة ابلشخص األول.
على العكس من ذلك ،حني يتم تطهري كل األرابح املوزعة من الشركة ،ومكاسب
رأس امل��ال ،فحينها يعامل كل أصحاب األسهم على التساوي فيما يتعلق حبسم مبالغ
التطهري .لذلك فإن القيام بتطهري مكاسب رأس املال ال يعتر فقط بعيداً عن الشبهات،
بل أيضاً منصفا لكل محلة األسهم .وميكن هلذا التطهري أن ينفذ على أساس النسبة املئوية
للراب اليت حصلت عليها الشركة املدرجة يف احلقيبة االستثمارية.
تتم إدارة الصندوق بطريقتني بديلتني ،أوالمها ،ميكن أن يعمل مديرو الصندوق مضاربني
للمسامهني .ويف هذه احلالة حتدد نسبة معينة من األرابح السنوية اليت حيققها الصندوق
مكافأة لإلدارة ،وهذا يعين حصول اإلدارة على أجرها فقط ،عندما حيقق الصندوق أرابحاً،
وإذا مل تتحقق أية أرابح ،فلن أتخذ اإلدارة شيئاً ،وتزيد حصة اإلدارة كلما ازدادت أرابح
الصندوق.
واثنيهما ،ميكن لإلدارة القيام بدور الوكيل عن املشرتكني؛ ويف هذه احلالة أتخذ اإلدارة
أجرة متفقاً عليها مسبقاً ،مقابل اخلدمات اليت تقدمها .وحتدد هذه األجرة مبلغا مقطوعاً،
سنواي .ويرى العلماء املعاصرون إمكانية جعل األجرة نسبة من قيمة
أو تعويضاً شهرًاي ،أو ً
األصول الصافية للصندوق .فمثاً ،ميكن االتفاق على أن حتصل اإلدارة على  %2أو %3
من قيمة األصول الصافية للصندوق هناية كل سنة مالية.
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إال أن��ه م��ن ال�ض��روري ش��رع�اً حتديد طريقة م��ن ال�ط��رق اآلن�ف��ة ال��ذك��ر قبل ب��دء تشغيل
الصندوق ،وتكون الطريقة العملية لذلك ابإلفصاح يف نشرة اإلصدار اخلاصة ابلصندوق
عن الطريقة اليت سيتم تبنيها يف دفع أجرة اإلدارة .ومن املفرتض عموماً أن يوافق كل من
يريد االشرتاك يف الصندوق على الشروط املذكورة يف النشرة .لذلك تعد طريقة الدفع لإلدارة
أمراً يتفق عليه مجيع املشرتكني.

 Cصندوق اإلجارة
هناك نوع آخر للصناديق االستثمارية ،وهو صندوق اإلج��ارة .وتعين كلمة اإلجارة
املعىن نفسه لعقد الليزينغ ( )leasingال��ذي مت تفصيل أحكامه يف الفصل الثالث من
ه��ذا الكتاب .تستخدم مبالغ االش �رتاك يف صندوق اإلج��ارة لشراء أص��ول ،كالعقارات،
أو ال�س�ي��ارات ،أو امل�ع��دات ،بغرض أتج��ريه��ا للمستخدمني .وتبقى ملكية ه��ذه األص��ول
للصندوق ،وتؤخذ األجرة من املستخدمني .وتشكل هذه األجرة الدخل الصايف للصناديق،
وتوزع على املشرتكني ،كا حسب حصته.
يعطَى كل مشرتك شهادة تثبت ملكيته النسبية لألصول املؤجرة ،وتوثق حقه يف أخذ
حصته من الدخل .ويطلق على هذه الشهادات “صكوك” ،وهو مصطلح معروف يف
الفقه اإلسامي .وهذه الصكوك متثل ملكية أصحاب األسهم النسبية لألصول غري النقدية
للصندوق ،وال متثل األصول النقدية ،وال الديون ،لذلك ميكن املساومة عليها بشكل كامل،
وبيعها وشراؤها يف أسواق األسهم .وأي شخص يشرتي هذه الصكوك حيل حمل البائع يف
ملكيته النسبية لألصول .وكذلك تنتقل إليه كل حقوق وواجبات املشرتك األصلي .وحيدد
مثن هذه الصكوك على أساس قُوى السوق ،أو العرض والطلب ،وعادة ما يتم ذلك ابلنظر
إىل الربح اليت حتققه تلك الصكوك.
وجيب أن نتذكر دائما أنه جيب أن تتوافق عقود اإلجارة مع الشريعة .وختتلف أحكام
الشريعة بشكل كبري م��ع األح�ك��ام وال�ش��روط املستخدمة يف االتفاقيات التقليدية لعقود
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اإلجارة .وقد شرحت هذه النقاط ابلتفصيل يف الفصل الثالث من هذا الكتاب .ونلخص
هنا أهم املبادئ الرئيسة:
 1جيب أن يكون لألصول املؤجرة بعض املنفعة ،وجيب أن تؤخذ األجرة من اتريخ
تسليم املنفعة إىل املستأجر.
 2جيب أن تكون األصول املؤجرة مباحة.
 3جيب أن يتحمل املؤجر كل املسؤوليات املتعلقة مبلكية األصول املؤجرة.
 4جيب أن تكون األجرة حمددة ومعروفة بداية العقد.
يف مثل هذا الصندوق جيب على اإلدارة أن تتصرف وكيا عن املشرتكني ،وتستحق
أج�راً على ذلك .وميكن أن يكون تعويض اإلدارة مبلغاً حم��دداً أو نسبة من مبالغ اإلجيار
املستلمة .ويرى معظم الفقهاء أنه ال جيوز إنشاء مثل هذا الصندوق على أساس املضاربة؛
ألن املضاربة كما يرون مقيدة ببيع السلع ،وال تستخدم يف جمال اخلدمات واإلجارة .لكن
املذهب احلنبلي جييز استخدام املضاربة يف اخلدمات واإلجارات .وقد اختار هذا الرأي عدد
من العلماء املعاصرين.

 Cصندوق السلع
هناك نوع آخر من الصناديق اإلسامية ،وهو صندوق السلع .يف مثل هذا الصندوق
تستخدم مبالغ املشرتكني لشراء سلع متعددة هبدف إعادة بيعها .ويشكل الربح الناتج عن
إعادة البيع دخا هلذا الصندوق ،ويوزع على املشرتكني كا حسب نسبة اشرتاكه.
ولكي يكون هذا الصندوق مباحا يف الشريعة ،جيب مراعاة كل أحكام البيع بشكل كامل،
فمثا:
 1جيب أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت العقد ،فا جتوز البيوع القصرية يف الشريعة،
حيث يبيع الشخص السلعة قبل أن ميتلكها.
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 2ال جتوز البيوع املؤجلة إال يف السلم واالستصناع( ،للحصول على تفاصيل كاملة عن
العقدين ،ميكن الرجوع إىل الفصل السابق من هذا الكتاب).
 3جيب أن تكون السلع مباحة ،فا جيوز العمل ابخلمور ،وحلم اخلنزير ،واألشياء احملرمة.
 4جيب أن حيوز البائع السلعة حيازة مادية أو حكمية (تتضمن احليازة احلكمية أي تصرف
تنتقل مبوجبه مسؤولية السلعة للمشرتي).
 5جيب حتديد مثن السلعة ،وأن يكون معلوما للطرفني ،فأي جهالة يف الثمن ،أو ربطه
حبدث غري حمدد ،جيعل البيع ابطا.
ابلنظر إىل الشروط املذكورة آنفا ،وغريها من الشروط املوصوفة كاماً يف الفصل الثاين
من ه��ذا الكتاب ،يصبح من السهل معرفة أن الصفقات الشائعة يف األس �واق املعاصرة
للسلع ،وخاصة يف أسواق العقود اآلجلة للسلع ،ال تتفق مع هذه الشروط .لذلك ال جيوز
للصندوق اإلسامي للسلع الدخول يف مثل هذه الصفقات .أما إذا كانت هناك صفقات
حقيقية للسلع ،تراعي كل متطلبات الشريعة ،مبا يف ذلك الشروط السابقة ،فيمكن حينها
أتسيس صندوق للسلع .وميكن التعامل هبذه احلصص أو األسهم ،شريطة متلك احلقيبة
االستثمارية لبعض السلع طوال مدة االستثمار.

 Cصندوق املراحبة
املراحبة عقد بيع خاص ،تباع من خاله السلع على أساس سعر التكلفة ،مع إضافة
رب��ح معني .وق��د تبنت امل�ص��ارف وامل��ؤس�س��ات املالية اإلسامية ه��ذا البيع أداةً للتمويل.
فيشرتون السلع لصاحل الزابئن ،ويبيعوهنا هلم على أساس الدفع املؤجل ،بنسبة ربح متفق
عليها تضاف للتكلفة .فإذا أنشئ صندوق للتعامل هبذا النوع من البيع ،وجب أن يكون
صندوقاً له هناية ،وال ميكن املساومة على أسهمه يف سوق األسهم الثانوية .والسبب أنه
يف حالة املراحبة ،كما تطبقها املؤسسات املالية احلالية ،تباع السلع إىل الزابئن مباشرة بعد
شرائها من املورد األساسي ،لكن يبقى الثمن على أساس الدفع املؤجل ديناً مستحقاً على
I 148

اتاديااَستتماراإلسالم ة

الزبون .لذلك ال متلك حقيبة املراحبة االستثمارية أية أصول حسية .فهي تتألف من أموال
نقدية أو ديون مستحقة .لذلك متثل حصص الصندوق إما أمواالً نقدية أو ديوانً مستحقة،
وكا الشيئني ال جيوز االجتار هبما كما مر سابقاً .وإذا مت مبادلتهما مقابل مال ،وجب أن
يكون ذلك ابلقيمة االمسية.

 Cبيع َّ
الدين
أنيت هنا إىل مسألة جواز بيع الدين يف الشريعة .فلو أن شخصاً ميلك ديناً مستحقاً
على شخص آخر ،وأراد أن يبيع هذا الدين حبسم كما حيدث عادة يف الكمبياالت ،فهذا
العمل يسمى يف الشريعة «بيع الدين» .جيمع فقهاء الشريعة على أنه ال جيوز بيع الدين مع
احلسم .ويؤيدهم يف هذا الرأي غالبية العلماء املعاصرين .إال أن بعض علماء ماليزاي أجاز
هذا النوع من البيع ،ويرجعون عادة إىل مذهب الشافعية الذي جييز بيع الدَّين ،ولكنهم مل
يتنبهوا إىل حقيقة أن فقهاء الشافعية أجازوا ذلك فقط يف حالة بيع الدين ابلقيمة االمسية.
ويف احلقيقة ،فإن حترمي بيع الدين ،يُعد نتيجة منطقية لتحرمي ال�راب أو الفائدة .وأي دين
مستحق على شكل نقود ،هو مبنزلة النقود .وحيثما يكون هناك مبادلة مال مبال من الفئة نفسها،
جيب أن يتم التبادل ابلقيمة االمسية .وأي زايدة أو نقص أبحد البدلني هو رابً حمرم يف الشريعة.
وقد قيد بعض العلماء إابحة بيع الدين فقط يف حال كان هذا الدين انجتاً عن بيع
سلعة .فيقولون أبنه يف هذه احلالة ميثل الدين السلعة املباعة ،وبيعه هو مبثابة بيع السلعة،
غ��ري أن��ه ال ميكن االعتماد على ه��ذه احل�ج��ة؛ ألن��ه حاملا يتم بيع السلعة تنتقل ملكيتها
للمشرتي ،وال ميلك البائع شيئا غري النقود .لذلك فعندما يبيع الدين فإمنا يبيع النقود ،وال
ميكن وصفه أبي حال من األحوال ببيع السلعة.
لذلك رفض الغالبية العظمى من العلماء املعاصرين هذا ال�رأي .وقد أقر جممع الفقه
اإلسامي يف جدة ،وهو أكر هيئة للعلماء املسلمني (فيه ممثلون عن كل الدول اإلسامية
ومنها ماليزاي) ،أقر حترمي بيع الدَّين ابإلمجاع دون أية معارضة.
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 Cالصندوق املختلط
هناك نوع آخر من الصناديق اإلسامية ،يقوم على توظيف مبالغ االشرتاك يف أنواع
ويدعى هذا الصندوق
متعددة من االستثمارات ،كاألسهم ،واإلجارة ،والسلع ،وغري ذلكَ .
ابلصندوق اإلسامي املختلط .يف ه��ذه احلالة إذا كانت األص��ول احلسية (غ��ري النقدية)
للصندوق أكثر من  ،%51وكانت األموال النقدية والديون أقل من  ،%50فعندها جيوز
املساومة على األسهم واالجت��ار هبا .أما إذا جت��اوزت األم �وال النقدية والديون  ،%50فا
ميكن االجتار أبسهمها ،كما يراه غالبية العلماء املعاصرين .يف هذه احلالة جيب أن يكون
الصندوق معلوم النهاية.
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مبدأ املسؤولية احملدودة
أصبح مفهوم املسؤولية احملدودة يف عاملنا احلديث جزءًا ال يتجزأ من املشاريع التجارية
والصناعية الكبرية واسعة النطاق ،مبا يف ذلك العامل اإلسامي .ويهدف الفصل احلايل إىل
قابا للتطبيق يف نطاق
شرح هذا املبدأ وتقييمه من الناحية الشرعية ،لنعرف ما إذا كان ً
اقتصاد إسامي كامل أم ال.
يعين مصطلح املسؤولية احملدودة ،يف االصطاح االقتصادي والقانوين احلديث ،حالة
ويؤمن نفسه من حتمل خسارة أكر من املبلغ
حيمي فيها الشريك أو املساهم يف املشروع ّ
ال��ذي يستثمره يف ذل��ك امل �ش��روع ،أو يساهم م��ن خ��ال��ه يف امل�ش��ارك��ة القائمة على مبدأ
املسؤولية احملدودة .فإذا حلقت خسارة ابملشروع فكل ما ميكن أن خيسره حامل السهم هو
كامل املبلغ الذي يستثمره يف املشروع ،ولكن ال ميكن أن تطال اخلسارة أمواله اخلاصة.
وإذا مل تكف األصول املوجودة لدى الشركة لتغطية مطالبيها ،فا يستطيع الدائنون مطالبة
محلة األسهم بدفع تلك الديون من أمواهلم اخلاصة.
يطبق مفهوم املسؤولية احملدودة يف بعض البلدان على الشراكة أيضاً ،لكنه يطبق غالباً
على الشركات واهليئات اخلاصة .وسيكون من األصح القول أبن مفهوم املسؤولية احملدودة
قد ظهر بظهور اهليئات واملؤسسات والشركات املسامهة.
لقد ك��ان ال�غ��رض األس��اس��ي م��ن تطوير ه��ذا امل�ب��دأ ه��و ج��ذب أك��ر ع��دد ممكن من
املستثمرين إىل املشاريع املشرتكة والكبرية وذات النطاق ال�واس��ع ،وطمأنة املستثمرين أن
ممتلكاهتم الشخصية لن تكون يف خطر إذا أرادوا استثمار مدخراهتم يف مثل تلك املشاريع
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املشرتكة .وقد أثبت هذا املبدأ فعاليته يف التطبيقات التجارية املعاصرة ،وأنه قوة مهمة يف
مجع مبالغ كبرية من رؤوس األموال على نطاق واسع من املستثمرين.
ال شك أن مفهوم املسؤولية احملدودة مفيد حلملة أسهم الشركة ،ولكنه يف الوقت نفسه
قد يكون ضاراً للدائنني؛ فإذا جتاوزت مطالب الشركة أصوهلا أصبحت مفلسة ،ويتم نتيجة
لذلك تصفيتها ويفقد الدائنون قسماًكبرياً من ديوهنم ،ألهنم يستطيعون فقط احلصول على
قيمة أص��ول الشركة بعد التصفية ،وال ميكنهم مطالبة محلة األسهم ببقية الديون .كذلك
ال ميكن مطالبة مديري الشركة -الذين قد يكونون مسؤولني عن الوضع السيئ للشركة-
بتسديد بقية ديون الدائنني .وهذه الناحية من مفهوم املسؤولية احملدودة حباجة إىل التأمل
والبحث من الناحية الشرعية.
مع أن مفهوم املسؤولية احمل��دودة يف سياق التطبيق التجاري املعاصر مفهوم جديد،
وليس له ذكر صريح يف املصادر الرئيسة للفقه اإلسامي ،إال أن رأي الشريعة حول ذلك
ميكن تقصيه يف امل�ب��ادئ امل��وج��ودة يف ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،والسنة املطهرة ،والفقه اإلسامي.
ويتطلب تطبيق ذلك نوعاً من االجتهاد يقوم به علماء مؤهلون .ومن األفضل أن يقوم
علماء الشريعة هبذا االجتهاد على مستوى مجاعي .لكن هناك شرطًا ال بد منه ،وهو وجود
جهود فردية ميكن أن تشكل أساسا للجهود اجلماعية.
اضعا ،فقد شغلتين هذه القضية منذ وقت طويل ،وال ينبغي
بصفيت طالب علم متو ً
النظر إىل ما سأقدمه يف األسطر القادمة على أنه حكم هنائي يف املوضوع ،وليس رأايً قطعياً
حول املسألة ،بل هو نتاج تفكري ابملوضوع يهدف للتأسيس ملزيد من البحث.
ميكن القول أبن مسألة املسؤولية احمل��دودة مرتبطة كثرياً مبفهوم الشخصية االعتبارية
للهيئات والشركات احلديثة .تتمتع الشركات املسامهة ،مبوجب هذا املبدأ ،بوضع الكيان
املستقل الذي مييزها عن الكيان الفردي حلملة األسهم .يتمتع الكيان املستقل -الذي يعتر
ويقاضى
فردا من الناحية االفرتاضية -بشخصية قانونية ،وميكن نتيجة لذلك أن يُقاضي
َ
ً
يف احملاكم ،وأن يرم العقود ،وميتلك العقارات ،ويتمتع ابلوضع القانوين للشخص الطبيعي
I 152

محدلارتل ل ةا د دإ

يف كل صفقاته اليت مبقدوره إبرامها على أنه شخصية اعتبارية .والسؤال الرئيس هنا ،هل
مبدأ “الشخصية االعتبارية” مقبول يف الشريعة أو ال؟ وحاملا نقبل مببدأ “الشخصية
االعتبارية” ،ونقر أبنه على الرغم من الطبيعة االفرتاضية فإهنا تُعامل شخصا طبيعيا فيما
يتعلق بكل النتائج القانونية للصفقات امل��رم��ة ابمس��ه ،عندها جي��ب علينا أن نقبل مببدأ
املسؤولية احمل��دودة ،واليت تعد نتيجة منطقية للمفهوم السابق .والسبب واضح ،فلو مات
شخص وهو مفلس فليس لدائنيه حق املطالبة إال يف حدود األصول اليت تركها من بعده.
فإذا زادت مطالباته على األصول فمن املؤكد أن دائنيه سيتحملون اخلسارة؛ حيث مل يبق
هلم أي شيء بعد موت الشخص املدين.
إذا قبلنا مببدأ امتاك الشركة ،بوصفها شخصية اعتبارية ،جلميع احلقوق والواجبات
املشاهبة لتلك اليت ميلكها الشخص الطبيعي ،فسينطبق الشيء نفسه على الشركة املفلسة،
فأي شركة تعلن إفاسها جيب تصفيتها ،والتصفية ابلنسبة للشركة كاملوت ابلنسبة لإلنسان؛
ألن الشركة بعد تصفيتها ال ميكن وجودها مرة اثنية .وإذا حتمل الدائنون لشخص حقيقي
اخل�س��ارة مبوته مفلساً ،فكذلك احل��ال ابلنسبة للدائنني لشخص ق��ان��وين ،فإهنم يتحملون
اخلسارة أيضاً عندما تنتهي احلياة القانونية للشركة ابلتصفية.
لذلك يبقى السؤال األساسي ،وهو هل مبدأ الشخصية االعتبارية مقبول يف الشريعة
أو ال؟ على الرغم من أن فكرة الشخصية االعتبارية كما تنظر إليها األنظمة االقتصادية
والقانونية املعاصرة ،مل يتم التعامل معها يف الفقه اإلسامي ،إال أن هناك سوابق ميكن أن
يستمد منها االستدالل على مبدأ الشخصية االعتبارية ،ويظهر ذلك يف األمثلة اآلتية:

 Cالوقف

وال��وق��ف مؤسسة قانونية ودينية ،خيصص فيها شخص بعض ممتلكاته لغرض ديين
أو خ��ريي ،وبعد اإلع��ان عن وق��ف تلك األش�ي��اء ال تبقى ملكيتها بيد ال�واق��ف ،وميكن
للمستفيدين من الوقف االستفادة من العني املوقوفة ومن عائداهتا ،ولكنهم ليسوا املالكني
هلا ،بل تعود ملكيتها هلل تعاىل وحده.
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يبدو أن الفقهاء املسلمني قد تعاملوا مع الوقف على أنه شخصية قانونية منفصلة،
ووضعوا له صفات شبيهة بصفات الشخص الطبيعي ،ويتضح ذلك من حكمني أفىت هبما
الفقهاء املسلمون فيما يتعلق ابلوقف:
أوالاً :إذا اقتُِين متاع (عقار) أبرابح األصول الوقفية ،فا ميكن أن يصبح ذلك العقار
يعامل معاملة أي متاع مملوك
وقفا بشكل تلقائي .يقول الفقهاء :إن العقار جيب أبن َ
للوقف( .)1وه��ذا يعين بوضوح أن الوقف مثله كمثل الشخص الطبيعي ،ميكن أن ميلك
عقاراً.
اثنيا :ذكر الفقهاء أن املال الذي يُدفع للمسجد على أنه ترع ،ال يشكل جزءًا من
()2
الوقف ،ولكنه ينتقل إىل ملكية املسجد.
فقد قبِل العلماء هنا جمدداً أن يكون املسجد مالكاً للمال .وقد ذكر هذا املبدأ صراحةً
بعض الفقهاء املالكية ،ونصوا على أن املسجد إبمكانه أن يكون مالكاً ألي شيء ،وهذه
()3
األهلية حسب ما يرون هي أهلية اعتبارية ،واألهلية للشخص الطبيعي حسية وملموسة.
وقد أج��از فقيه مالكي معروف ،وهو أمحد الدردير ،الوصية لصاحل املسجد ،وعلل
ذلك أبهلية املسجد المتاك األشياء .ليس ذلك فحسب ،بل جعل األمر يتعدى للفندق
واجلسر أيضاً ،شريطة كوهنما وقفاً.
يتضح من األمثلة السابقة أن الفقهاء املسلمني قد قبلوا فكرة امتاك الوقف لألشياء.
ومعلوم أن الوقف ليس إنساان ،ولكنهم عاملوه معاملة اإلنسان يف موضوع امللكية .ومبا أن
ملكيته قد ثبتت ،فمن املنطقي أنه ميكنه البيع والشراء ،ويستطيع أن يُقرض ويستقرض من
غريه ،وميكن أن تنسب إليه كل صفات الشخصية االعتبارية.

( )1الفتاوى اهلندية ،وقف ،الفصل .2:417 ،5
( )2املرجع السابق .3:240 ،إعالء السنن.13:198 ،
()3
.٧:٨٠
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 Cبيت املال
وهو مثال آخر للشخصية االعتبارية ،ميكن أن جنده يف كتب الفقه اإلسامي ،وهو
(خزينة الدولة اإلسامية) .وكونه ملكاً للعامة ،فلكل مواطن من أبناء الدولة اإلسامية حق
االنتفاع من بيت املال ،ولكن يف الوقت نفسه ال يستطيع أحد االدعاء أبنه املالك له .مع
ذلك ،يبقى لبيت املال بعض احلقوق ،ويقع عليه بعض الواجبات .يقول اإلمام السرخسي،
اإلمام احلنفي املعروف ،يف كتابه املبسوط« :لبيت املال بعض احلقوق والواجبات اليت ال
ميكن حتديدها» .ويقول يف موضع آخر« :إذا احتاج احلاكم إىل إعطاء املقاتلة ،وال مال يف
()1
بيت مال اخلراج ،صرف ذلك من بيت مال الصدقة ،وكان ديناً على بيت مال اخلراج»
ويتضح م��ن ذل��ك أن الكيان ال�ع��ام لبيت امل��ال ليس امل�ث��ال الوحيد على الشخصية
االعتبارية ،بل ميكن لألقسام املختلفة داخله أن تستقرض وتقرض بعضها بعضاً ،وال تقع
مسؤولية هذه القروض على اإلمام أو رئيس الدولة ،إمنا تقع على قسم بيت املال .وهذا
يعين أن كل قسم يف بيت مال يعد كياانً منفصاً ،وإبمكانه االقرتاض أو تقدمي القروض،
يقاضى أو يقاضي غريه ،متاماً ابلطريقة
يعامل معاملة الدائن أو املدين ،وميكن أن َ
وميكن أن َ
نفسها اليت تقوم هبا الشخصية االعتبارية .وهذا يعين قبول فقهاء اإلسام مبدأ الشخصية
االعتبارية فيما يتعلق ببيت املال.

 Cأسهم الشركات
وهي مثال آخر قريب جداً من مفهوم الشخصية االعتبارية يف الشركة املسامهة ،جنده
يف فقه اإلمام الشافعي رمحه هللا ،حيث ينص مبدأ معروف يف الفقه الشافعي على أنه« :إذا
اشرتك أكثر من شخص يف عمل ما ،حبيث ختتلط أمواهلم بعضها ببعض ،فتجب الزكاة على
كل واحد منهم منفرداً ،ولكنها خترج عن الشركة ككل ،إىل درجة أنه حىت لو أن أحدهم
منفردا ،ولكن قيمة األصول جمتمعة تتجاوز نصاب الزكاة املفروض،
ال ميلك نصاب الزكاة ً
()1
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فعندها جتب الزكاة على الشركة مبا يف ذلك نصيب الشخص الذي ال ميلك النصاب منفرداً.
وهكذا ،فإن الشخص الذي ال يبلغ نصيبه نصاب الزكاة ،يساهم على قدر حصته يف زكاة
إمجايل األصول ،ولو أن الزكاة فرضت على كل شخص مبفرده ،ملا وجب عليه دفع الزكاة”.
يطبق امل�ب��دأ نفسه ،وال��ذي يدعى مببدأ “خلطة ال�ش�ي��وع” ،على ف��رض ال��زك��اة على
املواشي .ونتيجة لذلك فإنه جيب على الشخص أحياانً أن يدفع زكاة أكثر من إمكانيته
ال�ف��ردي��ة ،وأن ي��دف��ع أق��ل م��ن ذل��ك يف أح�ي��ان أخ ��رى .ل��ذل��ك ي�ق��ول ال�ن��يب ص�ل��ى هللا عليه
وسلم“ :ال جيمع بني متفرق ،وال يفرق بني جمتمع ،خمافة الصدقة” .ويتضمن مبدأ خلطة
الشيوع ،املقبول إىل حد ما يف املذهب املالكي واحلنبلي مع االختاف يف بعض التفاصيل،
يتضمن مبدأ الشخصية االعتبارية .وحسب هذا املبدأ ،ال يكون الفرد هو املسؤول عن
كياان
دفع الزكاة ،لكن يطلب من الشركة دفعها .وهذا يعين أن الشركة قد مارست عملها ً
منفصا ،وحتول فرض الزكاة ابجتاه هذا الكيان ،وهو منوذج قريب جداً من مفهوم الشخصية
ً
االعتبارية ،رغم أنه ليس الشيء نفسه متاماً.

 Cاملرياث املدين
وهو املثال الرابع للشخصية االعتبارية ،ويكمن يف امللكية أو العقار الذي تركه شخص
متوف تتجاوز مطالباته قيمة هذا العقار الذي تركه .وألجل اإلجياز نشري إليه هنا ابملرياث املدين.
ي��رى الفقهاء أن ه��ذه الرتكة ليست ملكاً للمتوف؛ ألن��ه مل يعد حيًّا ،وليست ملكاً
للورثة؛ ألن الديون على املتوف أحق ابلوفاء مقارنة حبقوق الورثة .وهذه الرتكة كذلك ليست
ملكاً للدائنني؛ ألن التسوية مل تتم بعد؛
فرغم أن هلم احلق يف املطالبة هبا ،لكنها ال تصبح ملكهم حىت ت��وزع عليهم .وكوهنا
ليست ملكاً ألحد فهي متلك كياانً خاصاً ميكن وصفه ابلكيان القانوين .ويتعني على ورثة
املتوف أو األوصياء املعينني لتنفيذ الوصية ،أن يعتنوا ابلرتكة مديرين ال مالكني ،وإذا تطلبت
تسوية الديون بعض التكاليف عندها يؤخذ من الرتكة على قدر تلك التكاليف.
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ابلنظر إىل امل �رياث املدين من ه��ذه ال�زاوي��ة ،فإهنا تتمتع بكياهنا املستقل ،وإبمكاهنا
البيع والشراء والقرض واالستقراض ،وغريها من الصفات الشبيهة جداً بصفات الشخصية
االعتبارية .ليس ذل��ك فحسب ،بل إن مسؤولية الشخصية االعتبارية حمصورة ابألص��ول
املوجودة فقط ،وإذا مل تكف تلك األصول لسداد الديون ،فا حيق للدائنني ماحقة أي
شخص قانوين مبا تبقى من ديوهنم ،مبا يف ذلك ورثة املتوف.
بناءً على ما سبق ،فقد ظهر أن هناك بعض احلاالت اليت أثبت فيها الفقهاء املسلمون
كياانً قانونياً مشاهباً للشخصية االعتبارية ،وتلك األمثلة تظهر أن مبدأ الشخصية االعتبارية
ليس غريباً كلياً عن الفقه اإلسامي ،وإذا قُبل الكيان القانوين للشركة املسامهة على أساس
تلك األمثلة السابقة ،فليس من احملتمل أن يثار أي اعرتاض حقيقي ضدها .وكما مر سابقا،
فإن مسألة املسؤولية احملدودة للشركة مرتبطة مببدأ الشخصية االعتبارية .وإذا أمكن معاملة
الشخصية االعتبارية معاملة الشخص احلقيقي فيما يتعلق ابلواجبات وااللتزامات ،فعندها
يكون كل شخص مسؤوالً فقط يف حدود األصول اليت ميلكها .ويف حال تويف الشخص
وهو مفلس ،فما من شخص يتحمل عبء ديونه املتبقية ،مهما كان هذا الشخص قريباً
منه ،وقياساً على ذلك ميكن ترير املسؤولية احملدودة للشركة املسامهة.

 Cاملسؤولية احملدودة لسيد العبد
هنا أود أن أستحضر م��ن امل��اض��ي م�ث��االً آخ��ر ي��ؤي��د م��ا س�ب��ق ،وه��و أق��رب م�ث��ال إىل
يعاملون
املسؤولية احمل��دودة للشركة املسامهة .عندما كانت العبودية شائعة ،وك��ان العبيد َ
معاملة املتاع ألسيادهم ،وكان يتاجر هبم حبرية .وعلى الرغم من أن نظام العبودية ابلنسبة
لوقتنا احلاضر هو شيء قدمي ومنته متاماً ،إال أن املبادئ اليت وضعها الفقهاء عندما كانوا
يبحثون يف املسائل املتعلقة بتجارة العبيد ،ما تزال مفيدة لطالب الفقه اإلسامي ،وميكننا
االستفادة من تلك املبادئ يف إجياد احللول ملشاكلنا املعاصرة .من هذه الناحية يبدو أن هذا
املثال هو األقرب ملسألتنا اليت حنن بصددها .يف تلك األايم كان هناك نوعان من العبيد،
النوع األول العبيد الذين مل أيذن هلم أسيادهم ابلدخول أبي من الصفقات التجارية ،وكان
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يدعى «القن» ،وكان هناك نوع آخر من العبيد الذين أذن هلم أسيادهم مبزاولة
هذا النوع َ
التجارة ،وكان هذا النوع من العبيد يدعى ب� «العبد املأذون».
وكان السيد هو الذي يقدم لعبده رأس املال الرئيس كي يقوم ابلتجارة ،وكان خموالً
ابلدخول يف كل أنواع الصفقات التجارية ،ويعود رأس املال الذي معه كلياً لسيده .ويذهب
الدخل ال��ذي حيصل عليه العبد وك��ل ما يكسبه لسيده ،ويعتر ملكه اخل��اص .وإذا حلق
العبد أي َدين خال التجارة ،فيمكنه سداده من األموال والسلع املوجودة بني يديه ،فإذا
مل تكف األموال والسلع لسداد الدين ،فللدائنني احلق يف بيع العبد وأخذ ديوهنم من مثنه.
ولو أن ديوهنم مل تُستوف ببيع العبد ،ومات العبد وهو مدين ،فليس للدائنني الرجوع إىل
السيد ومطالبته ببقية ديوهنم.
وهنا يكون السيد هو املالك احلقيقي لكل التجارة ،وما العبد إال أداة وسيطة للقيام
ابلصفقات التجارية ،فا ميلك شيئا من التجارة ،لذلك تكون مسؤولية السيد حمدودة برأس
املال الذي يستثمره ،مبا يف ذلك قيمة العبد .وبعد موت العبد ال يستطيع الدائنون املطالبة
ابألموال الشخصية للسيد .وهذا هو أقرب مثال موجود يف الفقه اإلسامي ،وهو مشابه
جدًّا للمسؤولية احملدودة ألصحاب أسهم الشركة ،والذي ميكن تريره ابستخدام القياس.
بناء على ه��ذه األمثلة اخلمسة ،يبدو أن مفهوم الشخصية االعتبارية واملسؤولية
احملدودة ال يتناقضان مع أحكام اإلسام ،ولكن يف الوقت نفسه ينبغي التأكيد على أن
مفهوم املسؤولية احمل��دودة ال ينبغي أن يكون مطية م��ن أج��ل غ��ش ال�ن��اس ،والتهرب من
املسؤوليات الطبيعية الناجتة عن جتارة راحبة.
لذلك جيب أن يقيد استعماله ابلشركات العامة فقط ،اليت تصدر أسهمها للعامة،
وتكون فيها أع��داد أصحاب األسهم كبرية ج��داً حبيث ال ميكن لكل واح��د منهم حتمل
مسؤوليات األمور اليومية للعمل ،وال الديون اليت تتجاوز األصول املوجودة.
أما ابلنسبة للشركات أو الشراكات فا ينبغي تطبيق مفهوم املسؤولية احملدودة عليها؛
ألنه عملياً ميكن لكل واحد من محلة األسهم والشركاء أن حيصل على معلومات عن األمور
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اليومية للعمل ،وجي��ب أن يكون م�س��ؤوالً عن كل االل�ت�زام��ات .وق��د يكون هناك استثناء
للشركاء ومحلة األسهم غري الفاعلني يف الشركة اخلاصة ،والذين ال يشرتكون عملياً يف العمل،
وميكن أن حتدد مسؤوليتهم مبا تنص عليه االتفاقية بني الشركاء.
فإذا نصت االتقافية على أن الشركاء غري العاملني يتمتعون ابملسؤولية احملدودة ،فهذا
يعين ابلنسبة للفقه اإلسامي أهنم مل يسمحوا للشركاء غري العاملني أبن يتحملوا ديناً يتجاوز
قيمة أصول العمل أو الشركة .ويف هذه احلالة إذا جتاوزت ديون العمل احلد املقرر ،فستقع
املسؤولية فقط على الشركاء العاملني الذين جتاوزوا احلد.
وخ��اص��ة م��ا ت�ق��دم ،أن مفهوم املسؤولية احمل ��دودة ميكن ت�ري��ره م��ن الناحية الشرعية
لشركات املسامهة العامة ،واهليئات العامة اليت تصدر أسهمها للعامة .وميكن أيضاً تطبيق
املفهوم للشركاء غري العاملني يف الشركة ،وألصحاب أسهم الشركة اخلاصة الذين ليس هلم
دور يف إدارة العمل .ولكن جيب أال تكون مسؤولية الشركاء العاملني يف الشركة ومحلة
األسهم الفاعلني يف الشركة اخلاصة حمدودة.
يف النهاية ،جي��ب علينا أن نتذكر م��ا أش �ران إليه يف ال�ب��داي��ة ،م��ن أن قضية املسؤولية
احملدودة ،كوهنا قضية معاصرة ،تتطلب جهداً مجاعياً إلجياد حل مناسب يف ضوء الشريعة.
وال ينبغي النظر إىل املناقشة السابقة على أهنا احلكم النهائي يف املوضوع ،بل هي جمرد
حصيلة تفكري مبدئي ،خيضع دائما ملزيد من الدراسة والبحث.
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أداء املصارف اإلسالمية

 Cتقومي واقعي
أصبحت الصريفة اإلسامية اليوم حقيقة ال ميكن إنكارها ،فعدد املصارف واملؤسسات
املالية اإلسامية يف ازدايد متواصل .ويستمر أتسيس الكثري من املصارف اإلسامية اجلديدة
برؤوس أموال ضخمة .وتفتح املصارف التقليدية نوافذ إسامية أو مؤسسات إسامية اتبعة
هل��ا ،للعمل يف الصريفة اإلسامية .حىت املؤسسات املالية غري اإلسامية تدخل اجمل��ال،
وحت��اول املنافسة مع بعضها البعض جلذب أكر عدد ممكن من العماء املسلمني .يبدو
أن حجم الصريفة اإلسامية على األقل سوف يتضاعف خال العقد القادم ،ويتوقع أن
يغطي عمل املصارف اإلسامية قطاعاً كبرياً من الصفقات املالية يف العامل .ولكن قبل أن
توسع املؤسسات املالية اإلسامية عملها ،جيب عليها إجراء عملية تقومي ألدائها يف العقدين
املاضيني؛ ألن كل نظام جديد جيب عليه التعلم من املاضي ،من أجل مراجعة نشاطاته
وحتليل نقاط الضعف بطريقة واقعية.
إن قدرتنا على حتقيق جناح شامل مرهونة بتمكننا من حتليل السلبيات واإلجيابيات يف
عملنا .من هذا املنظور ،جيب علينا أن حناول حتليل عمليات املصارف واملؤسسات املالية
اإلسامية يف ضوء الشريعة ،وأن نسلط الضوء على ما مت إجنازه ،وما مل يتم.
لقد حدث أن تلقيت ذات مرة يف أحد املؤمترات الصحفية يف ماليزاي سؤاال عن مسامهة
املصارف اإلسامية يف دعم االقتصاد اإلسامي ،وقد بدا جوايب لذلك السؤال متناقضاً
يف حينه .لقد أجبت قائا :قد سامهت كثرياً ،ومل تساهم بشيء .ويف الفصل احلايل أود
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شرح هذا اجلواب .عندما قلت :إهنا قد سامهت كثرياً ،عنيت أن املصارف اإلسامية قامت
إبجناز كبري عندما أحرزت تقدما يف النظام املصريف احلايل ،من خال أتسيس مؤسسات
اقتصادا
مالية إسامية هدفها موافقة الشريعة .فقد كان أعز حلم لألمة اإلسامية أن متلك
ً
خ��ال��يً��ا م��ن ال �راب ،ول�ك��ن مفهوم ال�ص��ريف��ة اإلس��ام�ي��ة آن ��ذاك مل ي�ع� ُ�د ك��ون��ه نظرية تناقش يف
األحباث ،وال وجود واقعيًّا هلا .ولقد حولت املؤسسات واملصارف اإلسامية هذه النظرية
إىل واق��ع ،وقدمت مثاالً حيًّا وعمليًّا للمفهوم النظري يف بيئة لطاملا ادع��ت أن��ه ال ميكن
للمؤسسات املالية أن تعمل دون الفائدة أو الراب .وقد كانت حقاً خطوة شجاعة للمصارف
حازما أبن تتوافق صفقاهتا مع الشريعة ،وأن ختلو نشاطاهتا من
اإلسامية أن تصدر قر ًارا ً
املعامات الربوية.
وهناك مسامهة هامة أخرى للمصارف اإلسامية ،وهي أهنا نظرا لكوهنا ختضع إلشراف
اسعا من األسئلة املتعلقة ابلتجارة والعمل
اهليئات الشرعية ،فإهنا تقدم لعلماء الشريعة طي ًفا و ً
املعاصر ،وهي بذلك تقدم هلم فرصة ليس فقط لفهم التطبيقات املعاصرة يف جمال التجارة
واألعمال ،بل أيضاً لتقوميها يف ضوء الشريعة ،وإلجياد بدائل مقبولة وفق املبادئ اإلسامية.
إنه ينبغي علينا أن نعي أننا عندما ندعي أن اإلسام لديه حلول مقبولة لكل مشكلة
جديدة يف كل زمان ومكان ،فإننا ال نقصد بذلك أن القرآن الكرمي ،أو السنة املطهرة،
�ددا لكل التفاصيل الدقيقة حلياتنا االجتماعية
أو آراء العلماء املسلمني تقدم ج �واابً حم� ً
واالقتصادية ،بل إننا نقصد أن القرآن الكرمي والسنة املطهرة قد وضعا مبادئ عامة ،حبيث
ميكن لعلماء كل زم��ان أن تستنتج األج��وب��ة احمل��ددة لكل وض��ع جديد يطرأ يف عصرهم.
لذلك ،فإنه من أجل الوصول إىل جواب حمدد حول قضية ما جديدة ،جيب على علماء
الشريعة أن يقوموا بدور هام جدًّا.
إن علماء الشريعة اإلسامية ينبغي أن يضطلعوا بدور هام ،يتمثل يف أن حيللوا كل
سؤال جديد يف ضوء املبادئ اليت أرساها كل من القرآن والسنة املطهرة ،ويف ضوء املعايري
اليت وضعها الفقهاء األولون ،واملوضحة يف الفقه اإلسامي .ويسمى هذا العمل ابالستنباط
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أو االجتهاد .وه��ذا العمل هو ال��ذي أغ��ىن الفقه اإلسامي بثروة من املعرفة واحلكمة ال
يوجد هلا مثيل يف أي دين آخر .إن عملية االستنباط املستمرة ،يف اجملتمع الذي تطبق فيه
الشريعة بشكل كامل ،من شأهنا أن حتافظ على إم��داد الشريعة أبفكار ومبادئ وأحكام
جديدة تضاف إىل إرث الفقه اإلسامي ،مما جيعل من السهولة إجياد أجوبة حمددة تقريباً
لكل حالة يف كتب الفقه اإلسامي .إن االحندار السياسي للمسلمني خال القرون القليلة
املاضية ،أدى -إىل حد ما -إىل توقف هذه العملية ،حيث وقعت معظم الدول اإلسامية
حتت سيطرة حكام غري مسلمني ،طبقوا ابلقوة النظام العلماين ،فحجبوا هداية الشريعة عن
احلياة االجتماعية واالقتصادية ،وقصروا التعاليم اإلسامية على نطاق ضيق من املمارسات
التعبدية ،والرتبية اإلسامية ،حىت أن الشريعة اإلسامية يف بعض األقطار مل جتد سبيلها
للتطبيق إال يف ش��ؤون ال��زواج وال�ط��اق واإلرث ،أم��ا على مستوى النشاطات السياسية
واالقتصادية ،فقد حيل بينها وبني الشريعة.
ومبا أن تطور أي نظام قانوين يعتمد على التطبيق العملي له ،فقد أتثر القانون اإلسامي
املتعلق ابلتجارة واألعمال بشكل كبري بسبب هذا الوضع ،فأصبحت كل الصفقات الشائعة
فنادرا ما تعرض تلك الصفقات على علماء
يف السوق تقوم تقريبًا على املبادئ العلمانيةً ،
الشريعة للحكم عليها يف ضوء الشريعة .حىت يف وقتنا احلاضر ،ناحظ أن جهود علماء
الشريعة وفتاواهم يف الرد على تساؤالت بعض أفراد املسلمني املهتمني أبمر دينهم ،ال تعدو
جهودا منصبة إىل حد كبري على حل مشاكل فردية انبعة من حاجات فردية.
كوهنا ً
يُعد دخول املصارف اإلسامية جمال األعمال الواسعة النطاق مسامهة كبرية ،أدت
إىل إعادة دوران عجلة تطوير النظام القانوين اإلسامي .ومن مظاهر هذا التطوير خضوع
معظم املصارف اإلسامية إلش�راف اهليئات الشرعية التابعة هلا ،حبيث تعرض مشاكلها
اليومية على علماء الشريعة الذين يدرسون هذه القضااي يف ضوء أحكام ومبادئ الشريعة،
ويعطون أحكاما حمددة هلا .وال جيعل هذا اإلجراء علماء الشريعة أكثر اطاعاً على أوضاع
السوق فحسب ،بل أيضاً ميكنهم ذلك من املسامهة يف تطوير الفقه اإلسامي من خال
ممارسة االستنباط .لذلك ،فإنه إذا قرر علماء الشريعة أن هناك ممارسة غري إسامية قد
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وقعت ،فيجب البحث عن البديل من خال تضافر جهود علماء الشريعة وإدارة املصارف
اإلسامية .وقد أنتجت قرارات اهليئات الشرعية إىل اآلن عشرات اجمللدات ،وهي مسامهة
ال ميكن أبداً االستهانة هبا.
وهناك مسامهة أخرى للمصارف اإلسامية ،وهي أهنا فرضت وجودها يف األسواق
أمرا معرتفًا به تدرجيياً حول العامل.
العاملية ،وأصبح متيزها عن املصارف التقليدية ً
هكذا أكون قد فسرت تعليقي السابق أبن املصارف اإلسامية قد سامهت كثرياً يف
دعم االقتصاد اإلسامي .ومن انحية أخرى هناك عدد من أوجه القصور يف العمل احلايل
للمصارف اإلسامية والذي جيب حتليله بكل جدية.
قبل كل شيء ،جيب توضيح أن مفهوم الصريفة اإلسامية قد بُين على فلسفة اقتصادية
تضم أحكام ومبادئ الشريعة .ويف سياق الصريفة الاربوية فإن هذه الفلسفة هتدف إىل
أتسيس عدالة توزيعية خالية من كل أنواع االستغال .وكما شرحت يف عدد من املقاالت،
فإن الراب هو دائما لصاحل األغنياء ،وضد مصاحل عامة الناس .فعلى سبيل املثال ،يستثمر
أرابب الصناعة األغنياء أم �وال امل��ودع��ني من خ��ال اق �رتاض املبالغ الطائلة من املصرف،
واستثمارها يف مشاريعهم الكبرية الرحبية ،وبعد حتقيق األرابح فإهنم ال يسمحون للمودعني
مبشاركتهم يف هذه األرابح إال من خال نسبة صغرية من ال�راب ،وحىت هذه النسبة ،فإن
األغنياء يسرتدوهنا من خ��ال إضافتها إىل تكلفة اإلن�ت��اج .لذلك ،ف��إن أولئك األغنياء،
عموما ،ال يدفعون أي شيء للمودعني .أما يف حاالت اخلسارة الكبرية ،واليت تؤدي إىل
إفاسهم ،وما ينجم عنه من إفاس املصرف عينه ،فإن املودعني يتحملون كامل اخلسارة.
وهكذا يؤدي الراب إىل انتفاء العدالة ،وعدم التوازن يف توزيع الثروة.
وعلى عكس ذلك تكون احلال يف التمويل اإلسامي .إن األداة املثالية للتمويل كما
تراها الشريعة هي املشاركة ،حيث يتقاسم كا الطرفني الربح واخلسارة بنسبة عادلة .تقدم
فرصا أفضل للمودعني كي يتقامسوا األرابح احلقيقية اليت حيققها العمل ،حيث
املشاركة ً
تكون تلك األرابح يف األحوال العادية أعلى بكثري من نسبة الفائدة أو الراب .ومبا أنه ال
163 I

مقدمة يف التمويل اإلسالمي

ميكن حتديد األرابح إىل أن يتم بيع كامل البضائع ،فإن األرابح اليت تدفع للمودعني ال
ميكن إضافتها إىل تكلفة اإلنتاج ،ولذلك ،فإنه خباف النظام الربوي ،ال ميكن اسرتداد
املبالغ املدفوعة للمودعني من خال زايدة األسعار.
إن فلسفة الصريفة اإلسامية ال ميكن حتويلها إىل حقيقة إال إذا توسعت املصارف
اإلس��ام�ي��ة يف اس�ت�خ��دام امل�ش��ارك��ة ،م��ع ض ��رورة ع��دم إغ�ف��ال أن ه�ن��اك مشاكل عملية يف
استخدام املشاركة أدا ًة للتمويل ،خاصة يف األجواء احلالية ،حيث تعمل املصارف اإلسامية
مبعزل ،وغالبًا دون أي دعم من حكومات بلداهنا.
على أية حال ،تبقى احلقيقة هي أنه كان ينبغي على املصارف اإلسامية أن تتجه حنو
أسلوب املشاركة خبطوات تدرجيية ،وكان ينبغي عليها أن تزيد من حجم التمويل ابملشاركة.
لقد تغاضت املصارف اإلسامية –لألسف -عن هذا املطلب الرئيس للصريفة اإلسامية،
وليس هناك أية جهود واضحة ابجتاه املشاركة ،وال حىت تدرجييًّا ،وال على أساس انتقائي.
وهذا الوضع بدوره قد أدى إىل عدد من النتائج العكسية:
أوالاً :يبدو أن الفلسفة الرئيسة للصريفة اإلسامية قد أُمهلت كليًّا.
اثنيا :إبمهال التمويل ابملشاركة ،توجب على املصارف اإلسامية أن تستخدم املراحبة
واإلج��ارة يف إط��ار امل��ؤش�رات التقليدية ،مثل اليبور ( ،)LIBORوغ��ريه ،حيث ال تكون
النتيجة النهائية خمتلفة عمليًّا عن املعامات والصفقات الربوية .شخصيًّا ،ال أشارك الرأي
أولئك الذين ال يرون فرقا بني معامات املصارف التقليدية واملراحبة واإلجارة ،أولئك الذين
يلومون امل�راحب��ة واإلج��ارة حبجة أن النتيجة واح��دة ابس��م خمتلف؛ والسبب أن��ه لو طبقت
اإلجارة واملراحبة مع التقيد ابلشروط الازمة ،فإهنا تتميز ابلكثري من نقاط االختاف عن
املعامات الربوية .إال أنه ال ميكن ألحد أن ينكر أن هاتني األداتني للتمويل مل توضعا يف
األصل أدو ٍ
ات للتمويل يف الشريعة ،فقد أجاز علماء الشريعة استخدامهما ألغراض التمويل
فقط ،يف اجمل��االت اليت ال ميكن فيها استخدام املشاركة ،وحىت يف تلك األح �وال فا بد
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من مراعاة شروط حمددة .وهذه اإلابحة ال جيوز أن تؤخذ على أهنا حكم دائم لكل أنواع
املعامات ،وال ينبغي أن تدور حوهلا عمليات املصارف اإلسامية أبكملها.
اثلثا :عندما ي��درك ال�ن��اس أن ال��دخ��ل الناتج ع��ن العمليات ال��يت تقوم هب��ا املصارف
اإلسامية مشكوك به ،ألهنا تشبه معامات املصارف التقليدية ،فسوف يساورهم الشك
جتاه عمل وأداء املصارف اإلسامية.
رابعا :إذا قامت كل صفقات املصارف اإلسامية على املراحبة واإلجارة ،فإنه سيكون
من الصعب جداً االخنراط يف النقاش والدفاع عن املصارف اإلسامية أمام الناس ،وخاصة
أمام غري املسلمني الذين يشعرون أبن األمر هو جمرد تاعب ابلواثئق.
وقد لوحظ يف عدد من املصارف اإلسامية ،أنه حىت املراحبة واإلجارة ال تطبق حسب
اإلجراءات اليت تقتضيها الشريعة .فاملبدأ الرئيس للمراحبة هو أن يقوم املصرف اإلسامي
بشراء السلعة ،ومن مث يبيعها للزبون على أساس الدفع املؤجل ،مع هامش من الربح .ويف
الشريعة ،من الضروري أن تصبح السلعة مل ًكا للمصرف ،أو على األقل يف حيازته احلكمية
قبل أن يبيعها للزبون .وجيب على املصرف أن يتحمل مسؤوليته خال الفرتة اليت ميلك فيها
عددا
السلعة وحيوزها .وقد لوحظ أن الكثري من املصارف واملؤسسات اإلسامية ترتكب ً
من األخطاء فيما يتعلق هبذا العقد ،وبياهنا على النحو اآليت:
تعتقد بعض املؤسسات املالية أن املراحبة هي البديل عن الراب لكل األغراض ،لذلك
فهي تستخدم املراحبة حىت عندما يريد الزبون التمويل من أجل النفقات العامة ،مثل دفع
الرواتب والفواتري والسلع واخلدمات االستهاكية .ومن املؤكد أن املراحبة ال ميكن استخدامها
يف مثل هذه احلالة؛ ألن املصرف مل يش ِرت أية سلعة هنا.
يف بعض احلاالت يشرتي الزبون السلعة بنفسه قبل أية اتفاقية مع املصرف اإلسامي،
�ددا ،مناقض ملبادئ الشريعة؛ ألن
مث يرم املراحبة على أساس «إع��ادة الشراء» ،وه��ذا ،جم� ً
ترتيب «إعادة الشراء» حمرم يف الشريعة ابإلمجاع.
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يف بعض احل��االت يكون الزبون نفسه وكياً عن املصرف يف ش�راء السلعة ،ويبيعها
لنفسه مباشرة بعد حيازة السلعة .وال يتطابق ذلك مع الشروط الرئيسة لصحة املراحبة .فإذا
كان الزبون نفسه وكياً يف شراء السلعة ،فإن كونه وكياً جيب أن يتميز عن كونه مشرتايً،
وذلك يعين أنه بعد أن يشرتي السلعة نيابة عن املصرف جيب أن يعلم املصرف أبنه قد قام
ابلشراء نيابة عنه ،وبعدها جيب أن يقوم املصرف ببيعه السلعة من خال عرض وطلب
رمسيني ،وميكن أن يتم تبادل ذلك عن طرق التلكس أو الفاكس.
وكما شرحنا سابقاً ،فإن املراحبة هي نوع من البيع ،وكذلك من املبادئ املعروفة يف
الشريعة وجوب حتديد الثمن وقت البيع ،وال ميكن هلذا الثمن أن يزيد أو ينقص من طرف
واحد بعد أن يتفق عليه الطرفان .وياحظ أن بعض املؤسسات املالية تزيد يف مثن املراحبة
تدور املراحبة
يف حالة التأخر يف الدفع ،وهو أمر غري مقبول شرعاً .وبعض املؤسسات املالية ّ
يف حالة التخلف عن الدفع ،وابلطبع فإن هذا التصرف غري مقبول شرعاً؛ ألنه حاملا يتم
بيع السلعة ،فا جيوز أن تباع مرة اثنية للزبون نفسه.
ويف عقود اإلجارة غالباً ما يتم التغاضي عن بعض املتطلبات الشرعية ،فيشرتط لصحة
اإلجارة أن يتحمل املؤجر املخاطر املتعلقة مبلكية العني املؤجرة ،وجيب أن تكون منفعة العني
املؤجرة متوفرة للمستأجر مقابل األجرة اليت يدفعها .وياحظ عدم مراعاة هذه الشروط يف
عدد من اتفاقيات اإلج��ارة .وحىت يف حاالت تلف العني املؤجرة بسبب قوة قاهرة ،فإنه
يُطلب من املستأجر أن يتابع دفع األجرة ،وهذا يعين أن املؤجر ال يتحمل مسؤولية ملكية
العني ،وال يؤمن املنفعة للمستأجر .وهذا النوع من اإلجارة ال يتوافق مع املبادئ األساسية
للشريعة.
تقوم الصريفة اإلسامية على مبادئ خمتلفة عن تلك اليت يقوم عليها النظام التقليدي،
لذلك فمن املنطقي أن تكون نتائج التشغيل خمتلفة من الناحية الرحبية ،فقد يكسب املصرف
اإلسامي أكثر يف بعض احل��االت وقد يكسب أقل يف ح��االت أخ��رى .ف��إذا كان هدفنا
جماراة املصارف التقليدية برحبيتها ،فسوف يكون من الصعب جداً أن نطور منتجاتنا القائمة
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على املبادئ اإلسامية اخلالصة .جيب أن يدرك القائمون على املصرف واإلدارة والزابئن
هذه احلقيقة ،وأن يكونوا جاهزين لقبول نتائج خمتلفة -ليست ابلضرورة عكسية -وإال
ستستمر املصارف اإلسامية كأدوات مصطنعة ،ولن يقوم هناك نظام إسامي حقيقي.
إنه وفق املبادئ اإلسامية ،ال ميكن فصل املعامات التجارية عن األهداف األخاقية
للمجتمع ،لذلك ك��ان م��ن امل�ف��رتض على امل�ص��ارف اإلسامية أن تتبىن سياسات متويل
جديدة ،وأن تستكشف قنوات جديدة لاستثمار من شأهنا أن تشجع التطوير ،وتدعم
صغار التجار ،لرفع مستواهم االقتصادي.
انتباها هلذه الناحية .خباف املصارف
هناك القليل من املصارف واملؤسسات املالية تعري ً
التقليدية اليت ال تسعى جاهدة إال إلحراز أرابح ضخمة .ينبغي على املصارف اإلسامية
أن جتعل تلبية حاجات اجملتمع من أهم أهدافها ،وجيب عليها أن متنح أولويتها للمنتجات
ال��يت تساعد الناس العاديني لريفعوا من مستوى عيشهم .وكذلك عليها تطوير أساليب
جديدة لتمويل البيوت والسيارات ،وإعادة التأهيل لصغار التجار .وما تزال هذه الناحية
تنتظر بعض االهتمام من املصارف اإلسامية.
ال ميكن أن تتقدم الصريفة اإلسامية إال إذا طورت نظاماً قوايً للتعامات بني املصارف
قائماً على املبادئ اإلسامية ،وغياب مثل هذا النظام جير املصارف اإلسامية على التوجه
إىل املصارف التقليدية لتلبية حاجاهتا القصرية األمد من السيولة ،واليت ال تقدمها املصارف
التقليدية دون فائدة واضحة أو مموهة .ينبغي أن تكون عملية إنشاء عاقة بني املصارف
سهلة ،وتقوم على املبادئ اإلسامية .يبلغ عدد املؤسسات املالية اإلسامية تقريباً مئيت
مؤسسة( ،)1وميكنها إنشاء صندوق ميزج بني املراحبة واإلجارة ،واستخدامه حىت للصفقات

( )1وفق احتاد املصارف العربية يبلغ العدد حاليااً أكثر من .700

http://www.uabonline.org/ar/magazine/158315851575158715751578/
15781591160815851575157815751604157816056100/

(مالحظة من املرتجم).
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القصرية جداً اليت ال تتعدى الليلة الواحدة .وإذا قامت املؤسسات املالية اإلسامية إبنشاء
هذا الصندوق ،استطاعت حل عدد من املشاكل.
أخرياً ،ينبغي على املصارف اإلسامية تطوير ثقافتها اخلاصة هبا .طبعاً ال ميكن حصر
اإلس��ام يف جمموعة من املعامات املصرفية ،بل هو جمموعة قوانني ومبادئ حتكم حياة
اإلنسان أبكملها ،لذلك ،فحىت تكون هذه املصارف إسامية ،ال يكفي أن تصمم العقود
على امل�ب��ادئ اإلسامية وح�س��ب؛ ب��ل إن��ه م��ن ال�ض��روري أيضا أن تعكس نظرة املؤسسة
واملوظفني الذين يعملون فيها اهلوية اإلسامية بشكل مميز متاماً عن املؤسسات التقليدية.
ويتطلب ه��ذا تغيرياً ج��ذرايً يف موقف املؤسسة واإلدارة .جيب أن تكون األوام��ر املتعلقة
ابلعبادة ،وكذلك القواعد األخاقية ظاهرة يف اجلو العام للمؤسسة اليت تدعي أهنا إسامية.
وقد حققت بعض املؤسسات اإلسامية يف الشرق الوسط بعض التقدم يف هذا اجملال .لكن
جيب أن يكون ذلك هو السمة املميزة لكل املؤسسات واملصارف اإلسامية حول العامل.
وجيب أن تستشار اهليئات الشرعية هبذا اخلصوص.
كما أوضحنا يف البداية ،ليس الغرض من هذا النقاش أن نثبط املصارف اإلسامية
أو أن نتعقب أخطاءها .الغرض الوحيد هو أن نقنعها بتقومي أدائها عندما حتدد إجراءاهتا
وسياساهتا.
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