
 

 

 

 

 

 مقدمة في المعامالت المالية وبعض التطبيقات المعاصرة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الوحدة األولى

 البيع

 :تعريف البيع 
ذ مــن املتبــايعني ميــد باعــه لألخــ أخــذ شــيء وإعطــاء شــيء آخــر ، مــأخوذ مــن البــاع ألن كــالً : البيــع لغــة 
 . واإلعطاء 
 .مبادلة ماٍل مباٍل لغرض التملك: واصطالحاً 
 :حكم البيع 

األصــل يف البيــع احلــل ، وقــد تطــرأ عليــه األحكــام التكليفيــة اخلمســة ، حبســب مــا يرتتــب عليــه مــن املصــاحل 
 .واملفاسد 

 :والقياسو قد دل على أن األصل فيه هو الحل الكتاب والسنة واإلجماع 
 ".و أحل اهللا البيع و حرم الربا":  اىلفمن الكتاب قوله تع

البيعـــان : "مــا جــاء عــن ابـــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا عــن النــيب صـــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــالومــن الســنة 
 .0F١ "باخليار ما مل يتفرقا

على جواز  إىل وقتنا هذا صلى اهللا عليه و سلمأمجعت األمة من زمن النيب قد أما اإلمجاع فو 
 .البيع من حيث اجلملة

حتصــيلها  و   ســبيل إىل، عــن احلاجــات الــيت عنــد ـــريهم  وأمــا القيــا  فــنن النــا    ـــ  بــم
 .إ  بالبيع و الشراء، والشريعة   متنع النا  مما حيقق مصاحلهم 

 : أقسام البيع
 :أهم تلك التقسيمات وفيما يأيت. اعتبارات خمتلفةب ينقسم البيع

 :إلىالعقد ينقسم من حيث موضوع ف-١
1Fبادلة نقد بعَرضم - أ

 .ومثاهلا بيع سيارة بريا ت .و هذا هو البيع عند إطالقه. ٢
 .بساعة ، ومثاهلا بيع كتاب)املقايضة(بعَرض و تسمى عرض مبادلة  - ب

                              
، ومسلم يف كتاب البيوع، باب )٢٠٧٩(، باب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا برقم رواه البخاري يف كتاب البيوع ١

 ).١٥٣٢(الصدق يف البيع والبيان، برقم 
ري ذلك ٢  .العرض كل ماليس بنقد كالثياب واألطعمة واألجهزة ـو



 .راتمثل مبادلة ريا ت بدو  .مبادلة نقد بنقد و تسمى الصرف  - ت
 :أربعة أقسام  ينقسم من حيث وقت التسليم إلىو -٢

 .وهذا هو األصل يف البيوع .الثمن و املثمن معجالكل من  أن يكونفنما  - أ
 .السلم جل الثمن و يؤخر املثمن و هذا هويعأو  - ب
 .و بيع األجل ، ومنه بيع التقسيطيعجل املثمن و يؤخر الثمن و ه أو - ت
 .)الكاىلء بالكاىلء(ال وهو بيع الدين بالدين يكون كل منهما مؤج أو - ث

 .رابع فهو حمرمواألنواع الثالثة األوىل مباحة ، أما ال
 

 :وينقسم من حيث طرق تحديد الثمن إلى-٣
وهو البيع الذي   يذكر البائع فيه رأ  ماله بـل يضـع سـعراً حمـدداً، : بيع المساومة )١

 .و يكون فيه نوع من املساومة، و هذا هو األصل يف البيوع
ـــــة )٢ ـــــع األمان ـــــه و يضـــــع ســـــعرا حمـــــددا : : بي ـــــه رأ  مال ـــــائع في ـــــذكر الب ـــــذي ي ـــــع ال البي

 :وينقسم هذا النوع إىل ثالثة أقسام.لعةللس
ــــع المرابحــــة - أ ــــادة علــــى رأ  املــــال: بي ــــائع الــــثمن بزي : كــــأن يقــــول  .أن حيــــدد الب

 .ة زيادة كذا عن رأ  املال، أو بنسباشرتيتها بثمانني و سأبيعها بتسعني
اشـرتيتها : كأن يقـول  .أن حيدد البائع الثمن بنقص عن رأ  املال: بيع الوضيعة - ب

 .بيعها بسبعني، أو بنسبة خصم كذا عن رأ  املالبثمانني وسأ
كأن يقـول اشـرتيتها بثمـانني وسـأبيعها .أن يبيع السلعة برأمساله فيها: بيع التولية - ت

 .برأمساهلا

 :أركان البيع

 :، هيللبيع ثالثة أركان

 .ومها البائع واملشرتيالعاقدان ،  -١

 .وهو الثمن واملثمنالمعقود عليه ،  -٢

وينعقـد البيـع إرادتمـا إلنشـاء العقـد ،  صـدر مـن املتعاقـدين دا  علـى توجـهمـا ي  وهي صيغة العقد، -٣
 .من قوٍل أو فعلبكل ما يدل عليه 



 :وللبيع صيغتان

مثل أن يقـول هو اللفظ الصادر أوً ، وتسمى اإلجياب والقبول، فاإلجياب : الصيغة القولية - أ
: مثــل أن يقــول املشــرتي لصــدر ثانيــاً،هــو اللفــظ ا بعتــك هــذا الثــوب بكــذا، والقبــول: البــائع
 .قبلت

أن يـــدفع املشـــرتي ريـــاً  إىل البـــائع ويأخـــذ بقيمتـــه مثـــل  ،وتســـمى املعاطـــاة: الصـــيغة الفعليـــة - ب
 . سلعة من دون أن يتلفظ أحدمها بشيء

 :شروط البيع 

 :، وهيفر فيه شروط سبعة مىت ختلف منها شرط فنن البيع يكون باطالً ا  يكون البيع صحيحاً حىت تتو 
قولــــه مــــن حتقــــق رضــــا العاقــــدين باملبايعــــة، ودليــــل ذلــــك فــــال بــــد  :التراضــــي مــــن العاقــــدين-١

) ياأيها الذين آمنوا   تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إ  أن تكـون جتـارة عـن تـراض مـنكم(تعاىل
2F

 .3F٤)إمنا البيع عن تراض( وقوله عليه الصالة و السالم.٣
حق، فالبيع باطل و   يرتتب عليـه أي أثـر ،وكـذا إذا أكـره  فنذا أكره شخص على بيع ماله بغري

 .على الشراء
كــراه حبــق فيصــح،كما لــو كــان علــى رجــل ديــون للنــا  فــأجربه القاضــي علــى بيــع أمــا لــو كــان اإل 

 .بعض ما ميلك ليسدد للنا  ديو�م
م أو خجـــًال، فـــال يصـــح العقـــد  نعـــداومثــل اإلكـــراه كـــذلك مـــا لـــو بـــاع شـــخص أو اشـــرتى هـــزً  

 .الرضا
أي أن يكــون يف كــل منهمــا األهليــة  :أن يكــون كــل واحــد مــن العاقــدين جــائز التصــرف -٢

 .املناسبة إلجراء العقد
فــال يصــح العقــد مــن صــغري أو جمنــون أو . اقــل الرشــيدالبــالغ العوالــذي جيــوز تصــرفه يف املــال هــو 

 .سفيه إ  بنذن وليه
 4F٥"والكم اليت جعل اهللا لكم قياماً و  تؤتوا السفهاء أم: " ودليل ذلك قوله تعاىل

                              
 من سورة النساء ٢٩اآلية ٣
 ).٤٩٦٧(وصححه ابن حبان ) ٢١٨٥(برقم  ٢/٧٣٧رواه ابن ماجه يف كتاب التجارات، باب بيع اخليار ٤
 )٥(سورة النساء اآلية ٥



وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فنن آنستم مـنهم رشـداً فـادفعوا إلـيهم أمـواهلم : " وقوله تعاىل
"5F٦ 

 .ويستث  من ذلك تصرف الصغري يف الشيء اليسري كشراء حلوى وحنوها
إلنســان يف ملــك فــال يصــح تصــرف اأن يكــون العاقــد مالكــاً للمــال أو مــن يقــوم مقامــه،  -٣

 6F٧"  تبع ما ليس عندك: " ـريه إ  بنذنه، لقوله عليه الصالة والسالم 
 .والذي يقوم مقام املالك هو وكيله، أو وا الطفل والنون والوصي عليهما، وحنو ذلك

فلو باع شخص ملـك ــريه بغـري إذنـه، أو اشـرتى مبـال ــريه شـيئاً بغـري إذنـه، فـنن العقـد   يصـح 
 ).تصرف الفضوا: ( زه املالك، ويسمى هذا عند الفقهاء إ  إن أجا

اخلمـر والـدخان، : فـال جيـوز بيـع مـا فيـه منفعـة حمرمـة، مثـل، أن يكون المبيع مباح المنفعة -٤
 .واآل ت املوسيقية، وأشرطة الغناء، وأشرطة الفيديو احملرمة، وحنو ذلك

 .7F٨"مثنهعليهم حرم  على قوٍم أكل شيئٍ م إن اهللا إذا حر :" ودليل ذلك قوله عليه الصالة والسالم
فــنن كــان يف املبيــع منفعــة   تبــاح إ  عنــد الضــرورة مثــل امليتــة، أو تبــاح عنــد احلاجــة مثــل كلــب 

 8F٩"مثن الكلب خبيث: " الصيد واحلراسة، فال جيوز بيعه أيضاً، لقوله عليه الصالة والسالم
ع ســيارٍة مفقــودٍة، أو طــٍري يف اهلــواء، فــال يصــح بيــ أن يكــون المبيــع مقــدورًا علــى تســليمه، -٥

 .وحنو ذلك، لعدم القدرة على التسليم
 9F١٠"�ى عن بيع الغرر"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ودليل ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا 

فـال يصـح بيـع شـيٍء جمهـول؛   عند البائع والمشتري وقت العقـد،أن يكون المبيع معلوماً  -٦
 .قبلت، وهو مل ير السيارة و  يعلم صفاتا: فيقول املشرتي بعتك سياريت،: كأن يقول

 .ودليل ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه السابق يف النهي عن بيع الغرر
 :والعلم باملبيع يتحقق بأحد أمرين

 .يسري   يتغري فيه املبيع عادة برؤية املبيع وقت العقد، أو قبله بزمنٍ  :األول
 .ضبطاً يقوم مقام رؤيتهبوصفه وصفاً من:والثاني

                              
 )٦(سورة النساء اآلية ٦
والرتمذي يف كتاب ) ٣٥٠٣( رواه أبو داود يف كتاب البيوع واإلجارات، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم  ٧

 ) ١٢٣٢(البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، برقم 
: وقال ابن القيم).٣٤٨٨(وأبوداود يف كتاب البيوع واإلجارات، باب يف مثن اخلمر وامليتة، برقم ،١/٢٤٧رواه أمحد  ٨

 .إسناده صحيح
 ) ١٥٦٨(رواه مسلم برقم  ٩
 )١٥١٣(أخرجه مسلم يف كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه ـرر برقم  ١٠



فــال يصــح أن يقــول بعتــك الســيارة علــى أن أن يكــون ثمــن الســلعة معلومــاً وقــت العقــد،  -٧
 .حندد سعرها فيما بعد

 .ودليل ذلك احلديث السابق يف النهي عن بيع الغرر
 
 

 قبض المبيع
 

مللكيـة تنتقـل مبجـرد عرفنا فيمـا سـبق أن البيـع يفيـد انتقـال ملكيـة املبيـع مـن البـائع إىل املشـرتي، وا
 .البيع ولو مل حيصل تقابض بني العاقدين

قبلــت، فهــذا :بعتــك ســياريت بعشــرة آ ف لایر، فقــال املشــرتي :لــو قــال البــائع: فعلــى ســبيل املثــال
مل يــتم نقـل رخصــة السـيارة باســم شـرتي ولـو يعـين أن ملكيـة الســيارة قـد انتقلــت مـن البــائع إىل امل

إنـــه قـــد متلـــك الســـيارة : باســـم املشـــرتي،فيقال عنـــه يف هـــذه احلـــالاملشـــرتي، فـــنذا نقلـــت الرخصـــة 
 .وقبضها

فالقبض إذاً مبع  متكني املشرتي من التصرف يف السلعة، والتخلية بينه وبينها،وهو أمـر زائـد عـن 
 .جمرد التملك

 :ما يترتب على القبض
 :يرتتب على قبض املبيع أمران

اشـــرتى شـــيئاً فـــال جيـــوز لـــه أن يبيعـــه قبـــل أن  فمـــن فيـــه بـــالبيع ونحـــوه، فجـــواز التصـــر : األول
 .يقبضه

 :واألدلة على ذلك
مــن ابتــاع طعامــاً فــال : " عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال -١

10F".يبعه حىت يستوفيه

١١ 
يا رسول اهللا، إين أشرتي بيوعاً فمـا حيـل ا : قلت: وعن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال -٢
11F".يابن أخي إذا اشرتيت شيئاً فال تبعه حىت تقبضه: "ها، وما حيرم علي؟ فقالمن

١٢ 

                              
ومسلم يف كتاب البيوع، باب بطالن ) ٢١٣٦(بل أن يقبض، برقم رواه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع الطعام ق ١١

 ).١٥٢٦(بيع املبيع قبل القبض، برقم
، )٥/٣١٣(والبيهقي) ٣/٨(والدارقطين ) ١١/٣٥٨اإلحسان( وابن حبان يف صحيحه  ٣/٢٠٤رواه أمحد  ١٢

وقال ابن ) ٩/٢٧١موعال( ، وحسنه النووي "إسناده حسن متصل:"واحلديث صححه ابن حبان، وقال عنه البيهقي



بيع، فقـــد ميتنـــع مـــن تســـليم املبيـــع أن البـــائع مل تنقطـــع عالقتـــه بـــاملاحلكمـــة يف النهـــي عـــن ذلـــك و 
النـــزاع، ومـــن مقاصـــد الشـــريعة ســـد رأى أن املشـــرتي قـــد ربـــح فيـــه، فيـــؤدي ذلـــك إىل   ســـيما إذا

 .إىل العداوة والبغضاء بني املسلمني الذرائع اليت تؤدي
فلـــو تلفـــت الســـلعة بعـــد البيـــع وقبـــل أن انتقـــال الضـــمان مـــن البـــائع إلـــى المشـــتري، : والثـــاني

يقبضــــها املشـــــرتي فالضــــمان علـــــى البــــائع ألن الســـــلعة حتــــت يـــــده، إ  إذا كــــان التلـــــف بســـــبب 
 .املشرتي

لعة فـامتنع مــن قبضــها فتضــررت أو ويسـتث  مــن ذلــك مـا إذا مّكــن البــائُع املشــرتَي مـن قــبض الســ
 .تلفت فالضمان على املشرتي ألنه فرط يف قبضها

 :ما يحصل به القبض
 :يرجع يف حتديد القبض إىل العرف، وهو خيتلف من سلعة إىل أخر، فعلى سبيل املثال

 .بالتخليه بينها وبني املشرتييتحقق قبض العقارات كالدور واألراضي  -
 .واألجهزة وحنو ذلك حيصل بنقلها من مكا�ا قبض األطعمة والثيابو  -
 .وقبض الذهب والفضة واجلواهر يكون بتناوهلا باليد -
 .وقبض النقود بتناوهلا، أو بقيدها يف احلساب املصريف -
وقــــبض الســــيارات حيصــــل بتحريكهــــا وإخراجهــــا مــــن مســــتودعات البــــائع، أو بتســــلم األوراق  -

 .الثبوتية اليت تفيد متلك املشرتي هلا
 . وهكذا سائر السلع يرجع فيها إىل العرف

 الوحدة الثانية
 الخيار

 تعريفه
 .وهو ا صطفاء وا نتقاء) ا ختيار ( اسم مصدر من : اخليار يف اللغة

 .هو حق العاقد يف فسخ العقد أو إمضائه:  وفي االصطالح
 أنواعه

 :للخيار أنواع عدة، منها ما يأيت
 :خيار المجلس: النوع األول

                                                                                     
تذيب السنن " وهذا إسناد على شرطهما ، سوى عبد اهللا بن عصمة، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به النسائي: " القيم
٥/١٣١. 



راد باللس أي مكان التبـايع أو التعاقـد، فمـا دام املكـان الـذي يضـم كـال العاقـدين واحـدا فلهمـا اخليـار امل
 .يف إمضاء العقد أو فسخه إىل أن يتفرقا

 :دليله
البيعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا، فــنن :" عــن حــيم بــن حــزام رضــي اهللا عنــه أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

12F".ا يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهماصدقا وبينا بورك هلم

١٣ 
فباخليــار الثابــت لــه ، واحلكمــة مــن مشــروعيته أن اإلنســان بعــد أن يبيــع شــيئا أو يشــرتيه قــد يبــدو لــه فينــدم 

 .يف اللس ميكنه التدارك
 :مدة الخيار

عاقدا فيه، سواء طـال يثبت خيار اللس للعاقدين من حني العقد حىت يتفرقا بأبدا�ما من النكان الذي ت
 .اللس أم قصر

( وإذا كان العقد قد مت باهلاتف مثًال فمدة اخليار حىت انتهاء املكاملة، وإذا كان عن طريق الشبكة العامليـة 
فمدة اخليار تستمر حـىت إــالق صـفحة احملادثـة الـيت بينهمـا إن كـان البيـع قـد مت مبحادثـة، أمـا ) ا نرتنت 

وذج شراء مث إرساله إىل البائع، فتعبئة منوذج الشـراء مث إرسـاله إىل البـائع يعـد إجيابـاً، إن كان قد مت بتعبئة من
 .وإرسال البائع إشعاراً مبا يفيد املوافقة يعد قبوً  ، وبنرسال هذا اإلشعار تنهي مدة اخليار

 :نفي الخيار أو إسقاطه
 .جيوز نفي خيار اللس وإسقاطه

 .ن قبل العقد على أن   خيار بينهما، ويلزم البيع مبجرد العقدأن يتفق العاقدا :ونفي الخيار
أن يتبايعــا مث يتفقــا بعــد العقــد وقبــل التفــرق علــى إســقاط اخليــار، وهــذا قــد يلجــآ إليــه إذا كــان : وإســقاطه

 .جملس العقد طويًال، فيلزم العقد من حني إسقاط اخليار
 

 التحايل ألجل إسقاط الخيار
ين أن يتحايل من أجل إسقاط اخليار، مثل أن يستعجل يف ا نصراف مـن جملـس   جيوز ألٍي من العاقد

 .العقد بقصد إسقاط حق صاحبه يف اخليار
املتبايعــان :"ودليــل ذلــك حــديث عبــد اهللا بــن عمــرو رضــي اهللا عنهمــا أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

13F".فارق صاحبه خشية أن يستقيلهباخليار ما مل يتفرقا، إ  أن تكون صفقة خيار، و  حيل له أن ي

١٤  

                              
، ومسلم يف البيوع، باب )٢٠٧٩(أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا برقم  ١٣

 ).١٥٣٢(الصدق يف البيع برقم 



 :خيار الشرط:النوع الثاني
 .وهو أن يشرتط العاقدان أو أحدمها أن له اخليار يف فسخ البيع أو إمضائه مدة معلومة

ابتعت هذه السلعة على أن يكون ا اخليار مـدة أسـبوع، فيكـون لـه اخليـار خـالل : مثل أن يقول املشرتي
 .فسخه ولو مل يظهر يف السلعة عيبهذه املدة يف إمضاء البيع أو 

وللمشــرتي خــالل هــذه املــدة أن ينتفــع بالســلعة؛ ألن ضــما�ا عليــه، فلــو حصــل فيهــا نقــص عنــد إعادتــا 
 .للبائع فيضمن النقص

 دليله
املسلمون على شروطهم إ  شـرطاً حـرم حـالً  : " عن عمرو بن عوف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

14F".أو أحل حراماً 

١٥ 
 وطهشر 

 :يشرتط لصحة خيار الشرط شرطان
 .تراضي الطرفني، سواء حصل ا تفاق يف نفس العقد أو قبله -١
 .حتديد املدة، ولو طالت -٢

 انتهاؤه
ينتهي خيار الشرط ويصبح العقد  زماً بانتهاء املدة املتفق عليها، أو باتفاقهما علـى قطـع اخليـار يف أثنـاء 

 .ا قطعهاملدة، ألن ذلك حق هلما فكان هلم
 خيار العيب: النوع الثالث
تصدع جدار املنزل، وعطل يف حمرك السيارة، وفساد كثـري : ما ينقص قيمة املبيع عادة، مثل: املراد بالعيب

 .يف أسفل صندوق تفاٍح، وحنو ذلك
 حكم كتمان العيب

ان ـاشـــاً إذا كـــان يف الســـلعة عيـــٌب يـــنقص مـــن قيمتهـــا، فيجـــب علـــى البـــائع أن يبينـــه للمشـــرتي، وإ  كـــ
يعـــين كومـــة  –أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــر علـــى صـــربة طعـــام { لـــه،فعن أيب هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه 

أصــابته : مــا هــذا يــا صــاحب الطعــام ؟ قــال : فقــال  ,فنالــت أصــابعه بلــال، فأدخــل يــده فيهــا  -طعــام

                                                                                     
والرتمذي يف كتاب البيوع، ) ٣٤٥٦(، وأبوداود يف كتاب البيوع باب يف خيار املتبايعني برقم ٢/١٨٣أخرجه أمحد  ١٤

 . ، وحسنه)١٢٤٧(باب ما جاء يف البيعني باخليار برقم
، ٣/٦٣٤أخرجه الرتمذي يف كتاب األحكام باب ما ذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصلح بني النا   ١٥

 .حديث حسن صحيح: ، وقال)١٣٥٢(برقم 



} مــن ــش فلـيس مــين ،  أفــال جعلتـه فـوق الطعـام كــي يـراه النـا : السـماء يـا رسـول اهللا يعــين املطـر قـال 
.15F١٦ 

املسـلم أخـو املسـلم { : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال 
16F.} و  حيل ملسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إ  بينه له ، 

١٧ 
 ما يثبت للمشتري

 :نه خيري بني أمرينمن اشرتى سلعة مث تبني أن فيها عيباً مل يكن يعلم به قبل الشراء، فن
 .رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه كامالً :األول
إمســاك الســلعة وأخــذ األرش، واألرش هــو قســط مــا بــني قيمــة الســلعة وهــي ســليمة وقيمتهــا وهــي : والثــاين
 .معيبة

قــد أصــابه العطــل، ) القــري(اشــرتى صــاحل ســيارة بثالثــني ألــف لایر، فوجــد يف ناقــل احلركــة فيهــا : مثــال ذلــك
17Fتقـــدير األرش نفــــرض أن أهــــل اخلــــربة قــــدروا قيمــــة الســــيارة وهــــي ســــليمة خبمســــة وعشــــرين ألــــف لایرول

١٨ ،
وقيمتهـــا وهـــي معيبـــة بعشـــرين ألـــف لایر، فـــالفرق بـــني القيمتـــني وهـــو مخســـة آ ف لایر يعـــادل مخـــس قيمـــة 

 :السيارة وهي سليمة، فخري املشرتي يف هذه احلال بني أمرين
ثــني ألــف لایر، أو ميســكها ويأخــذ مــن البــائع مخــس الــثمن الــذي اشــرتاها بــه إمــا أن يــرد الســيارة ويأخــذ ثال

 .وهو ستة آ ف لایر
 البيع بشرط البراءة

إذا اشــرتط البــائع علــى املشــرتي أن يــربأه مــن العيــوب الــيت يف الســلعة وقبــل املشــرتي بــذا الشــرط، فهــل يــربأ 
 عيب؟ البائع بذلك؟وهل حيق للمشرتي املطالبة فيما لو تبني فيها

 :هلذه املسألة حا ن
السيارة ينقص زيتهـا، : إذا كان املشرتي يعلم  بالعيب، بأن أخربه البائع به، مثل أن يقول: الحال األولى

أو كــان العيــب ظــاهراً، مثــل أن تكــون الســيارة مصــدومة وآثــار الصــدمة ظــاهرة ، فــنن البــائع يــربأ مــن ذلــك 
 . العيب، وليس للمشرتي اخليار من أجله

                              
 .١٦٤برقم" من ـشنا فليس منا" أخرجه مسلم يف كتب اإلميان، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٦
 ٢/٨، واحلاكم يف مستدركه )٢٢٤٦(أخرجه ابن ماجه يف أبواب التجارات، باب من باع عيباً فليبينه برقم  ١٧

 .١٢١وقواه ابن تيمية يف إقامة الدليل صوصححه على شرطهما ووافقه الذهيب، 
  يلزم أن تكون قيمة السيارة وهي سليمة نفس الثمن الذي اشرتيت به، فقد يزيد املتبايعان يف مثن السلعة عن  ١٨

قيمتها احلقيقية أو ينقصان منها ألسباب   عالقة هلا بقيمة السيارة كقرابة بينهما أو التزام بالضمان أو لغري ذلك من 
 .سباباأل



  يعلم املشرتي بالعيب، ويشرتط البائع الرباءة من كل العيوب اليت قد تظهـر يف السـلعة،  أ: ال الثانيةالح
بعتــك بشــرط أن تــربأين مــن كــل عيــب جتــده يف الســلعة ، أو بعتــك الســيارة علــى أ�ــا كومــة : كــأن يقــول

هـا أن يقبـل املشـرتي حديد، أو بعتك الدار على أ�ا كومـة تـراب، وحنـو ذلـك مـن العبـارات الـيت يقصـد من
 .بالسلعة مبا فيها من العيوب

واحلكــم يف هــذه احلــال أن البــائع يــربأ مــن العيــوب إن كــان   يعلــم بــا عنــد العيــب ، ألن احلــق للمشــرتي 
وقد رضي بنسقاط حقه، أما إذا كان البائع يعلـم أن يف السـلعة عيبـاً فكتمـه واشـرتط علـى املشـرتي الـرباءة 

هر يف السلعة فننه   يربأ بذلك، ألنه ـش وتدليس، وقد قال رسـول اهللا صـلى اهللا من العيوب اليت قد تظ
18F".من ـش فليس مين: " عليه وسلم 

١٩ 
 الشروط في البيع

 :تعريفها 
إلزام أحـد املتعاقـدين اآلخـر بسـبب العقـد مـا لـه فيـه منفعـة، أي ــرض :  تعرف الشروط في البيع  بأنها

 .صحيح 
 . واشرتط على البائع نقلها إىل مدينة أخرى اشرتى حممد سيارة :مثالها

 :وختتلف الشروط يف البيع عن شروط البيع من وجهني 
 .أن واضع شروط البيع هو الشارع، بينما الشروط يف البيع يشرتطها أحد املتعاقدين على اآلخر : األول 
ه فيثبـت اخليـار للمشـرتط إذا اختل شرط البيع فسد العقد ، خبالف ما إذا اختل أحد الشروط في: الثاني 

 .و  يفسد البيع 
 :األصل في الشروط 

األصل يف الشروط يف البيع هو الصحة واللزوم ، فلكل من العاقدين أن يضـيف علـى أصـل العقـد شـروطاً 
 .يلزم با الطرف اآلخر 
 :واألدلة على ذلك 

19F" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : " قوله تعاىل  -١

 .العقد الوفاء مبا شرط فيه ومن الوفاء ب٢٠
املسـلمون { : عن عمرو بن عوف املزين رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال -٢

 20F٢١.}أو أحل حراما ، إ  شرطا حرم حال  ، على شروطهم 
 أنواع الشروط في البيع

                              
 احلديث سبق خترجيه ص ١٩
 )١(سورة املائدة اآلية ٢٠
 احلديث سبق خترجيه ص ٢١



 :تنقسم الشروط يف البيع إىل قسمني
 الشروط الصحيحة: القسم األول

 :، ومنهاا هو األصل يف الشروط يف البيعهذو 
21Fالشــروط الموافقــة لمقتضــى العقــد -١

، مثــل أن يشــرتي ســيارة ويشــرتط علــى البــائع ضــمان العيــوب ٢٢
املصنعية فيها، فالبائع يضمن هذه العيوب أصـًال سـواء وجـد شـرط بـذلك أم مل يوجـد، وذكـر هـذا الشـرط 

 .يفيد التوكيد
ط البائع ضامناً أو رهناً، كأن يشرتي شـخص مـن آخـر سـيارة بـثمن ، مثل أن يشرت الشروط التوثيقية -٢

مؤجل، فيشرتط البائع على املشرتي ضامناً لـه، حبيـث إذا تـأخر املشـرتي عـن السـداد فيحـق للبـائع مطالبـة 
الضامن بالثمن، أو يشرتي شخص جواً  بثمن مؤجل ويشرتط البائع أن يرهنـه املشـرتي سـاعته حبيـث إذا 

 .اد ومل يوفه حقه فنن البائع يستوفيه من مثن الساعة بعد بيعهاحل موعد السد
مثــل أن يشــرتط املشــرتي صــفة معينــة يف املبيــع أو يف الــثمن، كــأن يشــرتي ســيارة  الشــروط الوصــفية، -٣

 .ويشرتط أن يكون لو�ا أخضر، أو يشرتط أن يكون الثمن أو بعضه مؤجالً 
كـأن يبيعـه : طه البـائع أم املشـرتي، فمثـال اشـرتاط البـائعسـواء اشـرت  اشتراط نفٍع معلـوٍم فـي المبيـع، -٤

أن يشــــرتي منــــه قماشــــاً ويشــــرتط عليــــه : ســــيارة ويشــــرتط أن يســــتعملها أســــبوعاً، ومثــــال اشــــرتاط املشــــرتي
 .خياطته

بـأن يقيـد أحـد العاقـدين اآلخـر يف تصـرفه يف املبيـع ، )المخالفة لمقتضى العقـد( الشروط التقييدية -٥
أن يكون لشخص أرض قريبة من داره فيبيعهـا علـى زميلـه بشـرط أ  يبيعهـا ألنـه   يرضـى أو يف الثمن، ك

 .جبوار ـريه، وحنو ذلك
بعتـك سـياريت بعشـرين ألـف لایر، : كـأن جيمـع بـني بيـٍع وبيـع، مثـل أن يقـولاشتراط عقٍد في عقـد،  -٦

مثل أن يقول بعتك داري مبليـون  بشرط أن تبيعين سيارتك بثالثني ألف لایر، أو جيمع بني البيع واإلجارة،
لایر بشــرط أن تــؤجرين دارك مــدة ثــالث ســنوات مبائــة ألــف لایر، فهــذه الشــروط صــحيحة مــا مل يكــن أحــد 

 .العقدين قرضاً 
22Fالشــروط الجزائيــة - -٧

بشــرط أن يكــون حمــل ا لتــزام فيهــا عمًال،كــأن يتفــق شــخص مــع مقــاول ، ٢٣
أمــا إن كــان حمــل . عــن كــل شــهٍر متــأخر% ١تســليم فيخصــم علــى بنــاء بيــت مبليــون لایر ، فــنن تــأخر يف ال

                              
أي أثر العقد، فالبيع مثًال يرتتب عليه آثار متعددة منها انتقال ملكية املبيع من البائع " مقتضى العقد"املقصود ب ٢٢

إنه موافق : لسلعة فيقال عن هذا الشرطإىل املشرتي ، ووجوب تسليمه للمشرتي، فلو اشرتط املشرتي أن يسلمه البائع ا
 .ملقتضى العقد حبيث لو مل يذكر هذا الشرط للزم البائع مبقتضى العقد الذي بينهما ، فذكر هذا الشرط يعد توكيدا



مثـــل أن يبيـــع " ـرامـــات التـــأخري"ا لتـــزام مـــاً  فـــال يصـــح، ألنـــه يـــؤدي إىل الربـــا، ومـــن ذلـــك مـــا يعـــرف ب
% ١شخص سيارة باألجل ويشرتط على املشرتي أنه إن تأخر عن السداد فيدفع ـرامة عن التأخري بقدر

 .شهرياً عن املبلغ املتأخر
: بعتــك ســياريت بعشــرين ألــف لایر إن رضــي والــدي،فيقول اآلخــر: مثــل أن يقــوللشــروط التعليقيــة، ا-٨

 .قبلت، فنذا رضي والده لزم العقد، ومن ذلك أيضاً بيع العربون
بـات النـا  ختتلـف فكـان  فجميع األنواع السابقة مـن الشـروط صـحيحة ، ويلـزم الوفـاء بـا، وذلـك ألن ـر

 .ة اليت من أجلها أبيح البيعيف إباحتها موافقة للحكم
 الشروط الفاسدة: القسم الثاني 

 :وهي على نوعين
مثل أن جيمع بني السلف والبيع، كـأن يقـرض  الشروط التي جاءت الشريعة بالمنع منها،: النوع األول

لایر، زيد خالداً مائة ألف لایر على أن يردها باملبلغ نفسه، بشرط أن يبيع خالـد سـيارته لزيـد بعشـرة آ ف 
23Fفهــذا الشــرط حمــرم ألنــه ذريعــة إىل الربــا

، فقــد تكــون قيمــة الســيارة أكثــر مــن ذلــك ولكــن خالــداً رضــي ٢٤
24F".  حيل سلف وبيع:" بذلك ألجل القرض، وقد جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه قال

٢٥ 
املشـرتي،  مثل أن يبيعه سيارة بشـرط أ  يتملكهـاالشروط المخالفة للمقصود من العقد، : النوع الثاني

فهذا الشرط خيالف املقصود من عقد البيع، إذ املقصـود مـن عقـد البيـع انتقـال ملكيـة املبيـع مـن البـائع إىل 
 .املشرتي، ومع وجود هذا الشرط أصبح العقد صورياً 

25F: "فهذه الشروط فاسدة،  يصـح اشـرتاطها، و  يلـزم الوفـاء بـا، لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم

كـل شـرط ٢٦
 ".اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط ليس يف كتاب

 .أي ليس يف حكم اهللا وشرعه": ليس يف كتاب اهللا : " وقوله
 

 :وقت البيع

                                                                                     
يستحقه الدائن عند عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه أو  مبلغ التعويض الذيعلى   عاقديناتفاق ال : الشرط اجلزائي ٢٣

 ٢/٧١١أحباث هيئة كبار العلماء. ، وقد أفىت جملس هيئة كبار العلماء باململكة جبواز الشرط اجلزائي.تأخريه
 .ألن املقرض إذا اشرتط منفعة على املقرتض فهو ربا ٢٤
، والرتمذي يف كتاب )٣٥٠٤(أخرجه أبوداود يف كتاب البيوع واإلجارات، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده برقم  ٢٥

 .من حديث عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما). ١٢٣٤(ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك ،برقم  البيوع، باب
، ومسلم يف كتاب العتق ، باب إمنا الو ء )٢٧٢٩(أخرجه البخاري يف كتاب الشروط، باب الشروط يف الو ء، برقم ٢٦

 )١٥٠٤(ملن أعتق برقم 



ويســـتث  مـــن ذلـــك مـــا إذا كـــان إجـــراء .   يتحـــدد البيـــع بوقـــت معـــني، فيجـــوز إجـــراء العقـــود يف أي وقـــت
د نداء اجلمعة الثاين ملن تلزمه ومن ذلك البيع والشراء بع. العقد يؤدي إىل اإلخالل بواجٍب على اإلنسان

26Fالصالة

يا أيها الـذين آمنـوا إذا : " ؛ وذلك ألنه مأمور بالسعي لسماع اخلطبة وأداء الصالة، لقوله تعاىل٢٧
 .27F٢٨"نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون

الة املفروضــة إذا كــان ذلــك يــؤدي إىل تفويتهــا عــن وقتهــا، أو ويلحــق بــذلك البيــع والشــراء ملــن تلزمــه الصــ
 .تفويت اجلماعة ملن يلزمه حضورها

 :مكان البيع
لــيس للبيـــع مكـــان حمــدد، فيجـــوز إجـــراؤه يف أي مكـــان مــا عـــدا املســـاجد ملـــا روى عبــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن 

 .28F٢٩"لبيع يف املسجد�ى عن الشراء وا" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنهما–العاص 
 .واحلكمة يف ذلك هو صيانة املساجد وحفظها من اللغط وهيشات األسواق

يدخل يف النهي املذكور ما يقـوم بـه الـبعض مـن بيـع األسـهم أو شـرائها عـن طريـق اجلـوال وهـو يف : مسألة
 .املسجد

 الوحدة الثالثة
 البيوع المحرمة
املعـــامالت احملرمـــة فيهـــا حمصـــورة يف دائـــرة  مـــن حماســـن الشـــريعة اإلســـالمية ومظـــاهر مساحتهـــا أن

ضــيقة، خبــالف املعــامالت املباحــة؛ فننــه   حــدود هلــا، إذ األصــل يف املعــامالت هــو احلــل، كمــا 
 :والناظر يف املعامالت احملرمة يلحظ األمور اآلتية. تقدم
 .أ�ا حمدودة يف نطاٍق ضيق -١
 .كثرية تغين عنه من املباحاتأن اهللا مل حيرم شيئاً من املعامالت إ  وأباح بدائل   -٢

أن اهللا حرم الربـا، ويف املقابـل أبـاح البيـع اآلجـل، وحـرم القمـار وأبـاح املسـابقات : ومن ذلك
 .املشروعة، وحنو ذلك

أن التحــرمي يف املعــامالت إمنــا يكــون يف الغالــب ملــا تشــتمل عليــه مــن الظلــم، فكــان  -٣
 .لتمعيف منعها مصلحة للعباد ودفعاً آلثارها السيئة عن ا

                              
 . وهو الذكر البالغ املقيم القادر على احلضور ٢٧
 ).٩(سورة اجلمعة اآلية  ٢٨
والرتمذي يف كتاب الصالة، باب ما جاء ) ١٠٧٩(أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب التحلق يوم اجلمعة برقم  ٢٩

حديث حسن، والنسائي يف كتاب املساجد، باب النهي عن : وقال) ٣٢٢(يف كراهية البيع والشراء يف املسجد برقم 
 ).٧١٥(رقم البيع والشراء يف املسجد ب



 :أسباب الكسب المحرم
 :ذكر أهل العلم أن الكسب احملرم يف املعامالت يرجع يف الغالب إىل واحٍد من أسباٍب ثالثة، وهي

 .الظلم-١

 .الغرر-٢

 .الربا-٣

 :السبب األول الظلم
 واألصــل يف. مــىت مــا اشــتملت املعاملــة علــى ظلــٍم مــن أحــد العاقــدين لآلخــر أو لغريمهــا، فن�ــا تكــون حمرمــة

يا أيها الذين آمنوا   تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إ  أن تكون جتارة عن تـراٍض : " ذلك قول اهللا تعاىل
 .، والظلم يفسد الرضا يف العقد، فهو من أكل املال بالباطل29F٣٠"منكم

 :والظلم يف البيوع له صور متعددة، منها
 :الغش-أوالً 

ظهــار الســلعة بأحســن ممــا هــي عليــه يف حقيقــة األمــر، وهــو ويكــون بكتمــان العيــوب الــيت يف الســلعة، أو بن
 .30F٣١"من ـش فليس مين: " حمرم؛ لقوله عليه الصالة والسالم

 :النجش-ثانياً 

 :تعريفه
جنشت الصيد إذا أثرتـه، فكـأن النـاجش يثـري كثـرة الـثمن : النجش يف اللغة مبع  اإلثارة، مأخوذ من قولك

 .بنجشه
 : ويف الشرع له صور متعددة، منها

أن يزيد يف مثن السلعة يف املـزاد وهـو   يريـد شـراءها، سـواء كـان ذلـك باتفـاق بـني النـاجش وصـاحب -١
، أم كــان ذلـك بغــري اتفـاق بيـنهم، بــل يزيـد فيهـا مــن قبـل نفســه )الـد ل(السـلعةن أم بينـه وبــني السمسـار 

بته يف الشراء  .مع عدم ـر
 .أن يصف البائع السلعة مبا ليس فيها-٢
 .اشرتيت هذه السلعة بكذا، وهو كاذب: ل البائعأو يقو -٣

                              
 ).٢٩(سورة النساء اآلية ٣٠
 .احلديث سبق خترجيه ٣١



 :حكمه
الــنجش حمــرم جبميــع صــوره املتقدمــة؛ ملــا فيــه مــن تغريــر املشــرتي وخديعتــه، وأمــا البيــع فننــه صــحيح ويثبــت 

 .للمشرتي اخليار بني رد املبيع أو إمساكه إذا ـنب ـبناً خارجاً عن املعتاد
 :دليل التحريم

31F�ى النيب صلى الاله عليه وسلم عن النجش: قال - عنهمارضي اهللا–حديث عبداهللا بن عمر 

٣٢. 
 :بيع الرجل على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه-ثالثاً 

 :األمثلة

أنــا أعطيــك مثلهــا بتســعة، أو :أن يقــول ملــن اشــرتى ســلعة بعشــرة  :مثــال بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه-١
 .يفسخ الصفقة السابقة ويشرتي منه أنا أعطيك أفضل منها بعشرة؛ لكي: يقول له

 .أنا أشرتيها منك بعشرة: أن يقول ملن باع سلعة بتسعة :ومثال شرائه على شرائه-٢

أن جيد شخصني عازمني على إجراء صـفقة وقـد ركـن كـل منهمـا إىل اآلخـر :ومثال سومه على سومه-٣
أنــا أبيعــك مثلهــا : يقــول للمشــرتيأنــا أشــرتيها منــك بــثمٍن أعلــى، أو : واتفقــا علــى الســعر، فيقــول للبــائع

 .بثمٍن أقل
 :و  حيرم السوم على سوم أخيه إ  بشرطني

أن يكون بعد ركون كل منهمـا إىل اآلخـر، أمـا إذا كانـا يف مرحلـة املفاوضـة ومل يتفقـا عـل شـيء حمـدد  -١
 . شخٍص ثالث حينئذ فال حيرم سوم

 .السوم على سوم أخيهأ  يكون ذلك يف مزاد، فنن كان يف مزاٍد فال حيرم  -٢
فلو تقدم شـخص لعمـٍل أو وظيفـة وقبلتـه جهـة . ويقا  على البيع يف مجيع ما تقدم بقية العقود كاإلجارة

التوظيف فهو أحق بذه الوظيفة من ـريه، أما إذا مل حيصل قبول وكـان الـال مفتوحـاً لكـل راــب مث يـتم 
 ا ختيار فال بأ  بالتقدم

 : دليل التحريم
و  يبيـــع بعضـــكم علـــى بيـــع :" أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال -رضـــي اهللا عنـــه–هريـــرة  حـــديث أيب

 . 32F٣٣"  يسم املسلم على سوم املسلم:" متفق عليه، وملسلم "أخيه

                              
ومسلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع الرجل عفلى ) ٢١٤٢(أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب النجش برقم  ٣٢

 ).١٥١٦(بيع أخيه برقم 



 .والشراء مثل البيع يف ذلك
 : حكمة النهي

 .ملا قد يسببه ذلك من العداوة بني املسلمني وإيغار صدر املسلم على أخيه
  

                                                                                     
م يف كتاب البيوع، باب حترمي ، ومسل) ٢١٣٩( أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب   يبيع على بيع أخيه برقم  ٣٣

 )١٤١٢( بيع الرجل على بيع أخيه برقم



 :الحتكارا-رابعاً 
 :تعريفه

 .هو أن حيبس السلعة عن النا  مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها مث يبيعها بسعر مرتفع
 :حكمه

 .اتفق الفقهاء على حترمي ا حتكار من حيث اجلملة
 :دليله

  حيتكــــر إ  { : أن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال  -رضــــي اهللا عنــــه–حــــديث معمــــر بــــن عبــــد اهللا 
 .  33F٣٤}خاطئ
 :شروطه

 :  يكون ا حتكار حمرماً إ  بشرطني
 .أن يكون يف وقت الغالء، فأما حبس السلع يف وقت ا تساع والرخص فال يعد احتكاراً  :األول

أن يكــــون يف الســــلع الــــيت حيتــــاج إليهــــا النــــا ، ويتضــــررون حببســــها عــــنهم، كــــأقوات اآلدميــــني،  :والثــــاني
ية، وحنو ذلك، وأما ما   يتضرر النـا  حببسـه مـن السـلع الكماليـة والبهائم، والوقود، ومواد البناء األساس

 .فال حيرم حبسه
 :حماية الحقوق المعنوية والفكرية

جرت العادة يف كثري من السلع املصنعة أن منتجيها يشـرتطون محايـة حقهـم يف ا بتكـار، فيمنعـون ــريهم 
تكـــرون إنتـــاج تلـــك الســـلع ألنفســـهم، ومثـــل مـــن تقليـــدهم يف طريقـــة التصـــنيع أو يف العالمـــة التجاريـــة، وحي

ذلـــك أيضـــاً يف املـــواد العلميـــة واإلعالميـــة، كالكتـــب واألشـــرطة والـــربامج احلاســـوبية، حيـــث مينـــع أصـــحابا 
 . ـريهم من تقليدها أو نسخها

 :وهذه احلماية جائزة شرعاً، وجيب رعايتها، و  تعد من ا حتكار احملرم؛ ألمور
 .ألصحابا وتقليدها أو نسخها يعد تعدياً على حٍق مملوٍك لآلخرينألن هذه احلقوق مملوكة -١
 .وألن هذه احلقوق ليست من السلع الضرورية اليت يتضرر النا  حببسها أو بارتفاع مثنها-٢
وألن مـــن يشـــرتي هـــذه األشـــياء قـــد شـــرط عليـــه عـــدم بيعهـــا أو نســـخها، فيجـــب عليـــه الوفـــاء بـــذلك  -٣

 .الشرط
 :إعانة على المعصية البيع الذي فيه-خامساً 

حيرم بيع السلعة املباحة إذا علم البائع أن املشرتي يستعني با على املعصية، مثل بيـع العنـب ملـن يعلـم أنـه 
 .يصنع منه مخراً، وبيع السالح ملن يعلم أنه يقتل به معصوماً، وحنو ذلك

                              
 ).١٦٠٥(أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب حترمي ا حتكار يف األقوات برقم  ٣٤



الغنائيــة، أو ملــن يقــدم خــدمات  ويلحــق بــالبيع اإلجــارة، مثــل إجــارة احملــل ملــن يبيــع ســلعاً حمرمــة كاألشــرطة
 .حمرمة كالبنوك الربوية، وحنو ذلك

 :ودليل التحريم
و  شـــك أن يف هـــذه . 34F٣٥"وتعـــاونوا علـــى الـــرب والتقـــوى و  تعـــاونوا علـــى اإلمث والعـــدوان:" قـــول اهللا تعـــاىل

ـــه املســـلم وكفـــه  ـــه علـــى املعصـــية، والواجـــب علـــى املســـلم النصـــح ألخي عـــن البيـــوع ظلمـــاً للمشـــرتي بنعانت
 .املعصية

 الغرر: -من أسباب الكسب المحرم-السبب الثاني  

 تعريفه

35Fوتعريض املرء نفسه أو ماله للهلكة واخلدعة اسم مصدر من التغرير، وهو اخلطر :الغرر في اللغة

٣٦.   
36Fالهول العاقبةالبيع  :وفي الشرع

٣٧. 
 . الثمنمبناه على اجلهالة، وهذه اجلهالة إما أن تكون يف املبيع أو يففالغرر 

 :فالجهالة في المبيع قد تكون
 .بعتك ما يف هذا الصندوق مبائة لایر وهو   يعلم ما بداخله: بعدم العلم باملبيع نفسه، كأن يقول -
 .أو بعدم العلم بصفاته، كأن يبيعه سيارة بعشرة آ ف لایر، واملشرتي مل يرها و  يعرف صفاتا -
 .بعتك بعض هذه األرض بألف لایر :أو بعدم العلم مبقداره، كأن يقول -
 .أو بعدم متلك البائع له، كأن يبيعه بيتاً وهو   ميلكها -
 .أو بعدم قدرة البائع على تسليمه، كأن يبيعه ساعته املفقودة -

 :والجهالة في الثمن قد تكون
 .بعتك السيارة بالثمن الذي تراه، ويفرتقا من ـري حتديد: بعدم العلم به، كأن يقول -
خذ هذه السيارة نقداً مبائة ألف و نسيئًة مبائة وعشرين ألف، فيأخذها ويفرتقـا : أو برتديده، كأن يقول -

 .بدون حتديد أي الثمنني
 .بعتك اجلوال بألف لایر تسددها مىت ما متكنت من ذلك:أو بعدم العلم باألجل، كأن يقول -

الغــرم، فــنذا ـــنم أحــد الطــرفني ـــرم اآلخــر، ففــي مجيــع الصــور الســابقة يلحــظ أن العقــد دائــر بــني الغــنم و 
فالــذي يشــرتي صــندوقاً مبائــة وهــو   يعلــم مــا بداخلــه، إن تبــني أن مــا يف الصــندوق . وهــذه حقيقــة الغــرر

                              
 )٢(سورة املائدة اآلية ٣٥
 ٣٢٤املصباح املنريص ٣٦
 ١٣٨القواعد النورانية   بن تيمية ص ٣٧



يســاوي مائــة ومخســني فاملشــرتي ـــنم مبقــدار مخســني والبــائع ـــرم بالقــدر نفســه، وإن تبــني أن مــا بداخلــه 
 .الصور السابقة يساوي مثانني فالعكس، وهكذا يف سائر

 العالقة بين الغرر والقمار
يكـــون يف  قمـــارأن ال همـــاوالفـــرق بين القمـــار كـــالغرر عقـــد مبنـــاه علـــى اجلهالـــة، مـــرتدد بـــني الغـــنم والغـــرم،

 .باع ـرراً، ولعب قماراً : يقال. ايعاتببينما الغرر يكون يف امل سابقاتوامل األلعاب
ومنـه . مـنهم مـاً  علـى أن مـن فـاز فننـه يأخـذ هـذا املـالأن يلعـب اثنـان أو أكثـر ويضـع كـل :فمن القمار

أيضاً الرهان بني اثنني أو أكثر على أنه إذا فاز الفريق الفالين أو الفر  الفالين أو حصل كذا وكذا فعلـي 
 .ذبيحة أو كذا من املال، وإن حصل العكس فعليك كذا

 العالقة بين الغرر والميسر
 :سر نوعانالغرر أحد نوعي امليسر؛ ألن املي

 .وهو مبع  الغرر كما تقدم. القمار احملرم، أي الذي فيه مال -١
كــل مــا أهلــى عــن ذكــر اهللا : وقــد ســئل بعــض الســلف عــن امليســر، فقــال. اللهــو احملــرم ولــو بــدون مــال -٢

 .وعن الصالة فهو ميسر
وذكــر أن العلــة يف  .واختــار هــذا القــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وابــن القــيم ونقلــه عــن مجــاهري أهــل العلــم

حترمي امليسر ليس ألجل ما فيه من املخاطرة، وإمنا لكونه يوقع العداوة والبغضـاء ويصـد عـن ذكـر اهللا وعـن 
 .الصالة، وأكل املال فيه عون وذريعة إىل اإلقبال عليه

 العالقة بين الغرر والمخاطرة
 :املخاطرة أعم من الغرر، فاملخاطرة نوعان

ررخماطرة بسبب اجلهل  -١  .باملبيع أو بالثمن، فهذه مقامرة ـو
وخماطرة بسبب عدم حتقق العاقد من كونه راحباً يف الصفقة اليت دخل با، أي أنـه يعلـم املبيـع والـثمن  -٢

لكنـــه   يـــدري هـــل الـــثمن مناســـٌب أم   ؟ وهـــل ســـريبح يف الســـلعة بعـــد ذلـــك ام   ؟، فهـــذه املخـــاطرة 
 .جتارة ليست من الغرر، بل و  ختلو منها أي

 
أما املخاطرة فليس يف األدلة الشرعية ما يوجب حتـرمي  : " -رمحه اهللا تعاىل–يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كل خماطرة، بل قد علم أن اهللا ورسوله مل حيرمـا كـل خمـاطرة، و  كـل مـا كـان مـرتدداً بـني أن يغـنم أو يغـرم 
وخيــاف أن خيسـر فمثـل هــذه املخـاطرة جــائزة  وكـذلك كــل متبـايعني لسـلعة يرجــو أن يـربح فيهـا.. أو يسـلم

 اهـ."بالكتاب والسنة واإلمجاع، والتاجر خماطر



وعلى هذا، فاملباد ت املاليـة السـريعة الـيت جتـري علـى بعـض السـلع كاألسـهم مـثًال هـي نـوٌع مـن املخـاطرة 
ية مـن العلـم ألن املشرتي قد يـربح خـالل حلظـات وقـد خيسـر، و تعـد مقـامرة إذا اسـتوفت شـروطها الشـرع

 .  باملبيع والثمن وما يتعلق بما
 حكم بيع الغرر

 .بيع الغرر حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع
يـا أيهـا الـذين آمنـو إمنـا اخلمـر وامليسـر واألنصـاب واألز م رجـس مـن عمـل :" فقول اهللا تعاىل أما الكتاب

م العـداوة والبغضـاء يف اخلمـر وامليسـر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحـون، إمنـا يريـد الشـيطان أن يوقـع بيـنك
 .ووجه الد لة أن الغرر من امليسر 37F٣٨"ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون

�ـى عـن بيـع احلصـاة وعـن "أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم  -رضـي اهللا عنـه–فعـن أيب هريـرة  وأما السـنة
 38F٣٩"بيع الغرر

 .رمي بيع الغرر من حيث اجلملةوأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة على حت
 الحكمة من تحريم بيع الغرر

حــــرم الشــــرع بيــــع الغــــرر ملــــا فيـــــه مــــن أكــــل املــــال بالباطــــل، وملــــا قـــــد يســــببه مــــن العــــداوة والبغضــــاء بـــــني 
املســلمني،كما أن ا نشــغال جبمــع األمــوال عــن طريــق احلــظ واملقــامرة يــؤدي إىل الصــد عــن ذكــر اهللا وعــن 

حــق بركتــه، كمــا أنــه يعــود املــرء علــى اخلمــول والكســل، والكســب مــن ـــري كــٍد و  الصــالة، ويبــدد املــال ومي
 . تعب، ويصرفه عن التفكري فيما ينفعه جرياً وراء األوهام والسراب

 صور من المعامالت الجاهلية القائمة على الغرر
 :�ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عدٍد من البيوع  شتماهلا على الغرر، فمن ذلك

 .يبيعه األرض على أن له منها بقدر ماتصل إليه احلصاةأن :من أمثلته و  بيع الحصاة، -١
فهـــو لـــك -أي طرحتـــه علـــي-أو نبذتـــه إا ثـــوب ملســـته  أيَ  :أن يقـــول، كـــالمالمســـة والمنابـــذةبيـــع -٢

 .بكذا
 أن علـىسـلعة  أو أن يتبايعـا أن يبيعه نتـاج مـا يف بطـن الناقـة أي محـل احلمـل،وهو  .بيع حبل الحبلة-٣

 .فهنا اجلهالة يف األجل يكون تسليم الثمن بعد أن تلد الناقة مث يلد مايف بطنها،
يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطعها املشرتي أما إذا تلونت   ؛ ألنه قبل أن يبدو صالحهابيع الثمار  -٤

 .بأن امحرت أو اصفرت فيجوز بيعها
 .مايف البطون من األجنة:واملالقيح، ب الفحولمايف أصال :واملضامني .المضامين والمالقيح بيع -٥

                              
 )٩١) (٩٠(سورة املائدة اآليتان  ٣٨
 )١٥١٣(رجه مسلم يف كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه ـرر برقم أخ ٣٩



 شروط الغرر المؤثر
 :  يكون الغرر حمرماً و  يرتتب عليه أثر حىت تتوافر فيه أربعة شروط

  اً كثير  أن يكون:الشرط األول
فنن كـان يسـرياً مل يـؤثر يف صـحة العقـد، كشـراء سـيارة مـع اجلهـل بـاألجزاء الداخليـة يف السـيارة كاملاكينـة، 

 .و شراء سهم شركة معينة مع عدم العلم بتفاصيل موجودات تلك الشركة، وحنو ذلكأ
 

والغرر إذا كان يسرياً أو   ميكن ا حرتاز منـه مل يكـن مانعـاً مـن صـحة العقـد، خبـالف "  :قال ابن القيم
 .39F٤٠"الكثري الذي ميكن ا حرتاز منه

كثـــري ممتنـــع إمجاعـــا، كـــالطري يف اهلـــواء ، : أقســـام  ثالثـــة -أي يف البيـــع  -الغـــرر واجلهالـــة ": قـــال القـــرايف و 
وقليــل جــائز إمجاعــا ، كأســا  الــدار وقطــن اجلبــة، ومتوســط اختلــف فيــه ، هــل يلحــق بــاألول أم بالثــاين 

 .40F٤١"؟
الغــرر الكثــري هــو مــا ـلــب علــى العقــد حــىت أصــبح العقــد :" -مبينــاً ضــابط الغــرر الكثــري -وقــال البــاجي
 .41F٤٢"يوصف به

 ن يكون في المعقود عليه أصالةأ: الشرط الثاني
، ولـذا جـاز بيـع احلمـل يف الـبطن كـان الغـرر فيمـا يكـون تابعـا للمقصـود بالعقـد فننـه   يـؤثر يف العقـدفنن  

 .تبعاً ألصلهاالثمرة اليت مل يبد صالحها  تبعاً ألمه، وبيع اللنب يف الضرع مع احليوان، وبيع
 أال تدعو للعقد حاجة:الشرط الثالث

 .إىل العقد الذي فيه ـرر، فالعقد صحيح و  أثر للغرر فيه لنا  حاجةابفنن كان 
 

ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو احلاجة إليه منه، فنن حترميـه أشـد : " قال ابن تيمية
42F".ضرراً من ضرر كونه ـرراً 

٤٣  
يف جوفـه كـالبطيخ والبـيض، مـع  ومن ذلك جواز بيع املغيبـات يف األرض كـاجلزر والبصـل، وبيـع مـا مأكولـه 

 .ما يف ذلك من الغرر، للحاجة املقتضية لبيع هذه األشياء دون فتحها أو إخراجها من األرض
 في عقد معاوضةأن يكون : الشرط الرابع

                              
 ٥/٨٢٠زاد املعاد  ٤٠
 ٣/٢٦٥الفروق  ٤١
 ٥/٤١املنتقى ٤٢
 ١٤٠القواعد النورانية ص ٤٣



فلــو كــان الغــرر يف عقــد تــربع مل يــؤثر، كمــا لــو تصــدق شــخص مبــا يف حمفظتــه وهــو   يعلــم مقــدار النقــود  
 .و أهدى ألخيه هديًة مغلفة فقبلها املهدى إليه، وهو   يعلم مافيها، فالعقد صحيحاليت فيها، وكما ل

 تطبيقات الغرر في المعامالت المعاصرة
 :للغرر عالقة بعدٍد من املعامالت املالية املعاصرة نشري إىل أمهها فيما يلي

 التأمين-أوالً 
 تعريفه
 ،والثـاين املـؤمن لـه ،-الـب شـركة تـأمني مسـامهةيكـون يف الغ– عقـد بـني طـرفني أحـدمها يسـمى املـؤمنهو 
يف حـال وقـوع حـادث أو حتقـق خطـر مبـني يف تعويضـاً ماليـاً  لـهلمـؤمن تـدفع لبـأن  شـركة التـأمنيلتزم فيه ت

 .شركة التأمني يؤديها املؤمن له إىل مالية طٍ اقسأالعقد، وذلك يف مقابل 
 مثاله 

 سـنوياً مقابـل التـزام الشـركة بتعويضـه يف حـال وقـوع أن يتفق شخص مـع شـركة التـأمني علـى دفـع ألـف لایرٍ 
 .حادث بسيارته

 نشأته
أول أنواع التأمني ظهوراً هو التـأمني البحـري، ف ،التأمني  مبعناه احلقيقي املتعارف عليه عقد حديث النشأة

حيــث وجــد بعــض األشــخاص الــذين يتعهــدون  ،يف  إيطاليــا ،يف القــرن الرابــع عشــر املــيالديوكــان ذلــك 
بتحمل مجيع األخطار البحرية اليت تتعرض هلـا السـفن أو محولتهـا نظـري مبلـغ معـني، مث ظهـر بعـده التـأمني 
مــــن احلريــــق مث التــــأمني علــــى احليــــاة، مث انتشــــر بعــــد ذلــــك التــــأمني وتنــــوع حــــىت مشــــل مجيــــع نــــواحى احليــــاة 

اهلم ومسـؤولياتم شركات التأمني  تـؤمن األفـراد مـن كـل خطـر يتعرضـون لـه يف أشخاصـهم وأمـو  صبحتفأ
 .حت بعض احلكومات جترب رعاياها على بعض أنواع التأمنيصببل أ

 موضوعه
 :يتنوع التأمني حبسب موضوعه إىل أنواٍع كثرية

 .فمنه التأمني الطيب، وفيه تلتزم شركة التأمني بتحمل تكاليف عالج املؤمن له -
 .عٍني لورثة املؤمن له يف حال وفاتهوالتأمني على احلياة، وفيه تلتزم شركة التأمني بدفع مبلٍغ م -
والتــأمني علــى املســؤولية ضــد اآلخــرين، مثــل تــأمني املســؤولية الناشــئة مــن حــوادث الســيارات أو مــن  -

 .األخطاء املهنية
ريها -  .والتأمني على األشياء واملمتلكات، كالبيوت والبضائع ـو

 هأنواع



ـــأمين :النـــوع األول ن الـــذي تنصـــرف إليـــه كلمـــة التـــأمني لـــدى هـــو النـــوع الســـائد اآلوهـــذا التجـــاري، الت
يلتزم املؤمن له شركة التأمني واملؤمن له، حبيث : ، وفيه يكون التعاقد بني طرفني منفصلني متاماً مهاإطالقها

شــركة التــأمني يف مقابــل التــزام شــركة التــأمني بــالتعويض يف حــال وقــوع ضــرر بــاملؤمن  بــدفع قســط حمــدد إىل
  .له

ويتكون رحبها من الفرق بـني إىل التكافل والتعاون، بل إن هدف الشركة هو الربح، و  يهدف هذا العقد 
 .ما جتمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات

ألخطـار متشـابة، ويـدفع كـل  ونجيتمـع أشـخاص معرضـوفيـه أو التبادلي،  التأمين التعاوني:النوع الثاني
نذا زادت فــالتعــويض املســتحق ملــن يصــيبه الضــرر، مــنهم اشــرتاكاً معينــاً، وختصــص هــذه ا شــرتاكات ألداء 

ا شــرتاكات علــى مــا صــرف مــن تعــويض كــان لألعضــاء حــق اســرتدادها، وإذا نقصــت طولــب األعضــاء 
 . إضايف لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات املستحقة بنسبة العجز باشرتاكٍ 

قــد اخلســائر الــيت تكافــل، وتفتيــت اهلــدف هــو التعــاون وال  يســعون إا حتقيــق ربــح، بــل  هــؤ ء األعضــاءو 
 .مؤمنا ومؤمنا له عدكل واحد منهم يو  هم،تلحق بعض
مجعيـة تعاونيــة فيمــا بيــنهم، حبيــث يــدفع   -وعــددهم ألــف طبيــب-أنشــأ جمموعـة مــن األطبــاء  :مثــال ذلــك

مـن  كل منهم اشرتاكاً شـهرياً مبقـدار ألـف لایر ملـدة سـنة بغـرض التـأمني علـى األخطـاء الطبيـة الـيت قـد تقـع
فلــو كــان جممــوع التعويضــات املدفوعــة . أي أن جممــوع ا شــرتاكات يف الســنة اثنــا عشــر مليــون لایر.بعضــهم

يف �اية السنة عشرة ماليني لایر فننـه يـرد لكـل واحـٍد مـنهم ألفـا لایر، أمـا لـو بلغـت التعويضـات سـتة عشـر 
ر أربعـة آ ف لایر، أو أنـه خيصـم مـن مليون لایر مـثًال فننـه يطلـب مـن كـل واحـٍد مـنهم زيـادة اشـرتاكه مبقـدا

 .من قيمة التعويض% ٧٥التعويضات مبقدار الربع، أي أنه   يدفع ملن احتاج منهم إ  مبا يعادل 
 

 :ومن صور التأمني التعاوين املعاصرة
 .التأمني ا جتماعي الذي تقدمه احلكومات واهليئات العامة للمواطنني -١
 تســـتثمر فيهـــا األمـــوال املـــدخرة يف وســـائل اســـتثمارية الـــربامج التقاعديـــة وا دخاريـــة الـــيت -٢

 .مباحة
التأمني الطيب الذي ترعاه الدولة وتتقاضـى عليـه رسـوماً رمبـا تكـون يف كثـري مـن األحيـان  -٣

 .رمزية
 .اجلمعيات التعاونية والتأمني املعمول به يف النقابات املهنية وحنوها -٤

 حكم التأمين 
 التأمين التجاري-أوالً 



لعلماء املعاصرين إىل حترمي التأمني التجاري أياً كـان موضـوعه، سـواء أكـان تأمينـاً علـى احليـاة ذهب عامة ا
أم تأميناً طبياً أم تأميناً على املمتلكات أم تأمينـاً علـى السـيارات؛ ألنـه عقـد يقـوم علـى املقـامرة والغـرر، إذ 

 العقـد   يـدري عنـد إنشـائه مـا هو عقد معلـق علـى أمـٍر حمتمـل قـد يقـع وقـد   يقـع، وألن كـًال مـن طـريف
ســيأخذ و  مــا ســيعطي، وبقــدر ربــح أحــد الطــرفني تكــون خســارة اآلخــر، فالعقــد دائــر بــني الغــنم والغــرم، 

43Fوهذا حقيقة عقد الغرر

٤٤. 
وإليضاح ذلك نفرض أن شخصاً دفع ألف لایر لشـركة التـأمني للتـأمني علـى سـيارته ملـدة عـام، فقـد ميضـي 

حادث فيكون ما دفعه بال مقابل، فهو ـارم وشركة التـأمني ـامنـة، وقـد يتسـبب العام دون أن يتسبب يف 
 .يف حادٍث يكلف شركة التأمني ثالثة آ ف لایر، فيكون ـامناً والشركة ـارمة

 التأمين التعاوني-ثانياً 

                              
جممع الفقه قرار و . هـ٤/٤/١٣٩٧وتاريخ  ٥١قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم : انظر ٤٤
، والمع الفقهي اإلسالمي الدوا التابع ملنظمة هـ١٣٩٨ سنةسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته األوىل اإل

 .م١٩٨٥=هـ١٤٠٦سنة ) ٩/٢(٩القرار رقم يف املؤمتر اإلسالمي، 



ذهـــب عامـــة العلمـــاء املعاصـــرين إىل جـــواز التـــأمني التعـــاوين، ألنـــه وإن اشـــتمل علـــى شـــيٍء مـــن 
 أنه مغتفر لكونـه مـن عقـود التربعـات، وقـد سـبق معنـا أن الغـرر احملـرم هـو مـا كـان يف الغرر، إ 

44Fعقد معاوضة

٤٥. 
والتـــأمني التعـــاوين خيتلـــف يف أهدافـــه وآثـــاره عـــن التـــأمني التجـــاري، فالتعـــاوين يهـــدف إىل حتقيـــق 

إلسـالمية التكافـل والتعـاون فيمـا بـني املـؤمن هلـم ، وبـو بـذا حيقـق مقصـداً مـن مقاصـد الشـريعة ا
 .خبالف التامني التجاري فنن اهلدف منه ا سرتباح واملعاوضة فلذا كان حمرماً 

 حاالت استثنائية
مبـا أن التــأمني التجـاري حمــرم ملـا فيــه مـن الغــرر، فننـه يســتث  مـن التحــرمي احلـا ت الــيت مـرت معنــا 

 :اليت   يكون فيها الغرر مؤثراً، ومنها
مثــل التــأمني الــذي يقدمــه البــائع للمشــرتي تبعــاً لشــراء  العقــد، إذا كــان التــأمين تابعــاً فــي -١

الســلع، كــاألجهزة الكهربائيــة والســيارات املبيعــة بالتقســيط وحنوهــا، وكالتــأمني علــى البضــائع عنــد 
 .شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم التأمني مع عقد الشحن نفسه

ني علـى املركبـة إذا كـان نظـام البلـد الـذي مثـل التـأمإذا كان التأمين مما تقتضيه الحاجـة،  -٢ 
يقــيم فيــه الشــخص يلــزم بــذلك، وجيــب أن يقتصــر يف ذلــك علــى القــدر الــذي تنــدفع بــه احلاجــة، 

 . وهو احلد األدىن الذي يلزم به نظام البلد
ــاً بــال عــوض، -٣ ــأمين مجان كالتــأمني الطــيب الــذي تقدمــه الشــركات ملوظفيهــا بــال إذا كــان الت

 . التأمنيعوٍض خاٍص بذلك 
 

  المسابقات التجارية-ثانياً 

 تعريفها

هــي تلــك املســابقات الــيت يطرحهــا أصــحاب الســلع واخلــدمات بقصــد جــذب املشــرتين والــرتويج للســلع أو 
 .اخلدمات اليت يقدمو�ا، وتوضع جوائز للفائزين الذين يتم حتديدهم عن طريق ا قرتاع ـالباً 

 أنواعها، وحكم كل نوع

 بال عوضفيها  دخولبقات يكون المسا: النوع األول

                              
 .انظر اهلامش السابق ٤٥



املسـابقات جـائزة شـرعاً، لعـدم مـا يـدل أي أن قسيمة ا شرتاك يف املسابقة تبذل للمتسابقني جمانا، فهذه 
ومـا فيهـا مـن الغـرر لكـون املتسـابق   يعلـم حبصـوله علـى اجلـائزة مـن عدمـه   يعـد ذلـك  على املنـع منهـا،

وقد سـبق أن مـن شـروط الغـرر أن يكـون يف عقـد  ،يف عقد معاوضة  ،يف عقد تربعهذا الغرر  مؤثراً؛ ألن
 .معاوضة

 :فيها بعوض لدخولمسابقات يكون ا :النوع الثاني
 ا شـرتاكيـدفع قيمـة  تسـابقامل إذ إن ألن فيهـا ــرراً ظـاهراُ،ت قيمـة ا شـرتاك زهيـدة؛ ولو كان حمرمة،فهذه 

 .، فهذه املسابقات من امليسرفيكون ـارماُ وقد  يربح شيئاُ  وقد يربح اجلائزة فيكون ـامناً،
مثـل  ،مشـروط بشـراء سـلعة وحنوذلـك املسـابقة لكـن الـدخول يفو  ،فنن كانـت املسـابقة  قيمـة هلـا بنفسـها

 ســابقة منشــورة يف جريــدة أو ملصــقة علــى منــتج ومــن شــرط الــدخول فيهاشــراء ذلــك املنــتج،ملأن تكــون ا
املسـابقة جـاءت تابعـة يف العقـد، ومـن شـروط الغـرر احملـرم ألن  ،يف هذه احلـال فيجوز الدخول يف املسابقة

فعــًال  لكــن يشــرتط لــذلك أن يكــون املشــرتي حمتاجــاً و  يف العقــد  تابعــاً، أن يكــون مقصــوداً  -كمــا تقــدم–
أمـــا إن اشـــرتى الســـلعة ألجـــل املســـابقة وهـــو  حيتـــاج الســـلعة فهنـــا حيـــرم شـــراؤه ألن املـــال  لتلـــك الســـلعة،
 .اجلائزة وهي ـري حمققة املبذول قصد منه

 )الفيوتشرز(العقود المستقبلية -ثالثاً 
 تعريفها

45Fإحــدى طــرق تبــادل األوراق املاليــة يف أســواق املــال :العقــود المســتقبلية

، يــتم فيهــا دفــع الــثمن وتســليم ٤٦
 ".موعد التصفية"األوراق املالية حمل الصفقة يف موعٍد  حٍق يسمى 

 مثالها
لي بقيمة مخسة آ ف لایر، وذلك يوم الثالثاء الرابع من ربيٍع األول، على أن اشرتى وليد مئة سهٍم من ع

 .يكون دفع الثمن وتسليم األسهم يوم األحد الرابع من شهر مجادى الثانية
 حكمها

                              
ريها، وهي تنقسم أسواق املال هي ما يعرف اآلن بالبورصات، وفيها يتم تبادل األوراق امل ٤٦ الية من أسهم وسندات ـو

إىل سوٍق منظمة يكون هلا مكان حمدد جيتمع فيه السماسرة مثل بورصة نيويورك، وإىل سوٍق ـري منظمة   يكون هلا 
ويتم تداول . لبيع وشراء األسهم باململكة" تداول"مكان حمدد وإمنا يرتبط املتعاملون بشبكة اتصال سريعة، مثل شبكة  

وسيأيت بيان ( اق املالية يف أسواق املال بطرٍق متعددة، منها العقود املستقبلية، واخليارات، والبيع العادي، واهلامش األور 
 ).حكم هذين النوعني عند احلديث عن األسهم إن شاء اهللا 



العقــود املســتقبلية حمرمــة، ألن كــال العوضــني مؤجــل، وقــد أمجــع العلمــاء علــى حتــرمي بيــع املؤجــل باملؤجــل، 
علــى الغــرر إذ إن األسـعار تتقلــب خــالل هــذه املــدة تقلبـاً فاحشــاً، كمــا أن بــائع األســهم و شـتمال العقــد 

 .عادة   يكون مالكاً هلا عند العقد، فهي من بيع ما ميلك
 )األوبشنز(الخيارات  -رابعاً 

 تعريفها
صول على إحدى طرق تبادل األوراق املالية يف أسواق املال، تتضمن دفع مبلغ معني مقابل احل: اخليارات

 .حق شراء أو بيع ورقة مالية خالل فرتة حمددة بالسعر املسمى يف العقد
 مثالها

رياً ، وأن خالداً يتوقـع ارتفـاع قيمتهـا  ٤٨لنفرض أن أسهم إحدى الشركات تباع يف السوق احلاضرة ب 
زيـد بـأن يبيعــه  يف املسـتقبل، فقـرر إجـراء عقـد خيـار مـع زيـد، حبيـث يـدفع خالـد لزيـد ريـالني، مقابـل التـزام

ريـــاً  مـــىت مـــا طلـــب خالـــد ذلـــك منـــه خـــالل تســـعني يومـــاً، فلـــو صـــدقت توقعـــات خالـــد  ٤٨الســـهم ب
ريـــاً  مـــثًال خـــالل هـــذه املـــدة فـــنن خالـــداً ســـينفذ حقـــه يف اخليـــار  ٥٤وارتفعـــت قيمـــة أســـهم الشـــركة إىل 

ح من هذه العمليـة أي أنه رب ٥٤يف الوقت الذي يباع فيه يف السوق ب ٤٨وسيشرتي السهم من زيد ب
أربعــة ريـــا ت ، وهـــي تعـــادل الفـــرق بــني الســـعرين مطروحـــاً منـــه قيمـــة اخليــار الـــيت دفعهـــا ســـلفاً لزيـــد وهـــي 

 ).ريا ن
فـنن خالـداً بالتأكيـد لـن ينفـذ حقـه يف اخليـار، فـو هبطـت قيمتهـا  ٤٨أما إذا مل ترتفـع قيمـة األسـهم عـن  

ذا الســعر بــدً  مــن أن يشــرتيه مــن زيــد بالســعر األعلــى، ريــاً  فننــه سيشــرتي مــن الســوق بــ ٤٥مــثًال إىل 
 .وبذا يكون قد خسر قيمة اخليار اليت دفعها سلفاً وهي ريا ن

 حكمها
عقود اخليارت حمرمة أل�ا تتضمن ـرراً فاحشـاً، والبيـع بـذه الصـفة نـوع مـن امليسـر، أل�ـا دائـرة بـني الغـنم 

 . الكاً لألسهم حمل العقد، فهو يبيع ما   ميلكوالغرم، كما أن بائع اخليار عادة   يكون م

 الوحدة الرابعة

 الربا: -من أسباب الكسب المحرم-السبب الثالث

 تعريفه



ميحــق اهللا { : ربــا الشــيء إذا زاد، ومــن ذلــك قــول اهللا تبــارك وتعــاىل : مبعــ  الزيــادة، يقــال : الربــا يف اللغــة
 .46F٤٧}الربا ويريب الصدقات

 .يف مبادلة أمواٍل خمصوصة -أي التأخري–و النسأ الزيادة أ: ويف الشرع 

 :حكمه
ومل يــؤذن اهللا تعــاىل يف  . وهــو مــن الكبــائر ، ومــن الســبع املوبقــات.  الربــا حمــرم بالكتــاب والســنة واإلمجــاع

أمـا . كتابه عاصيا باحلرب سوى آكل الربا ، ومن استحله فقد كفـر؛ إلنكـاره معلومـا مـن الـدين بالضـرورة
ــريه . ا مــن ـــري أن يكــون مســتحال لــه فهــو فاســق مــن تعامــل بالربــ إن الربــا مل حيــل يف : قــال املــاوردي ـو

 .يعين يف الكتب السابقة  47F٤٨}الربا وقد �وا عنه   وأخذهم{:شريعة قط لقوله تعاىل  

 :أدلة التحريم

أيها الـذين يا {: وقوله عز وجل .48F٤٩}وأحل اهللا البيع وحرم الربا { : قول اهللا تبارك وتعاىل  :من الكتاب
آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني، فنن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم 

 . 49F٥٠}فلكم رءو  أموالكم   تظلمون و  تظلمون

: 

. . التخـبط : إحـداها : ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات آلكل الربا مخسـا مـن العقوبـات : قال السرخسي 
قـال . . احملـق : الثانيـة . }   يقومون إ  كما يقوم الذي يتخبطه الشـيطان مـن املـس { : ل اهللا تعاىل قا

ذهـاب الربكـة وا سـتمتاع حـىت   ينتفـع : واملـراد اهلـالك وا ستئصـال ، وقيـل } ميحق اهللا الربـا { : تعاىل 
: الرابعــة . } أذنوا حبــرب مــن اهللا ورســوله فــ{ : قــال اهللا تعــاىل . . احلــرب : الثالثــة . بــه ، و  ولــده بعــده 

{ : وقال سبحانه بعـد ذكـر الربـا } وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني { : قال اهللا تعاىل . . الكفر 
اخللـود يف : اخلامسة . كفار باستحالل الربا ، أثيم فاجر بأكل الربا : أي } واهللا   حيب كل كفار أثيم 

 }ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { : قال تعاىل .  -أي ملن استحله-النار

                              
 (  )سورة البقرة اآلية ٤٧
 (  )سورة النساء اآلية  ٤٨
 )٢٧٥(سورة البقرة اآلية  ٤٩
 )٢٧٩)(٢٧٨(يتان سورة البقرة اآل ٥٠



اجتنبـوا السـبع املوبقـات  { : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ومن السنة
الشــرك بــاهللا ، والســحر ، وقتــل الــنفس الــيت حــرم اهللا إ  بــاحلق ، : يــا رســول اهللا ومــا هــن ؟ قــال : قــالوا 
 .50F٥١}كل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتوا يوم الزحف ، وقذف احملصنات الغافالت املؤمناتوأ

لعن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم { : قال  -رضي اهللا تعاىل عنهما-وعن جابر بن عبد اهللا 
 .51F٥٢}هم سواء : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال 

 .حترمي الربافقد أمجعت األمة على  وأما اإلجماع،
ـــتعلم أحكـــام هـــذه املعـــامالت قبـــل أن  ـــدأ ب وجيـــب علـــى مـــن يقـــرض أو يقـــرتض أو يبيـــع أو يشـــرتي أن يب
يباشــرها؛ حــىت تكــون صــحيحة وبعيــدة عــن احلــرام والشــبهات، ومــا   يــتم الواجــب إ  بــه فهــو واجــب ، 

أنـه تـردى يف احلـرام، وقـد وتركه إمث وخطيئة، وهو إن مل يتعلم هذه األحكام قد خيوض يف الربا وهـو جيهـل 
أثــر عــن الســلف أ�ــم كــانوا حيــذرون مــن ا جتــار قبــل تعلــم مــا يصــون املعــامالت التجاريــة مــن التخــبط يف 

وقــول علــي .   يتجــر يف ســوقنا إ  مــن فقــه و إ  أكــل الربــا: الربــا، ومــن ذلــك قــول عمــر رضــي اهللا عنــه
 .وقع وارتبك ونشب : مث ارتطم مث ارتطم ، أي من اجتر قبل أن يتفقه ارتطم يف الربا : رضي اهللا عنه

 أنواع الربا
 :الربا نوعان

 .وهو الربا الذي يكون يف عقود املداينات، كالقروض، والبيوع اآلجلة:ربا الديون:النوع األول
 :وهو على نوعني

 :الزيادة في الدين عند حلوله-١

قرضــاً أم بيعـــاً آجــًال أم ــــري  ســـواء أكــان منشـــؤه–أن يكــون يف ذمـــة شــخٍص آلخـــر ديــن  :وصــورة ذلـــك
فنذا حل األجل ومل يكن عند املدين مـا يـويف بـه زاده الـدائن يف املهلـة يف مقابـل أن يزيـد املـدين يف  -ذلك

 .قيمة الدين
أن يشــرتي صــاحل ســيارة مــن خالــد خبمســني ألــف لایر حتــل بعــد ثــالث ســنوات، فلمــا جــاء  :مثــال ذلــك

أعطيـك مهلـة أخـرى سـنة رابعـة ويصـبح الـدين : اد قـال لـه خالـدموعد السداد ومل يتمكن صاحل مـن السـد
 .مخسة ومخسني ألف لایر

 .زدين أنظرك:فهذه الزيادة من الربا، بل هي أخطر أنواعه وأشدها حترمياً، وتسمى هذه الصورة 

                              
، ومسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر )٦٨٥٧(أخرجه البخاري يف كتاب احلدود، باب رمي احملصنات برقم  ٥١

 )٨٩(برقم 
 ).١٥٩٨(أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا برقم  ٥٢



 52F٥٣)ياأيها الذين آمنوا  تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة:(قول اهللا تعاىل: ودليل تحريمها
ن ربــا اجلاهليــة أن يبيــع الرجــل البيــع إىل أجــل مســمى فــنذا حــل األجــل ومل يكــن عنــد صــاحبه إ:قــال قتــادة

 53F٥٤.قضاء زاد وأخر عنه

 :الزيادة المشروطة في أصل القرض-٢

أن يقـــرض شـــخٌص آخـــر مبلغـــًا مـــن املـــال، ويشـــرتط املقـــرض علـــى املقـــرتض أن يـــرد املبلـــغ : وصـــورة ذلـــك
 .بزيادة

ألن حمــل الزيــادة يف عقــد القــرض، أي أن الزيــادة مشــروطة يف ابتـــداء ربــا القــروض، : ويســمى هــذا النــوع 
 .عقد القرض وليس عند السداد

احتــاج صــاحل مبلغــاً مــن املــال فأقرضــه خالــد عشــرة آ ف لایر علــى أن يردهــا بعــد ســنة أحــد : مثــال ذلــك
 .عشر ألف لایر

وإن -إىل قولـه–وذروا ما بقي من الربـا ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا :(قوله تعاىل:ودليل تحريم ربا القروض
أن اجلملــة األخــرية قــد حصــرت حــق : ووجــه الد لــة.54F٥٥)تبــتم فلكــم رؤ  أمــوالكم  تظلمــون و  تظلمــون

 .الدائن يف رأ  املال الذي أقرضه و  جيوز إذا تاب إ  اسرتجاع أصل ماله وأن الزيادة عليه ظلم
 .للمقرض يف عقد القرض، وأ�ا من الرباوقد أمجعت األمة على حترمي كل منفعة مشروطة 

 الحكمة من تحريم ربا الديون
 :حرم الربا ملا فيه من اآلثار السيئة على األفراد والتمعات

فــنن قلــب املــرايب ينطبــع باألنانيــة واجلشــع والبخــل والعبوديــة للمــال حــىت يــؤول بــه فعلــى مســتوى األفــراد، 
الــذين يــأكلون الربـــا   يقومــون إ  كمـــا يقــوم الـــذي : " يب بقولـــهاألمــر إىل احلــال الـــيت وصــف اهللا بـــا املــرا

 .كاملصروع  -يف هلثه وراء املال–فهو  55F٥٦"يتخبطه الشيطان من املس
تظهــــر فيــــه آثــــاره الســــيئة اجتماعيــــاً  فــــنن التمــــع الــــذي ينتشــــر فيــــه الربــــاوعلــــى مســــتوى المجتمعــــات، 

 :واقتصادياً 
التمــع األثــرة والتفكــك واحلقــد والبغضــاء لتحــل حمــل احملبـــة  ، تســود بــني أفــرادفمــن الناحيــة االجتماعيــة

، فاألثريـاء -كمـا هـو احلـال يف الـدول الرأمساليـة –والوئام، وينقسـم التمـع إىل طبقتـني، األثريـاء والفقـراء، 

                              
 )١٣٠(سورة آل عمران اآلية  ٥٣
 (  )جامع البيان  بن جرير الطربي  ٥٤
 )٢٧٩) (٢٧٨(سورة البقرة اآليتان  ٥٥
 (  )سورة البقرة اآلية  ٥٦



 يتنعمون دون كدٍح أو تعٍب بالفوائد الربوية اليت يدفعها هلم الفقراء، بينمـا الفقـراء يقضـون جـل عمـرهم يف
دفع فوائد الديون اليت ترهق كواهلهم وتتضاعف مع مرور الزمن، فنذا ما تأخر الفقري يف دفع تلك الفوائـد 
مل يرتدد املـرايب دون أدىن رمحـٍة أو شـفقة يف بيـع ممتلكـات الفقـري املرهونـة لديـه ليأخـذ منهـا دينـه الـذي بلـغ 

األـنيـاء يـزدادون ــً  بينمـا الفقـراء يـزدادون أضعاف الدين األصلي، والنتيجة احلتمية يف نظاٍم رأمسـاا أن 
 .فقراً 

 :فنن للربا آثاراً سيئة على اقتصاد البلد، فمن ذلكومن الناحية االقتصادية، 
أن أربــاب األمــوال يريــدون  أن الربـا يــؤدي إىل حرمــان التمــع مــن املشــروعات اإلنتاجيـة النافعــة، ذلــك -١

أمــواهلم للخســارة فيقرضــون هــذه األمــوال ويتقاضــون فوائــد  احلصــول علــى أربــاٍح مضــمونة دون أن تتعــرض
 .للبلد دون أن تشارك هذه األموال يف التنمية ا قتصاديةعليها 
أن الربـــا يـــؤدي إىل هبـــوط القـــوة الشـــرائية بأيـــدي النـــا ، ألنـــه مـــن املقـــرر اقتصـــادياً أنـــه كلمـــا ازدادت  -٢

ريها من أرباب األموال يف البلد فنن ذلـك يـؤدي التدفقات النقدية بسبب القروض اليت تضخها البنوك ـو
إىل ضــعف القــوة الشــرائية لعملــة البلــد بســبب أن تلــك األمــوال مل تكــن مصــحوبة مبشــروعاٍت انتاجيــة أو 

فقـاً و تحقـق تاليت  لتدفقات النقديةارتباط املال بالعمل فاالربح املشروع فننه ناتج عن  بسلع، وهذا خبالف
 .من السلع واخلدمات الضرورية للمجتمع ةقات مقابلهلذا النظام مرتبطة بتدف

أن الربــــا يــــؤدي إىل ارتفــــاع أســــعار الســــلع واخلــــدمات، ألن أصــــحاب املشــــروعات ا نتاجيــــة عنــــدما  -٣
يقرتضون لتمويل مشروعاتم فـن�م سيضـطرون لرفـع أسـعار منتجـاتم علـى النـا  لتغطيـة تكـاليف اإلنتـاج 

 .املرتفعة بسبب الربا
  

 .وهو الربا الذي يكون حمله عقود املعاوضات واملباد ت التجارية :ربا البيوع: انيالنوع الث
 :وهو قسمان

 .وهو بيع املال الربوي جبنسه متفاضالً ربا الفضل، : القسم األول
 :شرح التعريف
 .وهو األمثان واألطعمة اليت تقتات وتدخر. هو املال الذي جيري فيه ربا البيوع: المال الربوي

فالـــذهب بأنواعـــه جــنس، والتمـــر بأنواعـــه جــنس، والريـــا ت الســـعودية . أي جـــنس املـــال الربــوي: بجنســه
جــــــنس،  -)كالشــــــيكات(والتجاريــــــة ) أي املقيــــــدة لــــــدى البنــــــك( الورقيــــــة واملعدنيــــــة والقيديــــــة -بأنواعهــــــا

 .واجلنيهات املصرية جنس، وهكذا
 .أي من ـري ثساٍو يف املقدار :متفاضالً 

 :من أمثلته



 .ة صاٍع من التمر السكري بصاعني من التمر الربحي مع التقابض يف احلالمبادل -١
 .مبادلة مائة جرام ذهٍب جديد مبائيت ـرام ذهٍب قدمي مع التقابض يف احلال -٢
 .مبادلة مائة ٍلایر سعودي ورقٍي بثمانية وتسعني رياً  معدنياً مع التقابض يف احلال -٣

 دليل تحريمه
الـــذهب { :  عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أنـــه قـــال  -رضـــي اهللا عنـــه– حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت

بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والرب بالرب،، وامللح بـامللح، ،والشـعري بالشـعري، مـثًال مبثـل، سـواء 
 .56F٥٧}بسواء، يداً بيد، فنذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداًبيد 

 ربا النسيئة: القسم الثاني
 .-أي التأخري –هو الربا الذي يكون سببه النسيئة 

 تعريفه
 .هو بيع املال الربوي مباٍل ربوي يتفق معه يف العلة مع عدم التقابض يف احلال

 :شرح التعريف
 .سبق شرحه: المال الربوي

ألمثان، أو كالمها أي أن يكون للعوضني العلة الربوية نفسها، بأن يكون كالمها من ا :يتفق معه في العلة
 .من األطعمة اليت تقتات وتدخر، سواء احتد جنسهما أو اختلف

 .املراد به التسليم والتسلم الفوري يف جملس العقد نفسه :التقابض
 :من أمثلته

 .مبادلة صاع متٍر بصاع بٍر مع عد التقابض يف احلال -١
 .التقابض مبادلة مائة جراٍم من الذهب مبائة جراٍم من الذهب مع عدم -٢
 .مبادلة مائة ٍلایر سعودي مبائة درهٍم إمارايت مع عدم التقابض -٣

 أدلة تحريمه
الــذهب بالــذهب ربــا : " أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال -رضــي اهللا عنــه–حــديث عمــر بــن اخلطــاب 

بـالتمر ربـا إ  هـاء إ  هاء وهاء، والرب بالرب ربا إ  هـاء وهـاء، والشـعري بالشـعري ربـا إ  هـاء وهـاء، والتمـر 
وقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم . فهذا احلـديث يـدل علـى وجـوب التقـابض يف مبادلـة الربـوي جبنسـه 57F٥٨"وهاء

                              
 )١٥٨٧(أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة واملزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم  ٥٧
واللفظ له، ومسلم يف كتاب املساقاة، ) ٢١٧٤(أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع الشعري بالشعري برقم  ٥٨

 أي خذ" هاء وهاء"ومع  ). ١٥٨٦(وبيع الذهب بالورق نقداً برقم  باب الصرف



يــدل علــى " فــنذا اختلفــت هــذه األصــناف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كــان يداًبيــد: " يف حــديث عبــادة املتقــدم
 .يف العلة الربوية وجوب التقابض يف مبادلة الربوي بغري جنسه إذا كان متفقاً معه

 األموال الربوية
األمــوال الــيت جيــري فيهــا ربــا البيــوع هــي األصــناف الســتة املنصــوص عليهــا يف حــديث عبــادة بــن الصــامت 

 .املتقدم وما شابها يف العلة
 :وهذه األموال الربوية قسمان

هما يف هـــذه العلـــة،  ومهـــا الـــذهب والفضـــة، والعلـــة فيهمـــا الثمنيـــة؛ فيلحـــق بمـــا مـــا شـــاب ،النقـــدان: األول
وكـــــل عملـــــة مـــــن هـــــذه األوراق النقديـــــة تعـــــد جنســـــاً خمتلفـــــاً عـــــن العملـــــة . كـــــاألوراق النقديـــــة املعاصـــــرة

أمـا مـا لـيس بأمثـان فـال . فالريال السعودي جنس، والريال اليمين جنس، والذهب جنس، وهكـذا.األخرى
ريهاجيري فيه ربا البيوع، مثل املعادن والبيوت والسيارات واألجهزة ال  .كهربائية واألثاث ـو

األطعمـــــة األربعـــــة، وهـــــي الـــــرب والتمـــــر وامللـــــح والشـــــعري، واألقـــــرب أن العلـــــة فيهـــــا هـــــي ا قتيـــــات :الثـــــاني
58Fوا دخار

فيلحق بذه األصناف ما شابها يف هذه العلة، وهـي األطعمـة الـيت يعتمـد عليهـا أهـل البلـد . ٥٩
أما ما ليس قوتاً و مدخراً فـال جيـري فيـه ربـا البيـوع  . هاإذا كانت قابلة لالدخار كاألرز والذرة والفول وحنو 
 .كالفواكه واخلضروات واأللبان واحللويات واألدوية

 قاعدة ربا البيوع
 :  ختلو أي مبادلة بني عوضني من إحدى حا ٍت مخس

فيشــرتط .كــذهٍب بــذهب، أو ريــا ٍت بريــا ت. أن تكــون املبادلــة بــني مــالني ربــويني مــن جــنٍس واحــد-١
 :لصحة العقد شرطان

 .التساوي بينهما يف املقدار: األول
 .التقابض قبل التفرق: والثاين

فــنن اختــل الشــرط األول فهــو مــن ربــا الفضــل، وإن اختــل الشــرط الثــاين فهــو مــن ربــا النســيئة، وإن اختــل 
 .الشرطان مجيعاً فهو من ربا الفضل والنسيئة

                              
. واملقصود با دخـار أي أنـه  يفسـد بالتـأخري. املقصود با قتيات قيام البنية بذلك الطعام وفسادها بعدمه ٥٩

يـدخر مـا يقتـات و : الطعـام الربـوي : قال يف بلغة السالك.ويف مع  القوت ما يصلح به القوت كامللح والتوابل
، أي ما تقوم به البنية عند ا قتصار عليه ويدخر إىل األمد املبتغى منه عادة و  يفسـد بالتـأخري ، و  يشـرتط  

 .كونه متخذا للعيش ـالبا عل الصحيح



اجلــنس ومتحــدي العلــة، كــرب بتمــر، أو ذهــٍب بفضــة، أو  أن تكــون املبادلــة بــني مــالني ربــويني خمتلفــي -٢
فيشرتط لصحة العقد شرط واحد فقط وهو التقابض قبـل التفـرق، . ذهٍب بريا ت، أو ريا ت بدو رات

 .و  يشرتط التساوي بينهما
 .فلو اختل شرط التقابض فهو من ربا النسيئة، و  يتصور يف هذه احلال ربا الفضل

 .ة بني مالني ربويني خمتلفي اجلنس والعلة، كتمٍر بذهب، أو بٍر بريا تأن تكون املبادل -٣
 .أن تكون املبادلة بني ماٍل ربوي وماٍل ـري ربوي، كسيارٍة بريا ت، أو بيٍت بدو رات -٤
 .أن تكون املبادلة بني مالني ـري ربويني، كساعٍة جبوال، أو سيارة جديدة بسيارتني قدميتني -٥

ثالث األخــرية   يشــرتط التســاوي و  التقــابض، بــل جيــوز التفاضــل والتــأخري يف التســليم، ففــي احلــا ت الــ
فيصـــح مـــثًال شـــراء الســـيارة بريـــا ٍت بالتقســـيط، ويصـــح بيـــع اجلـــوال جبـــوالني علـــى أن يكـــون التســـليم بعـــد 

 .أسبوٍع مثًال، وهكذا
 الحكمة من تحريم ربا البيوع

من باب سـد الـذرائع، ذلـك أن ربـا الفضـل فيـه زيـادة مـن ــري  -يئةبنوعيه الفضل والنس -حترمي ربا البيوع 
تــأخري، وربــا النســيئة فيــه تــأخري مــن دون زيــادة، فقــد يكونــان ذريعــة إىل الوقــوع يف الربــا األعظــم وهــو ربــا 
الــديون الــذي كــان يتعامــل بــه أهــل اجلاهليــة،ألن الربــا اجلــاهلي مركــب مــن ربــا الفضــل والنســيئة معــا ففيــه 

ادة فمــن يــدفع ألفــاً ليســرتدها ألفــاً ومائــة بعــد ســنة، فقــد مجــع حقيقــة بــني الفضــل والنســأ،وهلذا تأجيــل وزيــ
 .حرم كل واحد منهما على انفراده لئال يؤدي إىل الربا املستبشع

إنـه حـرم التفريـق يف الصـرف وبيـع الربـوي مبثلـه قبـل القـبض، لـئال يتخـذ ذريعـة إىل التأجيـل :قال ابن القـيم
ب الربـــا، فحمـــاهم مـــن قربانـــه باشـــرتاط التقـــابض يف احلـــال ، مث أوجـــب علـــيهم فـــيهم الـــذي هـــو أصـــل بـــا

التماثــل ، وأن   يزيــد أحــد العوضــني علــى اآلخــر إذا كانــا مــن جــنس واحــد حــىت   يبــاع مــد جيــد مبــدين 
مــع  رديئـني وإن كانــا يسـاويانه، ســدا لذريعـة ربــا النسـاء الــذي هــو حقيقـة الربــا، وأنـه إذا مــنعهم مـن الزيــادة

احللول حيث تكون الزيادة يف مقابلة جودة أو صفة أو سكة أو حنومها، فمنعهم منها حيث   مقابـل هلـا 
إ  جمــرد األجــل أوىل ، فهــذه هــي حكمــة حتــرمي ربــا الفضــل الــيت خفيــت علــى كثــري مــن النــا  ، حــىت قــال 

احلكمـــة بعينهـــا ، فننـــه   يتبـــني ا حكمـــة حتـــرمي ربـــا الفضـــل ، وقـــد ذكـــر الشـــارع هـــذه : بعــض املتـــأخرين 
نوع حرم ملا فيه من املفسدة وهو ربا النسيئة ، ونـوع : فتحرمي الربا نوعان ...حرمه سدا لذريعة ربا النساء 

حرم حترمي الوسائل وسدا للذرائع ، فظهرت حكمة الشارع احلكيم وكمال شريعته الباهرة يف حترمي النـوعني 
ســدها أن جيعــل حتــرمي ربــا الفضــل تعبــدا حمضــا   يعقــل معنــاه كمــا ، ويلــزم مــن مل يعتــرب الــذرائع ومل يــأمر ب

 .أنه يقصد بربا النسأ هنا ربا الديون -رمحه اهللا–اهـ وظاهر من كالمه .صرح بذلك كثري منهم
 الفروق بين ربا الديون وربا البيوع

 :خيتلف ربا البيوع عن ربا الديون يف أمرين



 .، أما ربا الديون فننه حمرم حترمي مقاصدأن ربا البيوع حمرم حترمي وسائل: األول
أن ربــا البيــوع  جيــري إ  يف األصــناف الســتة الســابقة ومــا أحلــق بــا، أمــا ربــا الــديون فننــه جيــري يف :الثــاني

59Fيدل على ذلك أن الربا اجلاهلي الذي نزل القرآن بتحرميه كـان يف اإلبـل. مجيع األموال بنمجاع العلماء

٦٠ ،
 .ال الربوية املنصوصة يف حديث عبادة السابق و  هي يف معناهاواإلبل ليست من األمو 

 
 عقد الصرف

 تعريفه
 .هو مبادلة النقود بعضها ببعض

 .الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية واملعدنية: واملراد بالنقود
 حكمه وشروطه

 :الصرف جائز إذا توافرت شروطه، و  خيلو من حالني
 :تكون النقود من جنس واحد، كريا ت سعودية بريا ت سعودية، فيشرتط شرطان أن :الحال األولى

 التقابض قبل التفرق: والثاين     التساوي: األول
أن تكون النقود من جنسني خمتلفني، كريـا ت سـعودية جبنيهـاٍت مصـرية، فيشـرتط شـرط  :والحال الثانية

ســاوي، فيجــوز أن يــتم الصــرق بــأي ســعٍر يتفقــان واحــد فقــط، وهــو التقــابض قبــل التفــرق، و  يشــرتط الت
 .عليه ولو مل يكن بسعر الصرف السائد يف السوق وقت العقد

 األدلة
 .  أدلة احلالني السابقتني هي األدلة نفسها يف ربا الفضل والنسيئة

 بيع العينة
 تعريفه

 .أن يشرتي شخٌص سلعة بثمن مؤجل مث ييبيعها على البائع بثمٍن أقل نقداً 
 همثال

احتــاج صــاحل مبلــغ عشــرة آ ف لایر ومل جيــد مــن يقرضــه قرضــاً حســناً، فــاتفق مــع التــاجر خالــد علــى أن 
يشــرتي مــن خالــد ســيارة بــاثين عشــر ألــف لایر مؤجلــة إىل ســنة، مث يبيــع صــاحلُ الســيارَة علــى خالــد بعشــرة 

 .آ ف ٍلایر نقداً 

                              
إمنا كان ربا اجلاهلية يف التضعيف ويف السن يكون للرجل فضل دين فيأتيه :قال -رضي اهللا عنه-زيد بن أسلم عن ٦٠

رواه ابن جرير . تقضيين أو تزيدين؟فنن كان عنده شيء قضاه وإ  حوله إىل السن اليت فوق ذلك:جل فيقولإذا حل األ
 (   ).الطربي 



 حكمه
يف املثال السـابق أقـرض صـاحلاً عشـرة آ ف لایر لريدهـا  بيع العينة حمرم؛ ألنه حيلٌة على الربا، فكأن خالداً 

اثــين عشــر ألــف لایر بعــد ســنة، وإمنــا أدخــال الســيارة يف العقــد حيلــًة، فهــي ليســت مقصــودة، وهلــذا رجعــت 
 .مباشرة إىل صاحبها األول وهو خالد
إذا : (( لقـــاأن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -رضـــي اهللا عنهمـــا–ودليـــل حتـــرمي العينـــة حـــديث ابـــن عمـــر 

سـلط اهللا علـيكم ذً    ينــزعه حـىت  تبايعتم بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بـالزرع، وتـركتم اجلهـاد،
()) ترجعوا إىل دينكم 

60F

٦١( . 
وعن ابن عبا  رضي اهللا عنهما أنه سـئل عـن رجـل بـاع مـن رجـل حريـرة مبائـة مث اشـرتاها خبمسـني نقـداً ، 

()) لة دخلت بينهما حريرة دراهم بدراهم متفاض: (( فقال
61F

٦٢( . 
ــــــــــة  ــــــــــه أنــــــــــه ســــــــــئل عــــــــــن العين ــــــــــس رضــــــــــي اهللا عن  هــــــــــذا ممــــــــــا  إن اهللا   خيــــــــــدع،: ((  فقــــــــــالوعــــــــــن أن

()) حرم اهللا ورسوله 
62F

٦٣(. 
 التورق
 تعريفه

أن حيتاج شخص إىل النقد فيشرتي سلعة بثمن مؤجل، مث يبيعها على شخٍص آخر ـري البائع نقداً بثمٍن 
 .أقل مما اشرتاها به

 .-أي النقد–ي بذلك ألن املشرتي  يقصد السلعة وإمنا قصده احلصول على الورِق مس
 مثاله

احتاج صاحل لعشرة آ ف لایر ومل جيد من يقرضه قرضاً حسناً، فاشرتى مـن خالـد سـيارة بـاثين عشـر ألـف 
 .نقداً لایر مؤجلة إىل سنة، مث باع السيارة يف السوق على شخٍص آخر ـري خالد بعشرة آ ف ٍلایر 

 حكمه
التــورق جــائز يف قــول مجهــور العلمــاء لعــدم مــا يــدل علــى منعــه، وهــو خيتلــف عــن العينــة يف أن الســلعة   

 .ترجع إىل البائع األول

                              
  ) ٣٤٦٢ (بــــــاب النهــــــي عــــــن العينــــــة بــــــرقم ،كتــــــاب البيــــــوع واإلجــــــاراتيف  ، وأبــــــو داود  ٢/٨٤أخرجــــــه أمحــــــد ) ٦١(
( الشـوكاين و  ) ٤/١٧نصـب الرايـه ( وابن القطان )  ٣/١٧٨أعالم املوقعني ( ابن تيميه، وابن القيم : صحح احلديث و 

 ) .  ١/١٦السلسلة الصحيحه ( واأللباين )  ٦/٢٩٨نيل األوطار 
  . ٩/٤٨ذكره ابن حزم يف احمللى ) ٦٢(
روى حممد بن عبد اهللا احلـافظ املعـروف مبطـني يف كتـاب البيـوع لـه ) : (( ٣/١٧٨(قال ابن القيم يف أعالم املوقعني )٦٣(
 .))ر أثر ابن عبا  وأنس فذك –



 القرض 
 هتعريف

 القطع :القرض في اللغة
 .دفع مال إرفاقا ملن ينتفع به ويرد بدله:  في الشرعو 
 

 العالقة بني الدين والقرض
ض؛ ألن الدين يشمل كل مـا يثبـت يف ذمـة اإلنسـان، فقـد يكـون بسـبب اقـرتاض مـاٍل الدين أعم من القر 

 . ، أو بشراء سلعة بثمٍن مؤجٍل، أو بنتالف ماٍل يوجب تعويضاً، أو جبنايٍة على آدمٍي توجب دية
 حكمه

 .القرض مباح للمقرتض، ومستحب للمقرض
 األدلة على جواز االقتراض

وهـذه اآليـة 63F٦٤"بها الذين آمنـوا إذا تـداينتم بـديٍن إىل أجـٍل مسـمًى فـاكتبوهيا أي: " قوله تعاىل: الكتابمن 
 .عامة يف كل الديون، ومنها القرض

أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم استســلف مــن رجــل { روى أبــو رافــع رضــي اهللا عنــه مــا : مــن الســنةو 
بكــره ، فرجــع إليــه أبــو رافــع كــرا ، فقــدمت عليــه إبــل مــن إبــل الصــدقة ، فــأمر أبــا رافــع أن يقضــي الرجــل بَ 

  64F٦٥.}أعطه إياه ، إن خيار النا  أحسنهم قضاء : مل أجد فيها إ  خيارا رباعيا ، فقال : فقال 
 . ا قرتاض ملن كان عازماً على السدادوأمجع املسلمون على  جواز 

 األدلة على استحباب اإلقراض
ســمى ف65F٦٦}ا فيضــاعفه لــه أضــعافا كثــرية مــن ذا الــذي يقــرض اهللا قرضــا حســن{ قولــه تعــاىل : مــن الكتــاب
 .ألن احملسن بذهلا ليأخذ عوضها، فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوضه؛ أعمال الرب قرضاسبحانه 

مـن نفـس عـن { : أنـه قـال روى أبو هريرة رضي اهللا عنـه عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمما  :ومن السنة 
كـرب يـوم القيامـة ، ومـن يسـر علـى معسـر يسـر اهللا مؤمن كربـة مـن كـرب الـدنيا ، نفـس اهللا عنـه كربـة مـن  

                              
 )٢٨٢(سورة الرقرة اآلية  ٦٤
الفىت من اإلبل، : ، والبكر) ١٦٠٠(أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خرياً منه برقم  ٦٥

 .ما استكمل ست سنني: والرباعي
 (  ) سورة البقرة اآلية  ٦٦



عليه يف الدنيا واآلخرة ، ومن سـرت مسـلما سـرته اهللا يف الـدنيا واآلخـرة ، واهللا يف عـون العبـد مـا كـان العبـد 
  66F٦٧.}يف عون أخيه 

جتارتـــه طمعـــا يف الـــربح احلاصـــل منـــه ، كـــان إقراضـــه مباحـــا ، حيـــث إنـــه مل يشـــتمل علـــى تنفـــيس كربـــة ،   
 .مطلوبا شرعا  ليكون

 الترهيب من الدين
  جيـــوز لإلنســـان أن يقـــرتض إ  إذا كـــان مـــن نيتـــه الوفـــاء، وعليـــه أ  يتوســـع يف ا قـــرتاض وه ــــري حمتـــاٍج 

مــن أخــذ أمــوال النــا  يريــد : " لــذلك، فعــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
67F".تالفها أتلفه اهللاأداءها أدى اهللا عنه، ومن أخذها يريد إ

٦٨  
وجيــب عليــه أن يــرد القــرض عنــد حلــول أجلــه، وحتــرم عليــه املماطلــة إذا كــان قــادراً علــى الوفــاء، قــال عليــه 

68F".مطل الغين ظلم: " الصالة والسالم

٦٩ 

 توثيق القرض
يستحب توثيق القرض بالكتابـة واإلشـهاد عليـه؛ ملـا يف ذلـك مـن حفـظ احلقـوق، وسـد الـذرائع املؤديـة إىل 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم بـديٍن إىل أجـٍل مسـمًى : " ختالف يف قدره أو نوعه أو أجله، قال تعاىلا
 .69F٧٠"واستشهدوا شهيدين من رجالكم: " إىل قوله سبحانه" فاكتبوه

 ما يصح قرضه
ريها: كل ما يصح بيعه يصح قرضه، مثل  .النقود، واألطعمة، والثياب، والسيارات، ـو

  
 :ويشمل ذلك

–املكـــيالت هـــي األمـــوال الـــيت   تتفـــاوت آحادهـــا تفاوتـــا ختتلـــف بـــه قيمتهـــا، كـــالنقود و و  المثليـــات،-١
 .واملوزونات كاحلديد-كالتمر والرب

؛ بـدليل اليت تتفاوت آحادها تفاوتا ختتلف به قيمتها ، كاحليوان والعقـار وحنـو ذلـكوهي  والقيميات،-٢
 .اً كما تقدمأن النيب صلى اهللا عليه وسلم استسلف بعري 

                              
 ).١٨٨٦(جتماع على تالوة القرآن برقم أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء، باب فضل ا  ٦٧
 ).٢٣٨٧(أخرجه البخاري يف كتاب ا ستقراض وأداء الديون، باب من أخذ أموال النا  برقم  ٦٨
، ومسلم يف املساقاة، باب حترمي مطل )٢٤٠٠(أخرجه البخاري يف كتاب ا ستقراض، باب وطل الغين ظلم برقم  ٦٩

 ).١٥٦٤(الغين برقم 
 ).٢٨٢(ة سورة البقرة اآلي ٧٠



وجيوز قرض املنافع ، مثل أن حيصد معه : ابن تيمية شيخ اإلسالم قال مثل سك  الدار، والمنافع،  -٣
 . يوما، وحيصد معه اآلخر يوما ، أو يسكنه دارا ليسكنه اآلخر بدهلا

 اشتراط الزيادة للمقرض
الزيـادة سـواء أكانـت  �ا من الربا،وأ ،رمأن اشرتاط الزيادة يف بدل القرض للمقرض حم اتفق العلماء على 

كـأن ،  فـي الصـفةالزيـادة أو كانـت كأن يقرضه ألفاً على أن يردها ألفاً ومئة، أو ألفاً وسـاعة، ،في القدر
يقرضــه لــرياٍت تركيــة علــى أن يــرد قيمتهــا دو رات، أو كانــت الزيــادة منفعــًة، مثــل أن يقرضــه علــى أن يعــريه 

 .سيارته لينتفع با أسبوعاً، وحنو ذلك
أن موضوع عقد القرض اإلرفاق والقربة، فنذا شرط املقـرض فيـه الزيـادة لنفسـه خـرج عـن األصل يف ذلك و 

 .بذلك قرضا للزيادة   لإلرفاق والقربة ألنه يكون؛ موضوعه، فمنع صحته
   

وكل زيادة يف سلف أو منفعة ينتفع با املسلف فهي ربا، ولـو كانـت قبضـة مـن علـف : قال ابن عبد الرب 
 .، وذلك حرام إن كان بشرط 

أمجعوا على أن املسلف إذا شرط على املستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف علـى ذلـك : وقال ابن املنذر  
 . أخذ الزيادة على ذلك رباأن  ،

  هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء
لمقــرض هديــة قبــل الوفــاء، ومل ينــو املقــرض احتســابا مــن دينــه، أو مكافأتــه عليهــا مل املقــرتض لإذا أهــدى 

 . جارية به جاز بينهما عادة قبل القرض ، فنن كان التهاديإ  إذا جرت عادة بينهما ب ،جيز
ريعـــة إىل الزيـــادة يف القـــرض، وقـــد يقصـــد املقـــرتض حمابـــاة املقـــرض بـــا ليمهلـــه يف وســـبب املنـــع أن ذلـــك ذ

 .الوفاء
، كالســـاعات واجلـــوا ت ألصـــحاب احلســـابات اجلاريـــة صـــارفاهلـــدايا الـــيت تقـــدمها املف بنـــاء علـــى ذلـــكو 

 .؛ ألن هذه الودائع هلا حكم القرض كما سيأيت جتوز
 اإلحسان في رد القرض
القرض بأفضل منه، مثل أن يقرتض ألفاً ويردها ألفاً ومئة، أو ألفاً وطيباً، وحنو  يستحب للمقرتض أن يرد

ذلــك، بشــرط أن يكــون ذلــك مــع الوفــاء أو بعــده   قبلــه، وأ  تكــون هــذه الزيــادة باتفــاق ســابٍق بينهمــا 
 .سواء أكان ا تفاق لفظياً أم شيئاً متعارفاً عليه
 . رافع السابق ودليل استحباب اإلحسان يف الرد حديث أيب



 الواجب في رد القرض
تغريت  الواجب على املقرتض أن يرد القرض مبثل ما اقرتض جنساً وقدراً وصفًة، فلو أقرضه نقداً بعملة مث

بغض النظـر عـن فالواجب هو رد املثل،  ،لقرض يف ذهة املقرتضبعدما ثبت ا أو رخصاً  قيمة العملة ـالءً 
 .القيمة

يوسـف ألـف جنيـه لريدهـا بعـد سـنة، وكانـت تعـادل وقـت ا قـرتاض ثالمثئـة اقرتض صاحل من : مثال ذلك
 .دو ر، فالواجب عند الوفاء أن يرد إليه ألف جنيه سواء أكانت قيمتها أكثر من ثالمثئة دو ر أم أقل

 جمعية الموظفين
مث يسـتلمه   قد يتفق جمموعة من النا  علـى أن يـدفع كـل واحـد مـنهم مبلغـاً حمـدداً بالتسـاوي فيمـا بيـنهم،

 .كل شهر أحدهم، فهذه اجلمعية جائزة أل�ا من القرض احلسن
 الوحدة الخامسة

 تطبيقات معاصرة على قاعدة الربا

 األعمال المصرفية

 توطئة
تعــد املصــارف التجاريــة أكثــر املؤسســات عرضــًة للوقــوع يف الربــا؛ أل�ــا قائمــة علــى التمويــل النقــدي، وألن 

ان الرأمسالية اليت جعلت أنظمـة هـذه املصـارف مبنيـة علـى اإلقـراض بالفائـدة، بداية ظهورها كانت يف البلد
 .وهلذا كان حرياً باملسلم أن يعرف أحكام املعامالت املصرفية قبل أن يتعامل بشيء منها

 ".اخلدمات املصرفية"وقد اصطلح على تسمية تلك األعمال ب
 تعريف المصرف

 .النقـد بعضـه ببعض بيع: هوو . مكان الصرف: يف اللغةف املصرِ 
ختـــتص يف اقـــرتاض النقـــود عـــن طريـــق فـــتح مؤسســـة ماليـــة ، وهـــو البنـــك املصـــرف هـــو: األوســـاط املاليـــة ويف

 .، ومن مث إقراضها والتمويل با-اجلارية وا دخارية واآلجلة–احلسابات بأنواعها 
فهـو جيمـع األمـوال . املتمـولنياملـودعني و : ومن هذا التعريف يتبني أن البنـك يـؤدي دوراً وسـاطياً بـني فئتـني

70Fمن املودعني مث يدفعها إىل املتمولني، ويربح من الفرق يف سعر الفائدة

 .بني ما يأخذه وما يدفعه ٧١
 

                              
 .يسمى الربا يف األوساط املاية الفائدة، من تسمية األشياء بغري امسهاحىت   يستبشع النا  التعامل با ٧١



رز ـالعمــالت وفــهــي صــرف ألن الوظيفــة األوىل الــيت كانــت تزاوهلــا تلــك املؤسســات  ؛البنــك مصــرفاً  مســيو 
ت مالزمــة هلــا دون ـصــرفية، إ  أن هــذه التســمية بقيــاملســكوكات، مث  تطــور األمــر، وتوســعت األعمــال امل

 . تغيري
 .مبعً  واحدفالبنك واملصرف .الالتينية  ))بنك ((  هي الرتمجة املطابقة لكلمة)) مصرف((كلمة و 

 نشأة األعمال المصرفية
، حـــني أفضـــى بدايـــة ظهـــور املصـــارف التجاريـــة يف إيطاليـــا وذلـــك يف القـــرن الثـــامن عشـــر املـــيالديانـــت ك
إىل ظهـور  تلـك الفـرتةنتشار التعامل خبليط ـري متجانس من العمالت املعدنية املختلفة الوزن واملعيـار يف ا

ن وز�ــا ، ومبادلــة ـق مـــفريــق متخصــص مــن األفــراد يف عمليــات املصــارفة، أي يف فــرز املســكوكات والتحقــ
صـارفة، ومـن هنـا جـاءت  وكان هـؤ ء الصـيارفة جيلسـون علـى طـاو ت إلجـراء عمليـات امل. بعضها ببعض

 . مبع  الطاولة" بانكو"إذ هي مشتقة من الكلمة اإليطالية " بنك" كلمة 
مث تطـــور األمــــر بـــأن اعتـــاد هـــؤ ء الصـــيارفة علـــى قبـــول النقـــود املعدنيــــة واملســـكوكات مـــن التجـــار بقصـــد 

يم املـودع إيصـاً  فيقـوم الصـيارفة بوضـع هـذه األمـوال يف خـزائنهم مـع تسـل .حفظها من الضـياع أو السـرقة
د الطلــب، وحيصــل الصــرييف علــى رســم مــن ـره عنـــودع أو ألمـــوا لتــزام بردهــا للمــ يتضــمن مقــدار وديعتــه،

 .املودع لقاء خدماته يف احملافظة على الوديعة
ا ت اإليـداع، أو أوامـر ـوالتطور األهم يف العمل املصريف ظهر عندما أبدى األفراد استعدادهم لقبـول إيصـ

وذلــك ملــا  الــيت كــان حيررهــا املودعــون ســحباً علــى رصــيدهم للوفــاء مبــا علــيهم مــن ديــون لآلخــرين،الصــرف 
ريها مما تتطلبه حاجات التداول النقديـولة تـحتققه تلك اإليصا ت من متاثل وأمان وسه  .داول، ـو

 ود ا عتياديـــة،ـوبـــذا أصـــبح إيصـــال اإليـــداع الـــذي ميثـــل التزامـــاً علـــى املصـــرف أو الصـــرييف يقـــوم بـــدور النقـــ
وأصــــبح النــــا  يتــــداولون تلــــك اإليصــــا ت بــــدً  مــــن تــــداوهلم مــــا متثلــــه تلــــك اإليصــــا ت مــــن نقــــوٍد أو 

  .مسكوكات، وبذا ظهر ما يعرف اآلن بالنقود الورقية
مث إن مفهــوم األعمــال املصــرفية مل يقــف عنــد هــذا احلــد ، بــل وصــل األمــر إىل ظهــور وظيفــة جديــدة هــي 

زء األكــرب مــن الودائــع اجلاريــة ـحيــث اكتشــف الصــيارفة أن مبقــدورهم اســتثمار اجلــ)) اريةالوظيفــة ا ســتثم((
ر، إذ ثبـت هلـم بالتجربـة أن نسـبة مـا يسـرتد مـن ـاملكدسة يف خزائنهم دون أن يتعرض مركزهم املـاا للخطـ

ع الصـيارفة عـن  تلك الودائع يعد ضئيًال مقارنة مبـا يتبقـى منهـا والـذي يسـتثمره الصـرييف لنفسـه، ومـن مث رفـ
انوا يتقاضـو�ا، بـل ودفعـوا هلـم فوائـد مقابـل إبقائهـا عنـدهم إىل أجـل معلـوم ـرة اليت كــودعني األجـكاهل امل

 .ا على املزيد منهاـحفزاً ألرباب
 أنواع األعمال المصرفية وأحكامها

 :تنقسم األعمال املصرفية إىل ثالث جمموعات رئيسة



  ت المصرفيةمجموعة الخدما: المجموعة األولى
للعمـالت،  صـرفٍ النقود وأعمـال الصـريفة ا عتياديـة، مـن حـوا ت، و ـاملتعلقة ب عمالتلك األويقصد با  

 . وحتصيل شيكات وحنو ذلك
 : خدمات ما يأتيهم هذه المن أو 

 المصرفية) الحسابات(الودائع  -أوالً 



 :تنقسم الودائع املصرفية إىل ثالثة أقسام
 ):ت الطلبتح( الودائع الجارية-١

 تعريفها
 .هي األموال املودعة يف املصرف بقصد حفظها والسحب منها عند احلاجة حبيث ترد مبجرد الطلب

 تكييفها الشرعي
فـــاملودع مقـــرض، واملصـــرف مقـــرتض؛ ألن املصـــرف يأخـــذ هـــذه . تكيـــف هـــذه الودائـــع شـــرعاً بأ�ـــا قـــروض

وهـذا هـو حقيقـة . ه األمـوال علـى كـل حـالاألموال بقصد استعماهلا   لرد حفظها، كما أنه يضـمن هـذ
 .القرض

 .-كما تقدم–وإمنا مسيت ودائع ألن أول ظهورها كان مرتبطاً باإليداع عند الصيارفة 
 الفروق بين القرض والوديعة

 :خيتلف القرض عن الوديعة من ثالثة أوجه
ف الوديعــة علــى كــل حــال، فيــده يــد ضــمان، خبــال -املقــرتض–أن القــرض مضــمون علــى اآلخــذ :األول

 .إ  يف حال تعديه أو تفريطه، فيده يد أمانة -املودع–فن�ا ـري مضمونة على اآلخذ 
أن املقرتض مأذون له باستعمال مبلغ القرض، خبالف الوديعة فنن املودع حيفظ الوديعـة و  يـؤذن :والثاني

 .له باستعماهلا
وهلذا كان الواجـب فيـه رد البـدل   عـني  أن حمل القرض يف األشياء اليت تستهلك با ستعمال، :والثالث

 .املال املقرتض، خبالف الوديعة فنن الواجب فيها أن ترد الوديعة بعينها
 حكمها

 :الودائع اجلارية جائزة بشرطني
أ  يأخــذ املــودع أي فائــدة مقابــل هــذه الوديعــة، ســواء أكانــت الفائــدة زيــادة يف قيمــة الوديعــة أم  :األول

 .؛ ألن ذلك من القرض بفائدةهدية عينية أم ـريها
 .أ  تكون الوديعة يف مصرف يتعامل بالربا؛ ألن يف ذلك إعانة له على املعصية: والثاني

 :الودائع اآلجلة-٢
 تعريفها

هــــي األمــــوال املودعــــة يف املصــــرف بقصــــد اســــتثمارها، وتكــــون مرتبطــــة بأجــــل حبيــــث   جيــــوز ألصــــحابا 
 .فق عليهالسحب منها إ  بعد انقضاء األجل املت

 الودائع االدخارية -٣



هـي ودائــع جتمــع خصــائص النــوعني الســابقني، إذ حيصـل صــاحبها علــى فائــدة، كمــا يســتطيع أن يســحب 
 .منها مىت شاء

وهلذا فنن الفائدة علـى هـذه الودائـع يسـرية جـداً؛ ألن مبلـغ الوديعـة  خيصـص كلـه لالسـتثمار، بـل حيـتفظ 
 .ب املفاجئةجبزء كبري منه ملواجهة احتما ت السح

فلــو كــان الرصــيد يف أول الشــهر . ويف العــادة فــنن املصــارف تعطــي املــودع فائــدة علــى أدىن رصــيد للوديعــة
عشرة آ ف لایر مث سحب منه العميل يف وسط الشهر فنقص إىل ألفني، مث أودع فيه يف آخر الشهر فـزاد 

 .  تتجاوز ألفي لایرإىل مثانية، فنن الفائدة الشهرية حتسب على اعتبار أن الوديعة مل
 الحكم الشرعي لهذين النوعين

 :خيتلف احلكم الشرعي هلذين النوعني حبسب طبيعة العقد بني املصرف والعميل، وبيان ذلك
  أن املصـــرف إذا كـــان يضـــمن رأ  مـــال الوديعـــة وفائـــدًة حمـــددة، فالعقـــد قـــرض واشـــرتاط الفائـــدة فيـــه

وهـــو املـــودِع، وهـــذا مـــا عليـــه العمـــل يف املصـــارف  للعميـــل مـــن الربـــا؛ ألنـــه قـــرض جـــر نفعـــاً للمقـــرض،
 ).الربوية(التقليدية

فـنذا  . سـنوياً %٤أودع خالد لدى املصرف وديعة آجلة قدرها مئـة ألـف لایر بسـعر فائـدة : مثال ذلك
 .كانت مدة الوديعة ثالثة أشهر فننه يسرتدها يف �اية املدة ألفاً ومئة ألف لایر

 71  املـال و  رحبـاً حمـدداً، فالعقـد مضـاربةأما إذا كـان املصـرف  يضـمن رأF

، والـربح جـائز وهـذا هـو  ٧٢
 ".الودائع ا ستثمارية" ما عليه العمل يف املصارف اإلسالمية، وتسمى 

أودع صــاحل لــدى املصــرف وديعــة اســتثمارية قــدرها عشــرة آ ف لایر ملــدة ثالثــة أشــهر، : مثــال ذلــك
رحبــت املضــاربة ألــف لایر فللمصــرف منهــا  فلــو% ٨٠مــن الــربح، ولصــاحل % ٢٠علــى أن للمصــرف 

 . مئتان ولصاحل  مثامنئة، ولو خسرت املضاربة فاخلسارة على صاحل ألنه رب املال
املاَل لـرب املـال،  -وهو العامل-وبذا يتضح الفرق بني القرض واملضاربة، ففي املضاربة   يضمن اآلخذ 

ة للـربح واخلسـارة، خبـالف القـرض فـنن يـد اآلخـذ فيـه بل يد العامل فيها يد أمانة، وهلذا يكون املـال عرضـ
يد ضمان، فهو يضمن املال للمقرض، فنذا شرط فيه للمقـرض فائـدة أو منفعـة فهـو ربـا  -وهواملقرتض –

 .ألنه قرض جر نفعاً 
   الحواالت المصرفية -ثانياً 

 تعريفها
صــرف آخــر بــدفع مبلــٍغ احلوالــة املصــرفية هــي األمــر الصــادر مــن مصــرف بنــاء علــى طلــب عميلــه إىل م

 .من املال إىل شخٍص مسمى
                              

 .دفع ماٍل ملن يتجر به والربح بينهما: املضاربة  ٧٢



 أنواع الحواالت المصرفية 

 :يتم نقل النقود عرب املصارف بنحدى الطريقتني اآلتيتني
 الحوالة القيدية:النوع األول

 تعريفها
 . هي وكالة من العميل للمصرف يف حتويل مبلغ من املال إىل حساٍب له أو لغريه لدى مصرٍف آخر

 .لتحويل هذه برقياً أو هاتفياً أو إلكرتونياً وتتم عملية ا
  مثالها

 .تقدم شخص مببلغ ألف دو ر إىل مصرٍف يف الرياض طالباً حتويله إىل مصرٍف يف القاهرة
 حكمها

احلــوا ت املربقــة جــائزة، والرســوم الــيت تأخــذها املصــارف مقابــل عمليــة التحويــل جــائزة أيضــاً؛ أل�ــا وكالــة 
 .بأجر

 
ت   يعين أن هلا حكم احلوا ت مبعناها الشرعي؛ ألن احلوالة الشرعية فيها إرفاق باحمليل وتسميتها حوا 

وهلذا يكون طلب التحويـل منـه فهـو الـذي يطلـب مـن الـدائن التحـول إىل احملـال عليـه، بينمـا يف احلـوا ت 
كون فيها دينـان يسـبقان وأيضاً فاحلوالة شرعاً يلزم أن ي) .احملال(املصرفية يكون طلب التحويل من الدائن 

ديــن للمحـال يف ذمــة احمليــل، وديـن للمحيــل يف ذمـة احملــال عليــه، أمـا هنــا فاملصـرف احمليــل   يلــزم : احلوالـة
  يلــزم أن يكــون دائنــاً للمصــرف احمليــل، ) احملــال( أن يكــون دائنــاً للمصــرف احملــال عليــه، كمــا أن العميــل 

 .فقد   يكون له رصيد لدى املصرف أصالً 
 الشيك المصرفي: لنوع الثانيا

 تعريفه
 .هو أمر بالدفع صادر من مصرٍف إىل آخر بناًء على طلب العميل

 مثاله
تقدم شخص مببلغ ألف دو ر إىل مصرف يف الرياض طالباً تسليمه شيكاً مصرفياً بذا املبلغ ليتمكن مـن 

 .ليستوفيه من ذلك املصرفاستيفاء قيمته بنفسه من مصرٍف يف القاهرة أو يرسله لشخٍص آخر هناك 
 حكمه

فــنن كــان املبلــغ الــذي يقدمــه العميــل بــنفس  الشــيك املصــريف جــائز بشــرط مراعــاة قواعــد الصــرف الســابقة،
التقابض والتساوي، وإن كـان بعملـة أخـرى  :العملة اليت سيصدر با الشيك املصريف فيشرتط شرطان، مها

 .فيشرتط التقابض فقط



 
 ان؟كيف يتحقق الشرطان السابق

بـأن يسـلم العميـل املبلـَغ للمصـرف تسـليماً فعليـاً أو خيصـم مـن حسـابه فـوراً، ويف املقابـل  يتحقق التقابض
 .يتسلم العميل الشيك من املصرف يف احلال، ويعد قبض العميل للشيك يف قوة قبض حمتواه

 العـــادة تأخـــذ بتســـاوي املبلـــغ املقـــدم مـــن العميـــل مـــع املبلـــغ املـــدون يف الشـــيك، ويف وييتحقـــق التســـاوي
املصـــارف رســـومًا مقابـــل إصـــدار الشـــيك املصـــريف، فيشـــرتط أن تكـــون هـــذه الرســـوم بقـــدر التكلفـــة الفعليـــة 

 .فقط، وأن تكون ثابتة كعشر ريا ت مثًال عن كل شيك سواء ٌ قلت قيمة الشيك أن كثرت
 اجتماع الصرف والحوالة في الحواالت المصرفية

أن تقرتن احلوالة بالصرف، وذلك فيما إذا كان التحويل بعملة أخرى ـري  من املعتاد يف احلوا ت املصرفية
 .العملة اليت جاء با العميل

فلو فرض أن شخصاً تقدم إىل مصـرٍف يف الريـاض بـألف لایر يريـد حتويلهـا إىل جنيهـاٍت يتسـلمها مبصـر،  
 :فاملتبع عادة يف املصارف كاآليت.وأن األلف لایر تعادل قيمتها ألف جنيه

فنن كانت احلوالة قيديًة، فنن املصرف جيري عملية املصـارفة أوً ، بتحويـل الريـا ت إىل جنيهـات، مث  -١
فاملصـــرف تســـلم مـــن العميـــل ريـــا ت، بينمـــا العميـــل مل يتســـلم . حيـــول اجلنيهـــات إىل مصـــر حبوالـــة برقيـــة

فيعـد قيـدها يف املصـرف . صـراجلنيهات تسلماً فعلياً، وإمنـا مت قيـدها يف املصـرف لصـاحله، مث حولـت إىل م
 .لصاحله مبنزلة قبضه هلا

فاملصـرف تسـلم مـن .وإن كانت بشيٍك مصريف، فنن املصرف حيرر له شيكاً بـألف جنيـه ويسـلمه إيـاه -٢
العميــل ريــا ت، بينمــا العميــل مل يتســلم اجلنيهــات تســلماً فعليــاً، وإمنــا تســلم الشــيك املــدون بــه جنيهــات 

 .الشيك هنا مبنزلة قبض حمتواها من اجلنيهاتفيعد قبض . ليصرفه يف مصر
ونـص جبـدة  تـه السادسـةيف دور التـابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي جممـع الفقـه اِإلسـالمي وهذا ما ذهب إليه  

 :اإن من صور القبض احلكمي املعتربة شرًعا وعرفً :" قراره
إذا اقتطـع املصـرف ) ج ( ...يـةالقيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل  يف احلـا ت التال -١
مبلًغا من حساب لـه إىل احلسـاب آخـر بعملـة أخـرى ، يف املصـرف نفسـه أو ــريه  –بأمر العميل  –

، لصــــاحل العميــــل أو ملســــتفيد آخــــر ، وعلــــى  املصــــارف  مراعــــاة قواعــــد عقــــد الصــــرف يف الشــــريعة 
 .  اِإلسالمية 

  اهـ.ة املكتوب با عند استيفائهتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعمل -٢
 الشيكات والكمبياالت-ثالثاً 

 تعريف الشيك



هو أداة وفاء حالة، حيرر وفقاً لشكل معني، يتضمن أمراً من حمـرره إىل املصـرف املسـحوب منـه بـدفع 
 .مبلغ معٍني للمستفيد

 
 أنواعه

 .، ويكون حمرره فرداً الشيك الشخصي -١

ة وحـرر لـه شـيكاً بقيمـة عشـرة آ ف لایر مسـحوبة علـى مصـرف اشـرتى حممـد مـن صـاحل سـيار : مثاله
 . فمحرر الشيك هو حممد، واملستفيد منه صاحل، واملسحوب منه مصرف اإلتقان. اإلتقان
وهـــو أقـــوى مـــن الشـــيك الشخصـــي؛ ألن املبلـــغ 72F٧٣.◌ً ، ويكـــون حمـــرره مصـــرفاً الشـــيك المصـــرفي -٢

 .قد   يكون له رصيد يفي بقيمتهاملدون فيه حمجوز لدى املصرف، خبالف الشيك الشخصي ف
طلب خالد من مصرف اإلتقان أن حيرر له شيكاً مببلغ مليون لایر خيصمه مـن رصـيده، لصـاحل : مثاله

 .يوسف وذلك مثناً للدار اليت سيشرتيها منه
 .فمحرر الشيك واملسحوب منه هو مصرف اإلتقان، واملستفيد يوسف

 خكمه 
ه يف قوة قبض حمتواه مـن النقـود؛ ألن لـه قـوًة وقبـوً  بـني التجـار الشيك املصريف له حكم النقد، وقبض

كالنقود، فيجوز استعماله فيما جيـب فيـه القـبض شـرعاً، كشـراء الـذهب والعمـالت مـع مراعـاة قواعـد 
 .الصرف السابقة

وأمــا الشــيك الشخصــي فــنن كــان لــه محايــة، وقبــول بــني التجــار، فهــو كالشــيك املصــريف وإ  مل يصــح 
 .  ه فيما جيب فيه القبض شرعاً استعمال

 
 تطبيقات

 :عند صرف شيٍك بعملة من جنس عملة الشيك، فيشرتط شرطان -١
  ًالتساوي، فال جيوز صرف شيٍك قيمته ألف لایر، بتسعمئٍة وتسعني رياً  ورقيا. 
  والتقـــابض، فيجـــب أن يكـــون الشـــيك حـــاً ، وأن يـــتم تســـليم الشـــيك والنقـــود الورقيـــة يف نفـــس

 .اللس

                              
حوب ومنه الشيك املستخدم يف احلوا ت املصرفية، ويف هذه احلال يكون املصرف احملرر للشيك ـري املصرف املس ٧٣
 ..منه



وعنــد صــرف شــيك بعملــة مــن ـــري جــنس عملــة الشــيك، فيشــرتط شــرط واحــد، وهــو التقــابض، -٢
فيجـــوز صـــرف شـــيٍك قيمتـــه ألـــف لایر بثالمثئـــة دو ر، بشـــرط أن يكـــون الشـــيك حـــاً  وأن يـــتم تســـلم 

 .الشيك وتسليم الدو رات يف جملس العقد قبل التفرق
 تعريف الكمبيالة

 .على حمررها بدفع مبلٍغ معٍني للمستفيد هي أداة وفاء مؤجلة، تتضمن التزاماً 
 مثالها

اشــرتى حممــد ســـيارة مثنهــا مثـــانون ألــف ٍلایر مؤجلـــة يف أربــع ســنوات، علـــى أن يــدفع يف كـــل ســنة ربـــع 
الثمن، وحرر أربع كمبيا ت مؤرخة بتواريخ حلول كل قسـط، يتضـمن كـٌل منهـا التزامـاً بـدفع عشـرين 

 .ألف لایر
 حكمها

 :ة، وتعد وثيقة بديٍن على حمررها، إ  أنه حيرم استعماهلا يف حالنيجيوز حترير الكمبيال
 .فيما جيب به التقابض شرعاً، مثل شراء الذهب والفضة وصرف العمالت :األولى

ـــة يف القـــرض بفائـــدة، كمـــا لـــو أقـــرض املصـــرف زيـــداً تســـعني ألـــف لایر ويف املقابـــل حـــرر زيـــٌد  :والثاني
 .للمصرف كمبيا ت مؤجلة مبئة ألف لایر

 مجموعة الخدمات االئتمانية: المجموعة الثانية

ومسـي بــذلك ألن الطــرفني يــأمتن  . مبادلــة مـاٍل حاضــر مبؤجــل: المقصـود باالئتمــان فــي العــرف المصــرفي
 . كل منهما اآلخر، أي يثق به

 .القروض والتسهيالت املصرفيةوتسمى هذه الموعة أيضاً جمموعة 
  :، من أهمهاعمال المصرفيةوتشمل هذه المجموعة عدداً من األ

 قرض بفائدةال-أوالً 
لألفــراد والشــركات واهليئــات وهــذا هــو التمويــل املعتــاد يف املصــارف التقليديــة، حيــث يكــون القــرض بفائــدة 

أو أقــل، أو متوســطة األجــل تســتحق ة قصــرية األجــل تســتحق يف ســن القــروض إمــا أن تكــوناحلكوميــة، و 
 .مخس سنوات لىسنوات ، أو طويلة تستحق يف مدة تزيد ع خالل فرتة ترتاوح بني سنة إىل مخس

 حكمه



القـــرض بفائـــدة حمـــرم بنمجـــاع العلمـــاء،  فـــرق بـــني القـــروض ا ســـتثمارية الـــيت تقـــدم للشـــركات، والقـــروض 
 . ا ستهالكية اليت تقدم لألفراد

 شبهتان والرد عليهما
ة املعاصـرة مـن األمـوال الربويـة، وعلـى هـذا أن العلماء ـري متفقني على أن األوراق النقديـ :الشبهة األولى
 .فليس يف املسألة

أن اخلالف بني العلماء يف األموال الربوية وعلتهـا إمنـا هـو يف ربـا البيـوع، وأمـا الـذي جيـري يف : الرد عليها
املصــارف فهــو القــرض بفائــدة، وهــو مــن ربــا الــديون، وربــا الــديون جيــري يف مجيــع األمــوال بنمجــاع العلمــاء، 

 .حكى اإلمجاع ابن حزم والنووي وابن تيمية وممن
أن يأخـــذ فائـــدة بنســـبة  همـــن حقـــف 73F٧٤.التضـــخمعـــن للمقـــرض تعويضـــاً  تعـــدأن الفائـــدة  :الشـــبهة الثانيـــة

 .التضخم تعويضاً له عن النقص احلاصل يف قيمة القرض
 يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة أوجه: الرد
قيمة الفوائد الـيت  عادة ن املنتجني يضيفونأل بل هي وقوده؛هي السبب الرئيس للتضخم، أن الفائدة -١

، فكيـــف تعـــاجل مشـــكلٌة يـــدفعو�ا إىل أســـعار الســـلع، وكلمـــا تزايـــدت قيمـــة الفائـــدة كلمـــا ارتفعـــت األمثـــان
 . بوقودها

، فلـــيس املقـــرتض هـــو مالنقـــود لـــو بقيـــت عنـــد صـــاحبها لتعرضـــت للتآكـــل نتيجـــة التضـــخ أيضـــاً فـــننو -٢
 .بل الضرر واقع على اجلميع، املسئول عن ذلك

بتعـــويض  عملـــة، ومـــع ذلـــك فـــال أحـــد يقـــولالقـــوة الشـــرائيه لل وكـــذلك فقـــد حيصـــل العكـــس بـــأن تزيـــد -٣
  .، بل و  يرضى املقرض بذلك، والواجب أن يكون الغنم بالغرمالزيادةهذه املقرتض عن 

 بيع التقسيط-ثانياً 
 .وهو من عقود التمويل يف املصارف اإلسالمية

 .بيع سلعٍة بثمن مؤجل أكثر من مثنها احلال، يدفع مفرقاً علىأجزاء معلومة، يف أوقات معلومة: هتعريف
سيارة مثنها نقداً أربعون ألف لایر، اشرتاها صاحل بالتقسيط خبمسـني ألـف لایر، يـدفعها مقسـطة كـل : مثاله

 .شهر ألف لایر
 حكمه

                              
السلعة اليت تشرتى هذه السنة مبئة قد تشرتى السنة القادمة مبئة  :فمثالً . التضخم يعين تدين القوة الشرائية للعملة ٧٤

وعكس التضخم هو ا نكماش، ويعين ارتفاع القوة الشرائية %. ٣وثالثة، فهذا يعين أن قيمة العملة هبطت بنسبة 
 .وارتفاعاً  للعملة، والعمالت تتذبذب عادة هبوطاً 



 .74F٧٥"وا إذا تــداينتم بــدين إىل أجــل مســمى فــاكتبوهيــا أيهــا الــذين آمنــ: " بيــع التقســيط جــائز؛ لقولــه تعــاىل
 .فاآلية عامة يف مجيع عقود املداينات ومنها بيع التقسيط

 
الـذي هـو عصـب النظـام ) القـرض بفائـدة(ما الفرق بين الزيادة الناتجة عن التمويل الربوي : للفائدة

ذي هــو عصــب النظــام الــ) بيــع التقســيط(المصــرفي الربــوي والزيــادة الناتجــة عــن التمويــل المشــروع 
 المصرفي اإلسالمي؟ ولماذا أبيحت هذه وحرمت تلك؟

 فرق بني من يقرض ألـف لایر ويسـرتدها ألفـاً ومئـة، ومـن يشـرتي سـلعة نقـداً بـألف لایر : ففي ظاهر األمر
 .مث يبيعها باألجل بألٍف ومئة

 :والجواب
 :أن مثة فروقاً كبرية بني الزيادتني، فمن ذلك

وية ناجتة عن متويٍل نقدي، أي يف مبادلة نقٍد بنقد، بينما الزيادة املشروعة ناجتة عن متويٍل فالزيادة الرب -١
 .سلعي أي يف مبادلة سلعٍة بنقد

ليس يف التمويل الربـوي تقليـب للمـال، فـالنقود تتولـد مـن النقـود، خبـالف التمويـل املشـروع فـنن املـال  -٢
خــرى، فتنـــتعش احليــاة ا قتصــادية بـــذلك، و  يكــون املـــال يتقلــب مــن نقـــٍد إىل ســلعة مث يعــود نقـــداً مــرة أ

 .حكراً بأيدي فئة قليلة من أرباب األموال
التمويل الربوي سبب رئيس ألكرب مشكلة اقتصادية تعاين منها التمعات اليوم، وهي التضخم، ألنه  -٣

لتمويـل املشـروع فـنن يؤدي إىل زيادة كمية النقـود املعروضـة دون أن يصـاحبها سـلع أو خـدمات، خبـالف ا
 .  أي كمية من النقود يتم ضخها   بد أن تكون مصحوبًة بسلع أو خدمات حقيقية

 شروطه 
 :يشرتط لصحة بيع التقسيط أربعة شروط

فــال جيــوز مــثًال بيــع الــذهب بالتقســيط؛ . أ  يكــون املبيــع ذهبــاً أو فضــة أو مــا أحلــق بمــا مــن األمثــان -١
 .هب بالنقودلوجوب التقابض يف مبادلة الذ

أن يكون املبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فـال جيـوز أن يبيـع سـلعة قبـل أن ميلكهـا مث يـذهب فيشـرتيها  -٢
 .ويسلمها للمشرتي

 .أن يكون املبيع مقبوضاً للبائع، فال جيوز أن يبيع سلعة قد اشرتاها ولكنه مل يقبضها -٣
إذا تأخر عـن أداء مـا عليـه يف الوقـت احملـدد؛ ألن هـذا  أ  يشرتط البائع على املشرتي زيادة يف الثمن -٤

 .تدفع عن كل قسٍط تتأخر يف أدائه ـرامة عن التأخري: من الربا، كأن يقول

                              
 )٢٨٢(سورة البقرة اآلية  ٧٥



 
 شروط مباحة

 :جيوز للبائع لضمان استيفاء حقه ما يلي
 .أن يشرتط على املشرتي ضامناً يضمنه يف حال عدم أدائه -١
ه، ويفوضه إذا تـأخر عـن األداء أن يبيـع الـرهن ويسـتويف حقـه منـه، ومـا أو يشرتط أن يرهنه شيئاً ميلك -٢

 .فضل من مثن بيع الرهن فهو للمشرتي
أو يشــرتط بأنــه يف حــال مماطلــة املشــرتي يف أداء قســٍط مــن األقســاط فتصــبح بعــض األقســاط التاليــة  -٣

 .املؤجلة حالةً 
 

 بيع المرابحة للواعد بالشراء-ثالثاً 
 تعريفه

 .ة نقداً بناء على طلب شخص، مث بيعها باألجل بربٍح معلوٍم لذلك الشخصهو شراء سلع
 .مسي بذلك ألن البائع يبيع السلعة بثمنها األول الذي اشرتاها به وربٍح معلوم

 مثاله
ب شخص يف شراء سيارٍة مثنها مخسون ألف لایر، فيطلـب مـن املصـرف أن يشـرتيها لنفسـه، ويعـده  أن يـر

، أي خبمسـٍة ومخسـني %١٠فننه يشرتيها منه باألجل بثمنها األول وربح  -املصرفأي –بأنه إذا متلكها 
 .ألف لایر يدفعها بالتقسيط خالل سنتني
اشـرتوا هـذه الـدار، أو هـذه السـيارة، أو هـذه األسـهم، مث سـأبتاعها : وقد تكون السلعة معينة، كـأن يقـول

 .منكم
ســيارًة مواصــفاتا كــذا وكــذا، أو حديــداً مواصــفاته  اشــرتوا : وقــد تكــون موصــوفة مــن ـــري تعيــني، كــأن يقــول

 .كذا وكذا، مث سأبتاعه منكم
 عالقته ببيع التقسيط

بيع املراحبة للواعد بالشراء هو أحد صـور بيـع التقسـيط، وإمنـا أفـرد باسـم خـاص ألن البـائع مل يكـن مالكـاً 
 .بالشراء منه للسلعة عند طلب املشرتي، وإمنا اشرتى السلعة بناًء على طلب امل ووعده

 حكمه
 .75F٧٦"وأحل اهللا البيع وحرم الربا:" هو بيع جائز إذا حتققت شروطه؛ لعموم قول اهللا تعاىل

 شروطه

                              
 ).٢٧٥(سورة البقرة اآلية  ٧٦



أن يبيــع ) البــائع(يشــرتط لصــحته الشــروط األربعــة الســابقة املــذكورة يف بيــع التقســيط، فــال جيــوز للمصــرف 
قبضـها القـبض املعتـرب شـرعاً حبيـث تـدخل يف السلع  على العميل حـىت ميلكهـا ملكـاً حقيقيـاً   صـورياً، وي

يا رسول اهللا يأتيين الرجل فيسألين عن البيع ليس عندي  :قلت{ : حكيم بن حزام قال ضمانه؛ حلديث 
، وعنـه رضـي اهللا عنـه أن النـيب صـلى  76F٧٧"  تبع ما ليس عنـدك:"مث أبتاعه من السوق فقال  ،ما أبيعه منه

 .77F٧٨"إذا اشرتيت شيئاً فال تبعه حىت تقبضهابن أخي : " اله عليه وسلم قال له
أ  يكـون الوعـد السـابق ملزمـاً ألي منهمـا، بـل جيـب  : ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحٌد وهو

أن يبقــى اخليــار هلمــا مجيعــاً، فــنذا اشــرتى املصــرف الســلعة بنــاء علــى طلــب عميلــه، فلــه أن يبيعهــا عليــه أو 
أو أن يعدل عن الشراء؛ ألن اإللزام بالشراء أو بالبيع ينـايف الرضـى  على ـريه، كما أن للعميل أن يشرتيها

 .بالعقد وهو شرط لصحة البيع
 تصرفات خاطئة

بعض املصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فنذا اشرتى املصرف السـلعة  -١
 .حمرم ومن أكل املال بالباطل مث عدل العميل عن الشراء منه مل يرد إليه ذلك العربون، وهذا

ــب العميــل يف شــراء ســيارة مثنهــا . بعــض املصــارف توكــل العميــل بالشــراء األول والقــبض -٢ فمــثًال قــد يـر
مثــانون ألــف لایر، فيعطيــه املصــرف شــيكاً بــذلك املبلــغ، ويوكلــه بشــراء الســيارة وتســلمها مــن املعــرض ، ويف 

وهــذا التصــرف يعــد .  مثنــاً لبيــع الســيارة عليــه باألجــلالوقــت نفســه يقيــد يف ذمــة العميــل تســعني ألــف لایر
حيلــة علــى الربــا، ألن متلــك املصــرف صــوري، فــنن حقيقــة هــذه املعاملــة أن املصــرف أقرضــه مثــانني لريدهــا 

 .تسعني، فهو قرض بفائدة
 فمـثًال قـد يشـرتي املصـرف أسـهماً . بعض املصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القـبض املعتـرب شـرعاً  -٣ 

78Fمباحة بناًء على طلـب العميـل مث يبيعهـا قبـل أن تسـجل يف حمفظتـه

، فهـذا   جيـوز؛ ألن قـبض األسـهم ٧٩
79Fيكون بتسجيلها يف احملفظة ا ستثمارية

٨٠. 
 التورق المصرفي-رابعاً 

 :جتري املصارف نوعني من عقود التورق
 التورق الحقيقي:النوع األول

80Fني الذي سبق احلديث عنههو بيع التورق املعروف لدى الفقهاء املتقدم

٨١. 

                              
 سبق خترجيه ص ٧٧
 سبق خترجيه ص ٧٨
 .أي مل تقيد يف حسابه ٧٩
 ويراجع يف كيفية قبض السلع ما سبق يف ص ٨٠



 مثاله
احتاج صـاحل خلمسـني ألـف لایر ومل جيـد مـن يقرضـه قرضـاً حسـناً، فاشـرتى مـن املصـرف سـيارة بسـتني ألـف 

 .لایر بالتقسيط، مث باع السيارة يف السوق خبمسني ألف لایر نقداً 
  :ومن هذا املثال يتضح أن التورق املصريف احلقيقي يتضمن عقدين

 .ء بالتقسيط، والغالب أن هذا العقد بطريقة املراحبة للواعد بالشراءعقد شرا:األول
 .عقد بيع للسلعة نقداً  :والثاني

 حكمه وشروطه
التورق املصريف احلقيقي جائز؛ ملا سبق يف باب التورق، ويشرتط له الشروط اخلمسة السابقة يف بيـع املراحبـة 

 :إىل تلك الشروط ما يليللواعد بالشراء؛ ألنه يشتمل على ذلك العقد، ويضاف 
الســـلعة املشـــرتاة حـــىت ميلكهـــا ملكـــاً حقيقيـــاً ويقبضـــها القـــبض املعتـــرب  -املســـتورق-أ  يبيـــع  العميـــل   -١

 .شرعاً 
احتـــاج عميـــٌل لعشـــرة آ ف لایر نقـــداً، فاشـــرتى أســـهماً مباحـــة مـــن املصـــرف بـــاثين عشـــر ألـــف ٍلایر  :فمـــثالً 

وق بعشــرة آ ف ٍلایر نقــداً، فيجــب يف هــذه احلــال أن تســجل بالتقســيط، مث باعهــا العميــل بنفســه يف الســ
 .األسهم يف حمفظة العميل حىت يتحقق القبض الشرعي قبل أن يبيعها يف السوق

أ  يبيــع العميــل الســلعة علــى املصــرف البــائع؛ ألن ذلــك مــن العينــة، فلــو اشــرتى ســيارة بالتقســيط مــن  -٢
 .ف نفسه، وإمنا يبيعها على ـريهاملصرف فال جيوز أن يبيعها نقداً على املصر 

 التورق المنظم: النوع الثاني
 تعريفه

 .هو شراء السلعة من املصرف باألجل مع توكيله ببيعها
 مثاله

احتـــاج ســـعيد لســـبعني ألـــف ٍلایر نقـــداً فاشـــرتى مـــن املصـــرف معـــادن بثمـــانني ألـــف ٍلایر بالتقســـيط ووكـــل  
 .ض مثنها ويسلمه إليهاملصرَف ببيعها يف السوق بسبعني ألف لایر ويقب

واألـلب أن يكون التورق املـنظم يف السـلع الدوليـة كاملعـادن، وقـد يكـون يف السـلع احملليـة كاحلديـد واألرز 
ريمها  .ـو

 الفرق بينه وبين التورق الحقيقي

                                                                                     
 انظر ص ٨١



السلعة مث يبيعها بنفسه، فليس أمامه إ  خيار واحد وهـو  -املستورق–يف التورق املنظم   يقبض العميُل 
أن يوكـــل املصـــرف ببيعهـــا، بينمـــا يف التـــورق احلقيقـــي يكـــون املســـتورق باخليـــار بـــني أن حيـــتفظ بالســـلعة أو 

 .يبيعها بنفسه يف السوق؛ ألنه قبضها قبضاً يتمكن به من التصرف فيها مبا يشاء
 حكمه

81Fالتورق املنظم حمرم؛ لعدم حتقق القبض الواجب شرعاً؛ وألنه عقد صوري، فهو حيلة على الربا

٨٢. 
 البطاقات المصرفية-خامساً 

82Fهـــي بطاقـــات معدنيـــة أو لدائنيـــة

ممغنطـــة، يـــدون عليهـــا اســـم حاملهـــا، وتـــاريخ إصـــدارها، وتـــاريخ �ايـــة  ٨٣
 .صالحيتها، وتستخدم يف احلصول على النقد أو يف شراء السلع واخلدمات

 أنواعها
 :البطاقات املصرفية على نوعني

 بطاقات الخصم الفوري: النوع األول
أي أن هـذه البطاقــات   تعطـى إ  ملــن  . ا يــتم اخلصـم فــوراً مـن رصــيد العميـل املوجــود لـدى املصــرفوفيهـ

 .كان له رصيد لدى املصرف، و  يتمكن من استعماهلا إ  يف مبقدار ذلك الرصيد
 استخدامها

 :تستخدم بطاقات اخلصم الفوري يف أمرين
، كالسـحب النقـدي مـن الرصـيد، "جهـزة الصـرف اآلاأ"إجراء العمليات املصـرفية ا عتياديـة عـرب  :األول

 .واإليداع، وا ستعالم عن الرصيد، واحلوا ت، وتسديد الفواتري
، وهــي أجهــزة موجــودة لــدى التجــار "نقــاط البيــع"دفــع مثــن املشــرتيات مــن ســلٍع وخــدمات عــرب : والثــاني

كرتونيــاً وحتويلــه إىل حســاب الــذين يقبلــون البطاقــة، يــتم مــن خالهلــا خصــم املبلــغ مــن حســاب العميــل إل
 . التاجر فور إجراء عملية البيع

 حكمها
هــذه البطاقــات جيــوز إصــدارها والتعامــل بــا؛ أل�ــا   تســتخدم إ  يف حــدود رصــيد العميــل، فلــيس فيهــا 

 .قرض من املصرف للعميل، لكن جيب مراعاة أ  يكون املصرف من املصارف اليت تتعامل بالربا
ا املصــــرف علــــى هــــذه البطاقــــات جــــائزة أيضــــاً، ســــواء أكانــــت مقابــــل اإلصــــدار أم واألجــــور الــــيت يأخــــذه

83Fالسحب النقدي أم دفع مثن املشـرتيات

، وسـواء أكانـت تلـك األجـور مببلـٍغ مقطـوٍع أم بنسـبٍة مـن املبلـغ ٨٤

                              
-١٩ة املنعقدة يف انظر القرار الثاين لمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف الدورة السابع ٨٢
 .هـ٢٣/١٠/١٤٢٤
 أي بالستيكية ٨٣



املســحوب أو مــن مثــن الشــراء، ألن هــذه األجــور مقابــل اخلــدمات املقدمــة مــن املصــرف، و  يرتتــب علــى 
 .ظور شرعيأخذها حم

 حكم استخدامها في شراء الذهب
جيوز استخدام بطاقة اخلصم الفوري يف شراء الـذهب ومـا جيـب فيـه القـبض شـرعاً؛ ألن خصـم النقـود مـن 

 . املشرتي وقيدها يف حساب البائع يتم فوراً عند الشراء
 بطاقات االئتمان: النوع الثاني

صـــرف املصـــدر هلـــا، بـــل يـــدفع املصـــرف املبـــالغ هـــي بطاقـــات   يلـــزم أن يكـــون حلاملهـــا حســـاب لـــدى امل
 .املستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة مث يطالبه بعد ذلك بأداء هذه املبالغ له

أي حــــد أعلــــى –ففــــي هــــذه البطاقــــات يعطــــى العميــــل فــــرتة مســــاح للســــداد، ويكــــون هلــــا ســــقف ائتمــــاين 
 .  يتجاوزه العميل -لالستخدام

 
بالبطاقات ا ئتمانية؛  شتماهلا على القـرض، والقـرض مـن صـور ا ئتمـان؛ ولذلك مسيت هذه البطاقات 

 .ألن ا ئتمان مبادلة ماٍل حاضٍر مبؤجل، والقرض كذلك
 استخدامها

 :تستخدم هذه البطاقات يف أمرين
احلصول على النقد يف حدود مبلٍغ معني من أجهزة الصرف اآلا، حيث يقرضه املصرف املصـدر  :األول

لك النقود على أن يردها العميل بعد أجٍل متفق عليه، ويأخذ املصرف رسوماً من العميل مقابـل للبطاقة ت
ريـاً  عـن كـل عمليـة اقـرتاض، أو  ٤٠عملية اإلقـراض هـذه، وقـد تكـون هـذه الرسـوم مبلغـاً مقطوعـاً، مثـل 

 .من املبلغ املقرتض يف كل عملية% ١بنسبٍة من مبلغ القرض، مثل 
فيدفع املصرف مبلـغ الشـراء عـن العميـل للبـائع الـذي يقبلهـا مث  ع واستئجار اخلدمات،شراء السل: والثاني

ويأخــذ املصــرف عمولــة علــى البــائع ولــيس علــى العميــل مقابــل . يطالــب العميــل بــدفع ذلــك املبلــغ  حقــاً 
 .من الثمن% ٨-١هذه اخلدمة، وترتاوح هذه العمولة مابني 

ي سلعة مبائة لایر ويدفع مثنها بالبطاقـة ا ئتمانيـة، فـنن البـائع لنفرض أن شخصاً أراد أن يشرت  :مثال ذلك
ميــرر هــذه البطاقــة عــرب جهــاٍز خــاص إلرســال معلومــات الصــفقة للمصــرف املصــدر للبطاقــة ألخــذ موافقتــه 
عليهــا، فــنذا متــت املوافقــة فــنن املصــرف حيــول الــثمن حلســاب البــائع خمصــوماً منــه العمولــة املتفــق عليهــا بينــه 

                                                                                     
والذي جرى عليه العمل يف اململكة أن الذي يتحمل هذه األجور هو املصرف املصدر للبطاقة، فلو استخدم العميل  ٨٤

بطاقته يف السحب النقدي أو الشراء من جهاز ملصرف آخر، فنن املصرف املصدر للبطاقة يدفع للمصرف مالك 
 .العملية، وهو جائز أيضاً اجلهاز أجور 



ــ ريــاً ، مث إن املصــرف يطالــب حامــل  ٩٨، أي أنــه ســيقيد لصــاحل البــائع %٢ائع، ولنفــرض أ�ــا وبــني الب
 .البطاقة بدفع الثمن كامًال أي مئة لایر، وذلك بعد مضي فرتة السماح املتفق عليها بينهما

 أنواع البطاقات االئتمانية
 :إىل نوعني، مها تصنف البطاقات ا ئتمانية حبسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل

 بطاقات الخصم الشهري - أ
وهــي بطاقــات يطالــب حاملهــا بتســديد املبــالغ املســتحقة عليــه دفعــة واحــدة بــدون زيــادة، بعــد مضــي فــرتة 

 .مساح متفق عليها، ترتاوح عادة ما بني ثالثني إىل ستني يوماً 
بــدفع ألــف ٍلایر بعــد أربعــني فــنذا اســتخدمها العميــل يف شــراء ســلعٍة بــألف ٍلایر مــثًال، فــنن املصــرف يطالبــه 

 .يوماً 
اللتـــان " املاســـرت كـــارد" و " الفيـــزا" وبطاقتـــا " األمريكـــان إكســـربيس" بطاقـــة : ومـــن أمثلـــة هـــذه البطاقـــات
 .تصدرمها املصارف اإلسالمية

 حكمها
 :جتوز هذه البطاقات بشرطني



السـداد للمصـرف؛ ألن  أ  يشتمل عقـد البطاقـة علـى اشـرتاط ـرامـة عنـد تـأخر حامـل البطاقـة يف :األول
 .هذا الشرط ربوي

أ  يستخدمها حامـل البطاقـة يف السـحب النقـدي إذا كـان املصـرف يأخـذ عمولـة نسـبية عـن كـل :والثاني
 . عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية

اســتخدامها، وأمــا العمولــة الــيت يأخــذها املصــرف مــن فــنذا حتقــق هــذان الشــرطان فــال حــرج إن شــاء اهللا يف 
البــائع فن�ــا تكيــف شــرعاً علــى أ�ــا أجــرة مقابــل السمســرة للبــائع، وأجــرة السمســار جيــوز شــرعاً أن تكــون 

 .مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من مثن البيع
 

 إيضاح الشرط الثاين
عاً علـــى أنـــه قـــرض مـــن املصـــرف حلامـــل مـــن املعلـــوم أن الســـحب النقـــدي بالبطاقـــة ا ئتمانيـــة يكيـــف شـــر 

ولكـن جيـوز للمصـرف . البطاقة، وعلى هذا فال جيوز أن يأخـذ املصـرف فائـدة علـى هـذا القـرض؛ ألنـه ربـا
أن يأخذ أجـوراً بقـدر التكلفـة الـيت حتملهـا إلمتـام هـذه العمليـة مـن دون أن يـربح يف ذلـك، فيحسـب مـثًال 

أجهــزة الصــرف وحنــو ذلــك، مث يقــدر األجــر املناســب هلــا أجــور ا تصــا ت واملراســالت وتكــاليف صــيانة 
فيحملــه علــى العميــل، فلــو قــدرت هــذه األجــرة مــثًال بعشــرين ريــاً ، فيجــوز أن يأخــذ أجــراً علــى العميــل 
بقدر عشرين ريـاً ، و  جيـوز أن يأخـذ أكثـر مـن ذلـك، و  أن جيعـل األجـر بنسـبة مـن مبلـغ القـرض كـأن 

 .من مبلغ السحب% ١يأخذ 
 . يشرتط يف أجور السحب النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية إذًا◌َ 

واألـلـــب يف عمـــل املصـــارف اليـــوم أ�ـــا   تتقيـــد بـــذلك، فبعضـــها يأخـــذ عمولـــة مقـــدرة بنســـبة مـــن مبلـــغ 
 . السحب، وبعضها يأخذ مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية

اتفاقيـة البطاقـة قبـل أن يسـتخدمها يف السـحب النقـدي، فـنذا نصـت ا تفاقيـة  وجيب على العميل أن يقرأ
علـــــى أن أجـــــرة الســـــحب النقـــــدي مبلـــــغ ثابـــــت بقـــــدر التكلفـــــة الفعليـــــة فـــــال حـــــرج عليـــــه إن شـــــاء اهللا يف 

 .استخدامها يف ذلك، وإن مل ينص على ذلك فيحرم استخدامها يف السحب النقدي
 شرعاً حكم استخدامها فيما يجب فيه القبض 

جيوز استخدام بطاقة اخلصم الشهري يف شراء الذهب؛ ألن املصرف يقيد الثمن  لصاحل البائع فـور إجـراء 
84Fعمليــة البيــع

، والقيــد يف احلســاب يعــد يف العــرف قبضــاً ولــو مل تســلم النقــود بالفعــل؛ وألن قــبض التــاجر ٨٥

                              
وتأخر التسوية النهائية ليوٍم أو يومني   يعين عدم حتقق القبض؛ ألن القبض حصل بالقيد املصريف، والتسوية أمر  ٨٥

 .زائد على ذلك



صـدق، بـل أقـوى منـه، أل�ـا واجبـة فاتورة البيع املوقعـة مـن العميـل يف قـوة قـبض حمتواهـا، فهـي كالشـيك امل
 .الدفع مىت استوفت شروطها

 
 بطاقات الدين المتجدد - ب

وهــي بطاقــات يــتم فيهــا تقســيط الــدين املســتحق علــى العميــل علــى فــرتات وتــزداد قيمــة الــدين بزيــادة  فــرتة 
 .التقسيط

ديد املبلغ كـامًال لو أن شخصاً استخدم البطاقة يف شراء سلٍع خبمسة آ ف يال، فال يطالب بتس: فمثالً 
يف �اية فرتة السماح، وإمنا يعطى فرصة للتسديد على أقساٍط ملدة ستة أشهر يف كـل شـهٍر ألـف لایر، أي 

 .يصبح املبلغ ستة آ ف لایر
 .اللتان تصدرمها املصارف الربوية) ماسرت كارد(و ) فيزا(بطاقتا : ومن أمثلة هذه البطاقات

 حكمها
 .ة، ألن الدين يزيد فيها بزيادة املدة، وهذا هو الربابطاقات الدين املتجدد حمرم

 :  خصم األوراق التجارية-سادساً 

 تعريفه
، خمصـوماً منهـا مبلـغ مؤجلـةورقة جتاريـة سنٍد أو م قيمة ـاخلاصم لطالب اخلص صرفهو اتفاق يعجل به امل

أو السـند، وذلـك يف مقابـل أن  ل الورقـةـول أجـد حلـحق عنـة الـتيفاء قيمـىت اسـيتناسب مع املدة الباقية ح
 .هذا احلق على سبيل التمليك صرفينقل طالب اخلصم إىل امل

 :مثاله
باع مزارع لشركة الصوامع مائة طن من القمـح مبليـون لایر مسـتحقة الـدفع بعـد ثـالث سـنوات، وحـررت لـه 

85Fالشــركة كمبيالــة بــذلك املبلــغ

علــى أحــد املصــارف ، وأراد أن خيصــم هــذه الورقــة ويتعجــل قيمتهــا، فباعهــا ٨٦
 .الكمبيالة على شركة الصوامع بثمامنئة ألف ٍلایر نقداً، وبذا يستحق املصرف

 :الحكم الشرعي
خصــم األوراق التجاريــة حمــرم؛ ألنــه جيمــع بــني ربــا الفضــل والنســيئة، فحقيقــة العقــد أن املــزارع بــاع املليــون 

 .ألٍف حالة ةاملؤجلة بثمامنائ
لورقة املؤجلة بغري النقود؛ كأن يسلمه املصرف أرضاً أو عروضـاً أو أسـهماً ولتصحيح العقد ميكن أن تباع ا
 .مباحة قيمتها مثامنائة ألف لایر

                              
 .ورقة جتارية مثل الشيك لكنها مؤجلة: الكمبيالة ٨٦



 
 مجموعة الخدمات االستثمارية -من األعمال المصرفية-المجموعة الثالثة 

ميتهـا هلـم ها املصـارف لغـرض جتميـع أمـوال عمالئهـا فيهـا، ومـن مث تنـيت تنشئــة الــك األوعيــتل: ويقصد با
 .لقاء هذه اخلدمة ةاملصرف عمول املختلفة ويف املقابل يأخذ توظيف األموالاليب ـعرب أس

 ".الصناديق ا ستثمارية"وتسمى هذه األوعية لدى املصارف ب
 تعريف الصندوق االستثماري

 .هو وعاء معنوي جتمع فيه أموال املستثمرين ويتاجر با يف جما ت ا ستثمار املختلفة
 كييف الشرعي للصندوق االستثماريالت

تكيـــف العالقـــة بـــني املصـــرف واملســـتثمرين علـــى أ�ـــا وكالـــة بـــأجر، فاملســـتثمرون وكلـــوا املصـــرف يف ا جتـــار 
 .بأمواهلم، ويف املقابل يأخذ املصرف أجراً على هذه الوكالة

 ضوابط عامة في الصناديق االستثمارية
 .املستثمرين إ  يف حال تعديه أو تفريطه يد املصرف يد أمانة، فهو   يضمن أموال -١
 .وبناًء عليه فنن الصناديق املضمونة حمرمة.   جيوز أن يضمن املصرف للمستثمرين عدم اخلسارة -٢
 .  جيوز استثمار أموال الصندوق يف أنشطٍة حمرمة، كالسندات واألسهم احملرمة -٣

 أنواع الصناديق االستثمارية
 :تواها إىل أنواٍع متعددة، من أبرزها ما يليتتنوع الصناديق حبسب حم

 صناديق المرابحة -١
 .وفيها تستثمر األموال بشراء معادن دولية نقداً مث بيعها باألجل بربح

 حكمها
 .هذه الصناديق جائزة، بشرط التقيد بالضوابط الشرعية يف البيع والشراء

 صناديق األسهم-٢
 .هموتستثمر فيها األموال يف املتاجرة باألس

 حكمها
 .خيتلف حكمها حبسب نوع األسهم اليت يتاجر با، وسيأيت تفصيل أحكام األسهم يف بابا إن شاء اهللا

 صناديق السندات -٣
 .وتستثمر األموال يف هذه الصناديق يف املتاجرة بالسندات



 حكمها
 .هذه الصناديق حمرمة؛ ملا سيأيت يف أحكام األسهم إن شاء اهللا
 الوحدة السادسة

 شركاتال
 

 تمهيد في أنواع الشركات
 :الشركات على نوعني

 شركة أمالك: النوع األول
 .هي اجتماع اثنني فأكثر يف استحقاق مال بشراء أو هبة أو إرث أو ـري ذلك :تعريفها
كــــأن يشــــرتكا يف شــــراء عقــــار أو ســــلعة، أو يوهــــب هلمــــا أو يوصــــى هلمــــا بشــــيء فيقــــبال فيكونــــا   :مثالهــــا

 .ا فيكون املوروث مشرتكا بينهما شركة ملكشريكني، أو يرثا شيئ
يكــون كــل واحــد مــن الشــريكني أجنبيــاً يف نصــيب شــريكه فــال جيــوز لــه   :مــا يترتــب علــى هــذه الشــركة

 .التصرف فيه بغري إذنه
 .وهذا النوع ليس مقصوداً يف هذا الباب

 شركة العقود: النوع الثاني
 . وهي املقصودة يف هذا الباب

 تعريف عقد الشركة
 .اجتماع اثنني فأكثر يف تصرف من بيع وحنوه :وه

 حكمها
وإن كثــريا مــن اخللطــاء ليبغــي { :" الشــركة جــائزة بالكتــاب والســنة واإلمجــاع، فمــن الكتــاب قــول اهللا تعــاىل
 .واخللطاء هم الشركاء. 86F٨٧}بعضهم على بعض إ  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم 

يرفعــه إىل النــيب صــلى اهللا عليــه  -رضــي اهللا عنــه  -روي عــن أيب هريــرة ، احلــديث القدســي املــومــن الســنة
أنا ثالث الشريكني، ما مل خين أحدمها صاحبه، فـنذا خانـه خرجـت مـن بينهمـا : إن اهللا يقول { : وسلم 

{87F٨٨. 
 .وأمجع العلماء على جواز الشركة من حيث اجلملة

                              
 ٢٤سورة ص اآلية  ٨٧
 ).٣٣٨٣(برقم أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع، باب الشركة  ٨٨



 الشروط العامة للشركات
 :عها ما يلييشرتط لصحة الشركة أياً كان نو 

فيحرم ا شرتاك يف عمـٍل حمـرٍم كبيـع اخلمـور أو الـدخان أو . أن يكون نشاط الشركة يف أعماٍل مباحة -١
 .األفالم اخلليعة، وحنو ذلك

فــال جيــوز أن تنشــأ شــركة   يعلــم مقــدار مــا . أن يكــون كــل واحــٍد مــن الشــركاء مــن رأ  املــال معلومــاً  -٢
و  يشرتط التساوي يف امللـك، فيجـوز مـثًال أن يكـون ألحـد الشـريكني  .ميلكه كل واحٍد من الشركاء فيها

 %.٨٠ولآلخر % ٢٠
لـك نصــف : أن يكـون نصـيب كـل واحــٍد مـن الشـركاء مــن الـربح معلومـاً عنــد العقـد، كـأن يقــول مـثالً  -٣

ة فـنن مل يعـني نصـيب كـل منهمـا عنـد إنشـاء الشـرك. الربح وا النصف، أو لك ثلثه وا ثلثاه، وحنو ذلـك
 .مل يصح

 
جيوز أن جتعـل قسـمة الـربح علـى درجـات، بشـرط أن يكـون ذلـك منضـبطاً، كـأن يقـول إن زاد الـربح علـى 

 .ألف فلك النصف وا النصف، وإن كان أقل من األلف فلك الثلث وا الثلثان
 فـال جيـوز أن حيـدد ألحـدمها مبلـغ. أن يكون نصيب كل واحـٍد منهمـا مـن الـربح مشـاعاً، أي بالنسـبة -٤

لـك ثلـث الـربح وألـف لایر، أو : لك ألف ٍلایر من الربح وا مـازاد علـى ذلـك، أو يقـول: معني، كأن يقول
 .لك ربح هذا الشهر وا ربح الشهر اآلخر

 
واحلكمة من املنع من حتديد الربح أن فيـه إضـراراً بأحـد العاقـدين؛ ألنـه إذا شـرط لـه ألـف ٍلایر مـثًال فقـد   

ن املشــروطة لــه قــد حصــل علــى مجيــع الــربح، وقــد تــربح الشــركة كثــرياً فيتضــرر مــن تــربح الشــركة ـريهــا فيكــو 
 .شرطت له األلف، وهكذا

فلـو أنشـأ شخصـان . أن تكون قسمة الربح حبسـب ا تفـاق، وأمـا اخلسـارة فتكـون حبسـب رأ  املـال -٥
فـاق علـى ــري شركة بالنصـف، فيجـوز أن يتفقـا علـى أن تكـون قسـمة األربـاح مناصـفة بينهمـا، وجيـوز ا ت

ذلـــك، كـــأن يكـــون ألحـــدمها الثلـــث ولآلخـــر الثلثـــان، وأمـــا اخلســـارة فيجـــب أن يتحمـــل كـــل واحـــٍد منهمـــا 
 .نصفها، و  جيوز ا تفاق على ـري ذلك

 
وحكمـة املنـع؛ ألنـه إذا حتمــل أحـد الشـريكني مـن اخلســارة قـدراً أكـرب مـن نصــيبه يف الشـركة فهـذا يعـين أنــه 

 .شركة   جيوز فيها أن يضمن أحد الشريكني لآلخر شيئاً من مالهضمن لشريكه هذا القدر، وال



أ  يضـــمن أحـــد الشـــريكني لآلخـــر رأمسالـــه أو بعـــض رأمسالـــه؛ ألن الشـــركة عقـــد أمانـــة، فـــال يضـــمن  -٦
الشريك إ  يف حال التعدي أو التفريط، فال جيـوز مـثًال أن يـدفع مالـه آلخـر ليضـارب بـه علـى أن يضـمن 

 .املضارب أ  خسارة
 

لـو أعطـى : ألنه إذا ضمن شيئاً من ماله فنن العقد يصبح يف حقيقته قرضـاً بفائـدة، فمـثالً وسبب المنع؛ 
صاحلٌ حممداً ألف لایر ليتاجر با والربح بينهما نصفان، بشرط أن يضـمن حممـد لصـاحل أن يـرد إليـه األلـف 

ة ـــري حمــددة، والقــرض بفائــدة؛ دون نقــص، فحقيقــة العقــد أن صــاحلاً أقــرض حممــداً ألفــاً وشــرط عليــه فائــد
 .حمرم سواء حددت الفائدة أم مل حتدد

 .وعلى هذا فالودائع ا ستثمارية يف املصارف حمرمة إذا كان املصرف يضمن قيمتها للعميل
 أنواع شركات العقود

 :شركات العقود على نوعني
 شركات األشخاص: النوع األول

وتتكون من شركاء يعـرف بعضـهم بعضـاً، وينفسـخ عقـد  وهي الشركات اليت يربز فيها اجلانب الشخصي،
 .الشريك مبوته أو احلجر عليه

 :وشركات األشخاص على نوعين
 شركات األشخاص في الفقه اإلسالمي -أوالً 

 :وهي أنواٌع متعددة أبرزها ثالثة، هي
 .اشرتاك اثنني فأكثر مباليهما ليعمال فيه ببدنيهما والربح هلما: ، وهيشركة العنان -١

اشــرتك صــاحل وخالــد خبمســني ألــف لایر مــن كــٍل منهمــا لــيعمال مجيعــاً بــذا املــال يف شــراء املالبــس  :مثالهــا
 .وبيعها، على أن يقتسما الربح حبسب ا تفاق، وأما اخلسارة فيجب أن يتحمل كل منهما نصفها

 .دفع ماٍل ملن يتجر به والربح بينهما :وهيشركة المضاربة،  -٢
وهـو –خلالد مئة ألف لایر ليتاجر له با يف شراء التمـور وبيعهـا، علـى أن يكـون لصـاحل  دفع صاحل: مثالها

وأمـا اخلسـارة فيجـب أن تكـون . ثالثـون باملئـة -وهـو العامـل–سبعون باملئة من الـربح، وخلالـد  -رب املال
ل منـه تعـٍد على رأ  املال، و  يتحمل العامل مـن اخلسـارة شـيئاً؛ ألنـه سيضـيع عليـه جهـده، إ  إذا حصـ

 .أو تفريط، فيتحمل من اخلسارة بقدر ذلك
والفرق بني املضاربة والعنان، أن العنان يكون املال والعمل منهمـا مجيعـاً، وأمـا املضـاربة فاملـال مـن أحـدمها 

 .والعمل من اآلخر
 .أن يشرتك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدا�ما: شركة األبدان، وهي -٣



الــد يف ـمــٍل معــٍني كخياطــة، وســباكة، وجنــارة، وإصــالح أجهــزة ، وحنــو ذلــك، اشــرتك صــاحل وخ: مثالهــا
 .على أن يقتسما الربح حبسب ا تفاق، و  خسارة هنا لعدم وجود رأ  مال

 .أي أن شركة األبدان ليس فيها مال، وإمنا هي اشرتاك يف عمٍل فقط
 شركات األشخاص في التنظيمات المعاصرة -ثانياً 

 :ومن أهم أنواعها
وهـي اشـرتاك اثنـني فـأكثر، حبيـث يكونـان مسـئولني بالتضـامن يف مجيـع أمواهلمـا عـن شركة التضـامن، -١

 .ديون الشركة
أنشــأ صــاحل وخالــد شــركة تضــامن مناصــفة بينهمــا، وبعــد فــرتة تراكمــت الــديون علــى الشــركة حــىت : مثالهــا

ألــف لایر فقــط، فهنــا يطالــب كــل  بلغــت مليــون لایر، فلمــا صــفيت الشــركة تبــني أن قيمــة موجوداتــا مثامنئــة
 .واحٍد منهما بدفع مئة ألف لایر من ماله اخلاص  ستكمال سداد الديون

وتكيـف شـرعاً علـى أ�ـا شـركة . شركة التضامن جائزة بشرط مراعاة الشروط العامـة يف الشـركات: حكمها
 .عنان

كثـر علـى أن يتـوىل العمـل وهي شركة ـري مسجلة رمسياً، تنعقد بـني شخصـني أو أشركة الُمحاصة،  -٢
 .فيها أحد الشركاء بامسه اخلاص

دفـــع صـــاحل مليـــون لایر ألخيـــه خالـــد الـــذي ميلـــك معـــرض ســـيارات وذلـــك إلنشـــاء شـــركة حماصـــة : مثالهـــا
بينهمـــا، فكـــان خالـــد يشـــرتي الســـيارات ويتعامـــل مـــع اآلخـــرين بامســـه اخلـــاص، وتســـجل الســـيارات بامســـه، 

 .ارة على رأ  املالوالربح بينهما حبسب ا تفاق واخلس
املســامهات العقاريــة، والشــركات العائليــة ـــري املعلنــة، واحملــافظ ا ســتثمارية اخلاصــة، : ومــن هــذا النــوع أيضــاً 

ريها، حيث يكتتب جمموعة من النا  مببلٍغ من املال إلنشاء شركة حماصة ويكـون نشـاط الشـركة باسـم  ـو
 .شخٍص واحد

ستوفت الشروط العامة يف الشركات، وتكيف شرعاً على أ�ا شـركة شركة احملاصة جائزة مىت ما ا: حكمها
 .مضاربة

 شركات األموال: النوع الثاني
وهي شركات يغلب فيها العنصر املـاا، وقـد تتـألف مـن أشـخاص   يعـرف بعضـهم بعضـاً، بـل قـد يصـل 

 .و  ينفسخ عقد الشريك مبوته أو احلجر عليه. عددهم يف بعض أنواعها إىل اآل ف
 .عد شركات األموال من الشركات احلديثةوت

 :ومن أهم أنواعها



وهــي شــركة مؤلفــة مــن اثنــني أو أكثــر حبيــث تكــون مســئولية  الشــركة ذات المســئولية المحــدودة،  -أوالً 
 .كل منهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم يف رأ  املال

عـد فـرتة تراكمـت الـديون علـى أنشأ صاحل وخالد شركة ذات مسـئولية حمـدودة مناصـفة بينهمـا، وب :مثالها 
الشــركة حــىت بلغــت مليــون لایر، فلمــا صــفيت الشــركة تبــني أن قيمــة موجوداتــا مثامنئــة ألــف لایر فقــط، فهنــا 

88Fيعطى الدائنون مثن تصفية الشركة باحملاصة فيمـا بيـنهم

وهـو املائتـا ألـف -، وأمـا الـدين الزائـد علـى ذلـك ٨٩
ه مـــن أمواهلمـــا اخلاصـــة؛ ألن مســـئوليتهما حمـــدودة بقـــدر مـــا فننـــه يســـقط و  يطالـــب الشـــريكان بدفعـــ -لایر

 .ميلكانه يف الشركة، أي أن ـاية ما خيسرانه هي رؤو  أمواهلما يف الشركة
 :الشركة ذات املسؤولية احملدودة جائزة مىت ما استوفت الشروط العامة للشركات بشرطني: حكمها
 .م كل من يتعامل مع الشركةأن يكون شرط املسئولية احملدودة معلناً أما :األول

 .أ  يكون القصد من شرط املسئولية احملدودة خمادعة اآلخرين والتغرير بم: والثاني
واملسوغ جلواز اشرتاط املسئولية احملدودة أن الدائن قد قبل هذا الشرط عند تعاقـده مـع الشـركة، و  يرتتـب 

 .على هذا الشرط حمظور شرعي، فوجب الوفاء به
ــاً  وهــي شــركة ذات شخصــيٍة اعتباريــة مقســمة إىل أســهٍم متســاوية القيمــة تطــرح كة المســاهمة، شــر  -ثاني

 .لالكتتاب العام
89Fالشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، وشركة ا تصا ت: مثالها

ففي مجيـع هـذه الشـركات قسـم . ٩٠
اق املاليـــة، وتكـــون ملكيـــة رأ  مـــال الشـــركة إىل أســـهٍم متســـاوية القيمـــة يـــتم تـــداوهلا بيعـــاً وشـــراًء يف األســـو 

 .الشخص يف الشركة بقدر ما ميتلكه من أسهم
وشــركات املســامهة عــادة تكــون شــركات ضــخمة، حيــث يســاهم يف الشــركة الواحــدة آ ف بــل رمبــا ماليــني 

 .األشخاص
 .شركة املسامهة جائزة من حيث األصل بالشروط العامة للشركات؛ لعدم ما مينع من صحتها :حكمها

 ي تصدرها شركة المساهمةالصكوك الت
 :األسهم والسندات، وفيما يلي بيان أحكام كل منهما: تصدر شركة املسامهة نوعني من الصكوك، مها 

 األسهم -أوالً 
 تعريفها
 .يف رأ  مال الشركة ةمثل حصتل صدر عن شركة مسامهةت للتداول ةقابل وكصكهي 

 خصائصها
                              

 أي بالنسبة والتناسب ٨٩
 .ويف السوق السعودية اآلن أكثر من سبعني شركة مسامهة ٩٠



 .م عادية عن نفس الشركة بقيم خمتلفةإصدار أسه جيوز فال، متساوية القيمه أنها -١

 .، أي للمتاجرة با بيعاً وشراءللتداولأنها قابلة  -٢

  يســأل عــن ديــون الشــركة إ  لــو أفلســت الشــركة فــنن املســاهم ف، المحــدودة للمســاهم المســئولية -٣
 .اليت ميلكها أسهمهمبقدار 
 قيمها

 :للسهم الواحد ثالث قيم، هي
 .قيمة السهم عند الطرح األول، أي عند ا كتتابوهي  القيمة االسمية، -١

 .وهي قيمة ما ميثله السهم يف موجودات الشركة، )الحقيقية(القيمة الدفترية -٢

 .وهي القيمة اليت يباع با السهم يف السوق:القيمة السوقية-٣

. يـون سـهملنفرض أن شـركة طرحـت لالكتتـاب، ورأمساهلـا مائـة مليـون لایر، وعـدد أسـهمها مل :مثال ذلك
مث بـــدأت الشـــركة بالتوســـع يف نشـــاطها فبلغـــت قيمـــة موجوداتـــا يف �ايـــة الســـنة األوىل مـــثًال مـــائيت مليـــون، 

 .بينما سهمها يباع يف �اية السنة األوىل خبمسمائة لایر
 .فالقيمة ا مسية للسهم مائة لایر، وهذه ثابتة   تتغري ما بقيت الشركة

ة األوىل مائتا لایر، وهذه القيمة تتغري كلمـا أعلنـت الشـركة قائمتهـا املاليـة، أي  وقيمته الدفرتية يف �اية السن
 .كل ربع سنة، وتتأثر هذه القيمة بالقيمة الفعلية ملوجودات الشركة

والقيمة السـوقية للسـهم يف �ايـة السـنة األوىل مخسـمائة لایر، وهـذه القيمـة تتغـري كـل حلظـة وتتـأثر بـالعرض 
90Fوالطلب على السهم

٩١. 
 أنواعها

 :تنقسم األسهم إىل
وفيهــــا يتســــاوى املســــامهون يف كافــــة احلقــــوق، مــــن حيــــث التصــــويت وتوزيــــع األربــــاح أســــهم عاديــــة، -١

 .واخلسائر، كٌل بقدر األسهم اليت ميلكها
، ويف هــذا النــوع يســتحق املســاهم بعــض ا متيــازات، منهــا مــا هــو جــائز ومنهــا مــا هــو أســهم ممتــازة-٢
 . م خيتلف حبسب نوع ا متياز الذي يستحقه املساهموحكم هذه األسه. حمرم

أن بعض األسهم املمتازة متنح حاملها حقوقاً يف التصويت أو يف األرباح أكثـر : فمن االمتيازات الجائزة
 .مما حلملة األسهم العادية؛ ألن قسمة الربح يف الشركات حبسب ا تفاق

                              
 .فتزداد القيمة السوقية كلما زاد الطلب عليه، وتنقص كلما نقص الطلب ٩١



ــازات المحرمــة ــ: ومــن االمتي د تصــفية الشــركة بــأن يأخــذ حصــته قبــل أصــحاب أن يكــون لــه األولويــة عن
األسهم العادية، أو تضمن له الشركة نسبة من الربح أو رأ  املال، فنذا اشتملت األسهم على شـيٍء مـن 
ذلــك فهــي حمرمــة؛ أل�ــا ختــالف قاعــدة الشــركات يف الشــريعة وهــي أن اخلســارة جيــب أن تكــون علــى رأ  

 .رؤو  أمواهلم فال جيوز أن يعفى بعضهم من حتمل اخلسارة املال، فالشركاء يتقامسون اخلسارة حبسب

 حكمها
 :خيتلف حكم األسهم حبسب نوع نشاط الشركة املصدرة هلا، وهي بذا ا عتبار على ثالثة أنواع

 الشركات المحرمة:النوع األول
 :وتشمل نوعني من الشركات

شـركات التـأمني ، و ارف الربويـةاملصـ: مثـل  الشركات التي يكون أصل نشاطها في أغـراٍض محرمـة،-١
 .، والشركات اليت تتاجر باخلمور، أو التبغ، أو اإلعالم اهلابط، وحنو ذلكالتجاري

وهي الشركات اليت أصل نشاطها يف أـراٍض مباحة، كأن تكـون شـركة زراعيـة  ،المختلطة الشركات -٢
ل ا قرتاض من املصارف بفائـدة، أو أو صناعية أو جتارية، ولكنها قد تتعامل ببعض املعامالت احملرمة، مث

 .إيداع الفائض النقدي لديها عند املصارف بفائدة
 .جيوز ا ستثمار يف أسهمها، و  املتاجرة با؛ ملا يف ذلك من اإلعانة على املعصية   الشركاتفهذه 

 المباحة الشركات :النوع الثاني
 .عامل بأي معاملٍة حمرمةيكون نشاطها يف أـراٍض مباحة، و  تتوهي الشركات اليت 

 .فهذه الشركات جيوز ا ستثمار يف أسهمها واملتاجرة با
 زكاة األسهم

 :يفرق يف زكاة األسهم بني املستثمر واملضارب
91F، وهو من يقتين السهم بقصد ا ستفادة من ريعـه السـنوي، فـنن كانـت الشـركة تزكـيأما المستثمر

فـال  ٩٢
، وأما إذا مل تكن الشـركة تزكـي فننـه جيـب عليـه إذا حـل موعـد إخراجـه زكاة عليه؛ ألن زكاة الشركة زكاة له

  92F٩٣.لزكاته أن يزكي أسهمه بنخراج ربع عشر قيمتها الدفرتية

                              
 .وهذا هو احلاصل يف مجيع الشركات السعودية، حيث تدفع الشركة الزكاة ملصلحة الزكاة والدخل ٩٢
يف الشركة، ولكن ألن املوجودات الزكوية يتعذر  ما يقابل أسهمه من املوجودات الزكويةأن يزكي   الواجب أصالً  ٩٣

 .العلم با، فننه يزكي قيمة السهم كاملة احتياطاً 



زكـاة عـروض التجـارة، فـنذا جـاء حـول زكاتـه ، فننـه يزكيهـا -وهو الـذي يتـاجر باألسـهم – وأما المضارب
 .من تلك القيمة )%٢,٥( فيخرج ربع العشر، وهي يف ملكه، زكى قيمتها السوقية

 مثال ذلك
والقيمـة الدفرتيـة للسـهم . حل موعد إخراج زكاة أموال صاحل وهو ميتلك عشرة أسهم يف إحدى الشركات

 . الواحد يف تلك الشركة مئتا لایر، بينما القيمة السوقية مخسمئة لایر
93Fريا ً  من ألفي لایر، أي مخسون% ٢,٥فنن كان صاحل مستثمراً فزكاة أسهمه تساوي 

٩٤. 
94Fريا  ١٢٥من مخسة آ ف لایر، أي % ٢,٥وإن كان يتاجر باألسهم بيعاً وشراًء فهي 

٩٥ ً◌. 
 تمويل شراء األسهم

تقــوم املصـــارف بتمويـــل املســـتثمرين يف األســهم، حبيـــث يتمكنـــون مـــن شـــراء أســهم بـــأكثر مـــن املبـــالغ الـــيت 
 :عندهم، وهذا التمويل على نوعني

وهــو حمــرم، ألن . ملصــرف العميــل مبلغــاً مــن املــال ليشــرتي بــه أســهماً بــأن يقــرض االتمويــل بــالقرض، -١
 .القرض يرد بفائدة

. بــأن يشــرتي املصــرف أســهماً معينــة مث يبيعهــا علــى العميــل باألجــل بــربٍح معلــومالتمويــل بالمرابحــة، -٢
 .وهو مباح؛ ألنه من املراحبة للواعد بالشراء اليت سبق احلديث عنها

 ينالمساهمة بأسماء اآلخر 
تضع الشركات  سيما اجلديدة منها حـداً أعلـى لعـدد األسـهم الـيت ميكـن أن ميلكهـا الشـخص الواحـد يف 
الشــركة، فيلجــأ الــبعض إىل اســتخدام اســم ـــريه يف املســامهة يف الشــركات للحصــول علــى أكــرب عــدٍد ممكــٍن 

ملـا يف ذلـك مـن من األسهم، وهذا حمرم، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب ا سم أم بغـري عـوض؛ 
الكــذب والتــدليس علــى الشــركة، وملــا فيــه مــن جتــاوز احلــد املســتحق لــه نظامــا، وتعديــه علــى حــق ـــريه ممــن 

 . التزم بالنظام
 

95Fوالبــديل الشــرعي لــذلك هــو عقــد املشــاركة، فاملســاهم الــذي   جيــد مــا يكفــي مــن املــال لالكتتــاب

يف  ٩٦
قـد مشـاركة، يكـون مـن صـاحب ا سـم العمـل، شركٍة من الشـركات لـه أن يـدخل مـع صـاحب املـال يف ع

ومـــن اآلخـــر املـــال، ومـــا يتحقـــق مـــن ربـــح يتقامسانـــه بينهمـــا حبســـب اتفاقهمـــا، ويشـــرتط أن تكـــون احلصـــة 
منـه، % ٢٠خذ هذا املـال ومـا كـان مـن ربـح فيـه فلـك : املشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول

                              
 .٤٠وهي القيمة الدفرتية لعشرة أسهم على   ٢٠٠٠أي حاصل قسمة  ٩٤
 .٤٠سهم على لایر وهي جمموع القيمة السوقية لعشرة أ ٥٠٠٠أي حاصل قسمة  ٩٥
 .هو املسامهة يف الشركة عند الطرح األول هلا يف السوق: ا كتتاب ٩٦



خـذ هـذا املـال فاكتتـب بـه ولـك : وز كمـا لـو قـال، أما لو حددت حصة الواحد منهمـا فـال جيـ%٨٠وا 
 .ألف لایر من الربح وا ما زاد على ذلك

 السندات-ثانياً 

 التعريف بها

 .يف تواريخ حمددهبزيادة املقرتضة مبوجبه أن تسدد قيمته  ةطويل األجل تتعهد الشرك قرض :السند
مزاولــة عملهــا إىل بعــض األمــوال ، و   والــدافع إلصــدار الســندات أن الشــركة املســامهة قــد حتتــاج يف أثنــاء

ب يف عرض اكتتاب بأسهم جديدة على اجلمهور لـئال تتضـاءل أنصـبة الشـركاء ، فتعمـد إىل القـروض  تـر
 .عن طريق إصدار سندات متساوية القيمة

 مثالها
احتاجــت إحــدى الشــركات ملئــة مليــون لایر فطرحــت مليــون ســند بقيمــة امسيــة مئــة لایر، حبيــث يــدفع حامــل 

 .السند للشركة مئة لایر عن كل سند، وترد عليه بعد محس سنوات مائة وعشرة ريا ت
 

 الفروق بين األسهم والسندات
الســند ميثــل دينــاً علــى الشــركة، ويعتــرب صــاحبه دائنــاً للشــركة ، بينمــا الســهم حصــة مــن  -١

 .رأ  املال ، ويعترب صاحبه شريكاً 
خســرت، أمــا الســهم فــنن حاملــه  مة ســواء رحبــت الشــركة أالســند يعطــي صــاحبه حقــاً يف فائــدة ثابتــ -٢

 .معرض للربح واخلسارة
عند تصفية الشركة يكون لصاحب السند األولوية يف احلصول على قيمة السند، أما صاحب السـهم  -٣

 .فال يأخذ شيئاً إ  بعد تصفية السندات وقضاء الديون
ا شـــرتاك يف أو ب بالتصـــويت أوميـــة للشـــركة الســـند   يعطـــي صـــاحبه حقـــاً يف حضـــور اجلمعيـــة العمو  -٤

ري ذلك مما يستحقه صاحب السهم  .اإلدارة ـو
حلامل السند أن حيصل على قيمته عند انتهاء األجل املتفق عليه، أما السـهم فـال تـرد قيمتـه طاملـا أن  -٥

 .، والسبيل الوحيد للحصول على قيمته يكون ببيعهالشركة قائمة

 حكمها
 .�ا تشتمل على القرض بفائدة، فال جيوز إصدارها و  املتاجرة باالسندات حمرمة؛ أل

 



إن : ((  مــــا نصــــه،  ٦٢/١١/٦ويف قــــرار جممــــع الفقــــه اإلســــالمي التــــابع ملنظمــــة املــــؤمتر اإلســــالمي رقــــم 
الســندات الــيت متثــل التزامــاً بــدفع مبلغهــا مــع فائــدة منســوبة إليــه أو نفــع مشــروط حمرمــة شــرعاً ، مــن حيــث 

و الشراء أو التداول ، أل�ا قروض ربوية سواء أكانت اجلهة املصـدرة هلـا خاصـة أو عامـة تـرتبط اإلصدار أ
بالدولة، و  أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخاريـة، أو تسـمية الفائـدة الربويـة امللتـزم بـا 

 .))رحباً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً 
 


	مقدمة في المعاملات المالية وبعض التطبيقات المعاصرة
	( دورة ألقيت في حفر الباطن لعام 1426هـ)
	د. يوسف الشبيلي
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الوحدة الأولى
	البيع
	تعريف البيع:
	البيع لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء آخر ، مأخوذ من الباع لأن كلاً من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء .
	واصطلاحاً : مبادلة مالٍ بمالٍ لغرض التملك.
	حكم البيع :
	الأصل في البيع الحل ، وقد تطرأ عليه الأحكام التكليفية الخمسة ، بحسب ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد .
	و قد دل على أن الأصل فيه هو الحل الكتاب والسنة والإجماع والقياس:
	فمن الكتاب قوله تعالى : "و أحل الله البيع و حرم الربا".
	ومن السنة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" 0F .
	وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة من زمن النبي صلى الله عليه و سلم إلى وقتنا هذا على جواز البيع من حيث الجملة.
	وأما القياس فإن الناس لا غنى بهم عن الحاجات التي عند غيرهم ، و لا سبيل إلى تحصيلها إلا بالبيع و الشراء، والشريعة لا تمنع الناس مما يحقق مصالحهم .
	أقسام البيع :
	ينقسم البيع باعتبارات مختلفة. وفيما يأتي أهم تلك التقسيمات:
	1-فمن حيث موضوع العقد ينقسم إلى:
	أ- مبادلة نقد بعرَض1F . و هذا هو البيع عند إطلاقه. ومثالها بيع سيارة بريالات.
	ب- مبادلة عرض بعرَض و تسمى (المقايضة)، ومثالها بيع كتاب بساعة.
	ت-  مبادلة نقد بنقد و تسمى الصرف. مثل مبادلة ريالات بدولارات.
	2-وينقسم من حيث وقت التسليم إلى أربعة أقسام :
	أ- فإما أن يكون كل من الثمن و المثمن معجلا. وهذا هو الأصل في البيوع.
	ب- أو يعجل الثمن و يؤخر المثمن و هذا هو السلم.
	ت- أو يعجل المثمن و يؤخر الثمن و هو بيع الأجل ، ومنه بيع التقسيط.
	ث- أو يكون كل منهما مؤجلا وهو بيع الدين بالدين (الكالىء بالكالىء).
	والأنواع الثلاثة الأولى مباحة ، أما الرابع فهو محرم.
	3-وينقسم من حيث طرق تحديد الثمن إلى:
	1) بيع المساومة: وهو البيع الذي لا يذكر البائع فيه رأس ماله بل يضع سعراً محدداً، و يكون فيه نوع من المساومة، و هذا هو الأصل في البيوع.
	2) بيع الأمانة: : البيع الذي يذكر البائع فيه رأس ماله و يضع سعرا محددا للسلعة.وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام:
	أ- بيع المرابحة: أن يحدد البائع الثمن بزيادة على رأس المال. كأن يقول: اشتريتها بثمانين و سأبيعها بتسعين، أو بنسبة زيادة كذا عن رأس المال.
	ب- بيع الوضيعة: أن يحدد البائع الثمن بنقص عن رأس المال. كأن يقول: اشتريتها بثمانين وسأبيعها بسبعين، أو بنسبة خصم كذا عن رأس المال.
	ت- بيع التولية: أن يبيع السلعة برأسماله فيها.كأن يقول اشتريتها بثمانين وسأبيعها برأسمالها.
	أركان البيع:
	للبيع ثلاثة أركان، هي:
	1- العاقدان ، وهما البائع والمشتري.
	2- المعقود عليه ، وهو الثمن والمثمن.
	3- صيغة العقد، وهي  ما يصدر من المتعاقدين دالا على توجه إرادتهما لإنشاء العقد ، وينعقد البيع بكل ما يدل عليه من قولٍ أو فعل.
	وللبيع صيغتان:
	أ- الصيغة القولية: وتسمى الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو اللفظ الصادر أولاً، مثل أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب بكذا، والقبول هو اللفظ الصدر ثانياً، مثل أن يقول المشتري: قبلت.
	ب- الصيغة الفعلية: وتسمى المعاطاة، مثل أن يدفع المشتري ريالاً إلى البائع ويأخذ بقيمته سلعة من دون أن يتلفظ أحدهما بشيء.
	شروط البيع :
	لا يكون البيع صحيحاً حتى تتوافر فيه شروط سبعة متى تخلف منها شرط فإن البيع يكون باطلاً، وهي:
	أسباب الكسب المحرم:
	رابعاً-الاحتكار:
	تعريفه:
	هو أن يحبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها ثم يبيعها بسعر مرتفع.
	حكمه:
	اتفق الفقهاء على تحريم الاحتكار من حيث الجملة.
	دليله:
	حديث معمر بن عبد الله –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحتكر إلا خاطئ}33F .
	شروطه:
	لا يكون الاحتكار محرماً إلا بشرطين:
	الأول: أن يكون في وقت الغلاء، فأما حبس السلع في وقت الاتساع والرخص فلا يعد احتكاراً.
	والثاني: أن يكون في السلع التي يحتاج إليها الناس، ويتضررون بحبسها عنهم، كأقوات الآدميين، والبهائم، والوقود، ومواد البناء الأساسية، ونحو ذلك، وأما ما لا يتضرر الناس بحبسه من السلع الكمالية فلا يحرم حبسه.
	حماية الحقوق المعنوية والفكرية:
	جرت العادة في كثير من السلع المصنعة أن منتجيها يشترطون حماية حقهم في الابتكار، فيمنعون غيرهم من تقليدهم في طريقة التصنيع أو في العلامة التجارية، ويحتكرون إنتاج تلك السلع لأنفسهم، ومثل ذلك أيضاً في المواد العلمية والإعلامية، كالكتب والأشرطة والبرامج ال...
	وهذه الحماية جائزة شرعاً، ويجب رعايتها، ولا تعد من الاحتكار المحرم؛ لأمور:
	1-لأن هذه الحقوق مملوكة لأصحابها وتقليدها أو نسخها يعد تعدياً على حقٍ مملوكٍ للآخرين.
	2-ولأن هذه الحقوق ليست من السلع الضرورية التي يتضرر الناس بحبسها أو بارتفاع ثمنها.
	3- ولأن من يشتري هذه الأشياء قد شرط عليه عدم بيعها أو نسخها، فيجب عليه الوفاء بذلك الشرط.
	خامساً-البيع الذي فيه إعانة على المعصية:
	يحرم بيع السلعة المباحة إذا علم البائع أن المشتري يستعين بها على المعصية، مثل بيع العنب لمن يعلم أنه يصنع منه خمراً، وبيع السلاح لمن يعلم أنه يقتل به معصوماً، ونحو ذلك.
	ويلحق بالبيع الإجارة، مثل إجارة المحل لمن يبيع سلعاً محرمة كالأشرطة الغنائية، أو لمن يقدم خدمات محرمة كالبنوك الربوية، ونحو ذلك.
	ودليل التحريم:
	قول الله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"34F . ولا شك أن في هذه البيوع ظلماً للمشتري بإعانته على المعصية، والواجب على المسلم النصح لأخيه المسلم وكفه عن المعصية.
	السبب الثاني  -من أسباب الكسب المحرم-: الغرر
	تعريفه
	الغرر في اللغة: اسم مصدر من التغرير، وهو الخطر والخدعة وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة35F .
	وفي الشرع: البيع المجهول العاقبة36F .
	فالغرر مبناه على الجهالة، وهذه الجهالة إما أن تكون في المبيع أو في الثمن.
	فالجهالة في المبيع قد تكون:
	- بعدم العلم بالمبيع نفسه، كأن يقول: بعتك ما في هذا الصندوق بمائة ريال وهو لا يعلم ما بداخله.
	- أو بعدم العلم بصفاته، كأن يبيعه سيارة بعشرة آلاف ريال، والمشتري لم يرها ولا يعرف صفاتها.
	- أو بعدم العلم بمقداره، كأن يقول: بعتك بعض هذه الأرض بألف ريال.
	- أو بعدم تملك البائع له، كأن يبيعه بيتاً وهو لا يملكها.
	- أو بعدم قدرة البائع على تسليمه، كأن يبيعه ساعته المفقودة.
	والجهالة في الثمن قد تكون:
	- بعدم العلم به، كأن يقول: بعتك السيارة بالثمن الذي تراه، ويفترقا من غير تحديد.
	- أو بترديده، كأن يقول: خذ هذه السيارة نقداً بمائة ألف و نسيئةً بمائة وعشرين ألف، فيأخذها ويفترقا بدون تحديد أي الثمنين.
	- أو بعدم العلم بالأجل، كأن يقول:بعتك الجوال بألف ريال تسددها متى ما تمكنت من ذلك.
	ففي جميع الصور السابقة يلحظ أن العقد دائر بين الغنم والغرم، فإذا غنم أحد الطرفين غرم الآخر، وهذه حقيقة الغرر. فالذي يشتري صندوقاً بمائة وهو لا يعلم ما بداخله، إن تبين أن ما في الصندوق يساوي مائة وخمسين فالمشتري غنم بمقدار خمسين والبائع غرم بالقدر نفسه...
	العلاقة بين الغرر والقمار
	القمار كالغرر عقد مبناه على الجهالة، متردد بين الغنم والغرم، والفرق بينهما أن القمار يكون في الألعاب والمسابقات بينما الغرر يكون في المبايعات. يقال: باع غرراً، ولعب قماراً.
	فمن القمار:أن يلعب اثنان أو أكثر ويضع كل منهم مالاً على أن من فاز فإنه يأخذ هذا المال. ومنه أيضاً الرهان بين اثنين أو أكثر على أنه إذا فاز الفريق الفلاني أو الفرس الفلاني أو حصل كذا وكذا فعلي ذبيحة أو كذا من المال، وإن حصل العكس فعليك كذا.
	العلاقة بين الغرر والميسر
	الغرر أحد نوعي الميسر؛ لأن الميسر نوعان:
	1- القمار المحرم، أي الذي فيه مال. وهو بمعنى الغرر كما تقدم.
	2- اللهو المحرم ولو بدون مال. وقد سئل بعض السلف عن الميسر، فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.
	واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونقله عن جماهير أهل العلم. وذكر أن العلة في تحريم الميسر ليس لأجل ما فيه من المخاطرة، وإنما لكونه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه.
	العلاقة بين الغرر والمخاطرة
	المخاطرة أعم من الغرر، فالمخاطرة نوعان:
	1- مخاطرة بسبب الجهل بالمبيع أو بالثمن، فهذه مقامرة وغرر.
	2- ومخاطرة بسبب عدم تحقق العاقد من كونه رابحاً في الصفقة التي دخل بها، أي أنه يعلم المبيع والثمن لكنه لا يدري هل الثمن مناسبٌ أم لا ؟ وهل سيربح في السلعة بعد ذلك ام لا ؟، فهذه المخاطرة ليست من الغرر، بل ولا تخلو منها أي تجارة.
	يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: " أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة، ولا كل ما كان متردداً بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم.. وكذلك كل متبايعين لسلعة يرجو أن يربح فيها ويخ...
	وعلى هذا، فالمبادلات المالية السريعة التي تجري على بعض السلع كالأسهم مثلاً هي نوعٌ من المخاطرة لأن المشتري قد يربح خلال لحظات وقد يخسر، ولاتعد مقامرة إذا استوفت شروطها الشرعية من العلم بالمبيع والثمن وما يتعلق بهما.
	حكم بيع الغرر
	بيع الغرر محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
	أما الكتاب فقول الله تعالى:" يا أيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"37F  ووجه ال...
	وأما السنة فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه و سلم "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"38F
	وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم بيع الغرر من حيث الجملة.
	الحكمة من تحريم بيع الغرر
	حرم الشرع بيع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما قد يسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين،كما أن الانشغال بجمع الأموال عن طريق الحظ والمقامرة يؤدي إلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويبدد المال ويمحق بركته، كما أنه يعود المرء على الخمول والكسل، و...
	صور من المعاملات الجاهلية القائمة على الغرر
	نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عددٍ من البيوع لاشتمالها على الغرر، فمن ذلك:
	1- بيع الحصاة، ومن أمثلته :أن يبيعه الأرض على أن له منها بقدر ماتصل إليه الحصاة.
	2-بيع الملامسة والمنابذة، كأن يقول: أيَ ثوب لمسته أو نبذته إلي -أي طرحته علي-فهو لك بكذا.
	3-بيع حبل الحبلة. وهو أن يبيعه نتاج ما في بطن الناقة أي حمل الحمل، أو أن يتبايعا سلعة على أن يكون تسليم الثمن بعد أن تلد الناقة ثم يلد مافي بطنها، فهنا الجهالة في الأجل.
	4- بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ لأنه لا يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطعها المشتري أما إذا تلونت بأن احمرت أو اصفرت فيجوز بيعها.
	5- بيع المضامين والملاقيح. والمضامين: مافي أصلاب الفحول، والملاقيح:مافي البطون من الأجنة.
	شروط الغرر المؤثر
	لا يكون الغرر محرماً ولا يترتب عليه أثر حتى تتوافر فيه أربعة شروط:
	الشرط الأول:أن يكون كثيراً
	فلو كان الغرر في عقد تبرع لم يؤثر، كما لو تصدق شخص بما في محفظته وهو لا يعلم مقدار النقود التي فيها، وكما لو أهدى لأخيه هديةً مغلفة فقبلها المهدى إليه، وهو لا يعلم مافيها، فالعقد صحيح.
	تطبيقات الغرر في المعاملات المعاصرة
	للغرر علاقة بعددٍ من المعاملات المالية المعاصرة نشير إلى أهمها فيما يلي:
	أولاً-التأمين
	تعريفه
	ومن صور التأمين التعاوني المعاصرة:
	1- التأمين الاجتماعي الذي تقدمه الحكومات والهيئات العامة للمواطنين.
	2- البرامج التقاعدية والادخارية التي تستثمر فيها الأموال المدخرة في وسائل استثمارية مباحة.
	3- التأمين الطبي الذي ترعاه الدولة وتتقاضى عليه رسوماً ربما تكون في كثير من الأحيان رمزية.
	4- الجمعيات التعاونية والتأمين المعمول به في النقابات المهنية ونحوها.
	ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى جواز التأمين التعاوني، لأنه وإن اشتمل على شيءٍ من الغرر، إلا أنه مغتفر لكونه من عقود التبرعات، وقد سبق معنا أن الغرر المحرم هو ما كان في عقد معاوضة44F .
	والتأمين التعاوني يختلف في أهدافه وآثاره عن التأمين التجاري، فالتعاوني يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون فيما بين المؤمن لهم ، وبهو بهذا يحقق مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية بخلاف التامين التجاري فإن الهدف منه الاسترباح والمعاوضة فلذا كان محرماً.
	حالات استثنائية
	بما أن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، فإنه يستثنى من التحريم الحالات التي مرت معنا التي لا يكون فيها الغرر مؤثراً، ومنها:
	1- إذا كان التأمين تابعاً في العقد، مثل التأمين الذي يقدمه البائع للمشتري تبعاً لشراء السلع، كالأجهزة الكهربائية والسيارات المبيعة بالتقسيط ونحوها، وكالتأمين على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم التأمين مع عقد الشحن نفسه.
	2- إذا كان التأمين مما تقتضيه الحاجة، مثل التأمين على المركبة إذا كان نظام البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزم بذلك، ويجب أن يقتصر في ذلك على القدر الذي تندفع به الحاجة، وهو الحد الأدنى الذي يلزم به نظام البلد.
	3-إذا كان التأمين مجاناً بلا عوض، كالتأمين الطبي الذي تقدمه الشركات لموظفيها بلا عوضٍ خاصٍ بذلك التأمين.
	ثانياً-المسابقات التجارية
	تعريفها
	هي تلك المسابقات التي يطرحها أصحاب السلع والخدمات بقصد جذب المشترين والترويج للسلع أو الخدمات التي يقدمونها، وتوضع جوائز للفائزين الذين يتم تحديدهم عن طريق الاقتراع غالباً.
	أنواعها، وحكم كل نوع
	النوع الأول: مسابقات يكون الدخول فيها بلا عوض
	أي أن قسيمة الاشتراك في المسابقة تبذل للمتسابقين مجانا، فهذه المسابقات جائزة شرعاً، لعدم ما يدل على المنع منها، وما فيها من الغرر لكون المتسابق لا يعلم بحصوله على الجائزة من عدمه لا يعد ذلك مؤثراً؛ لأن هذا الغرر في عقد تبرع، لافي عقد معاوضة، وقد سبق أ...
	النوع الثاني: مسابقات يكون الدخول فيها بعوض:
	فهذه محرمة، ولو كانت قيمة الاشتراك زهيدة؛ لأن فيها غرراً ظاهراُ، إذ إن المتسابق يدفع قيمة الاشتراك وقد يربح الجائزة فيكون غانماً، وقد لايربح شيئاُ فيكون غارماُ، فهذه المسابقات من الميسر.
	فإن كانت المسابقة لاقيمة لها بنفسها، ولكن الدخول في المسابقة مشروط بشراء سلعة ونحوذلك، مثل أن تكون المسابقة منشورة في جريدة أو ملصقة على منتج ومن شرط الدخول فيهاشراء ذلك المنتج، فيجوز الدخول في المسابقة في هذه الحال، لأن المسابقة جاءت تابعة في العقد، ...
	ثالثاً-العقود المستقبلية (الفيوتشرز)
	تعريفها
	العقود المستقبلية: إحدى طرق تبادل الأوراق المالية في أسواق المال45F ، يتم فيها دفع الثمن وتسليم الأوراق المالية محل الصفقة في موعدٍ لاحقٍ يسمى "موعد التصفية".
	مثالها
	اشترى وليد مئة سهمٍ من علي بقيمة خمسة آلاف ريال، وذلك يوم الثلاثاء الرابع من ربيعٍ الأول، على أن يكون دفع الثمن وتسليم الأسهم يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الثانية.
	حكمها
	العقود المستقبلية محرمة، لأن كلا العوضين مؤجل، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المؤجل بالمؤجل، ولاشتمال العقد على الغرر إذ إن الأسعار تتقلب خلال هذه المدة تقلباً فاحشاً، كما أن بائع الأسهم عادة لا يكون مالكاً لها عند العقد، فهي من بيع مالايملك.
	رابعاً- الخيارات (الأوبشنز)
	تعريفها
	الخيارات: إحدى طرق تبادل الأوراق المالية في أسواق المال، تتضمن دفع مبلغ معين مقابل الحصول على حق شراء أو بيع ورقة مالية خلال فترة محددة بالسعر المسمى في العقد.
	مثالها
	لنفرض أن أسهم إحدى الشركات تباع في السوق الحاضرة ب48 ريالاً، وأن خالداً يتوقع ارتفاع قيمتها في المستقبل، فقرر إجراء عقد خيار مع زيد، بحيث يدفع خالد لزيد ريالين، مقابل التزام زيد بأن يبيعه السهم ب48 ريالاً متى ما طلب خالد ذلك منه خلال تسعين يوماً، فلو...
	أما إذا لم ترتفع قيمة الأسهم عن  48 فإن خالداً بالتأكيد لن ينفذ حقه في الخيار، فو هبطت قيمتها مثلاً إلى 45 ريالاً فإنه سيشتري من السوق بهذا السعر بدلاً من أن يشتريه من زيد بالسعر الأعلى، وبهذا يكون قد خسر قيمة الخيار التي دفعها سلفاً وهي ريالان.
	حكمها
	عقود الخيارت محرمة لأنها تتضمن غرراً فاحشاً، والبيع بهذه الصفة نوع من الميسر، لأنها دائرة بين الغنم والغرم، كما أن بائع الخيار عادة لا يكون مالكاً للأسهم محل العقد، فهو يبيع ما لا يملك.
	الوحدة الرابعة
	السبب الثالث-من أسباب الكسب المحرم-: الربا
	تعريفه
	الربا في اللغة: بمعنى الزيادة، يقال : ربا الشيء إذا زاد، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : { يمحق الله الربا ويربي الصدقات}46F .
	وفي الشرع: الزيادة أو النسأ –أي التأخير- في مبادلة أموالٍ مخصوصة.
	حكمه:
	الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.  وهو من الكبائر ، ومن السبع الموبقات. ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا ، ومن استحله فقد كفر؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة. أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلا له فهو فاسق . قال الماو...
	أدلة التحريم:
	من الكتاب: قول الله تبارك وتعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا }48F .وقوله عز وجل : {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}49F  .
	:
	قال السرخسي : ذكر الله تعالى في هذه الآيات لآكل الربا خمسا من العقوبات : إحداها : التخبط . . قال الله تعالى : { لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } . الثانية : المحق . . قال تعالى : { يمحق الله الربا } والمراد الهلاك والاستئصال ، وقيل...
	ومن السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اجتنبوا السبع الموبقات  قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف ال...
	وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء }51F .
	وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على تحريم الربا.
	ويجب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يبدأ بتعلم أحكام هذه المعاملات قبل أن يباشرها؛ حتى تكون صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وتركه إثم وخطيئة، وهو إن لم يتعلم هذه الأحكام قد يخوض في الربا وهو يجهل أنه تردى...
	أنواع الربا
	الربا نوعان:
	النوع الأول:ربا الديون:وهو الربا الذي يكون في عقود المداينات، كالقروض، والبيوع الآجلة.
	وهو على نوعين:
	1-الزيادة في الدين عند حلوله:
	وصورة ذلك: أن يكون في ذمة شخصٍ لآخر دين –سواء أكان منشؤه قرضاً أم بيعاً آجلاً أم غير ذلك- فإذا حل الأجل ولم يكن عند المدين ما يوفي به زاده الدائن في المهلة في مقابل أن يزيد المدين في قيمة الدين.
	مثال ذلك: أن يشتري صالح سيارة من خالد بخمسين ألف ريال تحل بعد ثلاث سنوات، فلما جاء موعد السداد ولم يتمكن صالح من السداد قال له خالد: أعطيك مهلة أخرى سنة رابعة ويصبح الدين خمسة وخمسين ألف ريال.
	فهذه الزيادة من الربا، بل هي أخطر أنواعه وأشدها تحريماً، وتسمى هذه الصورة :زدني أنظرك.
	ودليل تحريمها: قول الله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)52F
	قال قتادة:إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه.53F
	2-الزيادة المشروطة في أصل القرض:
	وصورة ذلك: أن يقرض شخصٌ آخر مبلغاً من المال، ويشترط المقرض على المقترض أن يرد المبلغ بزيادة.
	ويسمى هذا النوع : ربا القروض، لأن محل الزيادة في عقد القرض، أي أن الزيادة مشروطة في ابتداء عقد القرض وليس عند السداد.
	مثال ذلك: احتاج صالح مبلغاً من المال فأقرضه خالد عشرة آلاف ريال على أن يردها بعد سنة أحد عشر ألف ريال.
	ودليل تحريم ربا القروض:قوله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا –إلى قوله-وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون)54F .ووجه الدلالة: أن الجملة الأخيرة قد حصرت حق الدائن في رأس المال الذي أقرضه ولا يجوز إذا تاب إلا استرجاع ...
	وقد أجمعت الأمة على تحريم كل منفعة مشروطة للمقرض في عقد القرض، وأنها من الربا.
	الحكمة من تحريم ربا الديون
	حرم الربا لما فيه من الآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات:
	فعلى مستوى الأفراد، فإن قلب المرابي ينطبع بالأنانية والجشع والبخل والعبودية للمال حتى يؤول به الأمر إلى الحال التي وصف الله بها المرابي بقوله: " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس"55F  فهو –في لهثه وراء المال- كالمصروع.
	وعلى مستوى المجتمعات، فإن المجتمع الذي ينتشر فيه الربا تظهر فيه آثاره السيئة اجتماعياً واقتصادياً:
	فمن الناحية الاجتماعية، تسود بين أفراد المجتمع الأثرة والتفكك والحقد والبغضاء لتحل محل المحبة والوئام، وينقسم المجتمع إلى طبقتين، الأثرياء والفقراء، –كما هو الحال في الدول الرأسمالية -، فالأثرياء يتنعمون دون كدحٍ أو تعبٍ بالفوائد الربوية التي يدفعها ل...
	ومن الناحية الاقتصادية، فإن للربا آثاراً سيئة على اقتصاد البلد، فمن ذلك:
	1- أن الربا يؤدي إلى حرمان المجتمع من المشروعات الإنتاجية النافعة، ذلك أن أرباب الأموال يريدون الحصول على أرباحٍ مضمونة دون أن تتعرض أموالهم للخسارة فيقرضون هذه الأموال ويتقاضون فوائد عليها دون أن تشارك هذه الأموال في التنمية الاقتصادية للبلد.
	2- أن الربا يؤدي إلى هبوط القوة الشرائية بأيدي الناس، لأنه من المقرر اقتصادياً أنه كلما ازدادت التدفقات النقدية بسبب القروض التي تضخها البنوك وغيرها من أرباب الأموال في البلد فإن ذلك يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية لعملة البلد بسبب أن تلك الأموال لم تكن م...
	3- أن الربا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لأن أصحاب المشروعات الانتاجية عندما يقترضون لتمويل مشروعاتهم فإنهم سيضطرون لرفع أسعار منتجاتهم على الناس لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب الربا.
	النوع الثاني: ربا البيوع: وهو الربا الذي يكون محله عقود المعاوضات والمبادلات التجارية.
	وهو قسمان:
	القسم الأول: ربا الفضل، وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً.
	شرح التعريف:
	المال الربوي: هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع. وهو الأثمان والأطعمة التي تقتات وتدخر.
	بجنسه: أي جنس المال الربوي. فالذهب بأنواعه جنس، والتمر بأنواعه جنس، والريالات السعودية بأنواعها-الورقية والمعدنية والقيدية ( أي المقيدة لدى البنك) والتجارية (كالشيكات)- جنس، والجنيهات المصرية جنس، وهكذا.
	متفاضلاً: أي من غير ثساوٍ في المقدار.
	من أمثلته:
	1- مبادلة صاعٍ من التمر السكري بصاعين من التمر البرحي مع التقابض في الحال.
	2- مبادلة مائة جرام ذهبٍ جديد بمائتي غرام ذهبٍ قديم مع التقابض في الحال.
	3- مبادلة مائة ريالٍ سعودي ورقيٍ بثمانية وتسعين ريالاً معدنياً مع التقابض في الحال.
	دليل تحريمه
	حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  { الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر،، والملح بالملح، ،والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ي...
	القسم الثاني: ربا النسيئة
	هو الربا الذي يكون سببه النسيئة – أي التأخير-.
	تعريفه
	هو بيع المال الربوي بمالٍ ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض في الحال.
	شرح التعريف:
	المال الربوي: سبق شرحه.
	يتفق معه في العلة: أي أن يكون للعوضين العلة الربوية نفسها، بأن يكون كلاهما من الأثمان، أو كلاهما من الأطعمة التي تقتات وتدخر، سواء اتحد جنسهما أو اختلف.
	التقابض: المراد به التسليم والتسلم الفوري في مجلس العقد نفسه.
	من أمثلته:
	1- مبادلة صاع تمرٍ بصاع برٍ مع عد التقابض في الحال.
	2- مبادلة مائة جرامٍ من الذهب بمائة جرامٍ من الذهب مع عدم التقابض.
	3- مبادلة مائة ريالٍ سعودي بمائة درهمٍ إماراتي مع عدم التقابض.
	أدلة تحريمه
	حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"57F  فهذا الحديث يدل على وجوب التقابض في مبادلة الربوي ب...
	الأموال الربوية
	الأموال التي يجري فيها ربا البيوع هي الأصناف الستة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت المتقدم وما شابهها في العلة.
	وهذه الأموال الربوية قسمان:
	الأول: النقدان، وهما الذهب والفضة، والعلة فيهما الثمنية؛ فيلحق بهما ما شابههما في هذه العلة، كالأوراق النقدية المعاصرة. وكل عملة من هذه الأوراق النقدية تعد جنساً مختلفاً عن العملة الأخرى.فالريال السعودي جنس، والريال اليمني جنس، والذهب جنس، وهكذا. أما ...
	الثاني:الأطعمة الأربعة، وهي البر والتمر والملح والشعير، والأقرب أن العلة فيها هي الاقتيات والادخار58F . فيلحق بهذه الأصناف ما شابهها في هذه العلة، وهي الأطعمة التي يعتمد عليها أهل البلد إذا كانت قابلة للادخار كالأرز والذرة والفول ونحوها. أما ما ليس قو...
	قاعدة ربا البيوع
	لا تخلو أي مبادلة بين عوضين من إحدى حالاتٍ خمس:
	1-أن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جنسٍ واحد. كذهبٍ بذهب، أو ريالاتٍ بريالات.فيشترط لصحة العقد شرطان:
	الأول: التساوي بينهما في المقدار.
	والثاني: التقابض قبل التفرق.
	فإن اختل الشرط الأول فهو من ربا الفضل، وإن اختل الشرط الثاني فهو من ربا النسيئة، وإن اختل الشرطان جميعاً فهو من ربا الفضل والنسيئة.
	2- أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس ومتحدي العلة، كبر بتمر، أو ذهبٍ بفضة، أو ذهبٍ بريالات، أو ريالات بدولارات. فيشترط لصحة العقد شرط واحد فقط وهو التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي بينهما.
	فلو اختل شرط التقابض فهو من ربا النسيئة، ولا يتصور في هذه الحال ربا الفضل.
	3- أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس والعلة، كتمرٍ بذهب، أو برٍ بريالات.
	4- أن تكون المبادلة بين مالٍ ربوي ومالٍ غير ربوي، كسيارةٍ بريالات، أو بيتٍ بدولارات.
	5- أن تكون المبادلة بين مالين غير ربويين، كساعةٍ بجوال، أو سيارة جديدة بسيارتين قديمتين.
	ففي الحالات الثلاث الأخيرة لا يشترط التساوي ولا التقابض، بل يجوز التفاضل والتأخير في التسليم، فيصح مثلاً شراء السيارة بريالاتٍ بالتقسيط، ويصح بيع الجوال بجوالين على أن يكون التسليم بعد أسبوعٍ مثلاً، وهكذا.
	الحكمة من تحريم ربا البيوع
	تحريم ربا البيوع - بنوعيه الفضل والنسيئة- من باب سد الذرائع، ذلك أن ربا الفضل فيه زيادة من غير تأخير، وربا النسيئة فيه تأخير من دون زيادة، فقد يكونان ذريعة إلى الوقوع في الربا الأعظم وهو ربا الديون الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية،لأن الربا الجاهلي مرك...
	قال ابن القيم:إنه حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض، لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال ، ثم أوجب عليهم فيهم التماثل ، وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى ...
	الفروق بين ربا الديون وربا البيوع
	يختلف ربا البيوع عن ربا الديون في أمرين:
	الأول: أن ربا البيوع محرم تحريم وسائل، أما ربا الديون فإنه محرم تحريم مقاصد.
	الثاني:أن ربا البيوع لايجري إلا في الأصناف الستة السابقة وما ألحق بها، أما ربا الديون فإنه يجري في جميع الأموال بإجماع العلماء. يدل على ذلك أن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في الإبل59F ، والإبل ليست من الأموال الربوية المنصوصة في حديث عباد...
	عقد الصرف
	تعريفه
	هو مبادلة النقود بعضها ببعض.
	والمراد بالنقود: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية.
	حكمه وشروطه
	الصرف جائز إذا توافرت شروطه، ولا يخلو من حالين:
	الحال الأولى: أن تكون النقود من جنس واحد، كريالات سعودية بريالات سعودية، فيشترط شرطان:
	الأول: التساوي     والثاني: التقابض قبل التفرق
	والحال الثانية: أن تكون النقود من جنسين مختلفين، كريالات سعودية بجنيهاتٍ مصرية، فيشترط شرط واحد فقط، وهو التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي، فيجوز أن يتم الصرق بأي سعرٍ يتفقان عليه ولو لم يكن بسعر الصرف السائد في السوق وقت العقد.
	الأدلة
	أدلة الحالين السابقتين هي الأدلة نفسها في ربا الفضل والنسيئة.
	بيع العينة
	تعريفه
	أن يشتري شخصٌ سلعة بثمن مؤجل ثم ييبيعها على البائع بثمنٍ أقل نقداً.
	مثاله
	احتاج صالح مبلغ عشرة آلاف ريال ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، فاتفق مع التاجر خالد على أن يشتري من خالد سيارة باثني عشر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، ثم يبيع صالحُ السيارةَ على خالد بعشرة آلاف ريالٍ نقداً.
	حكمه
	بيع العينة محرم؛ لأنه حيلةٌ على الربا، فكأن خالداً في المثال السابق أقرض صالحاً عشرة آلاف ريال ليردها اثني عشر ألف ريال بعد سنة، وإنما أدخلا السيارة في العقد حيلةً، فهي ليست مقصودة، ولهذا رجعت مباشرة إلى صاحبها الأول وهو خالد.
	توثيق القرض
	ما يصح قرضه
	الواجب في رد القرض
	تنقسم الودائع المصرفية إلى ثلاثة أقسام:
	1-الودائع الجارية( تحت الطلب):
	تعريفها
	هي الأموال المودعة في المصرف بقصد حفظها والسحب منها عند الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب.
	تكييفها الشرعي
	تكيف هذه الودائع شرعاً بأنها قروض. فالمودع مقرض، والمصرف مقترض؛ لأن المصرف يأخذ هذه الأموال بقصد استعمالها لا لمجرد حفظها، كما أنه يضمن هذه الأموال على كل حال. وهذا هو حقيقة القرض.
	وإنما سميت ودائع لأن أول ظهورها كان مرتبطاً بالإيداع عند الصيارفة –كما تقدم-.
	الفروق بين القرض والوديعة
	يختلف القرض عن الوديعة من ثلاثة أوجه:
	الأول:أن القرض مضمون على الآخذ –المقترض- على كل حال، فيده يد ضمان، بخلاف الوديعة فإنها غير مضمونة على الآخذ –المودع- إلا في حال تعديه أو تفريطه، فيده يد أمانة.
	والثاني:أن المقترض مأذون له باستعمال مبلغ القرض، بخلاف الوديعة فإن المودع يحفظ الوديعة ولا يؤذن له باستعمالها.
	والثالث: أن محل القرض في الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، ولهذا كان الواجب فيه رد البدل لا عين المال المقترض، بخلاف الوديعة فإن الواجب فيها أن ترد الوديعة بعينها.
	حكمها
	الودائع الجارية جائزة بشرطين:
	الأول: ألا يأخذ المودع أي فائدة مقابل هذه الوديعة، سواء أكانت الفائدة زيادة في قيمة الوديعة أم هدية عينية أم غيرها؛ لأن ذلك من القرض بفائدة.
	والثاني: ألا تكون الوديعة في مصرف يتعامل بالربا؛ لأن في ذلك إعانة له على المعصية.
	2-الودائع الآجلة:
	تعريفها
	هي الأموال المودعة في المصرف بقصد استثمارها، وتكون مرتبطة بأجل بحيث لا يجوز لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء الأجل المتفق عليه.
	3- الودائع الادخارية
	هي ودائع تجمع خصائص النوعين السابقين، إذ يحصل صاحبها على فائدة، كما يستطيع أن يسحب منها متى شاء.
	ولهذا فإن الفائدة على هذه الودائع يسيرة جداً؛ لأن مبلغ الوديعة لايخصص كله للاستثمار، بل يحتفظ بجزء كبير منه لمواجهة احتمالات السحب المفاجئة.
	وفي العادة فإن المصارف تعطي المودع فائدة على أدنى رصيد للوديعة. فلو كان الرصيد في أول الشهر عشرة آلاف ريال ثم سحب منه العميل في وسط الشهر فنقص إلى ألفين، ثم أودع فيه في آخر الشهر فزاد إلى ثمانية، فإن الفائدة الشهرية تحسب على اعتبار أن الوديعة لم تتجاو...
	الحكم الشرعي لهذين النوعين
	يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين بحسب طبيعة العقد بين المصرف والعميل، وبيان ذلك:
	 أن المصرف إذا كان يضمن رأس مال الوديعة وفائدةً محددة، فالعقد قرض واشتراط الفائدة فيه للعميل من الربا؛ لأنه قرض جر نفعاً للمقرض، وهو المودِع، وهذا ما عليه العمل في المصارف التقليدية(الربوية).
	مثال ذلك: أودع خالد لدى المصرف وديعة آجلة قدرها مئة ألف ريال بسعر فائدة 4%سنوياً. فإذا كانت مدة الوديعة ثلاثة أشهر فإنه يستردها في نهاية المدة ألفاً ومئة ألف ريال.
	 أما إذا كان المصرف لايضمن رأس المال ولا ربحاً محدداً، فالعقد مضاربة71F  ، والربح جائز وهذا هو ما عليه العمل في المصارف الإسلامية، وتسمى " الودائع الاستثمارية".
	مثال ذلك: أودع صالح لدى المصرف وديعة استثمارية قدرها عشرة آلاف ريال لمدة ثلاثة أشهر، على أن للمصرف 20% من الربح، ولصالح 80% فلو ربحت المضاربة ألف ريال فللمصرف منها مئتان ولصالح  ثمانمئة، ولو خسرت المضاربة فالخسارة على صالح لأنه رب المال.
	وبهذا يتضح الفرق بين القرض والمضاربة، ففي المضاربة لا يضمن الآخذ -وهو العامل- المالَ لرب المال، بل يد العامل فيها يد أمانة، ولهذا يكون المال عرضة للربح والخسارة، بخلاف القرض فإن يد الآخذ فيه – وهوالمقترض- يد ضمان، فهو يضمن المال للمقرض، فإذا شرط فيه ل...
	يتم نقل النقود عبر المصارف بإحدى الطريقتين الآتيتين:
	القرض بفائدة محرم بإجماع العلماء، لافرق بين القروض الاستثمارية التي تقدم للشركات، والقروض الاستهلاكية التي تقدم للأفراد.
	شبهتان والرد عليهما
	الشبهة الأولى: أن العلماء غير متفقين على أن الأوراق النقدية المعاصرة من الأموال الربوية، وعلى هذا فليس في المسألة.
	الرد عليها: أن الخلاف بين العلماء في الأموال الربوية وعلتها إنما هو في ربا البيوع، وأما الذي يجري في المصارف فهو القرض بفائدة، وهو من ربا الديون، وربا الديون يجري في جميع الأموال بإجماع العلماء، وممن حكى الإجماع ابن حزم والنووي وابن تيمية.
	الشبهة الثانية: أن الفائدة تعد تعويضاً للمقرض عن التضخم.73F  فمن حقه أن يأخذ فائدة بنسبة التضخم تعويضاً له عن النقص الحاصل في قيمة القرض.
	الرد: يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة أوجه
	1-أن الفائدة هي السبب الرئيس للتضخم، بل هي وقوده؛ لأن المنتجين يضيفون عادة قيمة الفوائد التي يدفعونها إلى أسعار السلع، وكلما تزايدت قيمة الفائدة كلما ارتفعت الأثمان، فكيف تعالج مشكلةٌ بوقودها.
	2-وأيضاً فإن النقود لو بقيت عند صاحبها لتعرضت للتآكل نتيجة التضخم، فليس المقترض هو المسئول عن ذلك، بل الضرر واقع على الجميع.
	3- وكذلك فقد يحصل العكس بأن تزيد القوة الشرائيه للعملة، ومع ذلك فلا أحد يقول بتعويض المقترض عن هذه الزيادة، بل ولا يرضى المقرض بذلك، والواجب أن يكون الغنم بالغرم.
	بيع التقسيط جائز؛ لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"74F . فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التقسيط.
	للفائدة: ما الفرق بين الزيادة الناتجة عن التمويل الربوي (القرض بفائدة) الذي هو عصب النظام المصرفي الربوي والزيادة الناتجة عن التمويل المشروع (بيع التقسيط) الذي هو عصب النظام المصرفي الإسلامي؟ ولماذا أبيحت هذه وحرمت تلك؟
	ففي ظاهر الأمر: لافرق بين من يقرض ألف ريال ويستردها ألفاً ومئة، ومن يشتري سلعة نقداً بألف ريال ثم يبيعها بالأجل بألفٍ ومئة.
	والجواب:
	أن ثمة فروقاً كبيرة بين الزيادتين، فمن ذلك:
	1- فالزيادة الربوية ناتجة عن تمويلٍ نقدي، أي في مبادلة نقدٍ بنقد، بينما الزيادة المشروعة ناتجة عن تمويلٍ سلعي أي في مبادلة سلعةٍ بنقد.
	2- ليس في التمويل الربوي تقليب للمال، فالنقود تتولد من النقود، بخلاف التمويل المشروع فإن المال يتقلب من نقدٍ إلى سلعة ثم يعود نقداً مرة أخرى، فتنتعش الحياة الاقتصادية بذلك، ولا يكون المال حكراً بأيدي فئة قليلة من أرباب الأموال.
	3- التمويل الربوي سبب رئيس لأكبر مشكلة اقتصادية تعاني منها المجتمعات اليوم، وهي التضخم، لأنه يؤدي إلى زيادة كمية النقود المعروضة دون أن يصاحبها سلع أو خدمات، بخلاف التمويل المشروع فإن أي كمية من النقود يتم ضخها لا بد أن تكون مصحوبةً بسلع أو خدمات حقيق...
	شروطه
	الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط ربوي.
	والثاني:ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.
	فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع.
	إيضاح الشرط الثاني
	من المعلوم أن السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح ف...
	إذاًَ يشترط في أجور السحب النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية.
	والأغلب في عمل المصارف اليوم أنها لا تتقيد بذلك، فبعضها يأخذ عمولة مقدرة بنسبة من مبلغ السحب، وبعضها يأخذ مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية.
	ويجب على العميل أن يقرأ اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي، فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية فلا حرج عليه إن شاء الله في استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي.
	حكم استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعاً
	يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن  لصالح البائع فور إجراء عملية البيع84F ، والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً ولو لم تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة قبض محتواها، فهي كالشيك ...
	وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة  فترة التقسيط.
	فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف يال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.
	ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا (فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.
	حكمها
	ثانياً-السندات

	حكمها

