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ملخص
إنشاء  من خلل  احلديث  العصر  يف  اجلادة  احملاوالت  تعد 
املصارف اإلسلمية اليت تقوم أبعمال التمويل واالسثمار اليت تسعى 
إىل جتسيد نظرة اإلسلم للمال واالستثمار با يتماشى ومتطالبات 
العصر، فأهم عقبة تعوق عملية تنمية املصارف هي التمويل، فنمو 
املصارف مرتبط بتمويله. فتهدف هذه الدراسة لبحث عن أحكام 
صيغ التمويل اليت قد وقعت احليل الفقهية يف بعض صيغ التمويل 
اليت  احليل  لوجود  اهلدف  حقيقة  ولكشف  خمتلفة،  بصور  املصريف 
وقعت يف صيغ التمويل املصريف، وما حكم احليل يف تلك الصيغة، 
إما أن يكون حمرما أو جوازا. واعتمد من خلل هذا البحث بملنهج 
احليل  أحكام  تناول  مًعا يف  االستقرائي  واملنهج  التحليلي  الوصفي 
املصريف  التمويل  استقراء  مث  حقيقتها،  وصف  خلل  من  الفقهية 
بصيغة بيع املراحبة لآلمر بلشراء والتورق املنظم اليت وقعت فيها احليل 
احليل  أن  أبرزها  ومن  عديدة  نتائج  إىل  الدراسة  الفقهية.وخلصت 
الفقهية قد دخلت يف أتسيس معاملت املصرفية اإلسلمية ألجل 
وتقليل  لعملئها،  التمويل  خدمات  يف  التوسع  مها؛  أمرين  حتقق 
املخاطر املرتتبة على العمليات املصرفية ألقصى درجة ممكنة، على 

 1طالب دكتوراه يف قسم الفقه وأصول الفقه بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسلمية العاملية ملاليزاي. 
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الوعد  اليت أضافها  املراحبة آلمر بلشراء  بيع  املثال يف صيغة  سبيل 
امللزم،  فيحيلها إىل حيلة ممنوعة، إال يف حاالت مستثنأة، وأما صيغة 

التورق املنظم فيها حيلة حمرمة للتحيل على الرب.
التمويل  التمويل،  صيغة  الفقهية،  احليل  املفتاحية:  الكلمات 

املصريف.

مقدمة
تعد احملاوالت اجلادة يف العصر احلديث من خلل إنشاء املصارف اإلسلمية 
للمال  اإلسلم  نظرة  جتسيد  إىل  تسعى  اليت  واالستثمار  التمويل  أبعمال  تقوم  اليت 
واالستثمار با يتماشى ومتطالبات العصر، وتعد البديل للمعاملت املصرفية الربوية. 
وينبغي أن نعلم أن التمويل هو لب عمل املصارف، له دور هام يف احلياة االقتصادية، 
اليت متد القطاع االقتصادي بختلف وحداته ومؤسساته بألموال الآلزمة للقيام بعملية 

االستثمار وحتقق التنمية.
االستثمار  املال، وكان  إنفاق  تعين  العام  بفهومها  التمويل  فإذا كانت عملية 
بملفهوم البسيط يعين استخدام املال يف عملية اقتصادية بغية احلصول على مردودية أو 
نتيجة، فإن كل استثمار يعتب متويل بلضرورة، ولكن التمويل ال يعتب يف كل احلاالت 
استثمار. فحقيقة التمويل هو عمل املصارف الربوية، ولكون املصرف اإلسلمي قد 
دخل يف عمليات التمويل املعاصر بصيغ خمتلفة ظاهرها موافقة األحكام الشرعية، أما 
حقيقتها فإن منها ما أقر عليها ومنها ما أخذت عليه وكانت حمل نقاش؛ بل وحمل 
اهتام للقائمي على تلك املصارف أبهنم احنرفوا عن مبادئ وأهداف تلك املصارف، 
التقليدية وطلب  املصارف  ابتكار املصارف اإلسلمية ملواجهة منافسة  فهذا بسبب 

العملء يف عصر احلديث، فظهر صيغ التمويل املصريف بصور خمتلفة.
ومن جانب آخر، قد وقع احليل الفقهية يف بعض صيغ التمويل املصريف بصور 
خمتلفة، ولذا ينبغي أن يقوم بلبحث عن هذه القضية، لكشف حقيقة اهلدف لوجود 
احليل اليت وقعت يف صيغ التمويل املصريف، وما حكم احليل يف تلك الصيغة، إما أن 
يكون حمرما أو جوازا. فلذلك ركز وحدد هذا البحث لدراسة التمويل املعاصر لدى 
املصارف اإلسلمية بصيغة بيع املراحبة لآلمر بلشراء والتورق املنظم، ألهنما صيغتان 
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متقربتان وتشبه إىل عملية الرب، مث بيان معرفة كيفية الدخول احليلة الفقهية عليها، 
الصيغ  هذه  األصلية. وسبب حبث  املعاملة  تركيب  على  الذي طرأ  والتطور  والتغيري 
بعينها وجود التهمة بدخول احليل الفقهية عليها أو أهنا رُكبت وصيغت حتيل على 
حمظورات شرعية، مما جعلها حمل نقاش بي الفقهاء بي مانع هلا وجميز بناء على حكم 

احليل الفقهية عنده.

تعريف احليل الفقهية ونشأهتا
احليل لغة: احلذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف.4

إىل  يهتدي  الفكر حىت  تقليب  وهو  األمور،  تدبري  احلذق يف  أيضا:  واحليلة 
املقصود،5 وهي أيضا كل ما يتلطف به لدفع املكروه أو جللب احملبوب، أي يرتفق به، 
واحليلة نظرية املراوغة. واحلول: احليلة، تقول ما أحول فلان وإنه لذو حيلة. واالحتيال 
واحملاولة مطالبتك األمر بحليل، واحليلة اسم من االحتيال، واحليل واحلول مجع حيلة، 
وما  حيلة،  أكثر  أي  منك  أحول  هو  ويقال:  وامرأة حولة.  ذو حيل،  ورجل حول 
أحوله، ويقال رجل حوايل: للجيد الرأي ذي احليلة، واحتال من احليلة وما أحوله و 
أحيله من احليلة، وهو أحول منك وأحيل. وحتول الرجل و احتال إذا طلب احليلة، 

ومن أمثال العرب: من كان ذا حيلة حتول.6
قال شيخ اإلسلم ابن تيمية: مث غلبت بعرف االستعمال على ما يكون من 
الطرق اخلفية إىل حصول الغرض، وحبيث ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة، 

فإن كان املقصود أمرا حسنا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحا كانت قبيحة.7
احليلة يف الفقه نوعان حمرمة ومباحة، فاحليل احملرمة تصرف مشروع ال يقصد به 
املتصرف حقيقته وحكمه الذي وضعه الشارع له، بل يقصد به التصرف احملرم وقلب 

 4امجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، لسان العرب، )مصر: دار احلديث. د. ط. 2٠٠3 م(، ج11، 
ص 1٨6.

 5أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، )لبنان: دار الكتب 
العلمية، ط1، 1994م(، ص157.

6ابن منظور، لسان العرب، مصدر ابق، ج11، ص1٨6.
7تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السلم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين 

احلنبلي الدمشقي، الفتاوى الكربى، )بريوت: دار املعرفة، ط1، 14٠٨ه/7٨91م(، ج3، ص191.
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احلكم الشرعي. أما احليلة املباحة هي التصرف املشروع الذي قصد به التوصل إىل 
منفعة مشروعة أو دفع ضرر واقع أو متوقع من غري أن يرتتب على ذلك قلب حلكم 
شرعي؛ وتسمى بملخرج ألنه يقصد هبا اخلروج من ضيق يف املعاملت وواقع احلياة.٨

تعريف احليل عند الفقهاء:
لقد ورد كثريا من تعريفات الفقهاء جتد على أن أنواع احليل املتفق على حكمها 
منعا أو جوازا، يعين معنها املخارج املتفق على جوازها واملتفق على حرمتها، ولكن 

هذان القسمان بل شك ليسا مها املقصودين بحليلة اليت عليها مدار البحث.
لدى  والنقاش  البحث  مدار  عليها  اليت  املشهورة  الفقهية  احليلة  حقيقة  إن 

الفقهاء هي:
اإلمام الشاطيب بقوله: “إن حقيقتها املشهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال   -1

حكم شرعي وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر”.9 
وقال ابن تيمية: احليلة: “أن يقصد سقوط الواجب أو حل احلرام، بفعل مل   -2
يوضع  مل  مباح  بفعل  أي  ما شرع”.1٠  أو  له  الفعل  ذلك  ماجعل  به  يقصد 

لذلك.
3-  وكذلك تعريف ابن قدامة املقدسي للحيلة قال: »هو أن يظهر عقدا مباحا 
أو  واستباحة حمظوراته،  ما حرم هللا  فعل  إىل  وتوسل  خمادعة  حمرما،  به  يريد 

إسقاط واجب، أو دفع حق وحنو ذلك«.11
تعريف ابن القيم للحيل: »أن يُظهر قوال أو فعل مقصوده به مقصود صاحل،   -4
وإن كان ظاهره خلف ما قصد به، إذا كانت به مصلحة دينية، مثل دفع 
الظلم عن نفسه، أو غريه، أوإبطال حيلة حمرمة.12 وهذا التعريف والذي قبله ال 

٨أمحد فهمي أبو سنة، النظرايت العامة للمعامالت يف الشريعة اإلسالمية، )القاهرة: دار التأليف، د.ط، د.ت( 
ص 11٠ و 111.

9إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، )لبنان: دار املعرفة، ط2، 
1975ه(، ج2، ص2٠1.

1٠ابن تيمية، الفتاوى الكبى، مصدر سابق، ج3، ص1٠9.

11عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، املغين، )بريوت: دار الفكر،ط1، 19٨5م(، ج4، ص56.

12حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، )بريوت: دار املعرفة، ط1، 1432ه(، 
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ينطبقان على احليلة املشهورة.
يبز تعريف اإلمام الشاطيب كأفضل تعريف للحيلة، حيث وضع هلا حدا يكاد 
يكون جامعا مانعا هلا، فاجلامع ما جيمع كل املعاين، واملانع ما مينع دخول أي معىن 
أو غري سائغ، على  الظاهر  التحّيل بوجه سائغ مشروع يف  آخر. وقد عرفها أبهنا: 
تلك  إال مع  ينقلب  أو ال  قلبه إىل حكم آخر، حبيث ال يسقط  أو  إسقاط حكم 
الواسطة، فتفعل ليتوصل هبا إىل ذلك الغرض املقصود، مع العلم بكوهنا مل تشرع له.13

نشأة احليل الفقهية
بدأ ظهور احليل الفقهية يف أواخر عهد التابعي، وظهرت بقسميها املتفق على 
البسيط والواضح يف  املتفق على جوازه وحله، أي بشكلها  بطلنه وحترميه، والقسم 
حكمه، أاي كان ذلك احلكم. بل وحىت مصطلح احليلة مل يظهر إال آنذاك، فل جتد 
أن الفقهاء واملفتي قبل ذلك العهد يستخدمون مصطلح احليلة يف دروسهم وفتاواهم، 

فحىت ذلك الوقت مل يكن هناك تداول واسع للحيل.14
إن مرحلة ما قبل ختصيص احليل الفقهية بكتب مستقلة اشتهرت فيها احليل 
اليت كان يفيت هبا اإلمام أيب حنيفة )ت ٠51 ه(؛ فإن أول ما مت نقله من احليل 
واملخارج الفقهية ما نقل من حيل وخمارج كان يفيت هبا اإلمام أيب حنيفة، حيث اجتمع 
له الفقه وحدة الذكاء؛ فكان يفيت هبا ملن يستفتيه يف املخارج وقت الضيق. وقد نقلها 
ليًل فقال:  أاته  الذي  الرجل  الكثري منها، ومثاله قصة  الشيء  عنه تلمذته ووصلنا 
“أدركين قبل الفجر، وإال طلقت زوجيت، فإن امرأيت تركت الليلة كلمي، فقلت هلا: 
إن طلع الفجر ومل تكلميين فأنت طالق ثلاثً، وقد توسلت إليها بكل أمر أن تكلمين 
فلم تفعل”. فقال أبو حنيفة: “اذهب، فمر املؤذن أن يؤذن قبل الفجر، فعّلها إذا 
الرجل،  قبل أن يؤذن. ففعل  فناشدها أن تكلمك  إليها،  مسعته كل متك، واذهب 
وجعل يناشدها، وأّذن املؤذن. فقالت: طلع الفجر وختّلصت منك، فقال: بل كّلمتين 

قبل الفجر وختلصت من اليمي«.15

ج1، ص 3٨٨.
 13الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ج2، ص 37٨.

14 ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق، ج 3، ص164.

الثقافة الدينية، د.ط، 1419 هـ /1999 م(،  15حممد بن احلسن الشيباين، املخارج يف احليل، )القاهرة: مكتبة 
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ومعظم حيل اإلمام أيب حنيفة تدور على خمارج ملآزق، وهذا يتوافق مع تعريفهم 
للحيلة يف ذلك العصر أهنا خمارج للمآزق .ومل يثبت عن اإلمام أيب حنيفة أنه مجعها يف 
مؤلف واحد أو يف كتاب، بل كانت مسائل متناثرة يف الكتب أو يف األبواب الفقهية، 
الفقهية وبدأ عهد  املتناثرة يف األبواب  لكن من أتى بعده قاموا جبمع تلك املسائل 

ختصيص احليل بكتب مستقلة.16

حكم احليل الفقهية وأدلتها
أوال: القول مبنع احليل الفقهية وأدلته

وهو مذهب املالكية واحلنابلة؛17 ويرون حرمة كل حيلة كان القصد منها تغيري 
احلكم الشرعي بواسطة مباحة مل توضع لذلك الشيء.

وقال بتحرميها كذلك: اإلمام الشوكاين فقد قال: كل حيلة تنصب إلسقاط 
ما أوجبه هللا أو حتليل ما حرمه فهي بطلة.1٨ ومنعهم هلا لوجود إرادة تغيري احلكم 
الشرعي وقصد مصادمة املقاصد الشرعية بواسطة هذا التصرف. ويرتتب عليه عندهم 
بطلن هذه التصرفات والعقود وإلغاؤها، معاملة للمتحيل بنقيض قصده.19 وشرطهم 
يف اإلبطال وجود قصد التحّيل، ويعرف بلتصريح أوالقرائن، لذا فعندهم لو ثبت عدم 

قصد التحّيل فإهنم ال حيرمون التصرف.
ومثال ذلك: يف مسألة من اشرتى مثرا قبل بدو صلحه بشرط القطع الفوري 
للثمر، فحدث له ما أخر قطعه حىت بدا صلحه، فعند احلنابلة أنه إن كان فعل ذلك 
حتيل على املنع من بيع الثمرة قبل بدو صلحها فالبيع بطل لوجود احليلة، ويرتتب 
عليه أن أيخذ املشرتي ماله، ويرد على البائع الثمر، أما لو حدث هذا بغري قصد، 

ص 135.
16سعيد بن علي احلنفي السمرقندي، جنة األحكام وجنة اخلصام يف احليل واملخارج، حتقيق د. صفوة كوسة و 

د.إلياس قبلن، )دار صادر، ط1، 2٠٠5 م(، ص 23.
17الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ج 2، ص 3٨4. وابن قدامة، املغين، مصدر سابق، ج 4، ص 56.

1٨حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين، السيل اجلرار، حتقيق : حممود زايد، )بريوت: دار الكتب العلمية، 

ط1، 14٠5ه(، ج 2، ص 77.
 19عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، أصول مذهب اإلمام أمحد، )الرايض: مكتبة الرايض احلديثة،ط2، 1977 م(، 

ص 451.
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كأن مرض املشرتي وعجز عن القطع فل شيء عليه، والبيع صحيح.2٠فإرادة التحّيل 
وقصده شرط عندهم يف حترمي الفعل أو التصرف.

أدلة القائلني مبنع احليل:
أوال: األدلة من القرآن الكرمي:

يف  ِمْنُكْم  اْعَتَدْوا  الَِّذيَن  َعِلْمُتُم  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قال  السبت،  أصحاب  قصة   -1
السَّْبِت فـَُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَي﴾ )البقرة: 56(، وقد احتال أهل هذه 
القرية ليحللوا ألنفسهم صيد السمك يوم السبت أبن نصبوا الشباك وحفروا 
احلفر لألمساك يوم اجلمعة، ليقوموا بستخراجها يوم األحد، حتيل على احلكم 
الشرعي حبرمة الصيد يوم السبت، فمسخهم هللا قردة جزاء الستهزائهم بلدين 

هبذا التحّيل.21
﴿ِإانَّ  تعاىل:  قوله  يف  الفقراء  حق  إسقاط  أرادوا  الذين  اجلنة  أصحاب  قصة   -2
بـََلْواَنُهْم َكَما بـََلْواَن َأْصَحاَب اجْلَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنّـََها ُمْصِبِحَي، َوَال َيْستـَثـُْنوَن، 
)القلم:  فََأْصَبَحْت َكالصَِّرمِي﴾  اَنِئُموَن،  َوُهْم  َربَِّك  ِمْن  طَاِئٌف  َعَليـَْها  َفطَاَف 
71-٠2(، فووجه الداللة: أهنم احتالوا ملنع املساكي من حقهم، وقد كان يف 
شرعهم أن املساكي يستحقون وقت القطف، فاحتالوا أبن يقطفوها يف غري 
موعد القطاف، قبل حضور املساكي، فعاقبهم هللا إبتلف احملاصيل لتحيلهم 

ملنع الصدقات.22
يـَْنِكْحَن  َأْن  تـَْعُضُلوُهنَّ  َفَل  َأَجَلُهنَّ  فـَبـََلْغَن  النَِّساَء  طَلَّْقُتُم  ﴿َوِإَذا  تعاىل:  قوله   -3
أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَرَاَضْوا بـَيـْنـَُهْم ِبْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن ِبللَِّ 
)البقرة:  تـَْعَلُموَن﴾  َال  َوأَنـُْتْم  يـَْعَلُم   ُ َواللَّ َوَأْطَهُر  َلُكْم  أَزَْكى  َذِلُكْم  اآْلِخِر  َواْليـَْوِم 
132(، ووجه الداللة يف هذه اآلية: أن هللا تعاىل حرم على الرجل أن يراجع 
املرأة بعد تطليقها بقصد مضارهتا، حيث كان الرجل يطلق امرأته مث يراجعها 

2٠ابن قدامة، املغين، مصدر سابق، ج 4، ص 74.

21حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، )بريوت: دار إحيار الرتاث العريب، ، د.ط، د.ت(، 

املكتبة  )بريوت:  حمرم،  خالد  حتقيق:  العظيم،  القرآن  تفسري  الدمشقي.  بن كثري  إمساعيل  الفداء  أبو  ص934؛  ج1، 
العصرية،د.ط، 4٠٠2 م، ج1، ص1.

22ابن كثري، تفسري القران العظيم، مصدر سابق، ج 4، ص 366.
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ألجل أن تطول بذلك العدة، فل يرجتعها إال بغرض اإلضرار هبا.23 ويقصد 
بغري مضار: أي غري مضار بلورثة، فإن قصد املضارة هبم أبن أوصى أكثر من 
الثلث أو احتال ليوصي ألحد الورثة، أو قصد من الوصية اإلضرار ببعض الورثة 
كل ذلك ال جيوز شرعا، قال الشاطيب معلقا على اآلايت السابقة: »هذه كلها 

حيل على بلوغ غرض مل يشرع ذلك احلكم ألجله«.24
إن هذا التحّيل من جنس خمادعة هللا تعاىل، وقد أتت النصوص الكثرية على   -4
حترمي ذلك، وإهنا من أفعال املنافقي، قال تعاىل: ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا 
ِبللَِّ َوِبْليـَْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم ِبُْؤِمِنَي، ُيَاِدُعوَن اللََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيَْدُعوَن ِإالَّ 
أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾ )البقرة: ٨-9(، ووجه الداللة: أن اخلداع وهو إظهار 
أمر وإبطان آخر من احملرمات، وهكذا هي احليل، يظهر املرء قصدا مباحا وهو 
يريد به تعطيل أحكام هللا، أو خمالفة مقاصد الشريعة، وهذا ضرب من النفاق 

العملي كما أن األول ضرب من النفاق االعتقادي.25

اثنيا: األدلة من السنة
من  النوع  هذا  وهذا نص يف حترمي  له(.26  واحمللل  احمللل،  )لعن هللا  حديث:   -1
احليل، والصحابة أبطلوا هذا العقد، ومل يعتدوا به. وهو من النصوص الواضحة 
يف حرمة كل تصرف مباح، مل يـَُرد لذاته، بل لتغيري حكم شرعي، وسبق وعلقنا 

على احلديث عند تناولنا ألدلة اعتبار املقاصد الباطنة.
حديث: )من أدخل فرساً بي فرسي - يعين وهو اليُؤَمن أن ُيسبق - فليس   -2
ُيسبق فهو قمار(.27 هذا  أن  أِمن  بي فرسي وقد  بقمار، ومن أدخل فرساً 
منها،  القصد  ولكن  الظاهر،  مباحة يف  وسيلة  استخدام  على  يدل  احلديث 

23ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 1، ص2٨1.

24الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ج 2، ص 3٨2.

25املرجع نفسه، ص ٠3٨

26ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار الفكر،  

د.ط، د.ت(،ج 1، كتاب النكاح، بب احمللل واحمللل له، ح: 4193، ص 622.
ِجْستاين، سنن أيب داود،   27أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج 3، كتاب اجلهاد، بب يف احمللل، ح : 2579، ص 

.3٠
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حتليل حمرم وهو القمار، إذ إن مشاركة الفرس الثالث ال معىن هلا ألنه ال ميكن 
له السبق، فل وجود له حقيقة يف السباق، وإمنا مشاركته صورية ال قيمة هلا.2٨

قوله صلى هللا عليه وسلم: )قاتل هللا اليهود ملا حرم هللا عليهم شحومها مجلوها   -3
مث بعوها فأكلوها(.29 وهذا احلديث من أصرح األدلة يف حرمة التحّيل. ووجه 
الداللة: أن اليهود ملا حرم هللا عليهم الشحوم، قاموا إبذابتها، وحولوها إىل ودك 
وبعوها، حىت يرجوا من كوهنم أكلوها، ويرجوا من كوهنا شحوما، فأصبحت 
ودكا يباع، وليست بشحم يؤكل، ومعلوم أن ما حكمه التحرمي ال يتلف سواء 
أكان جامدا أم مائعا، وبدل الشيء يقوم مقامه، ويسد مسده، فإذا حرم هللا 
املنفعة.3٠ فهذا احلديث يدل على  تلك  االعتياض عن  االنتفاع بشيء حرم 
بطلن احليل اليت يتوصل هبا إىل احملرم، وإنه ال يتغري حكم الشيء تغيري هيئته 

أو تبديل امسه.
عن أنس رضي هللا عنه قال: )أن أب بكر كتب له فريضة الصدقة الىت فرض   -4
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومنها: وال جيمع بي متفرق وال يفرق بي 
جمتمع خشية الصدقة(.31 وهذا من األدلة الصرحية أيضا على حرمة استخدام 
الوسائل املباحة لتغيري احلكم الشرعي وهو هنا اخلروج من أداء فريضة الزكاة 
بواسطة فعل مشروع، أي: تفرقة النصاب أو مجعه، حسب مصلحة املكلف 
بلزكاة، هروب أو تقليل للواجب عليه من الزكاة يف سائمة البهائم، فإن كاان 
اثني لكل واحد منهما أربعي رأساً من الغنم وجيب على كل واحد منها رأس 
مئتان ورأس  للشريكي  يكون  أو  االثني رأس واحدة،  ليصبح على  جيمعاهنا 
الغنم، حيث يكون لكل واحد منها مئة ورأس، وال جيب عليه فيها إال  من 

واحداً.32

2٨ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق، ج 3، ص 122.

ط3،  ابن كثري،  دار  )بريوت:  البخاري،  صحيح  اجلعفي،  البخاري  عبدهللا  أبو  إمساعيل  بن  29حممد 

714٠ه/19٨7م(، كتاب البيوع، بب بيع امليتة واألصنام، ح: 2236، ص 377.
3٠ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق، ج 3، ص 125.

31البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الزكاة، بب ال جيمع بي متفرق وال يفرق بي جمتمع، ح : 

٠145، ص 252.
32أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقلين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حتقيق: 

الشيخ عبد العزيز بن بز وآخرون، )لبنان: داراملعرفة، د.ط، د.ت(، ج12، ص 331.
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اثلثا: االستدالل على التحرمي من إمجاع الصحابة:
هلذا  واستدلوا  احليل،33  حترمي  على  الصحابة  إبمجاع  للحيل  املانعون  واستدل 
اإلمجاع با روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: أنه خطب الناس على منب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: )ال أوتى بحلِّل والحملَّل له إال رمجتهما(. وأقره سائر 
الصحابة على ذلك، وقد أفىت كل من: عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي هللا 
عنه أن املرأة ال حتل بنكاح التحليل، ويظهر جليا أن عامة السلف على منع احليل 

وال شك.34

رابعا: األدلة على التحرمي من املعقول:
واستدل املانعون للحيل بعدة أدلة من املعقول، من أمهها:

إن احليل فيها تغيري للحكم الشرعي مع قيام املقتضى لذلك احلكم، فيكون   -1
رفعا  وجدهتا  احليل  عامة  أتملت  إذا  فإنك  االحتيال،  مع  بحلرام،  قيام  فيها 
للتحرمي أو الوجوب مع قيام املعىن املقتضى للوجوب أو التحرمي، فتصري حراما 
من وجهي: منجهة أن فيها فعل احملرم وترك الواجب. ومن جهة أهنا مع ذلك 
تدليس وخداع وخلبة، ومكر.35 وجيمع إىل ذلك نسبة احليلة إىل الشرع، مع 
منافاة احليلة للشرع، فيكون كمن يسمي السموم دواء، إذ الشرع دواء للنفوس، 

وهذه احليل املسماة أبهنا شرعية أبعد ما يكون عن ذلك.36
إن األحكام الشرعية إمنا شرعت ملصاحل العباد، وهذه املصاحل قائمة هبا، فمىت   -2
كان األمر الشرعي متحققا ظاهرا وبطنا كما أتت به الشريعة، كانت املصلحة 
متحققة. أما إذا اختلف الظاهر عن الباطن، فإن هذه املصاحل اليت أتى التشريع 
ألجلها تنتفي!. وهذا حال املتوسل بحليل ؛ فإنه إمنا يقصد بلقيام بألعمال 
الظاهر، وهذه  تنايف هذا  للتوصل هبا إىل مقاصد أخرى  الظاهر  الشرعية يف 
املقاصد الباطنة هي الباعث على هذه األعمال الظاهرة، واليت تنايف املقاصد 

33 حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: عبد الرمحن الوكيل، )مصر: مكتبة 

ابن تيمية، د.ط، د.ت.(، ج 3، ص 622.
 34الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ج 2، ص 4٨3.

35 ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق، ج 3، ص 252.

36 ابن القيم، إعالم املوقعني، مصدر سابق، ج 3، ص 732 ؛ و ٠42.
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الشرعية حقيقة.37

اثنيا: القول جبواز احليل الفقهية وأدلته
القرآن والسنة،  الفقهية هناك أدلة على جوازها من  احليل اجلائزة أو املخارج 
الفقهية املختلف  وسنذكر أمهها هنا حيث سنوردها مفصلة عند حديثنا عن احليلة 

فيها:
أوال: األدلة من القرآن الكرمي:

قوله تعاىل: ﴿ َوَمْن يـَتَِّق اللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا﴾ )الطلق: 2(، ووجه الداللة: أن   -1
احليل ال ريب أهنا خمارج مما ضاق على الناس، فحي تشتد احلاجة أوالضرورة 

للرجل جيد فيها خمرجاً مما وقع فيه من الضيق.
احليل اليت يف قصة يوسف عليه السلم، قال هللا تعاىل قاصاً قصة يوسف مع   -2
إخوته: ﴿ فـََبَدأَ أِبَْوِعَيِتِهْم قـَْبَل ِوَعاِء َأِخيِه مُثَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه َكَذِلَك 
ُ نـَْرَفُع َدَرَجاٍت  ِكْداَن لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَّ

َمْن َنَشاُء َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾ )يوسف: 67(،
ويف هذه القصة داللة على جواز احليلة يف التوصل إىل املباح واستخراج احلقوق، 
إذا مل ختالف الشريعة أو هتدم أصل من أصول اإلسلم، بل ذكر هللا تعاىل أن ذلك 
لنبيه يوسف عليه السلم قال تعاىل: ﴿َكَذِلَك ِكْداَن  الكيد من تدبري هللا عز وجل 

لُِيوُسَف﴾، فحيل يوسف عليه السلم كلها من جنس املخارج احلسنة.3٨

اثنيا: األدلة من السنة:
استعمل  عليه وسلم،  )إن رسول هللا صلى هللا  وفيه:  اجلنيب،  التمر  حديث   -1
رجًل على خيب فجاءه بتمر جنيب، فقال له: )أكل متر خيب هكذا ؟( قال: 
ال، وهللا اي رسول هللا، إان لنأخذ الصاع من هذا بلصاعي والصاعي بلثلثة، 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال تفعل، بع اجلمع، بلدراهم، مث ابتع 

37الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ج 1، ص٨72، و ج 2، ص .5٨3

 3٨القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج 9، ص 632.
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بلدراهم جنيباً(.39
فهنا دل النيب الصحايب على املخرج الشرعي إذا رغب يف التمر اجليد وكان   
عنده متر رديء أبن يبيع التمر الرديء، مث يستحصل النقود ويشرتي هبا التمر 
اجليد وعلق اخلصاف على هذا احلديث، قال: )فقد أمره رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أن يشرتي التمر بلدراهم وهناه أن يكون التمر وأحدمها أكثر من 
صاحبه، ليخرج بذلك فيما ال حيل إىل ما حيل، فافهموا ما أراد بذلك: اخلروج 

من اإلمث إىل احلق(.4٠
حديث هدية بريرة رضي هللا عنه، فقد أويت النيب صلى هللا عليه وسلم بلحم،   -2

فقيل: إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: )هو هلا صدقة، ولنا هدية(.41
له  بريرة  أهدهتا  فلما  النيب،  أهنا كانت صدقة ممنوعة على  االستدالل:  ووجه   
املباح حول  فالتصرف  أكلها،  له  فجاز  هدية،  إىل كوهنا  من صدقة  حتولت 

حكمها من حمرم يف حق النيب إىل مباح.42
االستدالل حبديث بريرة حي أرادت عائشة رضي هللا عنها، شراءها وعتقها،   -3
أن  لعائشة  النيب  فأشار  الوالء هلم،  بقاء  بشرط  يبيعوها  أن  مالكوها  فاشرتط 
تشرتي، وقال: )اشرتيها فأعتقيها، فإمنا الوالء ملن أعتق(.43 فنصح عائشة إبمتام 
فاملوافقة كانت صورية،  له،  الشرط ألنه ال معىن  البيع والعتق، واملوافقة على 

لبطلن الشرط ابتداء.
ووجه الداللة: أهنا حيلة للتخلص من شرطهم الباطل.

39البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق،  كتاب البيوع، بب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه،ح : 1٠22 ص 

273؛ مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء 
الرتاث العريب، د.ط، د.ت( ج3، كتاب املساقاة، بب بيع الطعام مثل بثل، ح : 3951، ص5121.

4٠أمحد بن عمرو أبو بكر الشيباين اخلصاف،كتاب احليل، )مصر: مكتبة القاهرة، د.ط، 4131 ه(، ص 1٠4.

41البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطلق، بب شفاعة النيب يف  زوج بريرة، ح : 4٨25، ص 

.٠79
42ابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، ج 9، ص٠14.

43البخاري، صحيح البخاري،  مصدر سابق، كتاب املكاتب، بب املكاتب وجنومه كل سنة  جنم، ح : ٠652، 

ص 144.
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اثلثا: األدلة العقلية
إن الناس ليس هلم إال احلكم بلظاهر، وأما املقاصد والنيات فهي موكولة إىل   -1
هللا تعاىل، قال الشافعي: “ولو كان ألحد أن حيكم على خلف الظاهر ما 
كان ذلك ألحد إال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم با أيتيه من الوحي، فإذا 
كان رسول هللا مل يتول أن يقضي إال على الظاهر والباطن أيتيه، وهو يعرف 
من الدالئل بتوفيق هللا إايه ما ال يعرف غريه، فغريه أوىل أال حيكم إال على 

الظاهر”.44
إنه استحلل بطريق مباح، فمىت كانت احليلة والوسيلة جائزة، فيجوز سلوكها   -2

للوصول إىل احللل.45
مناقشة أدلة اجمليزين للحيل 

أوال: مناقشة األدلة من الكتاب:
الرد على كون احليل خمارج من املضايق: واستدالل اجمليزين بقوله تعاىل:﴿ َوَمْن   -1
يـَتَِّق اللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا﴾ )الطلق: 2(، فاحليل خمارج من املضايق والشدائد. 
خمارج  والشدة  الضيق  عند  لعباده  جعل  هللا  أبن  بآلية:  االستدالل  ونوقش   
بلرخص الشرعية، وبألحكام التخفيفية اليت فيها إزالة احلرج عن عباده، وهلذه 
الرخص أسباهبا اليت بينها الشارع، وقد فرق أهل العلم بي الرخصة وبي احليلة، 
وعليه ال يصح القول أن احليل من جنس الرخص الشرعية، فمن سلك مسلكا 
غري شرعي فل يقال عنه أنه سلك خمرجا شرعيا؛ فطالب التخفيف من غري 

طريق الشرع ال خمرج له يف احلقيقة.46
قصة سيدان يوسف عليه السلم نوقشت بثل ما سبق يف قصة سيدان أيوب   -2
عليه السلم، ويضاف عليه أن قصة يوسف عليه السلم لو أتملناها ال جند 
النزاع  الشرع، وهو حمل  يتناقض مع مقاصد  تغيري حكم شرعي  حتيل ألجل 

44اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، األم، حتقيق: د. رفعت فوزي عبد املطلب، مصر: دار الوفاء، ط1، 1٠٠2 

م(، ج ٨، ص 5٨1.
45ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق، ج 3، ص 572.

46الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ج 1، ص ٨73.



أحكام احليل يف التمويل املصريف )دراسة فقهية حتليلية(

276 Volume 14 Nomor 2, September 2020

هنا.47
أما كونه أخذ أخاه بحليلة فإن هللا أذن له بذلك، وأتمل قوله تعاىل: ﴿َكَذِلَك 
لُِيوُسَف﴾، وهذا يدل أيضا على خصوصية األمر بيوسف عليه السلم، فل  ِكْداَن 
يقاس عليه، وذكر أيضا أن احليلة متت بتفاق بي يوسف عليه احليلة اليت فيها خمالفة 
شرع هللا تعاىل،4٨ ومما ينبغي ذكره والتنبه له أن االحتيال مل يكن على حكم شرعي 
السلم وبي أخيه،49 ومما ينبغي ذكره والتنبه له أن االحتيال مل يكن على حكم شرعي 
حمرتم، بل كان على دين امللك، أي على احلكم لدى ملك مصر، وليس االحتيال 
على دين امللك كاالحتيال على شرع هللا تعاىل، فاالستدالل هنا مع الفارق الكبري.5٠

اثنيا: مناقشة األدلة من السنة:
داللة  فيه  ليس  احلديث  أن  عنه:  بلل رضي هللا  استدالهلم حبديث  مناقشة   -1
على احليلة بل هو خمرج لكل من أراد أن يشرتي وال يقع يف الرب، ألن كل من 
البيعتي كان املقصود منهما صحيحا، فإن البيعة األوىل كان كل من املشرتي 
والبائع يريد املال، أو التمر إرادة حقيقية، ويف البيعة الثانية كذلك، فإنه إذا بع 
اجلميع بلدراهم فقد أراد بلبيع ملك الثمن، وهذا مقصود مشروع، فليس هذا 
حيلة يف بيع الربوي جبنسه متفاضل، ألنه حرام. بل توصل إىل حتصيل متلكه.

الرد على استدالهلم بملعاريض: واملعاريض أكثر مايستدل به اجملوزون للحيل،   -2
مع بعد الداللة فيها عن حمل النزاع، ورد عليهم املانعون أبن املعاريض إمنا جتوز 
يف التخلص من الظامل، أو يف اإلصلح بي الناس، أو فيما بي الرجل وزوجه، 
ولكن مل يقل أحد جبواز املعاريض يف إحقاق بطل، أو إبطال حق، أو التهرب 
من أداء احلقوق فهذا مما اتفق على بطلنه، واحليل اليت حمل الدراسة فيها تغيري 
حلكم شرعي، بواسطة مباحة، وهذا يؤدي إىل استحلل حملرم أو تعطيل حلق 

وجب، وهذا غري املعاريض.

47ابن القيم، إعالم املوقعني، مصدر سابق، ج 3، ص ٠72.

4٨حممد رشيد رضا، الراب واملعامالت يف اإلسالم، )مكتبة الثقافة اإلسلمية، ط1، 1٠٠2 م(، ص61.

49ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق، ج 3، ص 212.

5٠حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق حممد امليساوي، البصائر لإلنتاج العلمي، )مصر: دار 

الكتاب املصري، ط1، 199٨ م(، ص 259.
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مناقشة أدلة املانعني للحيل
أوال: املالحظة على أدلة املانعني للحيل:

إن أدلة املانعي واستشهاداهتم من النصوص هي يف صلب موضع اخللف،   -1
أو  السبت،  أصحاب  قصة  فإن  املسألة،  يف  واضح  منها  االستشهاد  ووجه 
الصدقة،  خشية  مجعها  أو  األنعام  تفريق  أو  وبيعه،  للشحم  اليهود  تذويب 
وإدخال اخليل يف السباق؛ كل ما سبق أدلة يف موضع النزاع، وتثبت حرمة هذا 

القسم من احليل الذي يكون القصد منه تغيري احلكم الشرعي.
التناقض ينزه الشرع عنه، وجه عظيم يف  استدالهلم أبن جتويز احليل نوع من   -2

االستشهاد يؤكد حرمة التحّيل.
ومن أتمل يف األدلة العقلية اليت ذكرها املانعون للحيل، ومآالت احليل السيئة   -3

ال يشك يف وجاهة قوهلم ورجحانه.

اثنيا: مناقشة األدلة من السنة:
اللعن خاص بن أيخذ مقابًل  أن  لعن احمللل،  ردوا على االستدالل حبديث   -1
لتحليله، وقالوا: إن تسميته حملل يدل على أنه يقع هبذا النكاح التحليُل هلا 
لزوجها األول، وإال ملا مسي بحمللل، إذ احمللل هو املثبت للحل، فلو كان فاسدا 

ملا مساه النيب صلى هللا عليه وسلم حملل.51

الرتجيح يف حكم احليل الفقهية
أدلة  الفريقي ومناقشتها ظهور حجية  أدلة  املقارنة بي  لقد ظهر من خلل 
املانعي للحيل يف اجلملة، وهذا لكون أدلتهم عند التحرير تصب يف حمل النزاع، أما 
احليلة  النزاع بوضوع  هلا عند حترير  أدلة ال علقة  فهي عامة، وأكثرها  اجمليزين  أدلة 
الفقهية، وإمنا تدل على جواز املخارج الشرعية، وأن املخارج ال يوجد فيها تغيري احلكم 
شرعي. وقد الحظت أن بعض من حبث يف احليلة مل يعط موضوع داللة النصوص على 
وجه النزاع حقه من الدراسة، فاختلط األمر لديه بي األدلة العامة الدالة على جواز 

51كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف ببن اهلمام، شرح فتح القدير، )مصر: مطبعة مصطفى 

البايب احلليب، ط1، ٠197 م(، ج4، ص1٨2. 
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املخارج الشرعية، وبي حمل النزاع ؛ وهو احليلة الفقهية اليت فيها إرادة تغيري للحكم 
االستشهاد  لوجه  حتليل كاف  دون  اجلواز  لرتجيح  فمال  مباحة،  بواسطة  الشرعي 

وحجيته يف تلك األدلة.52
مث فالذي أرجحه: منع احليل الفقهية، ملا سبق ذكره من األدلة الشرعية، واألدلة 
العقلية، ونظرا إىل ماتؤول إليه هذه احليل من إبطال للمقاصد الشرعية وخرمها، كما 
أعلم  احليل يف اجلملة، وهللا  للقول بنع  الشاطيب،53 ويف كل هذا كفاية  اإلمام  قال 

بلصواب.

احليل الواقعية يف صيغة التمويل لدى املصارف اإلسالمية
ركز هذا البحث ببيان عن احليل الفقهية اليت وقعت يف التمويل املصريف بصيغة 

بيع املراحبة لآلمر بلشراء وصيغة التورق املنظم كما جري يف املصارف اإلسلمية.

الفرع األول: احليل يف التمويل بصيغة بيع املراحبة لآلمر ابلشراء
أوال: املراد بعقد املراحبة لآلمر ابلشراء الذي جتريه املصارف اإلسالمية:

املراد بملراحبة لآلمر بلشراء: »أن يطلب املشرتي من املرابح - فردا كان أو 
ربح  بثمنها وزايدة  يشرتيها  أن  على  أوصافها  معينة، وحيدد  مؤسسة - شراء سلعة 

معلوم«.54
إليه  فيلتمس  اإلسلمي  املصرف  إىل  أحد  يلجأ  »أن  حبالة:  أيضا  وحددت 
شراء سلعة ما، حيدد له مواصفاهتا ومثنها ومصدرها، مث يعده بشرائها منه مراحبة على 
تكلفتها عندما يشرتيها املصرف«.55 فهي تتضمن عقد بيع مراحبة صريح، يتم عقب 
شراء املصرف للسلعة، بناء على ربح مسمى على رأس مال معلوم، وتتضمن هذه 

52صاحل إمساعيل بوبشيش، احليل الفقهية ضوابطها وتطبيقاهتا على األحوال الشخصية، )السعودية: مكتية الرشد، 

ط1، 2٠٠5 م(، ص 113.
53الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ج 2، ص 2٠1.

54عطية فياض، التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة يف ضوء الفقه اإلسالمي، )مصر: دار النشر للجامعات، ط1، 

1999 م(، ص 64.
55عبد العظيم أبو زيد، بيع املراحبة وتطبيقاته املعاصرة يف املصارف اإلسالمية، )سوراي: دار الفكر، ط1، 2٠٠4 

م(، ص 95.
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للسلعة، وميكن تسميتها  العقد وقبل شراء املصرف  قبل إجراء  اتفاقا سابقا  املعاملة 
برحلة الوعد، وقد يقرتن هذا الوعد بضماانت لدى بعض املصارف، كالوعد امللزم، 
مث أتيت مرحلة العقد بعد شراء املصرف للسلعة، فاملراحبة لآلمر بلشراء متر برحلتي، 
مها؛ مرحلة الوعد، ومرحلة العقد.56 وقد يطلق عليه عقد املراحبة املركب، ألنه يضاف 

له عقود أخرى أو شروط.

املصارف  لدى  املراحبة  وعقد  البسيط  الفقهي  املراحبة  عقد  بني  الفرق  اثنيا: 
اإلسالمية:

الذي جتريه املصارف،  املراحبة  البسيطة، وعقد  املراحبة  هناك فروق رئيسة بي 
وأمهها:

والعميل،  املصرف  ؛  الطرفي  بي  املواعدة  أو  الوعد  املصرفية  املراحبة  يسبق   -1
والغالب أهنا تكون ملزمة يف عقود املصارف، وهذا األمر مل يكن موجودا يف 

املراحبة البسيطة، وهذا جوهر الفرق يف احلقيقة.
يف عقد املراحبة البسيطة الغالب وجود السلعة ابتداء لدى البائع، أما يف املراحبة   -2

املصرفية فالغالب أن املصرف الميلك السلعة عند إنشاء الوعد بلشراء.
الغالب يف املراحبة املصرفية أن يكون الشراء بألقساط املؤجلة، أما يف املراحبة   -3

البسيطة فاحتمال الشراء بلعاجل وارد بنفس احتمال اآلجل.
حتصل املراحبة البسيطة يف كل السلع، أما يف املراحبة املصرفية فغالبا ما تكون   -4
يف السلع اليت أيمن املصرف من تلفها، لذا يتجنب املصرف عقود املراحبة يف 

األطعمة أواحليواانت.57

اثلثا: حكم الوعد امللزم يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، وعالقته ابحليل:
ال ميكن فهم حقيقة هذه الصيغة إال بتفكيكها إىل العقود اليت ركبت منها، 

ألهنا صيغة مركبة من عدة عقود، فالنظر فيها يدور على عدة مفردات:
عقد املراحبة لآلمر بلشراء ذاته، جمردا من الوعد امللزم، وقد اتفق لدى مجهور  أ. 

56املرجع نفسه. ص 95.

57عبد العظيم أبوزيد، بيع املراحبة وتطبيقاته املعاصرة، مرجع سابق، ص 9٠.
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العلماء على جوازه عدا املالكية.
دراسة مدى شرعية صيغة الوعد امللزم ألنه اإلضافة اليت ألجلها تغريت صورة  ب. 

العقد؟
لو فرضنا شرعية الوعد امللزم فهل العقد املركب املسمى بملراحبة لآلمر بلشراء  ج. 

مع الوعد امللزم يوجد فيه حيلة، وماحكمها ؟

أقوال الفقهاء يف حكم الوعد امللزم: )آ( 
وقع اخللف بي الفقهاء املعاصرين يف جواز الوعد امللزم، وسنذكر طرفا من 
أدلتهم، لكنها كلها تصب يف موضوع واحد ؛ مدى وجود حيلة للتعامل بلرب يف 

هذه الصيغة ؟

أدلة القائلني جبواز الوعد امللزم: )ب( 
استدلوا بعموم اآلايت واألحاديث الواردة يف الوعد والعهد، ومن   -1
ذلك: قوله تعاىل:﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلوَن، 
َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّ َأْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلوَن﴾ )الصف: 3-2(. 
وقوله تعاىل: ﴿ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن﴾ )املؤمنون: 
٨(. واستدلوا من السنة حبديث: )آية املنافق ثلث: إذا حدث 
يف  والشاهد  خان(،5٨  اؤمتن  وإذا  أخلف،  وعد  وإذا  كذب، 

احلديث: وإذا وعد أخلف. 
اليت بي  الوعود  أنه لوال مبدأ اإللزام يف  املعقول:  واستدلوا من   -2
املسلمي وإال ملا كان هلا قيمة ابتداء، والوعد يف البيوع مثله مثل 

أي وعد آخر.59
أدلة املانعي للوعد امللزم:  )3(

5٨البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق ، كتاب اإلميان، بب علمة املنافق، ح:33، ص 24.

القرضاوي، بيع املراحبة لآلمر ابلشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية، )مصر: مكتبة وهبة، ط2، 7  59يوسف 

19٨9م(، ص 56؛ وأمحد سامل ملحم، بيع املراحبة وتطبيقاهتا يف املصارف اإلسالمية، )األردن: مكتبة الرسالة احلديثة، 
ط 1، 9٨91 م(، ص 163.



أمحد مقربني، إمام كمال الدين، الناس مشس رزال فهم

281Volume 14 Nomor 2, September 2020

استدلوا على منعهم هلذه الصيغة أبن حقيقتها حيلة على الرب،   -1
أو أهنا ذريعة للتوصل إىل الرب، فجوهر االستدالل لديهم؛ خشية 
املالكية  العلة منع  الرب، وألجل هذه  املعاملة إىل  التوصل هبذه 
الصيغة البسيطة لآلمر بلشراء ابتداء،6٠ وكل األدلة اليت سبق 
املانعون، وتدور على  الفقهية يستدل هبا  احليل  ذكرها يف منع 

خشية التوسل أو التحيل هبذه املعاملة على الرب.
وعد  جمرد  وليس  بيع،  عقد  صار كأنه  الوعد  هبذا  اإللزام  إن   -2
متاثل  امللزم  الوعد  على  املرتتبة  اآلاثر  أن  ذلك  ودليل  بلشراء، 
وتساوي آاثر عقد البيع، فيدخل عقد املراحبة بلوعد امللزم يف 

حكم بيع ما ال ميلك، وهو من البيوع املنهي عنها.61

رابعا: مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة اجمليزين للوعد امللزم:  -1

وهي  بلوعد،  الوفاء  وجوب  يف  الواردة  النصوص  بعموم  اجمليزون  استدل  قد   
ليست من األدلة املباشرة يف املسألة كما هو ظاهر، وإال ملا وقع اخللف ابتداء، 
واستدلوا بنقول عن بعض الفقهاء وهي ليست هي من األدلة الشرعية القاطعة 
كما هو معروف، بل إمنا أهم استدالالهتم يف صلب املوضوع، وهو أمهية اإللزام 
يف استقرار املعاملت بي الناس، وإال فقد ميتنع املصرف خلوفه من النكول، 

وهذا من أوجه أدلتهم يف املسألة.
مناقشة أدلة املانعي:  -2

إن استدالهلم يدور على أمرين: منع التحيل، وسد الذرائع، واملصطلحان يف   
هذا املوضع حيملن املعىن نفسه، إذ اجلامع بينهما النظر ملآل التصرف ومنع 
هذا العقد ألجل ما يؤول إليه، فلم يوضح عن حقيقة وجود التحيل يف هذا 

العقد وبيان عن حكمها يف نظر الشريعة.

6٠أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالب القرطيب، الكايف، )بريوت: دارالكتب العلمية، ط1، 14٠7ه(، ص 325.

ط1،  والواثئق،  والرتاث  املخطوطات  مركز  منشورات  )الكويت:  ابملراحبة،  التمويل  صيغ  الربيعة،  حممد  61سعود 

2٠٠٠ م(، ص 36؛ ورفيق املصري، حبوث يف املصارف اإلسالمية، )دمشق: دار املكتيب، ط1، 1٠٠2م(، ص٠62.
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خامسا: حقيقة وجود التحيل يف املراحبة بشرط الوعد امللزم:
لو نظران يف صيغة املراحبة مع الوعد امللزم، جند من قرائن إرادة التحيل الفقهي 

ما أييت:
القرينة األوىل من قرائن التحيل: اجلمع بي عقدين وفيهما بيع أجل، فإن صيغة 
هذا العقد جتمع بي عقدين يف معاملة واحدة، فالعقد األول هو البيع وأدخل عليه الوعد 
بلشراء امللزم، يعين وجود بيع أبجل يف املعاملة يكون مآل التصرف ترتب دين آجل على 
اآلمر بلشراء لصاحل املصرف. وهذا اجلمع بي العقدين قرينة على التحيل سواء أمسينا 
موضوع اإللزام عقدا أم شرطا يف العقد فل فرق، إذ العبة أبثر هذه اإلضافة اليت يرتتب 
عليها إلزام اآلمر بلشراء إبمتام العقد أو ترتب اجلزاءات عليه إذا نكل يف وعده، فالصيغة 
بل شك يوجد هبا حيل فقهية، وال يستطيع أحد أن ينفي وجود شبهة التحيل، ومن يرى 

أنه مينع اإللزام سدا لذريعة الرب أو منعا للتحيل فله وجه حق يف ذلك وال شك.
املبايعات  فهل  القرائن.  أهم  وهي  العقد:  يف  الصورية  وجود  الثانية:  القرينة 
اليت تتم من املصرف للعملء بيوع حقيقية أم صورية؟ وإلثبات ذلك ندرس العقد من 

جهتي؛
اجلهة األوىل: حقيقة البيوع اليت تتم بي املصرف والعميل؟ فالذي يبطل شبهة   -
التحيل على الرب هو: أن يكون عقد البيع الذي مت بي املصرف والبائع األول 
للسلعة حقيقيا، فإن كان البيع خاليا من حيازة املصرف للسلعة، أي احليازة 
اليت جتعله ضامنا للسلعة، فإنه يكون بيعا صوراي، وهو حيلة على الرب، وما 

الوعد امللزم والسلعة اليت يف املنتصف إال وسائل للتحيل على الفائدة الربوية.
واجلهة الثانية للكشف عن وجود الصورية يف املعاملة: النظر إىل ما دخل يف   -
اليد وماخرج منها، وتقوم القاعدة على مبدأ النظر يف طريف املعاملة دون ما يتم 

يف أثنائها، ويعمل هبا يف مثل هذه البيوع اآلجلة.
وهذه القاعدة معيار وميزان هام يف دراسة مثل هذه العقود املركبة، ولو طبقنا 
هذه القاعدة على املراحبة املصرفية بشرط الوعد امللزم جند: أحد أطراف املعاملة خرج 
من يده مال وسيعود إليه أبكثر من ذلك، فكأنه قرض بفائدة! فما سبق من قرائن 

يكفي يف إثبات وجود احليلة يف هذه الصيغة.



أمحد مقربني، إمام كمال الدين، الناس مشس رزال فهم

283Volume 14 Nomor 2, September 2020

سادسا: التفصيل يف حكم هذه الصيغة:
احلالة اليت ال جيوز فيها الوعد امللزم:  )1(

األصل عدم جواز استخدام صيغة الوعد امللزم يف عقد املراحبة لآلمر بلشراء مىت كانت   
السلعة من السلع العادية اليت ميكن للمصرف إعادة بيعها بسهولة كالسيارات، وهذا 

لعدة اعتبارات متعلقة بتصور واقع هذه الصيغة واليت هلا أثر يف احلكم عليها، وهي:
إن األصل والعادة أن العميل يستكمل إجراءات الشراء، فقد دلت اإلحصائيات   -1
على أن األصل يف عمليات املراحبة استكمال العميل للعقد، وشراؤه ملا طلبه 
من املصرف، أي أن العميل ال ينكل وال يرتاجع، ألنه ما أتى طالبا السلعة 
إال حلاجته إايها، ولثبوت ذلك بلتجربة فإن عددا ال أبس به من املصارف 
اإلسلمية التلزم العميل بصيغة الوعد امللزم،62 وال زالت تلك املصارف حتقق 
أربحا من عمليات املراحبة لآلمر بلشراء، خصوصا وأن املصرف قد درس 
جدية العميل، ودرس كذلك قيمة السلعة اليت طلبها العميل، ورأى أن قيمتها 
مساوية ملثيلهتا، وإال فإنه يرفض ابتداء إن شك يف القيمة. وعليه فإن التعذر 

أبمهية اإللزام ألجل النكول والرتاجع ليس ببر له يف احلقيقة.
يستطيع املصرف طلب اخليار من بئع السلعة األصلي للمدة اليت متكنه   -2
من حتديد جدية العميل يف إمتام البيع من عدمه، أاي كانت هذه املدة 
ثلثة أايم فأكثر، فإن ثبت عدم اجلدية أعاد املصرف السلعة هبذا اخليار 
دون أي خسائر، وهذا أيضا يقطع اخلوف من نكول العميل، إلمكانية 
اشرتاط املصرف اخليار، واملصرف بقوته الشرائية يستطيع احلصول على 

امتيازات من البائعي للسلع، ومن بينها اخليار.
غالبية السلع اليت يطلبها العملء يف عقود املراحبة هي من السلع املتداولة   -3
بي الناس: كالسيارات أو العقارات، وهي سلع يستطيع املصرف إعادة 
بيعها لغري هذا العميل. لذا فاخلوف من الرتاجع ال يرتتب عليه خسارة 
للمصرف، إلمكانية بيع السلعة لغريهذا العميل، خصوصا وأن املصرف 

62عبد الرمحن بن حامد احلامد، جتربة البنوك التجارية السعودية يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، )السعودية: دار 

بلنسية، ط1، 2٠٠3 م(، ص2٠3.
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بعلقاته بملوردين يستحصل على أسعار خاصة من البائعي، مما يتيح 
له إعادة بيع السلعة بسهولة.

فبناء على كل ما سبق ال يوجد مبر وضرورة تقتضي هذا اإللزام، فخروجا من شبهة 
التحيل على الرب ينبغي ترك صيغة الوعد امللزم يف هذه احلالة. أما دعوى وجود املخاطرة 
احملتملة إذا نُزع الوعد امللزم: فإن حتمل املصرف لنسبة خماطرة بسيطة مقابل اخلروج من الشبهة 
الشرعية أمر من مقتضيات التجارة! فإن هذه املخاطرة احملسوبة واملدروسة متوافقة مع روح 
الشريعة اليت ما هنت عن الرب وأمرت بلتجارة إال لتحقق هذا املعىن يف البيع ولكنه ينتفي مع 

وجود الرب. وعلى ما سبق فالراجح أن هذه الصيغة من احليل املمنوعة.

)ب(  احلالة اليت يسوغ للمصرف التعامل ابلوعد امللزم: 
عندما يكون عقد املراحبة على سلع ال تقصد عادة، وإمنا تطلب اندرا، ومن 
فئة حمددة، أو قد تصنع حسب طلب العميل، أي ستصنع للمصرف مث سيعيد بيعها 

للعميل، وهذا مثل أجهزة ومعدات املصانع الكبرية، أو األجهزة الطبية غالية الثمن.
التعامل  استمرار  وهي  امللزم:  للوعد  اجمليزون  ذكرها  اليت  العلة  على  وبناء 
خدمات  تقدمي  عن  املصارف  توقف  يشى  حيث  املصارف،  لدى  الصيغة  هبذه 
املرتتبة  العميل، وعليه: جند أن املصاحل  السلع لوجود خماطر نكول  املراحبة يف هذه 
املراحبة يف  املراحبة مع وعد ملزم تكفل استمرار تقدمي خدمة  على استخدام صيغة 
شرعية  مصلحة  وجود  حتقق  وبعد  معتبة.  شرعية  مصلحة  هذا  ويف  احلالة،  هذه 
نعرض الصيغة اليت أثبتنا اشتماهلا على حيلة فقهية على معايري جواز احليلة املعتبة 

مقاصداي، للحكم على هذه احلالة.

الفرع الثاين: احليل يف التمويل بصيغة التورق املنظم
أوال: املراد ابلتورق املنظم أو املصريف:

والتورق لدى الفقهاء: أن يشرتي السلعة بألجل، ويعيد بيعها يف السوق أبقل 
مما اشرتاها به غالبا، طلبا للورق أي النقد.63 وهذا كأن يشرتيها أبلف لكوهنا مؤجلة، 

63منصور بن يونس بن إدريس البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، )بريوت: دار الفكر، د.ط، 14٠2ه(، 

ج 3، ص 1٨6.
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مث يبيعها يف السوق بتسعمئة، ومسيت املعاملة بلتورق ألن الغرض منها احلصول على 
الورق أي النقود.64 فأما سبب وصفه بملنظم يعين، كون اإلجراءات املتبعة تقتضي 
حصول النقد للعميل يف هناية العملية وال ريب، إذ تتم خبطوات متتالية منظمة يقوم هبا 

املصرف بلنيابة أو الوكالة عن العميل للحصول على النقد له.65
سلعة   بيع  ترتيب  فيه  يتم  منطي  بعمل  املصرف  قيام   « أبنه:  أيضا  وعرف 
-ليست من الذهب أو الفضة-  من أسواق السلع العاملية أو غريها، على املستورق 
بثمن آجل، على أن يلتزم املصرف إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة  أبن 

ينوب عنه يف بيعها على مشرت آخر بثمن حاضر، وتسليم مثنها للمستورق«.66
القيام  املصرف  فيها  يتوىل  اإلسلمية  املصارف  به  تقوم  الذي  املنظم  فالتورق 
بتوفري سلعة بناء على طلب العميل، أو قد يقرتحها املصرف على العميل، مث يتوىل 
بيعها كوكيل عن العميل، مث حيول قيمتها حلساب العميل، كل هذا يتم بواسطة توقيع 
أوراق طلب الشراء بملراحبة، وأوراق توكيل للمصرف بلبيع. ويظهر يف صورة التورق 
املنظم أن العميل ال حيوز شيئا وال يرى السلعة، بل يف الغالب ال يدري ما هي على 
وجه الدقة، فإن كانت من املعادن ال يدري أي املعادن هي.67 أما تسميته بلتورق 
املصريف فتميزا له عن  التورق العادي، وألن املصارف هي اليت تقوم بتنفيذ هذه الصيغة.

اثنيا: حقيقة وجود احليل احملرمة يف التورق املنظم وحكمها:
أقوال الفقهاء يف التورق املصريف: )أ( 

املراحبة مع  بيع  الفقهاء يف  قريب من خلف  املصريف  التورق  إن اخللف يف 
بعتباره خمرجا  وذلك  املنظم،  التورق  املعاصرين  الفقهاء  من  فريق  جييز  امللزم.  الوعد 
شرعيا للتخلص من الرب، ويرون أنه حيقق فوائد اقتصادية، وفيه تيسري على املسلمي 

64ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مصدر سابق، ج 29، ص 5٠٠.

65سامي السويلم، التورق والتورق املنظم، أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي، )مكة املكرمة: رابطة 

العامل اإلسلمي، د.ط، د.ت(، ج 2، ص 6٠2.
66جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد 2٠، )مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي(، ص 414.

67حممد تقي العثماين، أحكام التورق وتطبيقاته املصرفية، أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي، 

)مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي، د. ط، د. ت(، ج 2، ص 3٨٨.
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بخرج شرعي،6٨ والفقهاء املانعون لصيغة التورق املنظم يرون أهنا حيلة حمرمة للتحيل 
على الرب. فهل التورق خمرج شرعي أم حيلة ممنوعة على الرب؟ هذا ما سنتناوله بلبحث 

بعد إثبات وجود احليلة يف الصيغة.

حقيقة وجود احليلة يف التورق املنظم: )ب( 
إن القرائن اليت توجد يف صيغة التورق املصريف، فيما يلي:

قرينة ضم عدة عقود لرتكيب هذه الصيغة مع وجود بيع األجل يف الصيغة. فقد   -1
مت مجع عقد بيع املراحبة األول إىل عقد الشراء للسلعة من قبل املصرف، ومعه 
عقد وكالة من العميل للمصرف بلشراء والبيع نيابة عنه، والبيع يكون بألجل 

من قبل املصرف للعميل، فتكون هذه الصيغة فيها قرائن إرادة التحيل.
وجود الصورية يف املعاملة، وهي القرينة الثانية واألهم يف إثبات التحيل، والصورية   -2

فاقعة يف هذه الصيغة، ومن دالئلها:
إن املصرف وكيل يف الشراء عن العميل، ووكيل يف إعادة البيع، مث يسلم  أ. 
النقد للعميل، ويسدد العميل له املبلغ مع الفائدة، علما أبن هذا الوكيل  
بعدما متلكها من  العميل  السلعة إىل هذا  أي املصرف  هو من بع 

الشراء األول.
ومن الدالئل على الصورية: عدم اهتمام املتعاقدين بلسلعة الوسيطة يف  ب. 
العقد، فالعميل طالب التورق ال يدري ما هي السلعة اليت اشرتاها، وال 
يُعىن بوزهنا وال نوعها، وال حيازهتا وال قبضها، فكلما قلت عناية العميل 
بلسلعة دل هذا على صورية البيع هنا، وكلما زاد حرصه دل على وجود 

تورق صحيح.69
ومن الدالئل أيضا: أن احلديث يف التورق املنظم ليس عن السلع بل  ج. 
عن النقد، فل يوجد ذكر للسلع، فإن قصد متلك السلعة غري موجود 

الفقهي، )مكة  القري، التورق كما جتريه املصارف، أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع  العلي  6٨حممد 

املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي، د.ط، د.ت(، ج 2، ص 64٨.
69عبدهللا بن حممد السعيدي، التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة 

للمجمع الفقهي، )مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي، د.ط، د. ت(، ج 2، ص 536.
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لدى العميل، وهذا األمر قد ال يكون مشكلة بفرده، فل مانع من أن 
يشرتي ليعيد بيع السلعة، لكن احملذور يكمن يف صورية التملك، وهذا 

واضح من أمرين:
األمر األول: أن املصرف هو الذي يقوم جبميع عمليات البيع وإعادة   

البيع، مع كون املصرف طرفا يف هذا التمويل.
األمر الثاين: أن العميل ال يدري عن السلعة شيئا؛ فلم يقبض السلعة ومل   
يقم ببيعها، وال يدري بواقع هذه البيوع، أو أهنا متت أو مل تتم يف واقع 

األمر.
ومن دالئل الصورية: حتقق قاعدة اعتبار ما دخل يف اليد وما خرج منها  د. 
الدالة على القصد من املعاملة، ويظهر هنا أن املراد املال، فطرفا املعاملة 
للمصرف وال شيء عنده، مث يرج وقد  فالعميل يدخل   ! مال فقط 
استلم مئة ألف درهم مثل، وعليه دين مئة وعشرون ألف درهم، وهذه 
قرينة على إرادة التحيل بواسطة هذه الصيغة، ويبقى أن حتديد حكم 

هذه احليلة.
للسلعة وال  العميل  لفظ متلك  الغالب تذكر  العقود يف  أن  ومما يؤكد ماسبق 
تذكر قبضه هلا، ألن من املتعارف عليه أنه ال يوجد قبض للسلعة يف التورق املنظم.7٠

اثلثا: حكم احليل التورق املصريف
فإنه لتحديد حكم التورق املصريف ال بد من حتديد نوع وساطة املصرف يف 
املعاملة والذي يظهر جليا أن املصرف يف التورق املصريف وسيط مايل، وهذا لكونه 
ضمن استكمال البيع ؛ ألنه وكيل بلقبض والبيع، وانتفى عنه احتمال اخلسارة أيضا، 

ألنه كوكيل عن العميل ضمن إعادة البيع سلفا.
فهل نستطيع أن نقول إن املصرف هنا وسيط جتاري؟ إن صيغ البيع موجودة 
يف املعاملة صوراي، أما يف احلقيقة فل يوجد أي بيع شرعي بي املصرف والعميل، ألن 

7٠الصديق حممد األمي الضرير، حكم التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، أعمال وحبوث الدورة السابعة 

عشرة للمجمع الفقهي، )مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي، د.ط، د.ت(، ج 2، ص 4٠4.
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الصيغة قائمة ومركبة حبيث تسري خطواهتا بشكل ال يسمح بخلطأ الذي يرتتب عليه 
احتمال عدم  للسلعة وال خسارة يف  تلحق بملصرف، حيث ال ضمان  أي خماطرة 
البيع، فأين هذا من البيع؟! فهذه الصيغة يف التمويل صورة قريبة جدا للعينة احملرمة وال 
شك، لكن بدل الوسيط الذي كان رجل ما، صار الوسيط هنا مصارف أو بورصات 

للمعادن.71
أما املعاملت اليت تتوسطها: فإن السلعة لغو، ألن املصرف يشرتيها من طرف 
تستقر  ال  فالسلعة  العميل،  عن  نيابة  رابع  لطرف  بيعها  يعيد  مث  للعميل،  يبيعها  مث 
وليست مطلوبة، فاهلدف التخلص منها أثناء املعاملت اليت تتم بي طريف هذه املعاملة 
واحملصلة املطلوبة ترتب الدين على العميل،72 وما سبق يكفي يف احلكم على وجود 

احليل املمنوعة يف التورق املنظم.
بناء على ما سبق؛ فإن التورق املصريف حيلة حمرمة على الرب، وكوهنا حيلة حمرمة 
ألمرين؛ األمر األول: أن مآل املعاملة هو القرض بفائدة وال شك، إذ ال يتصور أن 
املصرف سيخسر شيئا من عملية البيع والشراء تلك، وحقيقة تصرفه أنه وسيط مايل. 

واألمر الثاين: صورية العقود اليت تتم، فالسلعة لغو وال قيمة هلا يف حقيقة األمر.

رابعا: مقرتحات لتصحيح التورق املصريف:
اإلسلمية كسبت  املصرفية  وأن  النقدي،  للتمويل  احلاجة  يف  أحد  ينازع  ال 
إجياد صيغ متويل  املصريف، وحرصا على مصلحة  التورق  العملء بصيغة  العديد من 
شرعية تليب احتياجات املسلمي، هناك أمورا قد تساهم يف تصحيح مسار معاملت 
التورق يف املصارف اإلسلمية، أن هناك فرق بي تصحيح صيغة التورق وكون الصيغة 

ضعيفة يف حتقيقها للمقاصد الشرعية يف املال، فهذا شيء وذاك شيء آخر.
املشكلت اجلوهرية يف عقد التورق املصريف:

قبل ذكر مقرتحات لتصحيح التورق املصريف، ال بد من ذكر املشكلت اجلوهرية 
اليت تتعلق برتكيبة هذه الصيغة، وأمهها:

71جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، مرجع سابق، ص 414.

72املرجع نفسه، ص6٠9.
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إن أحد املشكلت الواضحة يف التورق املصريف أنه عقد مركب من عدة أمور،   .1
مبنية على أقوال خمتارة من كلم الفقهاء يف كل مسألة حىت تستقيم املعاملة 
شرعا، ومن بينها األقوال الضعيفة واملرجوحة، وهو ما يشعر ابتداء بضعف بنية 

وتركيب الصيغة من اجلانب الفقهي.
ال بد من مراعاة وملحظة أن قيام املصرف بكل املعاملت وكالة عن العميل   .2
ال يستقيم معها تورق صحيح، خصوصا قيام املصرف بلشراء وإعادة البيع نيابة 

عن العميل، وتكون بذلك الصيغة أقرب إىل الصورية.

ضوابط لتصحيح عقد التورق:
حيتاج التورق املصريف إىل مراعاة صحة العقود اليت يتكون منها، واالعتناء باهية 
العقد وليس فقط صورته، حىت أن بعض الباحثي يرى تغيري مسماه من التورق املصريف 
احلقيقة بلتورق  له يف  املنظم”، ألن ما جيري اآلن ال علقة  املصريف  إىل “التمويل 
الفقهي،73 ومما يقرتح لتصحيح هذه الصيغة واخلروج هبا من شبهة احليلة املمنوعة ما 

أييت:
أن يتملك املصرف السلعة ويقبضها أوال، أي التأكد من كون السلعة مملوكة   .1

للمصرف قبل بيعها للعميل.
احليازة الصحيحة للسلعة من قبل العميل  املشرتي  بعد الشراء من املصرف،   .2

وقبل إعادة بيعها من قبله.
ال بد من أن يقوم املشرتي بلبيع بنفسه، أو عن طريق طرف آخر ال علقة   .3
له بملصرف، وهذا للخروج من شبهة التحيل على العينة،أي ال بد أن يرج 
أهم  فمن  املتورق.  العميل  عن  نيابة  السلعة  بيع  إعادة  مهمة  من  املصرف 

احملذورات توكيل العميل للمصرف يف إهناء العقود نيابة عنه .
يضاف ملا سبق أن ال يكون املشرتي الثاين واجهة أخرى للبائع األول – أي   .4

املصرف - أو وسيطا له للخروج من شبهة التواطؤ على التحيل.
فإننا هبذه اإلجراءات نكون قد خرجنا من التحيل وشبهته، ويكون تورقا جائزا، 

73السعيدي، التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، مرجع سابق، ج 2، ص 53٨.
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ويصدق عليه أنه خمرج شرعي للحصول على متويل نقدي مثل عقد املراحبة اجلائزة. 
إن من أهم ما أخرج املعاملة من كوهنا تورقا إىل شبهة القرض بفائدة، احلديث عن 
احلصول على النقد والسيولة دائما، والتغافل عن السلعة، حىت ال يكاد يوجد ذكر 
للسلعة. وبتطبيق ما سبق نعود للحديث عن السلعة ألنه بقبض العميل هلا سيحرص 
على صحة الشراء، ألنه سيعيد بيعها على مسؤوليته، وهبذا تعود معاملة بيع صحيح 

وتورق شرعي مشاهبة لعقد املراحبة املصريف اجلائز بضوابطه.74

حسن اختيار السلعة للتورق:
إن أحد أهم احللول لتصحيح صيغة التورق يكمن يف اختيار السلعة املناسبة 
البيع من  التورق، فعندما تكون السلعة سهلة احليازة، وسهلة  للعميل إلجراء عملية 
قبل املشرتي، ومأمون جانبها من حيث التلف، وال يوجد تكاليف إضافية يف النقل 
والتخزين؛ فإننا خنرج من تبعات توكيل املصرف يف احليازة والبيع، وخنرج من الثغرات 
الفقهية يف القبض للسلعة وحيازهتا. ومن احللول املقرتحة يف السلع اليت تصلح للتورق: 
التورق بشراء األسهم من أسواق األسهم أو البورصات، فالتورق الذي تقوم به بعض 
املصارف حاليا ويدور على بيع أسهم للعميل يف سوق األسهم حسب اختياره من 
أسهم الشركات املدرجة يف البورصة يعد من أفضل صور التورق، وعليه اقتصرت بعض 
املصارف يف عملية التورق على بيع األسهم فقط خروجا من الشبهات اليت تعرتض 
تنقل إىل حمفظته  العميل أبن  قبل  السلع، واألسهم ميكن حيازهتا من  ببقية  التعامل 
املصرفية اخلاصة بألسهم، مث يتصرف هو فيها بلبيع أو االبقاء بكل سهولة، وهو 
بذلك خرج من احلاجة للمصرف يف التوكيل بلبيع، أو عدم احليازة الشرعية للسلعة 

املشرتاة، وميكن أن يقاس على األسهم أي سلعة تتوفر فيها هااتن امليزاتن.75

اخلامتة ونتائج البحث
تبي لنا من خلل هذا البحث أن احليل املتفق على جوازها أو ما ميكن تسميته 
خمارج فقهية: هي اليت ال يقصد هبا تغيري للحكم الشرعي، وإمنا هي خمارج من املآزق 
اليت ال يوجد فيها نص، وتنفع يف التحوط حلفظ احلقوق وضبط العقود واالتفاقات، 

74 الصديق حممد األمي الضرير، حكم التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، مرجع سابق، ج2، ص417.

75القري، التورق كما جتريه املصارف، مرجع سابق، ج2، ص64٨.
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اليت مقصدها شرعي لكن وسيلتها حمرمة  فأما احليل  فيها والنقض هلا.  املكره  ومنع 
بعيدة عن مفهوم احليل الفقهية، وأقرب إىل مسألة الظفر بحلق وفقه استيفاء احلقوق، 
فحقيقة احليلة الفقهية املشهورة عند الفقهاء هي: ما كان فيها تغيري للحكم الشرعي 
بوسيلة مباحة، وهي مدار البحث والنقاش، وعليها تبىن جل مسائل احليل اخللفية، 
فالراجح يف حكمها املنع يف اجلملة للنصوص الواردة، ولتناقضها مع املقاصد الشرعية.

أن احليل الفقهية قد وقعت يف صيغ التمويل املصريف بصيغة بيع املراحبة لآلمر 
بلشراء مع إضافة الوعد امللزم يف هذا العقد، فيحيلها إىل حيلة ممنوعة، إال يف حاالت 
مستثنأة. صيغة املراحبة مع الوعد امللزم، جند من قرائن إرادة التحيل الفقهي، هي اجلمع 
بي عقدين مها عقد البيع مث أدخل عليه الوعد بلشراء امللزم، فالصيغة بل شك يوجد 
هبا حيل فقهية، مث وجود الصورية يف العقد؛ يعين هل البيع حقيقية أو صورية، فإن كان 
البيع خاليا من حيازة املصرف للسلعة، فإنه يكون بيعا صوراي، وهو حيلة على الرب، 
وما الوعد امللزم والسلعة اليت يف املنتصف إال وسائل للتحيل على الفائدة الربوية. وأما 
احلالة االستثنائية اليت جتيز يف املراحبة مع الوعد امللزم هو عندما يكون عقد املراحبة على 
سلع ال تقصد عادة، وإمنا تطلب اندرا، ومن فئة حمددة، حيث يشى توقف املصارف 
عن تقدمي خدمات املراحبة يف هذه السلع لوجود خماطر نكول العميل، فبوجد الوعد 

امللزم ترتتب فيه املصلحة الشرعية املعتبة.
الذي تقوم به املصارف اإلسلمية ثبت عدم موافقتها للشرع  املنظم  فالتورق 
وخمالفتها ملقاصده، ألن فيها حيلة حمرمة للتحيل على الرب. إن يف صيغة التورق املنظم 
بصورهتا أن القيام بتوفري سلعة بناء على طلب العميل، أو قد يقرتحها املصرف على 
العميل، مث يتوىل بيعها كوكيل عن العميل، مث حيول قيمتها حلساب العميل، كل هذا 
يتم بواسطة توقيع أوراق طلب الشراء بملراحبة، وأوراق توكيل للمصرف بلبيع. وهذه 
صيغ البيع يف املعاملة الصورية قريبة بصورة بيع العينة احملرمة. فإن التورق املصريف حيلة 
حمرمة على الرب، وكوهنا حيلة حمرمة ألمرين؛ األمر األول: أن مآل املعاملة هو القرض 
بفائدة وال شك، إذ ال يتصور أن املصرف سيخسر شيئا من عملية البيع والشراء تلك، 
وحقيقة تصرفه أنه وسيط مايل. واألمر الثاين: صورية العقود اليت تتم، فالسلعة لغو وال 

قيمة هلا يف حقيقة األمر.



أحكام احليل يف التمويل املصريف )دراسة فقهية حتليلية(

292 Volume 14 Nomor 2, September 2020

املراجع
القرآن الكرمي

األزدي  عمرو  بن  بن شداد  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود،  أبو 
دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  داود،  أيب  سنن  ِجْستاين،  السِّ

الفكر.
املصارف  يف  املعاصرة  وتطبيقاته  املراحبة  بيع   ،)4٠٠2( العظيم،  عبد  زيد،  أبو 

اإلسالمية، سوراي: دار الفكر.
أبو سنة، أمحد فهمي، النظرايت العامة للمعامالت يف الشريعة اإلسالمية، القاهرة: 

دار التأليف، د.ط، د.ت.
ابن اهلمام،  كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، )٠791(،  شرح فتح 

القدير، مصر: مطبعة مصطفى البايب احلليب.
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السلم بن عبد هللا بن 

أيب القاسم بن حممد، الفتاوى الكربى، بريوت: دار املعرفة.
الباري  فتح  أمحد،  بن  بن حممد  علي  بن  أمحد  الفضل  أبو  العسقلين،  ابن حجر 
بشرح صحيح البخاري، حتقيق: الشيخ عبد العزيز بن بز وآخرون، لبنان: 

داراملعرفة.
حممد  حتقيق  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد   ،)٨991( الطاهر،  حممد  عاشور،  ابن 

امليساوي، البصائر لإلنتاج العلمي، مصر: دار الكتاب املصري.
ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، )5٨91(، املغين، بريوت: 

دار الفكر.
ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر، إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: عبد 

الرمحن الوكيل، مصر: مكتبة ابن تيمية.
____ )2341(، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، بريوت: دار املعرفة.

ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل الدمشقي، )4٠٠2(، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: 
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خالد حمرم، بريوت: املكتبة العصرية.
ابن ماجة، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد 

عبد الباقي، بريوت: دار الفكر.
ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور االفريقي، )3٠٠2(، لسا العرب، 

القاهرة: دار احلديث، مصر.
البخاري،  صحيح   )7٨91( اجلعفي،  هللا  عبد  أبو  إمساعيل  بن  حممد  البخاري، 

بريوت: دار ابن كثري.
البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، )2٠41(، كشاف القناع عن منت اإلقناع، 

بريوت: دار الفكر. 
على  وتطبيقاهتا  ضوابطها  الفقهية  احليل   ،)5٠٠2( إمساعيل،  صاحل  بوبشيش، 

األحوال الشخصية، السعودية: مكتية الرشد.
احلامد، عبد الرمحن بن حامد، )3٠٠2(، جتربة البنوك التجارية السعودية يف بيع 

املراحبة لآلمر ابلشراء، السعودية:، دار بلنسية.
الربيعة، سعود حممد، )٠٠٠2(، صيغ التمويل ابملراحبة، الكويت: منشورات مركز 

املخطوطات والرتاث والواثئق.
رضا، حممد رشيد، الراب واملعامالت يف اإلسالم، مكتبة الثقافة اإلسلمية.

السعيدي، عبد هللا بن حممد، التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، أعمال 
العامل  رابطة  املكرمة:  مكة  الفقهي،  للمجمع  عشرة  السابعة  الدورة  وحبوث 

اإلسلمي.
السويلم، سامي، التورق والتورق املنظم، أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع 

الفقهي، مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي.
يف   املوافقات   ،)5791( املالكي،  الغرانطي  اللخمي  موسى  بن  إبراهيم  الشاطيب، 

أصول الشريعة، لبنان: دار املعرفة.
عبد  فوزي  رفعت  د.  األم، حتقيق:  إدريس، )1٠٠2(،  بن  اإلمام حممد  الشافعي، 
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املطلب، مصر: دار الوفاء.
الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، )5٠41(، السيل اجلرار، حتقيق : 

حممود زايد، بريوت: دار الكتب العلمية.
الثقافة  مكتبة  القاهرة:  احليل،  املخارج يف  احلسن، )9991(،  بن  الشيباين، حممد 

الدينية.
الضرير، الصديق حممد األمي، حكم التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، 
أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي، مكة املكرمة: رابطة 

العامل اإلسلمي، د.ط، د.ت.
الدورة  وحبوث  أعمال  املصرفية،  وتطبيقاته  التورق  أحكام  تقي،  حممد  العثماين، 

السابعة عشرة للمجمع الفقهي، مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي.
فياض، عطية، )9991(، التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة يف ضوء الفقه اإلسالمي، 

مصر: دار النشر للجامعات.
الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري، )4991(، املصباح املنري يف غريب الشرح  

الكبري للرافعي، بريوت: دار الكتب العلمية.
املصارف  جتريه  ابلشراء كما  لآلمر  املراحبة  بيع   ،)7٨91( يوسف،  القرضاوي، 

اإلسالمية، مصر: مكتبة وهبة.
القرطيب، أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبد الب، )7٠41(، الكايف، بريوت: دار 

الكتب العلمية.
القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، بريوت: دار إحيار الرتاث 

العريب. 
القري، حممد العلي، التورق كما جتريه املصارف، أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة 

للمجمع الفقهي، مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي.
جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد ٠2، مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسلمي.

احملسن الرتكي، عبد هللا بن عبد، )7791(، أصول مذهب اإلمام أمحد، الرايض: 
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مكتبة الرايض احلديثة.
مسلم، بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، احملقق: حممد 

فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.
املصري، رفيق، )1٠٠2م(، حبوث يف املصارف اإلسالمية، دمشق: دار املكتيب.

اإلسالمية،  املصارف  يف  وتطبيقاهتا  املراحبة  بيع   ،)9٨91( سامل،  أمحد  ملحم، 
األردن: مكتبة الرسالة احلديثة.


