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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  

  .ه،�وبعدالحمد���والص�ة�والس�م�ع�ى�رسول�هللا�وع�ى�آله�وصحبه�ومن�و� 

صكوك��صيغ�بعضفقد�رغبت�أمانة�مجمع�الفقه�1س�مي�ا/وقر�أن�أشارك�بورقة�حول�  

،�باRضافة�ء�انNOت�1جارة�بالتمليك�أو�JالعIن�بشرط�إعادة�استئجارها،�سوا�بيع�خاصة1جارة،�

  .إWى�إجارة�ا/وصوف�Uي�الذمة
ُ

. ات�حول�هذه�ا/وضوعاتقدت�ندو تبت�عدة�أبحاث�وعُ وقد�ك

مع��كتفاء�بما�ورد�Uي� ،دون�غI_هامحل�1شكال��الصور تقويم�ولذلك�س`_كز�هذه�الورقة�ع�ى�

  .العزو�وتفاصيل�eقوال�إ�Jإذا�اقتe�fghمر�منeبحاث�السابقة�

  

  أنواع�الصكوك

�إWى�نوعIن�يمكن�تقسيم  
ً
Jالصكوك�إجما:  

بالفعل�مدرة�للدخل�نوع�يقوم�فيه�ُمصدر�الصكوك�بتوريق�أو�تصكيك�أصول�قائمة�. ١  

كها�للمستثمرينويُ 
ّ
�ع�ى�eقل،��ل`xام�أمام�حملة�الصكوكوUي�هذا�النوع�فإن�َمصدر�. مل

ً
،�نظريا

  .هو�أصحاب��ل`xامات�Uي�هذه�eصول�وليس�ُمصدر�الصكوك

ه،�بحيث�هو�ُمصدر�الصكوك�نفُس لحملة�الصكوك�نوع�يكون�الطرف�ا/قابل�فيه�. ١  

  .الصكوك�ويكون�هو�َمصدر�العائد�لهمام�حملة�أم`xامات�ليتحمل�هو��

�منتجIن�من�ا/نتجات�الشائعة�Uي��النوع�الورقة�ع�ى�ستقتصر   
ً
الثاني،�وتتناول�خصوصا

   .البيع�بشرط�التأجI_،�وإجارة�ا/وصوف�Uي�الذمة: صكوك�1جارة

  

  

  

  



٣ 

 

  

  

)١(  

  البيع�بشرط�التأج��

  

أو��أصول�عينية�للمستثمرين ببيع) لصكوكُمصدر�ا(الراغب�Uي�التمويل� صورة�ا/نتج�أن�يقوم

بعودة�العملية�وUي�الغالب�تنت���. بثمن�نقدي�ثم�استئجارها�بأجرة�مؤجلة�أو�مقسطة�ا/مول 

صدر�الصكوك
ُ
�Uي�. ملكية�eصل�/

ً
و�Jتقتصر�هذه�الصيغة�ع�ى�الصكوك�بل�تستخدم�أيضا

 سنتناول�الحالتIن،�التمليك�و . التمويل�لدى�ا/صارف�1س�مية
ً
  .عدم�التمليك،�تباعا

    

  إجارة�غ���من()ية�بالتمليك: الحالة��و�ى

بثمن�نقدي�حاضر�ع�ى�أن�يستأجر�الصيغة�أن�بيع�العIن�يتم�هذه�Uي�محل�1شكال�  

صدر�
ُ
والهدف� .بأجرة�مؤجلة�تتجاوز�Uي�مجموعها�الثمن�النقدي�للعIن�ا/مول العIن�نفسها�من�ا/

 حصول�العميل�أو�بائع�: هو�التمويل
ً
وهذا�. العIن�ع�ى�نقد�حاضر�مقابل�نقد�أك�_�منه�مستقب�

الهدف�واضح�ومتفق�عليه�لدى�جميع�eطراف،�سواء�كان�Uي�العقود�أو�Uي�الوثائق�eخرى�

  .ا/صاحبة�لها

: بيان�ذلك. أن�ا/عاملة�تتضمن�عينة�Uي�ا/نفعةUي�هذه�الصيغة�الفق���ووجه�1شكال�  

�فيتضمنأما�عقد�1جارة�. ملكية�الرقبة،�ونقل�ملكية�ا/نفعة�نقل: أن�عقد�البيع�يتضمن�أمرين

العIن�فإذا�اش`_ط�إجارة�العIن�بعد�بيعها�فهذا�يع���أن�منفعة�. وحدها�نقل�ملكية�ا/نفعة

إليه�بثمن�مؤجل�ا/نفعة�نفسها�ثم�رجعت��،بثمن�حاضرضمن�عقد�البيع�خرجت�من�يد�ا/الك�

  ١.)١ انظر�الشكل( ا/نفعة�Uيأع�ى�من�الثمن�الحاضر،�فتكون�عينة�

ونظI_�ذلك�لو�باع�سلعتIن�بثمن�حاضر�ثم�اش`_ى�إحداهما�بثمن�مؤجل،�ف���عينة�  

إن�بعَت�عبدين�بعشرة�: "قال�1مام�مالك. ثنائية�Uي�هذه�السلعة،�و�ي�من�صور�العينة�ا/منوعة

،��ن�بيع�الراجع�إ
ً
�و�Jبدينار�نقدا

ً
 ليك�يُ إWى�شهر�ف��تبتع�أحدهما�بتسعة�نقدا

ً
Uي�و�٢".عد�لغوا

                                                           
١
  .ا)ط&ق عند" عينة" تسمى التي فھي المقرض ھو البائع كان إذا أما المقترض، ھو البائع �ن" العينة عكس" تسمى العينة من الصورة وھذه  

٢
  .٦/٢٨٤التاج وا�كليل عن   



٤ 

 

  ثوبIن باع من: "مواهب�الجليل
ً
 eجل من �بعد مؤجل بثمن أحدهما اش`_ى  ثم شهر إWى بعشرة مث�

 أو منه أقل أو eول  الثمن بمثل اش`_اه سواء يجوز  J ذلك فإن مث� لشهرين يش`_يه كأن eول 

   ٣".بأك�_

�ن�ا/نفعة�والرقبة�متغايران،�وقد�وهذا�ا/ع��fحاصل�Uي�بيع�العIن�بشرط�استئجارها،�  

فقد�تباع�الرقبة�دون�ا/نفعة�كما�Uي�البيع�مع�استثناء�ا/نفعة،�. يباع�كل�م¡Nما�بمعزل�عن� خر

وقد�. وقد�تباع�ا/نفعة�دون�الرقبة،�كما�Uي�1جارة. وكما�Uي�بيع�العIن�ا/ؤجرة�ع�ى�طرف�ثالث

�كما�Uي�مطلق�البيع�للعIن
ً
  . يباعا�معا

  

    

  مصدر�الصكوك/عميلال

  

    

  حملة�الصكوك/البنك

  

 �١٠٠,٠٠٠    )منفعة+ رقبة�(العIن�  بيع) ١(
ً
  نقدا

        

  منفعة    مؤجلة�١٥٠,٠٠٠  إجارة) ٢(

        

        

 نق�١٠٠,٠٠٠    مؤجلة�١٥٠,٠٠٠+ رقبة�  الحصيلة
ً
  دا

  

  

  ١شكل�

  بيع�الع�ن�بشرط�استئجارها�

  

  

وكما�تتحقق�العينة�Uي�بيع�العIن�وشرا¨Nا،�فإ©Nا�تتحقق�Uي�بيع�ا/نفعة�وشرا¨Nا،�وهو�ما�  

fن�بأجرة�معجلة�ثم�يستأجرها�ثانية�بأجرة�مؤجلة�. العينة�1يجارية: يسمIفقد�يؤجر�العميل�الع

�بأقل،�و�ي�أجرة�مأو�يؤجر�العIن�ب. صورة�عكس�العينة�يأع�ى،�و�
ً
ؤجلة�ثم�يستأجرها�نقدا

ة��Jتجوز�عند�من�يمنع�العينة�من�جمهور�ا/نفع�وUي�ك��الحالIن�ف���عينة�Uي. رة�العينةو ص

  .الفقهاء

                                                           
٣
  .٣/٧٦ اشية الدسوقي على الشرح الكبيرح، وانظر ٦/٢٨٤مواھب الجليل   



٥ 

 

مظنة�للعينة�Uي�ا/نفعة�تحت�ستار��بيع�العIن�بشرط�استئجارهاوبناء�ع�ى�ذلك�فإن�  

ية�والشافعية�والحنابلة�يمنعون�اش`_اط�ولهذا�وجدنا�جمهور�الفقهاء�من�الحنف. تملك�الرقبة

 جائز": فقال و1جارة، البيع عنمن�فقهاء�ا/الكية�حIن�سئل� سحنون  ذلكأكد�و  1.٤جارة�Uي�البيع

  ٥".بعينه ال�gء ذلك Uي يجوز  وJ ال�gء، ذلك غU _Iي

بيعها،�بل�نصوصهم�تتعلق��معإجارة�العIن��اجتماعليس�ف¯Nا�نصوص�مالك�وأصحابه�و   

�وشرط�ع�ى�البائع��.العIنإجارة�وليس�مع�البيع،�إجارة�العمل�اع�اجتمب
ً
كما�لو�اش`_ى�ثوبا

ومن�. ارة�العمل�وإجارة�العIن،�كما�سيأتيوفرق�بIن�إج ٦.حياكته،�أو�فضة�وشرط�عليه�صياغNOا

ربي�والقا��g²جواز�اجتماع�إجارة�العIن�وبيعها،�كالقا��g²ابن�العبعدهم�ذكر�من�علماء�ا/الكية�

 ٧.،�فإنما�ذكروه�Uي�سياق�حديث�جابر�ر��g²هللا�عنه�Uي�استثناء�ا/نفعةوهاب�البغداديعبد�ال

  .وسيأتي�أن�استثناء�ا/نفعة�يناUي�حصول�العينة

Nا�محل�´Nمة،�وسيأتيو    ذلك�بيان� ع�ى�كل�تقدير�فليس�كل�صور�اجتماع�بيع�العIن�وإجا́ر

  .وجه�الجمع�بIن�eقوال�ا/ختلفة�بإذن�هللاو 

  

  اش`_اط�1جارة�Uي�البيع�وبIن�البيع�مع�استثناء�ا/نفعة�الفرق�بIن

ومما�يؤكد�الشNµة�Uي�انتقال�ا/نفعة�من�البائع�ثم�عود´Nا�إليه،�أن�فقهاء�الحنابلة�الذين�  

�مع�ا/الكية،منعوا�اش`_اط�1جارة�Uي�البيع،�أجازوا
ً
البيع�مع�استثناء�ا/نفعة،�كما�لو�باع��،�وفاقا

�واستث��fس
ً
�أو�سنة،شخص�دارا

ً
مع�أن�ثمن�الدار�مع��ستثناء�أقل�من�ثم¡Nا�بدونه،��٨كناها�شهرا

 �.والفرق�بي¡Nما�هو�أجرة�الشهر�أو�السنة
ً
وNºذا�احتج�الحنفية��.فهذا�بيع�شرط�فيه�1جارة�ضمنا

اتفقنا�وإياكم�ع�ى�منع�اش`_اط�1جارة�Uي�: قالوا. «Nم�ل�ستثناءتجويز والشافعية�ع�ى�الحنابلة�Uي�

البائع�إWى�ع،�فلم�أجزتموه�هنا؟�والجواب�أن�1جارة�هنا��Jتنتقل�ف¯Nا�ملكية�ا/نفعة�من�البي

فانتفاء�خروج�ا/نفعة��٩.ا/ش`_ي�ثم�تعود�إليه،�بل�باقية�Uي�ملكه�ابتداء�للمدة�ا/تفق�عل¯Nا

                                                           
٤
  .٢٥٥نزيه حماد، صقضايا فقھية معاصرة، ، وانظر ٢٩٤- ٢٩٣، ٢٦٦-٢٦٥، ١٩٣حسن الشاذلي، صنظرية الشرط في الفقه ا�س�مي،   

٥
  .٨/٤٩٦ البيان والتحصيل  

٦
بحث عبد = العمار وبحث نزيه حماد ضمن : وانظر أيضاً . ٣/٤٩٩ مدونة الفقه المالكي، و٤٩٦، ٨/٤٠، ٧/٢٨٤ البيان والتحصيلراجع   

  .ندوة مصرف الراجحي
٧
  .٣٨٧صفي فقه المعام�ت المالية والمصرفية، ، عن نزيه حماد، ٨٥للقاضي عبد الوھاب صالفروق ، ٦/١٠عارضة ا.حوذي   

٨
  .٢٧١، ٢٢١، صنظرية الشرط في الفقه ا�س�ميانظر   

٩
  ".لماليةصناعة الھندسة ا: "انظر بحث الكاتب  



٦ 

 

،�ولذلك�اختلف�الحكم
ً
Uي��ف��تناقض�بIن�منع�اش`_اط�1جارة�.وعود´Nا�ينفي�شNµة�العينة�أص�

  .البيع�وبIن�جواز�استثناء�ا/نفعة

  

  الفرق�بIن�إجارة�العIن�وإجارة�العمل

إجارة�العمل�Uي�البيع،�ولو�كان�العمل�Uي�اش`_اط� يجxIونالحنابلة�ومما�يؤكد�ما�سبق�أن�  

�ع�ى�أن�يخيطه�البائعالعIن�ا/باعة،�كما�لو�اش`_ى�
ً
ة�كذلك�إذا�كان�مما�والحنفي .ونحو�ذلك�ثوبا

وواضح�أن�هذا�.  كما�سبق�مع�أن�الفريقIن�يمنعان�اش`_اط�1جارة�Uي�البيع�١٠مل،جرى�به�الع

ا/نفعة��Jهذه�و �.العمل�وليس�منفعة�العIنعقد�هو��ش`_اط�تنتفي�فيه�شNµة�العينة��ن�محل�ال

دون�Uي�العIن�ا/باعة�فالقول�بجواز�اش`_اط�إجارة�العمل��.تعود�للبائع�بل�باقية�ع�ى�ملك�ا/ش`_ي 

  .رة�العIن��Jتناقض�فيه�بل�هو�محض�القياسإجا

  

  البيع�ع�ى�عIن�واحدة1جارة�و ضابط�ا/نع�Uي�اش`_اط�

هو�نفسه�ضابط�العينة�Uي� البيع�ع�ى�عIن�واحدةUي�1جارة�والضابط�Uي�حكم�اش`_اط�  

فمن�باع�سلعتIن�بثمن�حاضر�ثم�اش`_ى�إحداهما�بثمن�. سلعتIن�الذي�سبقت�1شارة�إليه

السعة�eوWى�قيمة��الثمن�ا/ؤجل�تضمن�ن�فهذه�عينة�ب��ريب�النقدي�من�الثمن�مؤجل�أع�ى�

 �والثانية
ً
وUي�البيع�بشرط�استئجار�العIن�بأجرة�أع�ى�من�ثمن�الشراء�فإن�eجرة�تضمنت�. معا

قيمة�الرقبة،�ولذلك�N»�Jم�Uي�هذه�الحالة�هل�ترجع�العIن�لبائعها�eول�أو�J،��ن�ا/مول�ا/ش`_ي�

  .حصل�ع�ى�رأسماله�وزيادة،�ف��يضره�أن�يرد�العIن�من�خ�ل�هبة�أو�تنازل�دون�مقابل�قد

سلعتIن�ثم��ط�Uي�بيعما�يش`_ �البيع�بشرط�استئجار�العIن�يش`_ط�فيهوع�ى�ذلك�فإن�  

 شراء�إحداهما�ح�J�fÂي
ً
  :مواهب�الجليل�ذكره�Uيومن�ذلك�ما��.دخل�Uي�العينة�ا/حرمة�شرعا

  ثوبIن باع من"  
ً
 ،eول  eجل من �بعد مؤجل بثمن أحدهما اش`_ى  ثم شهر إWى بعشرة مث�

  لشهرين يش`_يه كأن
ً
 أما .بأك�_ أو منه أقل أو eول  الثمن بمثل اش`_اه سواء يجوز  J ذلك فإن ،مث�

  دفع كأنه وصار إليه رجع قد ثوبيه أحد فÃن :الثمن بمثل اش`_اه إذا
ً
 يسلفه أن ع�ى للمش`_ي  ثوبا

  يجر سلف وذلك شهرين بعد إليه يردها عشرة رشه بعد
ً
 وإن .واضح فذلك بأك�_ اش`_اه وإذا .نفعا

                                                           
١٠

  .٢٨٢، ١٨٦صنظرية الشرط،   



٧ 

 

  بخمسة اش`_اه إذا �نه :والسلف البيع ففيه بأقل اش`_اه
ً
 ال�Â فالعشرة eجل من أبعد إWى مث�

  ."شهر بعد يرده سلف وبعضها للثوب ثمن بعضها eجل Uي يأخذها

  eول  الثمن من بأقل هماأحَد  يش`_ي  أن يمتنع وكذا : "قال  
ً
 أحد �ن :والسلف للبيع نقدا

  عشرة شهر بعد ذلك عن يأخذ عشرة من أقل ودراهم ثوب يده من وخرج إليه رجع ثوبيه
ً
 فما .معا

  دفعها ال�Â الدراهم يقابل
ٌ

 ."eجل دون  أجل إWى بأقل اش`_اه إذا فيما الحكم كذاو  .ثمن والباÅي سلف

�أما�إذا�كان�eجل�و 
ً
�ولثمن�السلعة�الثانية�احدا

ً
  ١١ .فالحكم�هو�الجوازلثمن�السلعتIن�معا

�ثم�اش`_ى�إحداهما�بثمنعكس�العينة،�أن�من�باع�سلعلوخ�صة�ذلك�بالنسبة�  
ً
�تIن�نقدا

ع�ى�فهو�فإن�كان�أ. ف��يخلو�إما�أن�يكون�ا/ؤجل�أع�ى�من�النقدي�أو�يساويه�أو�أقل: مؤجل

. بيعالسلف�و /ا�ف¯Nا�من�اجتماع�الكان�يساويه،�ف���ممنوعة��وإن. ن�ممنوعةسلف�بزيادة�فتكو 

�تنطوي�ع�ى�سلف�وبيع،�ولكن�يخضع�الحكم�Uي�هذه
ً
�وإن�كان�الثمن�ا/ؤجل�أقل�ف���أيضا

  .قصد�الطرفIن�للسلف�الحالة�/دى

وتطبيق�ذلك�Uي�مسألتنا�أن�ا/نفعة�والرقبة�بيعتا�بثمن�نقدي�ثم�اس`_د�البائع�ا/نفعة�  

  .ى،�وهو�eجرة�ا/ؤجلة،�فتكون�ممنوعة�/ا�ف¯Nا�من�السلف�والزيادةبثمن�أع�

  

  قاعدة�ُمّد�عجوة

�أن�أن�حالة�كون�eجرة�أع�ى�من�الثمن�النقديوجه�ا/نع�Uي�ومما�يوضح�  
ً
Jه�لو�فرض�جد

لكن��.)١انظر�الشكل�( لكانت�حصيلة�الصفقتIن�مبادلة�الرقبة�ونقد�مقابل�نقد�eجرة�حاضرة

وهذه�الصورة�تحكمها�. وم�للرقبة،�وهو�eجرة،�أكÈ_�من�النقد�ا/فرد�وهو�الثمنالنقد�ا/ضم

و�Jخ�ف�بIن�الفقهاء�Uي�منع�ا/عاملة�إذا�. ّد�عجوة�ا/عروفة�Uي�مبادلة�سلعة�ونقد�بنقدقاعدة�مُ 

فإن�حصيلة��وهذا�هو�الحاصل�هنا، ١٢.كان�النقد�ا/فرد�أقل�من�النقد�ا/ضموم�للسلعة

فإذا�كانت�eجرة�أع�ى�من�الثمن�. بادلة�ملكية�العIن�مع�eجرة�مقابل�الثمنالصفقتIن��ي�م

هذا�إذا�اف`_ضنا�أن�eجرة�حاضرة،�فكيف�إذا�كانت�  .النقدي�لم�تكن�جائزة�باتفاق�الفقهاء

  .مؤجلة؟�ف��ريب�أ©Nا�أوWى�با/نع�حينئذ�لوجود�السلف�بزيادة

  

                                                           
١١

  .٦/٢٨٤ مواھب الجليل  
١٢

  .٣٨ف ٢٢ج الموسوعة الفقھية  



٨ 

 

   الجمع�بIن�eقوال

ارة�ع�ى�عIن�واحدة�يتضمن�العينة،�بل�هناك�س�كل�بيع�وإجومما�سبق�يتبIن�أنه�لي  

  :،�من�ذلكحاJت�تنتفي�م¡Nا

  .وبIن�eجرةانتفى�السلف�من�الصفقتIن،�بحيث�تحصل�مقاصة�بIن�ثمن�العIن�إذا�. ١  

  .كما�Uي�البيع�مع�استثناء�ا/نفعةإذا�انتفى�خروج�ا/نفعة�وعود´Nا�. ٢  

  ٣ . eجنس��_Iن�من�غIما�الربا،�كما�لو�باع�بنقود�إذا�كان�ثمن�العN¡يجري�بي�Jجرة،�بحيث�

 
ً
  .وأجر�بب`_ول�أو�قمح�مث�

��اش`_ى�مستثمر كما�لو��،إذا�اش`_ط�العمل�Uي�العIن�قبل�انعقاد�1جارة. ٤  
ً
أن�ع�ى�أرضا

ففي�هذه�. بأجرة�مؤجلةبعد�ذلك� يستأجرها�البائع�لكيNا�الثمن�النقدي�Uي�بنا¨البائع�يستخدم�

 �وردتالحالة�
ً
Jبيعت�أو��Âن�الIف��تكون�من�جنس�1جارة�ع�ى�منفعة�مختلفة�عن�منفعة�الع�،

��Âة�.خرجت�من�يد�البائعالNµي�العمل�ف��توجد�شUن� كما�أن�الثمن�النقدي�استخدم�Iالسلف�ب

   ١٣ .ثمن�العIن�وبIن�eجرة�ا/ؤجلة

قال� منوقول� وNºذا�يمكن�الجمع�بIن�قول�الجمهور�Uي�منع�اش`_اط�1جارة�Uي�البيع  

وكذلك�ما�Uي��ختيارات�لشيخ�1س�م�من�جواز�اجتماع�البيع� ١٤.من�ا/الكية�ومن�وافقهم�بالجواز 

وهذا�هو�أن�أصول�ا/الكية�تمنع�الذرائع�الربوية�من�أصلها،��ويؤكد�ذلك ١٥.و1جارة�Uي�عقد�واحد

   .كما�سيأتي�بيانهم،�ما�قرره�شيخ�1س� 

  

  شNµة�ا/خاطر

أن�ا/مول�يتحمل�مخاطر�العIن� :يحتجون�بحجج�أهمهاصيغة�هذه�البجواز�والقائلون�  

�Uي�الذمة�ع�ى��،ارةمدة�1ج
ً
�مضمونا

ً
فلو�هلكت�العIن�انفسخ�العقد،�وبذلك��Jيكون�الدين�ثابتا

نفقات�الصيانة�eساسية�والتأمIن�ال��Âيتحملها�ا/ؤجر���كما�أن .كل�eحوال،�ف��تكون�من�الربا

مقدار�eجرة،�ف��يكون�قد�حصل�أك�_�من�حد�يجعل�ما�دفعه�ا/ش`_ي�أك�_�من�إWى�قد�تزيد�

  ١٦ .الثمن�النقدي�بل�أقل

                                                           
١٣

  .٤١٥ص ٥للقرافي ج الذخيرةانظر . عند المالكية" أبيعك على أن تتجر سنة: "وھي من بعض الوجوه امتداد لصيغة  
١٤

    .٣٨٧-٣٨٦ص  في فقه المعام�ت،: انظر  
١٥

  .٢٢٦صا.خبار العلمية،   
١٦

  .وھذه الحجة تستخدم أيضاً فيما إذا عادت ملكية العين للبائع. انظر تعقيب حسين حامد حسان على بحث نزيه حماد ضمن ندوة الراجحي  



٩ 

 

  :والجواب�عن�ذلك  

 ��Jيلزم�Uي�الربا�انتفاء. ١  
ً
مؤجلة��بدنانI_  دراهم�حاضرةفلو�باع�شخص�. ا/خاطر�مطلقا

سNOلك�أي�زيادة�قد�عند�eجل�ت�الدراهم�بالدنانI_ لكان�هذا�ربا�ح�fÂلو�كانت�مخاطر�صرف�

�من�رأسماله�بسبب�تقلب�سعر�الصرف،�. الدراهميحصل�عل¯Nا�صاحب�
ً
بل�قد�يخسر�جزًء�كبI_ا

ماله�أو�رأسأك�_�من��دراهمومع�ذلك�فهذه�ا/عاملة�ربا�بالنص�و1جماع،�سواء�ربح�صاحب�ال

  .خسر�معظم�رأسماله

ع�ذلك��Jيجوز�بيعه�أن�دين�السلم�دين�غI_�مستقر�عند�جماهI_�الفقهاء،�وم�كما. ٢  

�ثم�أراد�أن�يبيع�القمح�ا/ؤجل�. بجنسه�إذا�كانا�من�eموال�الربوية
ً
فلو�أسلم�شخص�Uي�قمح�مث�

بقمح�أو�تمر�حاضر�لكان�ربا�بإجماع�العلماء،�مع�أن�دين�السلم�غI_�مستقر�بل�هو�معرض�للفسخ�

  .إذا�انقطع�ا/سلم�فيه�وقت�السداد

�بأجرة�مو . ٣  
ً
بثمن�ا/ستحقة�أن�يبيع�eجرة�ا/ؤجر�ؤجلة،�ثم�أراد�لو�أجر�شخص�عينا

،�لكان�هذا�ربا�ب��خ�ف�بIن�أهل�العلم��نه�نقد�)الكمبيالةكما�Uي�حسم�( حاضر�ع�ى�طرف�ثالث

Uي�ذمة�ا/ستأجر�بل��مضمونةبنقد�مع�التفاضل�والتأخI_،�بالرغم�من�أن�eجرة�ا/ؤجلة�ليست�

فضمان�. ولكن�هذا��Jينفي�كون�ا/عاملة�ربا. طل�منافعهاالعIن�أو�تع�قد�تنفسخ�1جارة��Nºك

�Uي�ثبوت�الربا
ً
  .الدين�واستقراره�Uي�الذمة�ليس�شرطا

�بأجرةشخص�و�ي�أن�يؤجر�: إWى�ما�نحن�بصدده�العينة�1يجارية�صورة�وأقرب. ٤  
ً
�عينا

ي�منعها�عند�فهذه�عينة�Uي�ا/نفعة��Jإشكال�U. يستأجرها�بأجرة�حاضرة�أقل�م¡Nا�ع�ى�أن مؤجلة

يتحمل�مخاطر�العIن�مدة�1جارة،�وقد�تزيد�نفقات�بالرغم�من�أن�الدائن� ،من�يمنع�العينة

eجرة�ا/ؤجلة�هنا�ليست�مضمونة�Uي�ذمة�كما�أن�. الصيانة�والتأمIن�ونحوها�ع�ى�مقدار�eجرة

عن�إجارة�وجميع�الحجج�ال��Âذكرها�ا/دافعون�. ذ�قد�´Nلك�العIن�فتنفسخ�1جارةا/ستأجر�إ

 ومع�ذلك�فهذه�عينة�Uي�ا/نفعة��JتالعIن�ع�ى�بائعها�حاصلة�هنا،�
ً
  .حل�شرعا

والحاصل�أن�مجرد�تحمل�ا/خاطر،�سواء�مخاطر�العIن�أو�مخاطر�الربح،��Jيكفي�لنفي�  

الحصول�ع�ى�نقد�حاضر�مقابل�أك�_�منه�Uي�الذمة�فهذا�هو�الربا،��آلت�ا/عاملة�إWىفم�fÂما�. الربا

 : قول�القائل�صدق�عليهإليه�مخاطر�إضافية��فإن�انضم
َ

 َم َج �حُم ل
َ
 ل�غ

ّ
��J،رح�جبل�وعْ ْف ع�ى�َس �ث

 ُIن�فيُ سهل�فIسم�Jسف�وهذا��!نتقى_تقى�وÃا�لN¯ي�الحيل�الربوية،�حيث�تكون�فUهو�الحاصل�



١٠ 

 

و��Jي��قتصادية�،�ف���ي�حققت�الكفاءة�التكاليف�وا/خاطر�أع�ى�من�تلك�Uي�القرض�الربوي 

  :مه�هللان�تيمية�رحقال�شيخ�1س�م�اب. الناحية�الشرعيةسلمت�من�

ها ومائتIن، بألف ألف أخذ مقصوده كان من"  
ُ

 من لـه أنفُع  الظاهر الربا وجه ع�ى فأْخذ

  يأخذها فإنه. الربوية ا/عام�ت
ً
 باعها ثم سلعة منه اش`_ى  وإذا. ومائتان ألف ذمته Uي ويبقى ألفا

 يذهب فإنه. نفقته وتنقص وعمله تعبه يزداد الغالب Uي فإنه يدها،يع J أو لÃول  يعيدها لثالث،

 له تسلم ف� بيعت، إذا خاز©Nا من أو ا/عIن الثالث إعطاء من وبعضه الدJل أجرة ا/ال بعض

 هذه من لهم أنفع الربا فيكون  الظاهر، الربا مع له تسلم كما الربوية ا/عاملة من ا/قصودة eلف

، أقل هو ما ويبيح ينفع ما يحرم J رحيم، يمحك والشارع. الحيل
ً
 ما ويبيح ضرر  فيه ما يحرم وJ نفعا

  أك�_ هو
ً
 لكانت أباحها، أنه قّدر ولو. أشد ا/عام�ت لهذه فتحريمه الربا حّرم قد كان فإذا. منه ضررا

  ١٧".أوWى الظاهر للربا إباحته

  

  ما�خرج�من�اليد�وعاد�إل¯Nا�فهو�لغو

الذهبية�Uي�تقويم� هذه�القاعدةكاليف�الحيل�الربوية�ونقص�كفاء´Nا�ارتفاع�تومما�يبIن�  

قاعدة�أصيلة�Uي�الفقه�1س�مي�وليست�مما�انفرد�به�ا/ذهب�ا/الكي،�وإن��و�ي. ا/عام�ت�ا/الية

  .،�لكن�التأصيل�موجود�عند�العلماء�قبلهمكان�ا/الكية�لهم�فضل�1ظهار�والتحرير�والتطبيق

،�اعتبار�ما�ل�هذا�الباب،�وهو�ا/عروف�عند�أهل�ا/ذهب�ببيوع� جالأص: "قال�ابن�شاس  

وeصل�": وقال�القراUي ١٨".خرج�من�اليد�وما�خرج�إل¯Nا،�فإن�جاز�التعامل�عليه�مfgh،�وإ�Jبطل

و�JتعتÈ_�أقوالهما��.وإ�Jف��،أن�ينظر�ما�خرج�من�اليد�وما�خرج�إل¯Nا،�فإن�جاز�التعامل�به�صح

فهذا�هو�تلخيص�الفرق�بIن�الذرائع�ال��Âيجب�سدها�والذرائع�. بل�أفعالهما�فقط�]أي�ا/تبايعIن[

   ١٩".ال�J��Âيجب�سدها

�من�تصرفات�الطرفIن،�بل�ينظر�  
ً
فحقيقة�هذه�القاعدة�هو�عدم�النظر�/ا�كان�لغوا

فإذا�كانت�محصلة�التعامل�بIن�الطرفIن��ي�نقد�حاضر�بزيادة�Uي�الذمة�ف���. للمحصلة�ال¡Nائية

                                                           
١٧

  .٢٦٨، صبيان الدليل في بط�ن التحليل  
١٨

  .٤٤٢ص ٢ج عقد الجواھر الثمينة  
١٩

  .٢٦٩ص ٣ج الفروق  



١١ 

 

وإذا�كانت�ا/حصلة�بي¡Nما��ي�ضمان�بجعل�فهو�غرر،�و�JعÈ_ة�. ا،�و�JعÈ_ة�بما�توسط�من�عقودرب

  .بما�توسط�ذلك�من�عقود

لدى�السلف؛�إذ��ا/ع�fوهذه�القاعدة�لم�ينفرد�Nºا�ا/الكية،�بل��ي�مقررة�من�حيث�  

أن��ينبÛيبل��ها،ها�أو�بعتك�السلعة�وWي�نصُف بعُتك�السلعة�إ�Jنصَف : كرهوا�أن�يقول�الشخص

�نه�Uي�الحالة�eوWى�تتضمن�الصيغة�نقل�ملكية�السلعة�من�البائع�إWى�. بعتك�نصفها: يقول 

 
ً
بعتك�: فإذا�قال. ا/ش`_ي�ثم�عودة�نصفها�إWى�البائع،�فيكون�انتقال�النصف�غI_�ا/بيع�لغوا

�ع�ى�نصفها،�وقع�العقد�ع�ى�النصف�ا/بيع�فقط،�فينتفي�م¡Nا�اللغو،�ويصبح�العقد�مبن
ً
يا

  .حاصل�الصفقة�ونتيجNOا�ال¡Nائية

 ": قال�سليمان�التيم��وقتادة  
ُ

: أبيعك�هذه�السلعة�وWي�نصفها،�ولكن�يقول : ره�أن�يقول ك

ومراده�. "كان�ُيكره�أن�تبيع�سلعتك�ما�كانت�وتش`_ك�ف¯Nا�بالربع": وقال�ابن�سI_ين. "أبيعك�نصفه

وقال�. بعتك�ث�ثة�أرباعها: ينبÛي�أن�يقول أبيعك�هذه�السلعة�وWي�ربعها،�بل�: كراهة�أن�يقول 

 وَ ": ،�وقال�الحسن"يكره�أن�تقول�باعت�شمالك�من�يمينك": معمر
ّ
�ودخلَت �يَت ل

ً
  ٢٠".فيه شيئا

�. وُنقل�مثل�هذا�عن�1مام�أحمد  
ً
ففي�مسائل�إسحاق�بن�منصور�أنه�سأله�عمن�باع�شيئا

وهذا�يؤيد�أن�1مام�أحمد�يتب��fمن� ٢١".يبيع�النصف�و�Jيستث��": واستث��fنصفه�أو�ثلثه؟�فقال

،�وأن�العÈ_ة�عنده�بحاصل�ا/بادلة�أو�الصفقة�ونتيجNOا�ال¡Nائية،�ويشهد�هذه�القاعدةحيث�ا/بدأ�

 
ً
وهذا�يؤكد�اتفاق�أصول�أحمد�وأصول�مالك،�خاصة�. لذلك�موقفه�الحاسم�من�الحيل�عموما

  . Uي�أبواب�البيوع

والعبث��Jيشرع،�. أو�جزء�م¡Nا�ثم�عودته�عبثوحكمة�هذه�القاعدة�أن�انتقال�السلعة�  

�Ýم؛��ن�الناس� ٢٢.كما�يقول�كل�من�ابن�تيمية�والشاطN´ي�معام�Uع�ى�الناس��
ً
وليس�ذلك�حجرا

�لغرض�آخر�وهو�التحايل�ع�ى�. عق�ء،�والعبث�ليس�من�شأن�العق�ء
ً
فإذا�وُجد�العبث�كان�ستارا

فا/نع�من�العبث�واللغو�منٌع�من�. �جل�التحليل ما�من�حيلة�وإ<�وتتضمن�ما�هو�لغو�ا/حرم؛�إذ

ولذلك�سّد�السلف�ر��g²هللا�. �gßء��Jينفع�العق�ء�بل�يضرهم؛��نه�يستغل�Uي�الوصول�للمحرم

 
ً
  .ع¡Nم�هذا�الباب�من�أصله،�كما�هو�شأ©Nم�دائما

                                                           
٢٠

  .٢٦١-٢٦٠ص ٨ج مصنف عبد الرزاق  
٢١

  .٩١، رقم حاق بن منصورمسائل إس  
٢٢

  .٣٩٥، ٢٤٩ص ١الموافقات ج، ١٦٥صبيان الدليل   



١٢ 

 

ومن�الناحية��قتصادية�فهذه�القاعدة��ي�أساس�منطق�الكفاءة��قتصادية،��ن�  

  . ،�ف���عبء�يناUي�الكفاءةمÈ_ركلفة�دون�العبث�ت

،�سواء�انNOت�بالتمليك�أو�J،�فإ©Nا��Jبيع�العIن�بشرط�استئجارهاوإذا�نظرنا�إWى�صيغة�  

: فإن�انNOت�بالتمليك. �ن�ا/نفعة�تخرج�من�ا/الك�ضمن�البيع�ثم�تعود�إليه: تنفك�عن�اللغو

 
ً
ل�كفاءة�من�التمويل�الربوي،�وهو�ما�يشوه�وهذا�مما�يثبت�أن�هذه�الصيغ�أق. عادت�الرقبة�أيضا

مظهر�التمويل�1س�مي�ويجعله�مجموعة�من�1جراءات�الشكلية��Jل�àgإ�J/جرد�محاكاة�الصيغ�

  .الربوية

  

  فلسفة�التمويل�1س�مي

ومن�ا/متنع�أن�يكون�التمويل�1س�مي�الذي�نزلت�به�الشريعة�الغراء�أقل�كفاءة�وأقل�  

الربوي،�فهذا�يناقض�أصل�1يمان�بكمال�هذه�الشريعة�ا/طهرة�وسموها�جدوى�من�التمويل�

وإنما�فلسفة�التمويل�1س�مي��ي�الربط�ا/باشر�بIن�التمويل�وبIن�. فوق�كل�النظم�eرضية

فإن�التمويل�باتفاق��قتصاديIن،�وسيلة�لáنتاج�والتبادل�. الهدف�ا/راد�استخدام�التمويل��جله

�Uي�ذاتهالحقيقي،�وليس�هد
ً
وحينئذ�فمنطق�الكفاءة�يقت��ghأن�يتم�دمج�التمويل�بالهدف�. فا

،�حيث�يتضمن�البيع� جل�الحصول�ع�ى��.منه�مباشرة
ً
وهذا�هو�الحاصل�Uي�البيع� جل�مث�

وهذا�التأجيل�للثمن�تمويل�لكنه�مدمج�ضمن�ا/بادلة�. السلعة�أو�eصل�ا/طلوب�بثمن�مؤجل

فهذه�الصيغ�قائمة�. صيغ�1جارة�الحقيقية�وصيغ�ا/شاركة�ونحوهاوكذلك�القول�Uي�. الحقيقية

  .لتمويل�عن�التبادلع�ى�تكامل�التمويل�بالغرض�منه،�وهذا�ب��ريب�أع�ى�كفاءة�من�فصل�ا

ن�فصل�التمويل�عن�التبادل�يؤدي�إWى�تضاعف�ا/ديونية�واستفحالها�أ�ذلكأضف�إWى�  

�©Nيار�والكوارث��قتصادية،�كما�هو�حاصل�عÈ_��ع�ى�حساب�الناتج�الحقيقي،�وهو�ما�يؤدي�إWى

  ٢٣ .صل�Uي�eزمة�ا/الية�العا/يةحالتاريخ�وكما�

فالتمويل�وسيلة�للحصول�ع�ى�النقد،�والنقد�وسيلة�للتبادل�وللحصول�ع�ى�السلع�  

حيث�تصبح�: أما�Uي�الحيل�الربوية�لÃسف�فالحاصل�هو�النقيض. والخدمات�كما�هو�معلوم

ف��عجب�بعد�ذلك�أن�تصبح�هذه�. والتمويل�النقدمات�وسيلة�للحصول�ع�ى�السلع�والخد

                                                           
٢٣

  .، للكاتب أيضاً ا.زمات المالية في ضوء ا7قتصاد ا�س�مي ، ٣٢٢-٣٢١للكاتب، ص قضايا في ا7قتصاد والتمويل ا�س�مي: انظر  



١٣ 

 

�عن�مناقضNOا�للمنطق��قتصادي�
ً
الصيغ�أقل��كفاءة�وأقل�جدوى�من�التمويل�الربوي،�فض�

     .و/قاصد�الشريعة�الغراء

  

  Bجارة�اAن()ية�بالتمليك: الحالة�الثانية

�ي�نفسها�الصيغة�السابقة�Uي�الحالة� فقد�تكون . هناك�أك�_�من�صورة�لهذه�الصيغة  

وUي�هذه�الحالة�يكون�التمليك�eوWى،�لكن�يضاف�إل¯Nا�عودة�الرقبة�أو�ملكية�العIن�إWى�البائع،�

ثمن�البيع�(وقد�يكون�التمليك�بالقيمة��سمية� .رمزي للرقبة�من�خ�ل�هبة�أو�مقابل�ثمن�

وهذه�الصورة�شائعة� ).٢انظر�الشكل�( وتكون�eجرة�حينئذ�غI_�متضمنة�لقيمة�الرقبة) النقدي

Uي�صكوك�1جارة،�حيث�يحصل�حملة�الصكوك�ع�ى�عوائد�دورية�تمثل�eجرة،�ثم�Uي�©Nاية�ا/دة�

  .يحصلون�ع�ى�رأس�ا/ال�من�خ�ل�البيع�بالقيمة��سمية

  

  الوفاءبيع�

�عن��وهذه�الصيغة  
ً
و�بيع�صور�بيع�الوفاء،�تسم�fبيع��ستغ�ل�أ�بعض�Jتختلف�كثI_ا

و�ي�أن�يقوم�ا/حتاج�للتمويل�ببيع�عقار�بثمن�نقدي�ثم��٢٤.أو�غI_�ذلك�من�eسماء،�الثنيا

يستأجره�من�ا/ش`_ي�مدة�معينة�بأجرة�متفق�عل¯Nا،�ع�ى�أن�البائع�م�fÂرد�الثمن�للمش`_ي�فإن�

  .eخI_�يرد�عليه�العقار

 أن من البلوى  به متع مما وهو هذا عصرنا Uي يقع ما وأما": قال�Uي�مواهب�الجليل  

 وقبل ا/ش`_ي  ضهبيق أن قبل لبائعه دينار بمائة يؤجره ثم دينار بألف مث� البيت يش`_ي  الشخص

 يده وضع ع�ى أو سكناه ع�ى كان إن إياه سكناه ع�ى البائع يستمر بل أمتعته من البائع يخليه أن

 لعدم خ�ف ب� يجوز  J فهذا :اعل¯N يتفقان مسماة أجرة سنة كل منه ا/ش`_ي  ويأخذ ازتهوإج عليه

 ف� بائعه يد تحت ا/بيع لبقاء الضمان ينتقل لم وهنا ،بالضمان والخراج إليه الضمان انتقال

 خرج ما �ن يجز لم ا/تقدم الوجه ع�ى للبائع أجره ثم ا/بيع ا/ش`_ي  قبض ولو بل .بالغلة له يحكم

 تدبره /ن واضح وهذا الربا صريح إWى الحال وآل جال   بيوع Uي مقرر  هو كما لغو إل¯Nا وعاد اليد من

  ٢٥".أعلم وهللا ، وأنصف

                                                           
٢٤

  .٤٨٦-١١، ص٣جالعدد السابع، : والبحوث التي تضمنتھا مجلة مجمع الفقه ا�س�ميراجع   
٢٥

  .٢٤٤- ٢٤٣ص ٦ج مواھب الجليل  



١٤ 

 

    

  مصدر�الصكوك/العميل

  

    

  حملة�الصكوك/البنك

  

 �١٠٠,٠٠٠    )منفعة+ رقبة�(العIن�  بيع) ١(
ً
  نقدا

        

  منفعة    مؤجلة�٥٠,٠٠٠  إجارة) ٢(

        

  رقبة    مؤجلة١٠٠,٠٠٠  بيع) ٣(

       

        

 �١٠٠,٠٠٠   مؤجلة�١٥٠,٠٠٠  الحصيلة
ً
  نقدا

  

  

  ٢شكل�

  بيع�الع�ن�بشرط�استئجارها�مع�التمليك

  

وواضح�من�هذا�النص�أنه�ح�fÂلو�تم�القبض�وانتقل�الضمان�فإن�ما�خرج�من�اليد�  

�وهذا�هو�صريح�الرباوعاد�
ً
كما��إل¯Nا�فهو�لغو�وتكون�الحصيلة��ي�نقد�حاضر�بأك�_�منه�مؤج�

فا/الكية�وإن�أجازوا�اجتماع�البيع�و1جارة�لك¡Nم��JيجxIون�اجتماعهما�ع�ى�وجه�يؤدي�إWى�. قال

�لالجمع�بIن�طرUي�العقد�للوكيل�ونظI_�ذلك�أن�ا/الكية�يجxIون�. الربا
ً
لحنفية�بإذن�ا/وكل،�خ�فا

فالشروط�عندهم�صحيحة�ما�لم�تؤد��٢٦.لك¡Nم�مع�ذلك�يمنعون�التوكيل�Uي�التورقوالشافعية،�

�أن�يؤجرها�ع�ى�ا/ؤجر�نفسه�ما��.إWى�الربا�فتمنع�حينئذ
ً
�يجxIون�/ن�استأجر�َعينا

ً
وا/الكية�أيضا

  .و�ي�العينة�1يجارية،�فتمنع�حينئذ�٢٧لم�توجد�´Nمة�سلف�جر�منفعة،

: ،�ولذلك�يجوز�Uي�ا/ذهب�تأجI_�العIن�/ؤجرها،�قال�ا/رداوي 1مام�أحمد�وهذا�هو�أصل  

" 
ً
�واحدا

ً
J٢٨".فإن�كان�حيلة�لم�يجز�قو �Jي�ك�م�فقهاء�ا/ذهب�بما�Uولهذا�ُتقيد�العبارات�ا/طلقة�

لو�شرط�خيار�الشرط�: "ذلك�ما�قال�ا/رداوي�حول�بيع�الوفاء�ومن .يف��ghإWى�العينة�1يجارية

وأك�_�الناس�يستعملونه�Uي�هذه�: قلت. لI_بح�فيما�أقرضه�لم�يجز،�نص�عليه�وعليه�eصحاب

�  ٢٩".eزمان�ويتداولونه�فيما�بي¡Nم�ف��حول�و�Jقوة�إ�Jبا

                                                           
٢٦

  .٤٢٧-٤٢٦صقضايا في ا7قتصاد والتمويل ا�س�مي، ، ٩٤، ٧٧ف ٤٥جالموسوعة الفقھية   
٢٧

  .١٤٢حامد ميرة، صصكوك ا�جارة، ، عن ١٠- ٤/٩الشرح الكبير   
٢٨

  .٣٥ص ٦ج ط الفقي،ا�نصاف،   
٢٩

  .٣٧٤ص ٤جا�نصاف،   



١٥ 

 

مع� مانة�أو�الوفاءبيع�e سئل�عن��ولذلك�/ا .شيخ�1س�م�ابن�تيميةوهذا�هو�منهج�  

�": قالانتفاع�ا/ش`_ي�بأجرة�العقار،�
ً
إذا�شرط�أنه�إذا�جاء�بالثمن�أعاد�إليه�العقار�كان�هذا�بيعا

،�والشرط�ا/تقدم�ع�ى�العقد�كا/قارن�له�Uي�أصح�قوWي�العلماء
ً
إذا�كان�ا/قصود�: "وقال. "باط�

عطي�بعقار�  
ُ
خر�مدة�بقاء�الدراهم�Uي�ذمته،�فإذا�أن�يأخذ�أحدهما�من� خر�دراهم�وينتفع�ا/

فهذا�حرام�ب��ريب،�وهو�دراهم�بدراهم�مثلها�ومنفعة�الدار،�: أعاد�إليه�الدراهم�أعاد�إليه�العقار

مع�كونه�اختار��٣٠،"و�Jفرق�بIن�أخذ�ا/نفعة�وعوض�ا/نفعة،�الجميع�حرام. ... وهو�الربا�البIن

  .جواز�الجمع�بIن�البيع�و1جارة،�كما�سبق

  ��Âم�الNµئمة�وعلماء�ا/ذاهب�ما�يناقض�أصولهم�وقواعد�مذاهeف��يجوز�تحميل�أقوال�

ق�ع�ى�ا/قيد�والعام�ع�ى�الخاص،�وتصان�نصوا�عل¯Nا�Uي�مناسبات�متعددة،�بل�يحمل�ا/طل

  .ة�الثابتة�بالنص�و1جماعيعالشر �محكماتعن�أن�تكون�مطية�وذريعة�لنقض��نصوص�الفقهاء

  

  بمنتج�صكوك�1جارة�مع�التمليك�ءوفامقارنة�بيع�ال

أبعد�عن�الربا�من�صيغة�البيع�والتأجI_��فإن�بيع�الوفاء�ا/تضمن�لáجارة�من�حيث�الشكل  

وهذا��.القائم�ع�ى�الوعد�ا/لزم�،�بخ�ف�الثانيالسدادا/نت���بالتمليك،��ن�eول�فيه�خيار�عدم�

صدر�للصكوك�Uي�حالة�بيع�الوفاء�أو��ست
ُ
غ�ل�له�الخيار�Uي�سداد�رأس�ا/ال�يع���أن�ا/

وي`_تب�ع�ى�ذلك�أن�. ومن�ثم�عدم�اس`_داد�العIن�واس`_جاع�eصل�أو�العIن،�أو�عدم�السداد

صدر��Jيتحمل�مديونية�Uي�ذمته�من�الناحية�ا/حاسبية
ُ
بينما�Uي�حالة�الصكوك�فإن�ا/صدر�. ا/

،�كما�يتعهد�بإعادة�شراء�العIن�عند�eجل،�وبموجب�هذا�التعهد�
ً
يتم�تصنيف�الصكوك�ائتمانيا

�ع�ى�ا/صدر
ً
  . يتم�تسجيلها�ضمن�قائمة�ا/xIانية�باعتبارها�دينا

    

  1جارة�تطور�صكوك

وكان�من�. بمنعه�٦٨/٤/٧م،�وصدر�القرار�١٩٩٢هـ،�١٤١٢نوقش�بيع�الوفاء�Uي�ا/جمع�Uي�  

شاركIن�من�مصI_�ا/ناقشات�ا/همة�ال��Âسبقت�صدور�القرار�ما�يلقي�الضوء�ع�ى�تخوف�ا/

وكان�من�أبرز�من�أكد�ذلك�. التمويل�1س�مي�فيما�لو�تبنت�ا/ؤسسات�1س�مية�هذه�الصيغة

                                                           
٣٠

  .١٨١صا.خبار العلمية ، ٣٣٥، ٣٩٦ص ٢٩جالفتاوى   



١٦ 

 

من�ا/شاركIن�آنذاك�فضيلة�أستاذنا�الدكتور�أنس�الزرقا،�الذي�أوضح�كيف�يمكن��ي�شركة�

�من�ا/عدات�لد«Nا،�للمصرف�بثمن�حال،�ثم�تس
ً
تأجره�بأجرة�أن�تبيع�ا/ب��fالذي�تقطنه�أو�أيا

fاية�ا/دة�تعيد�ا/بلغ�وتنت���ملكية�ا/صرف�للمب�N©ي�Uحاجة�للبحث�. تعادل�الفائدة،�ثم��Jذا�Nºو

عن�البدائل�الشرعية،�ويمكن��ي�مصرف�ولو�كان�أكÈ_�مصرف�ربوي،�أن�يصبح�Uي�ليلة�واحدة�

 
ً
يل��Jيمكن�أن�وممن�أكد�هذا�ا/ع��fفضيلة�الشيخ�تقي�عثماني،�حIن�أوضح�أن�الح�٣١.إس�ميا

�Uي�ا/عام�ت�ا/الية�Uي�ا/جتمع،�وأنه�لو�حدث�ذلك��خذت�ا/صارف�كلها�
ً
�عاما

ً
�أو�مبدأ

ً
تتخذ�أص�

  ٣٢.هذا�الطريق

فصناعة�. وهذه�النظرة��ستشرافية�للمستقبل�أثبت�الواقع�ا/ؤسف�أ©Nا�Uي�غاية�الدقة  

�٣٣فالبداية. عقدين�من�الزمنالصكوك�مضت�Uي�الطريق�نفسه�الذي�حذر�منه�العلماء�قبل�نحو�

،�حيث�يقوم�ا/صدر�ببيع�أصل�البيع�بشرط�التأجI_�ا/نت���بالتمليك�صيغةم�بU٢٠٠١ي� كانت

�٣٤ .بثمن�نقدي�ليستأجره�بأجرة�دورية،�ثم�Uي�©Nاية�ا/دة�يش`_ي�ا/صدر�eصل�بقيمته��سمية

  .يعها�ع�ى�غI_�ا/صدرمن�الناحية�النظرية�فإن�حملة�الصكوك�يحق�لهم�التصرف�Uي�العIن�بب

وأصبحت�ملكية�هذه�م�U٢٠٠٢ي��تطور�eمر�لكن�بسبب�قيود�أنظمة�السندات�الدولية�  

eصول�مقيدة�بحيث��Jيستطيع�حملة�الصكوك�الذين�اش`_وها�التصرف�ف¯Nا�إ�Jببيعها�ع�ى�

وNºذا� ٣٥.صدر�الصكوك�نفسه�بثمن�مؤجل،�بحيث�يبقى�حملة�الصكوك�كسائر�الدائنIنُم 

  .الصكوك�Uي�حقيقNOا�سندات�دين�محض�ع�ى�ا/صدر�أصبحت

وزاد�eمر�سوًء�بعض�الشروط�ال��Âتحم��حملة�الصكوك�من�أي�انخفاض�Uي�قيمة�  

حصل�Uي�صكوك�شركة�نخيل،�حيث�ينص��كماeصول،�وتلزم�ا/صدر�Uي�هذه�الحالة�بشرا¨Nا،�

�Uي�شر ) eرض(عقد�1جارة�ع�ى�أن�انخفاض�قيمة�eصل�
ً
وط�العقد�يلزم�ا/ستأجر،�يمثل�فش�

  ٣٦.وهو�شركة�نخيل،�بشراء�eرض

،�حيث�"صكوك�ا/شاركة"صيغة�م�U٢٠٠٥ي�ثم�استمرت�ا/سI_ة�Uي�التدهور�وظهرت�  

�من�% ١٠بأصل�عي���بنسبة�ضئيلة،�الصكوك�يش`_ك�مصدر�
ً
ا/شروع�أو�الشركة�ذات�قيمة�مث�

                                                           
٣١

  .٥٢٩، ص٣، ج٧عمجلة المجمع   
٣٢

  .٥٣٩نفسه، ص  
٣٣

 Rafe Haneef (2009) “From ‘Asset-Backed’ to ‘Asset-Light’ Structures: The: ھذه الفقرة تعتمد على بحث رفيع حنيف  

Intricate History of Sukuk,” ISRA International Journal of Islamic Finance, vol. 1, pp. 103-126..  
٣٤

  .asset-backed sukuk: وھي ما عرفت باسم  
٣٥

    .asset-based sukuk: وھي ما عرفت باسم  
٣٦

    .م٠٥/٠٥/٢٠١٠وفقاً لتصريح المحامي جواد علي لصحيفة الشرق ا�وسط،   



١٧ 

 

د�ا/صدر�بشراء�حصة�حملة�لحملة�الصكوك،�ع�ى�أن�يتعه% e٩٠غراض�الخاصة،�مقابل�

وهذه�eخI_ة�تتضمن�شراء�نقد�بنقد�مع�. ع�ى�دفعاتبأك�_�من�قيمNOا��سمية�الصكوك�

التفاضل�والتأخI_،��ن�ا/صدر�بشرائه�حصة�حملة�الصكوك�يكون�قد�اس`_د�كامل�eصل�العي���

أن�يتم�تحويل�الذي�اش`_ك�به،�وفوق�ذلك�ال`xم�بشراء�ا/ساهمة�النقدية�لحملة�الصكوك�قبل�

وح�fÂلو�كان�البيع�بعد�تحول�النقود�إWى�أعيان�ومنافع�فإن�تعهد�ا/صدر��.النقد�إWى�أعيان�ومنافع

بشراء�نصيب�حملة�الصكوك�من�حIن�إنشاء�الشركة�يجعلها�ع�ى�أحسن�eحوال�عينة�ثنائية�

�Uي�الشركة�بثمن�نقدي�وتعهد�Uي�الوقت�نفسه�بشر 
ً
ا¨Nا�بثمن��ن�ا/صدر�يكون�قد�باع�أسهما

  .ولبالغ�eسف�فإن�فورة�سوق�الصكوك�جاءت�بعد�ظهور�هذه�الصيغة .مؤجل�أع�ى

  

  محاوJت�التصحيح

ا/شهور�الذي�انتقد�فيه�واقع��تصريحهأصدر�فضيلة�الشيخ�تقي�عثماني�م�U٢٠٠٧ي�  

�Uي�الحقيقة�م¡Nا% ٨٥ال��Âرأى�أن��الصكوك
ً
 وصف�الصكوك�بأ©NاوUي�ورقة�له�. ليس�إس�ميا

مشاNºة�للسندات�الربوية�سواء�" وأصبحت،�"معت�ف¯Nا�معظم�خصائص�السندات�الربويةاجت"

  :وانتقد�فضيلة�الشيخ�تقي�مسI_ة�الصناعة�بقوله". بسواء�من�حيث�نتائجها��قتصادية

�Jشك�أن�هيئات�الرقابة�الشرعية�وا/جامع�والندوات�الفقهية�أجازت�للمصارف�"  

ولكن�هذه�1جازة�. بالحيل�أشبه�م¡Nا�بالعمليات�الحقيقية1س�مية�بعض�العمليات�ال���Âي�

 
ً
وكان�ا/فروض�أن�. كانت�لتسيI_�عجلNOا�Uي�ظروف�صعبة�عدُد�ا/صارف�1س�مية�ف¯Nا�قليل�جدا

سة�ع�ى�أهداف��قتصاد�1س�مي�وإWى� تتقدم�ا/صارف�1س�مية�إWى�العمليات�الحقيقية�ا/ؤسَّ

هو�عكس��ولكن�الذي�يحدث� ن. ت�الربوية،�ولو�خطوة�فخطوة�بتعاد�عن�مشاNºة�العمليا

ذلك،�فإن�ا/ؤسسات�ا/الية�1س�مية�أصبحت�تتنافس�Uي�أن�تتقدم�بجميع�خصائص�السوق�

�
ً
Jى��ق`_اب�من�العلميات�الربوية�بدWالربوية�بُعَجرها�وُبَجرها،�وتأتي�بمنتجات�ترجع�القهقرى�إ

�ما�تُ . من�أن�تبتعد�ع¡Nا
ً
ر�هذه�ا/نتجات�بالحيل�ال��Âيمّجها�الفكر�السليم�ويضحك�عل¯Nا�وكثI_ا بدَّ

  ٣٧".eعداء

                                                           
٣٧

    .١٤م، ص٢٠٠٨، "الصكوك وتطبيقاتھا المعاصرة"  



١٨ 

 

ا/جلس�الشرéي�لهيئة�ا/عايI_�ا/حاسبية�Uي��أعداستجابة�لورقة�الشيخ�تقي�عثماني�و   

 بيان�م٢٠٠٧هـ،�سبتمÈ_�١٤٢٨شعبان�
ً
لتصحيح�كثI_�من��نحرافات�ال��Âشابت�الصكوك،� ا

ذلك�منع�تعهد�ا/ضارب�أو�الشريك�أو�وكيل��ستثمار�بشراء�ومن�. خاصة�صكوك�ا/شاركة

لحملة�الصكوك�عند�تراجع�eصول�بقيمNOا��سمية�وكذلك�منع�إقراض�ا/ضارب�أو�الشريك�

  .eرباح

أن�يشتمل�عقد�نقل��Jيجوز�" :أنه�ورد�النص�ع�ىال��Âأعدت�حينئذ� وUي�مسودة�البيان  

هم�ع�ى�شرط�تأجI_�العIن�بعد�البيع�إWى�ناقل�ا/لكية�و�Jا/لكية�إWى�حملة�الصكوك�أو�من�يمثل

�/ا�ورد�Uي�محاضرة�فضيلة�الشيخ�عبد�هللا�بن�منيع"د�ا/ستأجر�بشرا¨Nاعع�ى�شرط�و 
ً
  ٣٨.،�وفقا

هـ،�فÈ_اير�١٤٢٩الذي�صدر�Uي�صفر��الرسم��ذفت�من�بيان�الهيئةلكن�هذه�الفقرة�ُح   

�من�ذلك�أضاف�البيان�الفقرة�ا .م٢٠٠٨
ً
Jي�صكوك�" :لتاليةوبدUي�التعهد�Uيجوز�للمستأجر�

�أو
ً
 1جارة�شراء�eصول�ا/ؤجرة�عند�إطفاء�الصكوك�بقيمNOا��سمية�ع�ى�أ�Jيكون�شريكا

�باJستثمار
ً
�أو�وكي�

ً
كان�قد�باع�Uي�صكوك�1جارة�أن�ا/ستأجر��وإذا�كان�الجميع�يعلم ٣٩".مضاربا

�قبل�استئجاره،�
ً
العينة�بالشرط�والتعهد�ا/سبق�وهو�لك�يكون�قد�أقر�ذبفإن�البيان�eصل�نقدا

  .ما��JيجxIه�أحد�من�أهل�العلم

�Uي�الجملة،�لكن�سكوته�عن�أوجه�الخلل�ا/تعددة�والجسيمة�  
ً
ومع�كون�البيان�كان�إيجابيا

فصكوك�1جارة�ا/نNOية� .ليق�با/سؤولية�ا/لقاة�ع�ى�عاتق�العلماءصكوك�1جارة�لم�يكن�يUي�

  :،�من�حيث�الواقع�العم�ي،��Jتختلف�عن�السندات�الربويةبالتمليك

صدر�يتعهد�قبل�إصدار�الصكوكف. ١  
ُ
بشراء�eصل�Uي�©Nاية�ا/دة�بالقيمة�وقبل�البيع��ا/

�ومن�ثم�تسويقها�للمستثمرين
ً
أي�. �سمية،�وبناء�ع�ى�هذا�التعهد�يتم�تصنيف�الصكوك�ائتمانيا

تنتقل�ملكية�eصل�إWى�حملة�الصكوك،�ولو�Jهذا��ل`xام��قبل�أن�بشراء�eصلأن�ا/صدر�يل`xم�

وهذه�عينة�بالشرط��Jيقبلها��.لم�يكن�حملة�الصكوك�ليقبلوا�شراء�الصكوك�أو��كتتاب�ف¯Nا

  .أحد�من�ا/ذاهب

 و . ٢  
ُ
صدر،�كما�سبق،�وهو�ما�يجعلها�حملة�الصكوك��Jيملكون�بيع�eصل�إ�Jع�ى�ا/

  .عينة�صريحة

                                                           
٣٨

  .م٢٠٠٩ھـ، أغسطس ١٤٣٠ا)س&مي للتنمية، شعبان محاضرة الشيخ عبد = بن منيع بالبنك   
٣٩

    .، فقرة خامساً ٢٠٠٨بيان الھيئة   



١٩ 

 

صدر�بشراء�eصل�إذا�انخفضت�قيمته�السوقية،�كما�أن�ح. ٣  
ُ
ملة�الصكوك�يلزمون�ا/

  .وهذا�ينفي�مقت�fghملكيNOم�لÃصل�وتحملهم�/خاطره�السوقية

سواء�Uي�©Nاية�ا/دة�أو�أثنا¨Nا�إذا�انخفضت��،ا/صدر�بإعادة�الشراء�اتوبسبب�تعهد. ٤  

باعتبارها���ل`xامات�أو�الخصومفإن�الصكوك�تدرج�ضمن�قائمة�ا/xIانية�Uي�خانة�قيمة�eصل،�

بثمن�نقدي�ومن�ثم�قد�حسن�وضع��eصلمع�أن�ا/فروض�أن�ا/صدر�قد�باع�. مديونية�Uي�ذمته

   .ولم�يرهقها�بمديونية�إضافية�قائمة�ا/xIانية

كما�أن�eجرة�مرتبطة�بالفائدة�وليست�بأجرة�ا/ثل،�مع�لزوم�العقد�للطرفIن�طول�. ٤  

  .د�طبيعة�الصكوك�أ©Nا�تمويل�محض��Jع�قة�له�با�صول�الحقيقيةوهذا�ما�يؤك�٤٠.ا/دة

لهم�هذه��خت�Jت�الشائعة�Uي�صكوك�1جارة�تتطلب�البيان�الواضح�والصريح�ممن�حّم   

هللا�تعاWى�مسؤولية�بيان�العلم�وعدم�كتمانه�بضرورة�التصحيح�واجتناب�أوجه�الخلل�بكل�

  .صورها

  

  خ�صة

أن�يضم�إWى�أحد�العوضIن�ما�ليس�: �أن�جماع�الحيل�نوعانذكر�شيخ�1س�م�رحمه�هللا  

الثاني�أن�يضم�إWى�العقد�ما�ليس�بمقصود،�مثل�أن�يضم�. بمقصود،�كما�Uي�مسألة�ُمد�عجوة

  ٤١.مثل�صور�العينة�ا/ختلفة

فإن�. وهذا�النوعان�يجتمعان�Uي�البيع�بشرط�التأجI_�إذا�كانت�eجرة�أع�ى�من�الثمن  

والنتيجة��ي�ما�. تمليك�ف���عينة،�وإ�Jف���ُمد�عجوة،�فاجتمع�ف¯Nا�أصول�الحيلكانت�منNOية�بال

صدر،�
ُ
�عن�السندات�الربوية،��Jعند�ا/ستثمرين،�و�Jعند�ا/

ً
نرى�من�صكوك��Jتختلف�جوهريا

نحن�بحاجة�إWى�إعادة�نظر�جوهرية�Uي�مسI_ة�الصكوك�. و�Jعند�شركات�التصنيف��ئتماني

  .دائل�حقيقية�تنتقل�بالصناعة�نحو�القرن�الحادي�والعشرينوالبحث�الجاد�عن�ب

                                                           
٤٠

    .م٢٠٠٩، "المرابحة بربح متغير: "حول العائد المتغير انظر بحث الكاتب  
٤١

  .١٧٤- ١٧٣صالقواعد النورانية،   



٢٠ 

 

 

  

)٢(  

  إجارة�اAوصوف�Fي�الذمة

  

،�من�خ�ل�عقد�
ً
صورة�ا/عاملة�محل�1شكال��ي�أن�يقوم�البنك�بتمويل�بناء�مصنع،�مث�

استصناع،�ع�ى�أنه�إذا�تم�بناء�ا/صنع،�يقوم�البنك�بتأجI_�ا/صنع�ع�ى�العميل�/دة�محددة�

 عشر�سن(
ً
�مرتبطة�بمؤشر�الفائدة) وات�مث�

ً
ويتم��ل`xام�بذلك�من��.مقابل�أقساط�محددة،�غالبا

  .حIن�إنشاء�عقد��ستصناع

،�فا/صنع��Jيزال�  
ً
ووجه�1شكال�أن�تأجI_�ا/صنع�يتم�قبل�بنائه�وقبل�وجوده�أص�

�Uي�الذمة،�ومع�ذلك�فإن�eجرة�
ً
الدين�بالدين�يع�وهذا�من�ب. مؤجلة�تثبت�Uي�ذمة�العميلموصوفا

��Jإذ. الوعد�ا/لزم�Uي�ا/رابحة�تغ���عنذلك�أن�هذه�الصيغة��يوضح ومما. ا/جمع�ع�ى�تحريمه

ابتداء�من�أول�يوم،�مع�كون�الثمن�وا/ثمن��بIن�البنك�والعميل�للوعد،�بل�يتم�العقد�هنا�حاجة

استند�إWى�ما�عرف�Uي��ومن�قال�بجواز�هذه�الصيغة�من�الفقهاء�ا/عاصرين. الذمةدين�ك�هما�Uي�

وRيضاح�ذلك�نحتاج�التعرف�إWى�أقسام�1جارة�. الفقه�1س�مي�بإجارة�ا/وصوف�Uي�الذمة

   .وصورها

  

  أقسام�1جارة

�وقد�يكون�Uي�. عملوإجارة��عIنإجارة�: سبق�أن�1جارة�نوعان  
ً
وكل�م¡Nما�قد�يكون�معّينا

،�أربعة. )انظرالشكل( الذمة
ً
Jا�الع�مة�ابن�مفلح�الحنب�ي�ث�ثة،�فقال. فا�قسام،�إجماN¡ذكر�م:  

،�وعIن�معّينة�ف���...عIن�موصوفة�Uي�الذمة،�فُيش`_ط�صفات�سلم،�: و1جارة�أقسام"  

وُيش`_ط�كخياطة،�عقد�ع�ى�منفعة�Uي�الذمة�Uي��àgßمعIن�أو�موصوف،�: ،�الثالث...كمبيع،�

  :ي�ي�تفصيل�eقسام�وفيما�٤٢ ."ضبطه�بما��Jيختلف�ويلزمه�الشروع�عقب�العقد

                                                           
٤٢

  .١٦٣، ١٦١، ١٦٠ص ٧ت التركي، جالفروع،   



٢١ 

 

  ١ .�_Iول�فهو�تأجeن�قائمة�معينة،أما�النوع�Iت� عJ ا/نازل�وا/كاتب�و�_Iمثل�تأج

  .وهذه�بيع�للمنافع��Jخ�ف�Uي�جوازها. وا/عدات�ونحو�ذلك

    
  

  

  

  

  

العIن�ا/ؤجرة��ث�إنوحي. عIن�موصوفة�Uي�الذمة�دون�اش`_اط�عملالنوع�الثاني�إجارة�. ٢  

�Uي�الذمة��فة�Uي�الذمة،�وليست�معّينة،�فإن�منافعهاموصو 
ً
�Uي�ا/نافعفتكون�َدينا

ً
،�تكون�سلما

في عين 
 معينة

في عين 
 موصوفة

في عين 
 معينة

في عين 
 موصوفة

  ا�جارة

  عين

موصوفة 
 في الذمة

 معّينة

 أو
  عمل

 معّين

 المالكيةسلم عند 

، يشترط والشافعية
  الشروع عند الحنابلة

  في الذمة

سلم في 

  المنافع

بيع 

  منافع

  بيع منافع  بيع منافع

استصناع عند 
  الحنفية



٢٢ 

 

 
ً
 الذين�لحنفية�ل وهو�جائز�عند�الجمهور�خ�فا

ً
�٤٣ .�JيجxIون�السلم�Uي�ا/نافع��©Nا�ليست�أمو�

فالجمهور�: فون�Uي�الحكمفالجميع�متفقون�ع�ى�التكييف�بأ©Nا�سلم�Uي�ا/نافع،�ولكن�يختل

xIوالحنفية�يمنعون �ونيج.  

النوع�الثالث�إجارة�عمل�من�شخص�بعينه،�كأن�يتعاقد�مع�مقاول�لبناء�بيت،�أو�. ٣  

�بذات�العامل،�فليس�للمقاول�أو�ا/هندس�أ
ً
�نمهندس�لبناء�آلة�ونحو�ذلك،�ويكون�العقد�متعلقا

أن�تكون�العIن�: ولها�حالتان. مل�بنفسهيتوWى�العيجب�أن�يتعاقد�من�الباطن�مع�طرف�آخر،�بل�

ابن�البيت�Nºذه�ا/واد،�أو�يطلب�تصميم�: كأن�يقول�له: معينة) مواد�البناء�أو� لة(محل�العمل�

  .أو�تكون�ا/واد�موصوفة�يحضرها�العامل�أو�eجI_.  لة�باستخدام�مواد�يحددها�ا/ستأجر

أما�الحالة�الثانية�ف���جائزة�. عند�الجميع�أما�الحالة�eوWى�ف���إجارة�عمل��Jخ�ف�ف¯Nا  

�لك¡Nا�تدخل�
ً
�عند�الجميع�أيضا

ً
Jضمن��ستصناع�عند�الحنفية،�حيث�يكون�العمل�وا/ادة�إجما

  ٤٤.من�الصانع

النوع�الرابع�إجارة�عمل�Uي�الذمة،�بحيث�يحق�للعامل�أو�eجI_�أن�يتعاقد�من�الباطن�. ٤  

��مع�غI_ه�لتنفيذ�العمل،�و�Jيلزم�أن
ً
يقوم�به�بنفسه،�ولهذا�يعد�العمل�Uي�ذمته�وليس�معّينا

وهذا�. "إجارة�منفعة�Uي�الذمة" Nاوهذه�الصيغة�يعÈ_�ع¡Nا�الفقهاء�Uي�مناسبات�عدة�بكو©. بشخصه

وظاهر�. النوع�له�حالتان�كما�Uي�النوع�السابق،�حيث�قد�تكون�ا/ادة�معينة�وقد�تكون�موصوفة

  .هذا�النوعهاتIن�الحالتIن،�بل�الحكم�واحد�ل�من�صنيع�الفقهاء�أنه��Jفرق�بIن

،�وهو�العIن�ا/وصوفة�Uي�ن�بIن�هذا�النوع�وبIن�النوع�الثانيوا/الكية�والشافعية�يسوو   

�Uي�ذمة�eجI_�،الذمة
ً
: الجد�قال�ابن�رشد .Uي�اش`_اط�تعجيل�eجرة،�لكون�العمل�مضمونا

أحدهما�أن�يكون�: تنقسم�إWى�قسمIنالعمل�ع�ى�عمل��àgßبعينه�كنسج�الغزل�وخياطة�الثوب�"

�Uي�َعينه
ً
�Uي�ذمة�eجI_،�والثاني�متعّينا

ً
�Uي�ذمته�ف��يجوز�إ�J. مضمونا

ً
فأما�إذا�كان�مضمونا

�Jكان�الدين�بالدين،�ف��يجوز�إ�
ً
بتعجيل�eجر�أو�الشروع�Uي�العمل،��نه�م�fÂتأخرا�جميعا

 
ً
واردة�ع�ى�العIن�: فاRجارة�قسمان: "النوويوقال��٤٥ ."تعجيل�أحد�الطرفIن�أو�تعجيلهما�جميعا

                                                           
٤٣

  .١٦٨-١٦٧حامد ميرة، صصكوك ا�جارة،   
٤٤

وقد يفرق بينھما بأن محل العقد في اOستصناع ھو العين المصنوعة أما ا)جارة فمحل العقد ھو . ٢ف ٣، ج"استصناع"الموسوعة الفقھية،   
  .العمل، لكن المآل واحد إذا كانت المادة من العامل

٤٥
  .٤١٠-٨/٤٠٩البيان والتحصيل   



٢٣ 

 

�بعينه�لخياطة�ثوب�...كمن�استأجر�دابة�بعي¡Nا،�
ً
وواردة�ع�ى�الذمة�كمن�استأجر�... ،�أو�شخصا

  ٤٦".ألزمت�ذمتك�خياطة�هذا�الثوب: دابة�موصوفة�للحمل�أو�الركوب،�أو�قال

عقد�ع�ى�: الثالث" :مفلحقال�ابن�. أما�الحنابلة�فيش`_طون�Uي�هذا�النوع�الشروع�Uي�العمل  

منفعة�Uي�الذمة�Uي��àgßمعIن�أو�موصوف،�كخياطة،�وُيش`_ط�ضبطه�بما��Jيختلف�ويلزمه�

هو�هذا�النوع�و  ٤٨ .وهم�مع�ذلك�يثبتون�خيار�الشرط�Uي�1جارة�Uي�الذمة ٤٧ ."الشروع�عقب�العقد

كما�توضحه�مصادر�اش`_اط�تعجيل�eجرة�أو�عدمه،�: الذي�ذكر�ابن�قدامة�رحمه�هللا�فيه�وجهIن

  ٤٩.الفقه�الحنب�ي�eخرى 

ومجموع�أحكام�هذا�النوع�عند�الحنابلة�يبIن�أ©Nم��Jيسقطون�عليه�كل�أحكام�السلم،�  

�من�الحنفية��ن�هذا�النوع�. بل�يتوسعون�فيه�أك�_�من�ا/ذاهب�eخرى 
ً
وهم�بذلك�يق`_بون�كثI_ا

  .ع�بالعمل�بنفسهيدخل�ضمن��ستصناع�إذا�لم�يش`_ط�ا/ستصنع�قيام�الصان

،�وهو�إجارة�عIن�موصوفة�Uي�Uي�أن�النوع�الثاني�وع�ى�كل�تقدير�ف��خ�ف�بIن�الفقهاء  

وإنما�وقع�الخ�ف�حول�صيغة��.الذمة�ليس�ف¯Nا�عمل،�أنه�دين�Uي�الذمة،�فيأخذ�حكم�السلم

  .العقد�إذا�تعIن�الثمن،�وهو�ا/سألة�التالية

  

  صيغة�العقد

ما�إذا�عقد�العقد�بلفظ�السلم�أو�Uي�صور�السلم�Uي�ا/نافع�بIن� الشافعية�والحنابلة�يفرق   

ا/عقود�عليه�سلعة�موصوفة�وليس�منفعة،�فيفرقون�بIن�كان�وكذلك�الحال�إذا��.بلفظ�1جارة

وظن�البعض�أن�هذا�التفريق�شك�ي�أو�لفظي،�. ما�إذا�عقد�العقد�بلفظ�السلم�أو�بلفظ�البيع

،�معينة�عند�العقد) eجرة�أو�الثمن(بما�إذا�كانت�النقود�يختص�يق�ر وليس�كذلك،�بل�هذا�التف

ويتم�التصريح�باسم�1شارة�إWى��L)ذا�الدينار،أو�اش`_يُت�هذا�الدينار،�أسلمُت�إليك�: كأن�يقول 

فقد��هذا�الدينار: فإذا�قال�٥٠وذلك�أن�النقود�تتعIّن�بالتعيIن�عند�الشافعية�والحنابلة،. الدينار

فلو�تفرقا�قبل�. الثمن�أو�eجرة�Uي�ذمة�ا/ش`_ي�أو�ا/ستأجر�يبقىالحالة��JتعIن�الثمن،�وUي�هذه�

                                                           
٤٦

  .٤/٢٤٨ط عالم الكتب،روضة الطالبين،   
٤٧

  .٦/٤٤ا�نصاف ، ونص عليه المرداوي في ١٦٣ص ٧ج الفروع  
٤٨

  .٢٩٠-٢٨٩ص ١١جالشرح الكبير مع ا�نصاف   
٤٩

ضوابط إجارةالخدمات : "وقارن .٥١٠-٥٠٨ص ١٤جالكبير مع ا�نصاف  الشرح، ٣٩٣-٣٩٢ص ٣ت التركي، جالكافي،   
  .١٩ھـ، ص١٤٣٠صفر  مجلة ا7قتصاد ا�س�مي،، عبد الستار أبو غدة، "وا)جارةالموصوفة في الذمة

٥٠
  .١١- ٩، ف١٥ج ،"ثمن"الموسوعة الفقھية،   



٢٤ 

 

قبض�الدينار�لم�يكونا�قد�تفرقا�عن�َدين�بَدين��ن�الثمن�تعIن�وخرج�من�ذمة�ا/ش`_ي�أو�

  .Uي�ذمة�eجI_�أو�البائع��Jيزالا/ستأجر،�بخ�ف�ا/عقود�عليه�إذ�

يقت��ghتسليم�الثمن�أو�" ت�إليكملأس"فإن�لفظ� ت�إليك�هذا�الدينار،ملأس: لكن�لو�قال  

التسليم�الذي�هو�eجرة،�فإن�تفرقا�قبل�القبض�لم�يجز�ليس��نه�دين�بدين�ولكنه��نه�يناUي�

أما�الحنفية�وا/الكية�فالنقود�عندهم��JتتعIن�بالتعيIن،�ولذلك��Jفرق�عندهم��.مقت�fghالعقد

 �لمتأس"،�أو�"هذا�الدينار�ليكت�إمأسل": بIن�قوله
ً
" اش`_يت�Nºذا�الدينار"أو�،�"إليك�دينارا

�د�عندهم�و فالكل�سواء��ن�النق،�"اش`_يت�بدينار"و
ً
فلو�. و�Jتخرج�م¡Nا�إ�Jبالقبضالذمة�Uي�دائما

  .سواء�عقد�بلفظ�السلم�أو�البيع�أو�1جارة�،دين�بدين�لكانا�قد�تفرقا�عنتفرقا�قبل�القبض�

ن�جهة،�وبIن�الشافعية�والحنابلة�من�جهة�أخرى،�فالخ�ف�بIن�الحنفية�وا/الكية،�م  

�حول�صيغة�العقد،�بل�هو�خ�ف�
ً
فمن�. النقود�تتعIن�بالتعيIن�أو��Jكون  مب���ع�ىليس�خ�فا

وهذا�التفريق�. إذا�تعIّن�الثمن�قال�تتعIن�بالتعيIن�فّرق�بIن�لفظ�السلم�ولفظ�البيع�أو�1جارة

هو�،�كما�"هذا�الدينارأسملت�إليك�: "هاء�ع�ى�عبارة،�ولذلك�ينص�الفقالثمنخاص�بما�إذا�تعIن�

لكن�يجب�تعيIن�رأس�ا/ال�Uي�: "ولذلك�قال�Uي�أس��fا/طالب ٥١.صريح�عند�الشافعية�والحنابلة

وقد�تتبع�فضيلة�الدكتور� ٥٢".Uي�الذمة�ليخرج�عن�بيع�الدين�بالدين) أي�ا/بيع(ا/جلس�إذا�كان�

لكن� ٥٣.يشهد�لهذا�ا/ع�Ifن،�الشافìي�والحنب�ي،�ما�العيا��gßفداد�نصوص�الفقهاء�من�ا/ذهب

  .فظن�ا/سألة�لفظية�وليست�كذلك�مسألةالتعيIنبعض�ا/تأخرين�لم�يتنبه�إWى�

فالنقود�. وهذا�الخ�ف�Uي�كون�النقود�تتعIن�بالتعيIن�أو��Jيعكس�تعدد�وظائف�النقود  

�مخزن �،وسيط�للتبادل
ً
يط�للتبادل�ف��قيمة�لها�فمن�حيث��ي�وس. لل�_وة�ومستودع�و�ي�أيضا

لكن�من�حيث�كو©Nا�. Uي�ذا´Nا،�ولذلك��JتتعIن�بالتعيIن�إذ�ليس�لها�Uي�نفسها�قيمة�مستقلة

�لل�_وة�فلها�قيمة�مستقلة�ولذلك�تتعIن�بالتعيIن
ً
�ومستودعا

ً
وهذا�مما�يبIن�عظمة�الفقه�. مخزنا

  .1س�مي�وع�قته�العميقة�بالنشاط��قتصادي

  

  وف�Uي�الذمةحكم�إجارة�ا/وص

                                                           
٥١

  .٤/٢٩، ت التركي، شرح منتھى ا�رادات، ٤/٢٥١ط عالم الكتب،روضة الطالبين،   
٥٢

  .٦٠العياشي فداد، صالبيع على الصفة، ، نق&ً عن ٢/١٢٤أسنى المطالب   
٥٣

  .٦٢-٥٩صالبيع على الصفة،   



٢٥ 

 

ف�Uي�الذمة�تندرج�وبناء�ع�ى�ا/ناقشة�السابقة�فإن�الصيغة�الشائعة�Rجارة�ا/وصو   

�.عند�التعاقد�ال�J��Âإشكال�Uي�وجوب�تعجيل�eجرة�ف¯Nا�إ�Jإذا�تعIن�الثمن�ضمن�النوع�الثاني

ن�التفات�ولفظ�1جارة،�دو �السلمواعتماد�من�قال�بالجواز�من�ا/عاصرين�ع�ى�التفريق�بIن�لفظ�

تختلف�،�وكأن�eحكام�الشرعية�ا/طهرةللمع��fالذي�أوجب�هذا�التفريق،�فيه�تشويه�للشريعة�

هذا��،�وهو�ما�تجل�عنه�الشريعة�الكاملة،eلفاظ�ا/جردة�مع�كون�ا/عاني�واحدة�باخت�ف

  .وهللا�أعلم. كونه�يناUي�ما�نص�عليه�الفقهاء�أنفسهمباRضافة�إWى�

 

  خاتمة

لصناعة�ا/الية�1س�مية�نجاحات�متعددة،�وقام�العلماء�بدور�مشكور�Uي�لقد�حققت�ا  

لكن�الواقع�يبIن�أن�هناك�الكثI_�مما�يحتاج�إWى�مراجعة�. ترشيد�الصناعة�بحسب�1مكان

�JينبÛي�الوقوف�عند�هذا�الحد،�بل��Jبد�من�توجيه�الجهد�للبحث�عن�بدائل�وحلول�و . وتصحيح

. طهرة�ومقاصدها،�و�Jيكفي�أن�نظل�Uي�دائرة�النقد�والتوجيهمستمدة�من�أصول�الشريعة�ا/

والصناعة�تملك�اليوم�من�ا/قومات�ما�يكفي�لكي�تأخذ�زمام�ا/بادرة�Uي��بتكار�والتطوير�ا/اWي�

النافع،�وأن�تتجاوز�مرحلة�التقليد�وا/حاكاة�للصناعة�التقليدية،�خاصة�بعد�ما�أثبتت�eيام�

  .ة�والعواقب�الوخيمة�ال��Âيمكن�أن�تف��ghإلهاعقم�ا/نتجات�التقليدي

  

  
  .واحلمد هللا رب العاملني


