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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

الحمد هلل والصالة والسالم عى رسول ﷲ وعى آله وصحبه ومن والاﻩ ،وبعد.
فقد رغبت أمانة مجمع الفقه ٕالاسالمي املوقر أن أشارك بورقة حول بعض صيغ صكوك
ٕالاجارة ،خاصة بيع العIن بشرط إعادة استئجارها ،سواء انNOت ٕالاجارة بالتمليك أو ال ،باإلضافة
إWى إجارة املوصوف Uي الذمة .وقد ُكتبت عدة أبحاث ُ
وعقدت ندوات حول هذﻩ املوضوعات.
ولذلك س`_كز هذﻩ الورقة عى تقويم الصور محل ٕالاشكال دون غ_Iها ،مع الاكتفاء بما ورد Uي
ٔالابحاث السابقة من العزو وتفاصيل ٔالاقوال إال إذا اقتٔ fghالامر.
أنواع الصكوك
ً
يمكن تقسيم الصكوك إجماال إWى نوعIن:
 .١نوع يقوم فيه ُمصدر الصكوك بتوريق أو تصكيك أصول قائمة بالفعل مدرة للدخل
ّ
ً
ُويملكها للمستثمرين .وUي هذا النوع فإن َمصدر الال`xام أمام حملة الصكوك ،نظريا عى ٔالاقل،
هو أصحاب الال`xامات Uي هذﻩ ٔالاصول وليس ُمصدر الصكوك.
 .١نوع يكون الطرف املقابل فيه لحملة الصكوك هو ُمصدر الصكوك ُ
نفسه ،بحيث
يتحمل هو الال`xامات أمام حملة الصكوك ويكون هو َمصدر العائد لهم.
ً
ستقتصر الورقة عى النوع الثاني ،وتتناول خصوصا منتجIن من املنتجات الشائعة Uي
صكوك ٕالاجارة :البيع بشرط التأج ،_Iوإجارة املوصوف Uي الذمة.

٢

)(١
البيع بشرط التأج
صورة املنتج أن يقوم الراغب Uي التمويل ) ُمصدر الصكوك( ببيع أصول عينية للمستثمرين أو
املمول بثمن نقدي ثم استئجارها بأجرة مؤجلة أو مقسطة .وUي الغالب تنت العملية بعودة
ً
ُ
ملكية ٔالاصل ملصدر الصكوك .وال تقتصر هذﻩ الصيغة عى الصكوك بل تستخدم أيضا Uي
ً
التمويل لدى املصارف ٕالاسالمية .سنتناول الحالتIن ،التمليك وعدم التمليك ،تباعا.
الحالة ٔالاوى :إجارة غ من)(ية بالتمليك
محل ٕالاشكال Uي هذﻩ الصيغة أن بيع العIن يتم بثمن نقدي حاضر عى أن يستأجر
ُ
املصدر العIن نفسها من املمول بأجرة مؤجلة تتجاوز Uي مجموعها الثمن النقدي للعIن .والهدف
ً
هو التمويل :حصول العميل أو بائع العIن عى نقد حاضر مقابل نقد أك_ منه مستقبال .وهذا
الهدف واضح ومتفق عليه لدى جميع ٔالاطراف ،سواء كان Uي العقود أو Uي الوثائق ٔالاخرى
املصاحبة لها.
ووجه ٕالاشكال الفق Uي هذﻩ الصيغة أن املعاملة تتضمن عينة Uي املنفعة .بيان ذلك:
أن عقد البيع يتضمن أمرين :نقل ملكية الرقبة ،ونقل ملكية املنفعة .أما عقد ٕالاجارة فيتضمن
نقل ملكية املنفعة وحدها .فإذا اش`_ط إجارة العIن بعد بيعها فهذا يع أن منفعة العIن
خرجت من يد املالك ضمن عقد البيع بثمن حاضر ،ثم رجعت املنفعة نفسها إليه بثمن مؤجل
أعى من الثمن الحاضر ،فتكون عينة Uي املنفعة )انظر الشكل .(١

١

ونظ _Iذلك لو باع سلعتIن بثمن حاضر ثم اش`_ى إحداهما بثمن مؤجل ،ف عينة
ثنائية Uي هذﻩ السلعة ،وي من صور العينة املمنوعة .قال ٕالامام مالك" :إن َ
بعت عبدين بعشرة
ً
ً
ً
إWى شهر فال تبتع أحدهما بتسعة نقدا وال بدينار نقدا ،ألن بيع الراجع إليك ُيعد لغوا" ٢.وUي
١

وھذه الصورة من العينة تسمى "عكس العينة" ألن البائع ھو المقترض ،أما إذا كان البائع ھو المقرض فھي التي تسمى "عينة" عند اإلطالق.
٢
عن التاج واإلكليل .٢٨٤/٦
٣

ً
مواهب الجليل" :من باع ثوبIن مثال بعشرة إWى شهر ثم اش`_ى أحدهما بثمن مؤجل ألبعد من ٔالاجل
ٔالاول كأن يش`_يه لشهرين مثال فإن ذلك ال يجوز سواء اش`_اﻩ بمثل الثمن ٔالاول أو أقل منه أو
بأك_".

٣

وهذا املع fحاصل Uي بيع العIن بشرط استئجارها ،ألن املنفعة والرقبة متغايران ،وقد
يباع كل م¡Nما بمعزل عن ٓالاخر .فقد تباع الرقبة دون املنفعة كما Uي البيع مع استثناء املنفعة،
وكما Uي بيع العIن املؤجرة عى طرف ثالث .وقد تباع املنفعة دون الرقبة ،كما Uي ٕالاجارة .وقد
ً
يباعا معا كما Uي مطلق البيع للعIن.

العميل/مصدر الصكوك

البنك/حملة الصكوك

العIن )رقبة  +منفعة(

ً
 ١٠٠,٠٠٠نقدا

) (٢إجارة

 ١٥٠,٠٠٠مؤجلة

منفعة

الحصيلة

رقبة  ١٥٠,٠٠٠ +مؤجلة

ً
 ١٠٠,٠٠٠نقدا

) (١بيع

شكل ١
بيع العن بشرط استئجارها

وكما تتحقق العينة Uي بيع العIن وشرا¨Nا ،فإ©Nا تتحقق Uي بيع املنفعة وشرا¨Nا ،وهو ما
يسم :fالعينة ٕالايجارية .فقد يؤجر العميل العIن بأجرة معجلة ثم يستأجرها ثانية بأجرة مؤجلة
ً
أعى ،وي صورة عكس العينة .أو يؤجر العIن بأجرة مؤجلة ثم يستأجرها نقدا بأقل ،وي
صورة العينة .وUي كال الحالIن ف عينة Uي املنفعة ال تجوز عند من يمنع العينة من جمهور
الفقهاء.

٣

مواھب الجليل  ،٢٨٤/٦وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٧٦/٣
٤

وبناء عى ذلك فإن بيع العIن بشرط استئجارها مظنة للعينة Uي املنفعة تحت ستار
تملك الرقبة .ولهذا وجدنا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يمنعون اش`_اط
ٕالاجارة Uي البيع ٤.وأكد ذلك سحنون من فقهاء املالكية حIن سئل عن البيع وٕالاجارة ،فقال" :جائز
Uي غ _Iذلك الgء ،وال يجوز Uي ذلك الgء بعينه".

٥

ونصوص مالك وأصحابه ليس ف¯Nا اجتماع إجارة العIن مع بيعها ،بل نصوصهم تتعلق
ً
باجتماع إجارة العمل مع البيع ،وليس إجارة العIن .كما لو اش`_ى ثوبا وشرط عى البائع
حياكته ،أو فضة وشرط عليه صياغNOا ٦.وفرق بIن إجارة العمل وإجارة العIن ،كما سيأتي .ومن
ذكر من علماء املالكية بعدهم جواز اجتماع إجارة العIن وبيعها ،كالقا g²ابن العربي والقاg²
عبد الوهاب البغدادي ،فإنما ذكروﻩ Uي سياق حديث جابر ر g²ﷲ عنه Uي استثناء املنفعة.

٧

وسيأتي أن استثناء املنفعة يناUي حصول العينة.
وعى كل تقدير فليس كل صور اجتماع بيع العIن وإجار´Nا محل ´Nمة ،وسيأتي بيان ذلك
ووجه الجمع بIن ٔالاقوال املختلفة بإذن ﷲ.
الفرق بIن اش`_اط ٕالاجارة Uي البيع وبIن البيع مع استثناء املنفعة
ومما يؤكد الشNµة Uي انتقال املنفعة من البائع ثم عود´Nا إليه ،أن فقهاء الحنابلة الذين
ً
منعوا اش`_اط ٕالاجارة Uي البيع ،أجازوا ،وفاقا مع املالكية ،البيع مع استثناء املنفعة ،كما لو باع
ً
ً
شخص دارا واستث fسكناها شهرا أو سنة ٨،مع أن ثمن الدار مع الاستثناء أقل من ثم¡Nا بدونه،
ً
والفرق بي¡Nما هو أجرة الشهر أو السنة .فهذا بيع شرط فيه ٕالاجارة ضمنا .وNºذا احتج الحنفية
والشافعية عى الحنابلة Uي تجويز»Nم لالستثناء .قالوا :اتفقنا وإياكم عى منع اش`_اط ٕالاجارة Uي
البيع ،فلم أجزتموﻩ هنا؟ والجواب أن ٕالاجارة هنا ال تنتقل ف¯Nا ملكية املنفعة من البائع إWى
املش`_ي ثم تعود إليه ،بل باقية Uي ملكه ابتداء للمدة املتفق عل¯Nا ٩.فانتفاء خروج املنفعة

٤

نظرية الشرط في الفقه اإلسالمي ،حسن الشاذلي ،ص ،٢٩٤-٢٩٣ ،٢٦٦-٢٦٥ ،١٩٣وانظر قضايا فقھية معاصرة ،نزيه حماد ،ص.٢٥٥
٥
البيان والتحصيل .٤٩٦/٨
٦
راجع البيان والتحصيل  ،٤٩٦ ،٤٠/٨ ،٢٨٤/٧ومدونة الفقه المالكي  .٤٩٩/٣وانظر أيضا ً :بحث عبد = العمار وبحث نزيه حماد ضمن
ندوة مصرف الراجحي.
٧
عارضة األحوذي  ،١٠/٦الفروق للقاضي عبد الوھاب ص ،٨٥عن نزيه حماد ،في فقه المعامالت المالية والمصرفية ،ص.٣٨٧
٨
انظر نظرية الشرط في الفقه اإلسالمي ،ص.٢٧١ ،٢٢١
٩
انظر بحث الكاتب" :صناعة الھندسة المالية".
٥

ً
وعود´Nا ينفي شNµة العينة أصال ،ولذلك اختلف الحكم .فال تناقض بIن منع اش`_اط ٕالاجارة Uي
البيع وبIن جواز استثناء املنفعة.
الفرق بIن إجارة العIن وإجارة العمل
ومما يؤكد ما سبق أن الحنابلة يجxIون اش`_اط إجارة العمل Uي البيع ،ولو كان العمل Uي
ً
العIن املباعة ،كما لو اش`_ى ثوبا عى أن يخيطه البائع ونحو ذلك .والحنفية كذلك إذا كان مما
جرى به العمل ١٠،مع أن الفريقIن يمنعان اش`_اط ٕالاجارة Uي البيع كما سبق .وواضح أن هذا
الاش`_اط تنتفي فيه شNµة العينة ألن محل العقد هو العمل وليس منفعة العIن .وهذﻩ املنفعة ال
تعود للبائع بل باقية عى ملك املش`_ي .فالقول بجواز اش`_اط إجارة العمل Uي العIن املباعة دون
إجارة العIن ال تناقض فيه بل هو محض القياس.
ضابط املنع Uي اش`_اط ٕالاجارة والبيع عى عIن واحدة
والضابط Uي حكم اش`_اط ٕالاجارة Uي البيع عى عIن واحدة هو نفسه ضابط العينة Uي
سلعتIن الذي سبقت ٕالاشارة إليه .فمن باع سلعتIن بثمن حاضر ثم اش`_ى إحداهما بثمن
مؤجل أعى من الثمن النقدي فهذﻩ عينة بال ريب ألن الثمن املؤجل تضمن قيمة السعة ٔالاوWى
ً
والثانية معا .وUي البيع بشرط استئجار العIن بأجرة أعى من ثمن الشراء فإن ٔالاجرة تضمنت
قيمة الرقبة ،ولذلك ال »Nم Uي هذﻩ الحالة هل ترجع العIن لبائعها ٔالاول أو ال ،ألن املمول املش`_ي
قد حصل عى رأسماله وزيادة ،فال يضرﻩ أن يرد العIن من خالل هبة أو تنازل دون مقابل.
وعى ذلك فإن البيع بشرط استئجار العIن يش`_ط فيه ما يش`_ط Uي بيع سلعتIن ثم
ً
شراء إحداهما ح fÂال يدخل Uي العينة املحرمة شرعا .ومن ذلك ما ذكرﻩ Uي مواهب الجليل:
ً
"من باع ثوبIن مثال بعشرة إWى شهر ثم اش`_ى أحدهما بثمن مؤجل ألبعد من ٔالاجل ٔالاول،
ً
كأن يش`_يه لشهرين مثال ،فإن ذلك ال يجوز سواء اش`_اﻩ بمثل الثمن ٔالاول أو أقل منه أو بأك_ .أما
ً
إذا اش`_اﻩ بمثل الثمن :فألن أحد ثوبيه قد رجع إليه وصار كأنه دفع ثوبا للمش`_ي عى أن يسلفه
ً
بعد شهر عشرة يردها إليه بعد شهرين وذلك سلف يجر نفعا .وإذا اش`_اﻩ بأك_ فذلك واضح .وإن
١٠

نظرية الشرط ،ص.٢٨٢ ،١٨٦
٦

ً
اش`_اﻩ بأقل ففيه البيع والسلف :ألنه إذا اش`_اﻩ بخمسة مثال إWى أبعد من ٔالاجل فالعشرة الÂ
يأخذها Uي ٔالاجل بعضها ثمن للثوب وبعضها سلف يردﻩ بعد شهر".
ً
قال " :وكذا يمتنع أن يش`_ي َ
أحدهما بأقل من الثمن ٔالاول نقدا للبيع والسلف :ألن أحد
ً
ثوبيه رجع إليه وخرج من يدﻩ ثوب ودراهم أقل من عشرة يأخذ عن ذلك بعد شهر عشرة معا .فما
ٌ
يقابل الدراهم ال Âدفعها سلف والباÅي ثمن .وكذا الحكم فيما إذا اش`_اﻩ بأقل إWى أجل دون ٔالاجل".
ً
ً
١١
أما إذا كان ٔالاجل واحدا لثمن السلعتIن معا ولثمن السلعة الثانية فالحكم هو الجواز.
ً
وخالصة ذلك بالنسبة لعكس العينة ،أن من باع سلعتIن نقدا ثم اش`_ى إحداهما بثمن
مؤجل :فال يخلو إما أن يكون املؤجل أعى من النقدي أو يساويه أو أقل .فإن كان أعى فهو
سلف بزيادة فتكون ممنوعة .وإن كان يساويه ،ف ممنوعة ملا ف¯Nا من اجتماع السلف والبيع.
ً
وإن كان الثمن املؤجل أقل ف أيضا تنطوي عى سلف وبيع ،ولكن يخضع الحكم Uي هذﻩ
الحالة ملدى قصد الطرفIن للسلف.
وتطبيق ذلك Uي مسألتنا أن املنفعة والرقبة بيعتا بثمن نقدي ثم اس`_د البائع املنفعة
بثمن أعى ،وهو ٔالاجرة املؤجلة ،فتكون ممنوعة ملا ف¯Nا من السلف والزيادة.
قاعدة ُم ّد عجوة
ً
ومما يوضح وجه املنع Uي حالة كون ٔالاجرة أعى من الثمن النقدي أنه لو فرض جدال أن
ٔالاجرة حاضرة لكانت حصيلة الصفقتIن مبادلة الرقبة ونقد مقابل نقد )انظر الشكل  .(١لكن
النقد املضموم للرقبة ،وهو ٔالاجرة ،أك _Èمن النقد املفرد وهو الثمن .وهذﻩ الصورة تحكمها
قاعدة ُم ّد عجوة املعروفة Uي مبادلة سلعة ونقد بنقد .وال خالف بIن الفقهاء Uي منع املعاملة إذا
كان النقد املفرد أقل من النقد املضموم للسلعة ١٢.وهذا هو الحاصل هنا ،فإن حصيلة
الصفقتIن ي مبادلة ملكية العIن مع ٔالاجرة مقابل الثمن .فإذا كانت ٔالاجرة أعى من الثمن
النقدي لم تكن جائزة باتفاق الفقهاء .هذا إذا اف`_ضنا أن ٔالاجرة حاضرة ،فكيف إذا كانت
مؤجلة؟ فال ريب أ©Nا أوWى باملنع حينئذ لوجود السلف بزيادة.

١١

مواھب الجليل .٢٨٤/٦
١٢
الموسوعة الفقھية ج ٢٢ف.٣٨
٧

الجمع بIن ٔالاقوال
ومما سبق يتبIن أنه ليس كل بيع وإجارة عى عIن واحدة يتضمن العينة ،بل هناك
حاالت تنتفي م¡Nا ،من ذلك:
 .١إذا انتفى السلف من الصفقتIن ،بحيث تحصل مقاصة بIن ثمن العIن وبIن ٔالاجرة.
 .٢إذا انتفى خروج املنفعة وعود´Nا كما Uي البيع مع استثناء املنفعة.
 .٣إذا كان ثمن العIن من غ _Iجنس ٔالاجرة ،بحيث ال يجري بي¡Nما الربا ،كما لو باع بنقود
ً
وأجر بب`_ول أو قمح مثال.
ً
 .٤إذا اش`_ط العمل Uي العIن قبل انعقاد ٕالاجارة ،كما لو اش`_ى مستثمر أرضا عى أن
يستخدم البائع الثمن النقدي Uي بنا¨Nا لكي يستأجرها البائع بعد ذلك بأجرة مؤجلة .ففي هذﻩ
ً
الحالة وردت ٕالاجارة عى منفعة مختلفة عن منفعة العIن ال Âبيعت أوال ،فال تكون من جنس
ال Âخرجت من يد البائع .كما أن الثمن النقدي استخدم Uي العمل فال توجد شNµة السلف بIن
ثمن العIن وبIن ٔالاجرة املؤجلة.

١٣

وNºذا يمكن الجمع بIن قول الجمهور Uي منع اش`_اط ٕالاجارة Uي البيع وقول من قال
بالجواز من املالكية ومن وافقهم ١٤.وكذلك ما Uي الاختيارات لشيخ ٕالاسالم من جواز اجتماع البيع
وٕالاجارة Uي عقد واحد ١٥.ويؤكد ذلك أن أصول املالكية تمنع الذرائع الربوية من أصلها ،وهذا هو
ما قررﻩ شيخ ٕالاسالم ،كما سيأتي بيانه.
شNµة املخاطر
والقائلون بجواز هذﻩ الصيغة يحتجون بحجج أهمها :أن املمول يتحمل مخاطر العIن
ً
ً
مدة ٕالاجارة ،فلو هلكت العIن انفسخ العقد ،وبذلك ال يكون الدين ثابتا مضمونا Uي الذمة عى
كل ٔالاحوال ،فال تكون من الربا .كما أن نفقات الصيانة ٔالاساسية والتأمIن ال Âيتحملها املؤجر
قد تزيد إWى حد يجعل ما دفعه املش`_ي أك_ من مقدار ٔالاجرة ،فال يكون قد حصل أك_ من
الثمن النقدي بل أقل.

١٦

١٣

وھي من بعض الوجوه امتداد لصيغة" :أبيعك على أن تتجر سنة" عند المالكية .انظر الذخيرة للقرافي ج ٥ص.٤١٥
١٤
انظر :في فقه المعامالت ،ص .٣٨٧-٣٨٦
١٥
األخبار العلمية ،ص.٢٢٦
١٦
انظر تعقيب حسين حامد حسان على بحث نزيه حماد ضمن ندوة الراجحي .وھذه الحجة تستخدم أيضا ً فيما إذا عادت ملكية العين للبائع.
٨

والجواب عن ذلك:

ً
 .١ال يلزم Uي الربا انتفاء املخاطر مطلقا .فلو باع شخص دراهم حاضرة بدنان _Iمؤجلة

لكان هذا ربا ح fÂلو كانت مخاطر صرف الدراهم بالدنان _Iعند ٔالاجل تسNOلك أي زيادة قد
ً
يحصل عل¯Nا صاحب الدراهم .بل قد يخسر ً
جزء كب_Iا من رأسماله بسبب تقلب سعر الصرف،
ومع ذلك فهذﻩ املعاملة ربا بالنص وٕالاجماع ،سواء ربح صاحب الدراهم أك_ من رأسماله أو
خسر معظم رأسماله.
 .٢كما أن دين السلم دين غ _Iمستقر عند جماه _Iالفقهاء ،ومع ذلك ال يجوز بيعه
ً
بجنسه إذا كانا من ٔالاموال الربوية .فلو أسلم شخص Uي قمح مثال ثم أراد أن يبيع القمح املؤجل
بقمح أو تمر حاضر لكان ربا بإجماع العلماء ،مع أن دين السلم غ _Iمستقر بل هو معرض للفسخ
إذا انقطع املسلم فيه وقت السداد.
ً
 .٣ولو أجر شخص عينا بأجرة مؤجلة ،ثم أراد املؤجر أن يبيع ٔالاجرة املستحقة بثمن
حاضر عى طرف ثالث )كما Uي حسم الكمبيالة( ،لكان هذا ربا بال خالف بIن أهل العلم ألنه نقد
بنقد مع التفاضل والتأخ ،_Iبالرغم من أن ٔالاجرة املؤجلة ليست مضمونة Uي ذمة املستأجر بل
قد تنفسخ ٕالاجارة Nºالك العIن أو تعطل منافعها .ولكن هذا ال ينفي كون املعاملة ربا .فضمان
ً
الدين واستقرارﻩ Uي الذمة ليس شرطا Uي ثبوت الربا.
ً
 .٤وأقرب صورة إWى ما نحن بصددﻩ العينة ٕالايجارية :وي أن يؤجر شخص عينا بأجرة
مؤجلة عى أن يستأجرها بأجرة حاضرة أقل م¡Nا .فهذﻩ عينة Uي املنفعة ال إشكال Uي منعها عند
من يمنع العينة ،بالرغم من أن الدائن يتحمل مخاطر العIن مدة ٕالاجارة ،وقد تزيد نفقات
الصيانة والتأمIن ونحوها عى مقدار ٔالاجرة .كما أن ٔالاجرة املؤجلة هنا ليست مضمونة Uي ذمة
املستأجر إذ قد ´Nلك العIن فتنفسخ ٕالاجارة .وجميع الحجج ال Âذكرها املدافعون عن إجارة
ً
العIن عى بائعها حاصلة هنا ،ومع ذلك فهذﻩ عينة Uي املنفعة ال تحل شرعا.
والحاصل أن مجرد تحمل املخاطر ،سواء مخاطر العIن أو مخاطر الربح ،ال يكفي لنفي
الربا .فم fÂما آلت املعاملة إWى الحصول عى نقد حاضر مقابل أك_ منه Uي الذمة فهذا هو الربا،
حم َج َمل َغ ّث عى َس ْفح جبل ْ
فإن انضم إليه مخاطر إضافية صدق عليه قول القائلَ :ل ُ
وعر ،ال
سهل ُف_Iتقى وال سمIن ُ
فينتقى! وهذا لألسف هو الحاصل Uي الحيل الربوية ،حيث تكون ف¯Nا
٩

التكاليف واملخاطر أعى من تلك Uي القرض الربوي ،فال ي حققت الكفاءة الاقتصادية وال ي
سلمت من الناحية الشرعية .قال شيخ ٕالاسالم ابن تيمية رحمه ﷲ:
ْ
فأخ ُذها عى وجه الربا الظاهر ُ
أنفع لـه من
"من كان مقصودﻩ أخذ ألف بألف ومائتIن،
ً
املعامالت الربوية .فإنه يأخذها ألفا ويبقى Uي ذمته ألف ومائتان .وإذا اش`_ى منه سلعة ثم باعها
لثالث ،يعيدها لألول أو ال يعيدها ،فإنه Uي الغالب يزداد تعبه وعمله وتنقص نفقته .فإنه يذهب
بعض املال أجرة الدالل وبعضه من إعطاء الثالث املعIن أو من خاز©Nا إذا بيعت ،فال تسلم له
ٔالالف املقصودة من املعاملة الربوية كما تسلم له مع الربا الظاهر ،فيكون الربا أنفع لهم من هذﻩ
ً
الحيل .والشارع حكيم رحيم ،ال يحرم ما ينفع ويبيح ما هو أقل نفعا ،وال يحرم ما فيه ضرر ويبيح ما
ً
حرم الربا فتحريمه لهذﻩ املعامالت أشد .ولو ّ
ضررا منه .فإذا كان قد ّ
قدر أنه أباحها ،لكانت
هو أك_
إباحته للربا الظاهر أوWى".

١٧

ما خرج من اليد وعاد إل¯Nا فهو لغو
ومما يبIن ارتفاع تكاليف الحيل الربوية ونقص كفاء´Nا هذﻩ القاعدة الذهبية Uي تقويم
املعامالت املالية .وي قاعدة أصيلة Uي الفقه ٕالاسالمي وليست مما انفرد به املذهب املالكي ،وإن
كان املالكية لهم فضل ٕالاظهار والتحرير والتطبيق ،لكن التأصيل موجود عند العلماء قبلهم.
قال ابن شاس" :أصل هذا الباب ،وهو املعروف عند أهل املذهب ببيوع ٓالاجال ،اعتبار ما
خرج من اليد وما خرج إل¯Nا ،فإن جاز التعامل عليه م ،fghوإال بطل" ١٨.وقال القراUي" :ؤالاصل
أن ينظر ما خرج من اليد وما خرج إل¯Nا ،فإن جاز التعامل به صح ،وإال فال .وال تعت _Èأقوالهما
]أي املتبايعIن[ بل أفعالهما فقط .فهذا هو تلخيص الفرق بIن الذرائع ال Âيجب سدها والذرائع
ال Âال يجب سدها".

١٩

ً
فحقيقة هذﻩ القاعدة هو عدم النظر ملا كان لغوا من تصرفات الطرفIن ،بل ينظر

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

١٧

بيان الدليل في بطالن التحليل ،ص.٢٦٨
١٨
عقد الجواھر الثمينة ج ٢ص.٤٤٢
١٩
الفروق ج ٣ص.٢٦٩
١٠

ربا ،وال ع_Èة بما توسط من عقود .وإذا كانت املحصلة بي¡Nما ي ضمان بجعل فهو غرر ،وال ع_Èة
بما توسط ذلك من عقود.
وهذﻩ القاعدة لم ينفرد Nºا املالكية ،بل ي مقررة من حيث املع fلدى السلف؛ إذ
بعتك السلعة إال َ
نصفها أو بعتك السلعة وWي ُ
كرهوا أن يقول الشخصُ :
نصفها ،بل ينبÛي أن
يقول :بعتك نصفها .ألنه Uي الحالة ٔالاوWى تتضمن الصيغة نقل ملكية السلعة من البائع إWى
ً
املش`_ي ثم عودة نصفها إWى البائع ،فيكون انتقال النصف غ _Iاملبيع لغوا .فإذا قال :بعتك
ً
نصفها ،وقع العقد عى النصف املبيع فقط ،فينتفي م¡Nا اللغو ،ويصبح العقد مبنيا عى
حاصل الصفقة ونتيجNOا ال¡Nائية.
ُ
قال سليمان التيم وقتادة" :كرﻩ أن يقول :أبيعك هذﻩ السلعة وWي نصفها ،ولكن يقول:
أبيعك نصفه" .وقال ابن س_Iين" :كان ُيكرﻩ أن تبيع سلعتك ما كانت وتش`_ك ف¯Nا بالربع" .ومرادﻩ
كراهة أن يقول :أبيعك هذﻩ السلعة وWي ربعها ،بل ينبÛي أن يقول :بعتك ثالثة أرباعها .وقال
ً
َ
معمر" :يكرﻩ أن تقول باعت شمالك من يمينك" ،وقال الحسنَ " :و ّل َ
٢٠
ودخلت فيه".
يت شيئا
ً
ُ
ونقل مثل هذا عن ٕالامام أحمد .ففي مسائل إسحاق بن منصور أنه سأله عمن باع شيئا
واستث fنصفه أو ثلثه؟ فقال" :يبيع النصف وال يستث" ٢١.وهذا يؤيد أن ٕالامام أحمد يتب fمن
حيث املبدأ هذﻩ القاعدة ،وأن الع_Èة عندﻩ بحاصل املبادلة أو الصفقة ونتيجNOا ال¡Nائية ،ويشهد
ً
لذلك موقفه الحاسم من الحيل عموما .وهذا يؤكد اتفاق أصول أحمد وأصول مالك ،خاصة
Uي أبواب البيوع.
وحكمة هذﻩ القاعدة أن انتقال السلعة أو جزء م¡Nا ثم عودته عبث .والعبث ال يشرع،
ً
كما يقول كل من ابن تيمية والشاط ٢٢.Ýوليس ذلك حجرا عى الناس Uي معامال´Nم؛ ألن الناس
ً
عقالء ،والعبث ليس من شأن العقالء .فإذا ُ
وجد العبث كان ستارا لغرض آخر وهو التحايل عى
املحرم؛ إذ ما من حيلة وإال وتتضمن ما هو لغو ألجل التحليل .فاملنع من العبث واللغو ٌ
منع من
gßء ال ينفع العقالء بل يضرهم؛ ألنه يستغل Uي الوصول للمحرم .ولذلك ّ
سد السلف ر g²ﷲ
ً
ع¡Nم هذا الباب من أصله ،كما هو شأ©Nم دائما.
٢٠

مصنف عبد الرزاق ج ٨ص.٢٦١-٢٦٠
٢١
مسائل إسحاق بن منصور ،رقم .٩١
٢٢
بيان الدليل ص ،١٦٥الموافقات ج ١ص.٣٩٥ ،٢٤٩
١١

ومن الناحية الاقتصادية فهذﻩ القاعدة ي أساس منطق الكفاءة الاقتصادية ،ألن
العبث تكلفة دون م_Èر ،ف عبء يناUي الكفاءة.
وإذا نظرنا إWى صيغة بيع العIن بشرط استئجارها ،سواء انNOت بالتمليك أو ال ،فإ©Nا ال
تنفك عن اللغو :ألن املنفعة تخرج من املالك ضمن البيع ثم تعود إليه .فإن انNOت بالتمليك:
ً
عادت الرقبة أيضا .وهذا مما يثبت أن هذﻩ الصيغ أقل كفاءة من التمويل الربوي ،وهو ما يشوﻩ
مظهر التمويل ٕالاسالمي ويجعله مجموعة من ٕالاجراءات الشكلية ال ل àgإال ملجرد محاكاة الصيغ
الربوية.
فلسفة التمويل ٕالاسالمي
ومن املمتنع أن يكون التمويل ٕالاسالمي الذي نزلت به الشريعة الغراء أقل كفاءة وأقل
جدوى من التمويل الربوي ،فهذا يناقض أصل ٕالايمان بكمال هذﻩ الشريعة املطهرة وسموها
فوق كل النظم ٔالارضية .وإنما فلسفة التمويل ٕالاسالمي ي الربط املباشر بIن التمويل وبIن
الهدف املراد استخدام التمويل ألجله .فإن التمويل باتفاق الاقتصاديIن ،وسيلة لإلنتاج والتبادل
ً
الحقيقي ،وليس هدفا Uي ذاته .وحينئذ فمنطق الكفاءة يقت ghأن يتم دمج التمويل بالهدف
ً
منه مباشرة .وهذا هو الحاصل Uي البيع ٓالاجل مثال ،حيث يتضمن البيع ٓالاجل الحصول عى
السلعة أو ٔالاصل املطلوب بثمن مؤجل .وهذا التأجيل للثمن تمويل لكنه مدمج ضمن املبادلة
الحقيقية .وكذلك القول Uي صيغ ٕالاجارة الحقيقية وصيغ املشاركة ونحوها .فهذﻩ الصيغ قائمة
عى تكامل التمويل بالغرض منه ،وهذا بال ريب أعى كفاءة من فصل التمويل عن التبادل.
أضف إWى ذلك أن فصل التمويل عن التبادل يؤدي إWى تضاعف املديونية واستفحالها
عى حساب الناتج الحقيقي ،وهو ما يؤدي إWى الا©Nيار والكوارث الاقتصادية ،كما هو حاصل ع_È
التاريخ وكما حصل Uي ٔالازمة املالية العاملية.

٢٣

فالتمويل وسيلة للحصول عى النقد ،والنقد وسيلة للتبادل وللحصول عى السلع
والخدمات كما هو معلوم .أما Uي الحيل الربوية لألسف فالحاصل هو النقيض :حيث تصبح
السلع والخدمات وسيلة للحصول عى النقد والتمويل .فال عجب بعد ذلك أن تصبح هذﻩ
٢٣
انظر :قضايا في االقتصاد والتمويل اإلسالمي للكاتب ،ص ،٣٢٢-٣٢١األزمات المالية في ضوء االقتصاد اإلسالمي ،للكاتب أيضا ً.

١٢

ً
الصيغ أقل كفاءة وأقل جدوى من التمويل الربوي ،فضال عن مناقضNOا للمنطق الاقتصادي
وملقاصد الشريعة الغراء.
الحالة الثانيةٕ :الاجارة املن)(ية بالتمليك
هناك أك_ من صورة لهذﻩ الصيغة .فقد تكون ي نفسها الصيغة السابقة Uي الحالة
ٔالاوWى ،لكن يضاف إل¯Nا عودة الرقبة أو ملكية العIن إWى البائع ،وUي هذﻩ الحالة يكون التمليك
للرقبة من خالل هبة أو مقابل ثمن رمزي .وقد يكون التمليك بالقيمة الاسمية )ثمن البيع
النقدي( وتكون ٔالاجرة حينئذ غ _Iمتضمنة لقيمة الرقبة )انظر الشكل  .(٢وهذﻩ الصورة شائعة
Uي صكوك ٕالاجارة ،حيث يحصل حملة الصكوك عى عوائد دورية تمثل ٔالاجرة ،ثم Uي ©Nاية املدة
يحصلون عى رأس املال من خالل البيع بالقيمة الاسمية.
بيع الوفاء

ً
وهذﻩ الصيغة ال تختلف كث_Iا عن بعض صور بيع الوفاء ،تسم fبيع الاستغالل أو بيع

الثنيا ،أو غ _Iذلك من ٔالاسماء ٢٤.وي أن يقوم املحتاج للتمويل ببيع عقار بثمن نقدي ثم
يستأجرﻩ من املش`_ي مدة معينة بأجرة متفق عل¯Nا ،عى أن البائع م fÂرد الثمن للمش`_ي فإن
ٔالاخ _Iيرد عليه العقار.
قال Uي مواهب الجليل" :وأما ما يقع Uي عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى من أن
الشخص يش`_ي البيت مثال بألف دينار ثم يؤجرﻩ بمائة دينار لبائعه قبل أن يقبضه املش`_ي وقبل
أن يخليه البائع من أمتعته بل يستمر البائع عى سكناﻩ إياﻩ إن كان عى سكناﻩ أو عى وضع يدﻩ
عليه وإجازته ويأخذ املش`_ي منه كل سنة أجرة مسماة يتفقان عل¯Nا :فهذا ال يجوز بال خالف لعدم
انتقال الضمان إليه والخراج بالضمان ،وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء املبيع تحت يد بائعه فال
يحكم له بالغلة .بل ولو قبض املش`_ي املبيع ثم أجرﻩ للبائع عى الوجه املتقدم لم يجز ألن ما خرج
من اليد وعاد إل¯Nا لغو كما هو مقرر Uي بيوع ٓالاجال وآل الحال إWى صريح الربا وهذا واضح ملن تدبرﻩ
وأنصف  ،وﷲ أعلم".

٢٥

٢٤

راجع مجلة مجمع الفقه اإلسالمي والبحوث التي تضمنتھا :العدد السابع ،ج ،٣ص.٤٨٦-١١
٢٥
مواھب الجليل ج ٦ص.٢٤٤-٢٤٣
١٣

العميل/مصدر الصكوك

البنك/حملة الصكوك

العIن )رقبة  +منفعة(

ً
 ١٠٠,٠٠٠نقدا

) (٢إجارة

 ٥٠,٠٠٠مؤجلة

منفعة

) (٣بيع

١٠٠,٠٠٠مؤجلة

رقبة

الحصيلة

 ١٥٠,٠٠٠مؤجلة

ً
 ١٠٠,٠٠٠نقدا

) (١بيع

شكل ٢
بيع العن بشرط استئجارها مع التمليك

وواضح من هذا النص أنه ح fÂلو تم القبض وانتقل الضمان فإن ما خرج من اليد
ً
وعاد إل¯Nا فهو لغو وتكون الحصيلة ي نقد حاضر بأك_ منه مؤجال وهذا هو صريح الربا كما
قال .فاملالكية وإن أجازوا اجتماع البيع وٕالاجارة لك¡Nم ال يجxIون اجتماعهما عى وجه يؤدي إWى
ً
الربا .ونظ _Iذلك أن املالكية يجxIون للوكيل الجمع بIن طرUي العقد بإذن املوكل ،خالفا للحنفية
والشافعية ،لك¡Nم مع ذلك يمنعون التوكيل Uي التورق ٢٦.فالشروط عندهم صحيحة ما لم تؤد
ً
ً
إWى الربا فتمنع حينئذ .واملالكية أيضا يجxIون ملن استأجر َعينا أن يؤجرها عى املؤجر نفسه ما
لم توجد ´Nمة سلف جر منفعة ٢٧،وي العينة ٕالايجارية ،فتمنع حينئذ.
وهذا هو أصل ٕالامام أحمد ،ولذلك يجوز Uي املذهب تأج _IالعIن ملؤجرها ،قال املرداوي:
ً
ً
ُ
"فإن كان حيلة لم يجز قوال واحدا" ٢٨.ولهذا تقيد العبارات املطلقة Uي كالم فقهاء املذهب بما ال
يف ghإWى العينة ٕالايجارية .ومن ذلك ما قال املرداوي حول بيع الوفاء" :لو شرط خيار الشرط
ل_Iبح فيما أقرضه لم يجز ،نص عليه وعليه ٔالاصحاب .قلت :وأك_ الناس يستعملونه Uي هذﻩ
ٔالازمان ويتداولونه فيما بي¡Nم فال حول وال قوة إال باهلل".
٢٦

٢٩

الموسوعة الفقھية ج ٤٥ف ،٩٤ ،٧٧قضايا في االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،ص.٤٢٧-٤٢٦
٢٧
الشرح الكبير  ،١٠-٩/٤عن صكوك اإلجارة ،حامد ميرة ،ص.١٤٢
٢٨
اإلنصاف ،ط الفقي ،ج ٦ص.٣٥
٢٩
اإلنصاف ،ج ٤ص.٣٧٤
١٤

وهذا هو منهج شيخ ٕالاسالم ابن تيمية .ولذلك ملا سئل عن بيع ٔالامانة أو الوفاء مع

ً
انتفاع املش`_ي بأجرة العقار ،قال" :إذا شرط أنه إذا جاء بالثمن أعاد إليه العقار كان هذا بيعا
ً
باطال ،والشرط املتقدم عى العقد كاملقارن له Uي أصح قوWي العلماء" .وقال" :إذا كان املقصود
ُ
أن يأخذ أحدهما من ٓالاخر دراهم وينتفع املعطي بعقار ٓالاخر مدة بقاء الدراهم Uي ذمته ،فإذا
أعاد إليه الدراهم أعاد إليه العقار :فهذا حرام بال ريب ،وهو دراهم بدراهم مثلها ومنفعة الدار،
وهو الربا البIن ... .وال فرق بIن أخذ املنفعة وعوض املنفعة ،الجميع حرام" ٣٠،مع كونه اختار
جواز الجمع بIن البيع وٕالاجارة ،كما سبق.
فال يجوز تحميل أقوال ٔالائمة وعلماء املذاهب ما يناقض أصولهم وقواعد مذاهNµم الÂ
نصوا عل¯Nا Uي مناسبات متعددة ،بل يحمل املطلق عى املقيد والعام عى الخاص ،وتصان
نصوص الفقهاء عن أن تكون مطية وذريعة لنقض محكمات الشريعة الثابتة بالنص وٕالاجماع.
مقارنة بيع الوفاء بمنتج صكوك ٕالاجارة مع التمليك
من حيث الشكل فإن بيع الوفاء املتضمن لإلجارة أبعد عن الربا من صيغة البيع والتأج_I
املنت بالتمليك ،ألن ٔالاول فيه خيار عدم السداد ،بخالف الثاني القائم عى الوعد امللزم .وهذا
ُ
يع أن املصدر للصكوك Uي حالة بيع الوفاء أو الاستغالل له الخيار Uي سداد رأس املال
واس`_جاع ٔالاصل أو العIن ،أو عدم السداد ومن ثم عدم اس`_داد العIن .وي`_تب عى ذلك أن
ُ
املصدر ال يتحمل مديونية Uي ذمته من الناحية املحاسبية .بينما Uي حالة الصكوك فإن املصدر
ً
يتعهد بإعادة شراء العIن عند ٔالاجل ،وبموجب هذا التعهد يتم تصنيف الصكوك ائتمانيا ،كما
ً
يتم تسجيلها ضمن قائمة املxIانية باعتبارها دينا عى املصدر.
تطور صكوك ٕالاجارة
نوقش بيع الوفاء Uي املجمع Uي ١٤١٢هـ١٩٩٢ ،م ،وصدر القرار  ٧/٤/٦٨بمنعه .وكان من
املناقشات املهمة ال Âسبقت صدور القرار ما يلقي الضوء عى تخوف املشاركIن من مص_I
التمويل ٕالاسالمي فيما لو تبنت املؤسسات ٕالاسالمية هذﻩ الصيغة .وكان من أبرز من أكد ذلك
٣٠

الفتاوى ج ٢٩ص ،٣٣٥ ،٣٩٦األخبار العلمية ص.١٨١
١٥

من املشاركIن آنذاك فضيلة أستاذنا الدكتور أنس الزرقا ،الذي أوضح كيف يمكن ألي شركة
ً
أن تبيع املب fالذي تقطنه أو أيا من املعدات لد»Nا ،للمصرف بثمن حال ،ثم تستأجرﻩ بأجرة
تعادل الفائدة ،ثم Uي ©Nاية املدة تعيد املبلغ وتنت ملكية املصرف للمب .fوNºذا ال حاجة للبحث
عن البدائل الشرعية ،ويمكن ألي مصرف ولو كان أك _Èمصرف ربوي ،أن يصبح Uي ليلة واحدة
ً
إسالميا ٣١.وممن أكد هذا املع fفضيلة الشيخ تقي عثماني ،حIن أوضح أن الحيل ال يمكن أن
ً ً
ً
تتخذ أصال أو مبدأ عاما Uي املعامالت املالية Uي املجتمع ،وأنه لو حدث ذلك ألخذت املصارف كلها
هذا الطريق.

٣٢

وهذﻩ النظرة الاستشرافية للمستقبل أثبت الواقع املؤسف أ©Nا Uي غاية الدقة .فصناعة
الصكوك مضت Uي الطريق نفسه الذي حذر منه العلماء قبل نحو عقدين من الزمن .فالبداية

٣٣

كانت Uي ٢٠٠١م بصيغة البيع بشرط التأج _Iاملنت بالتمليك ،حيث يقوم املصدر ببيع أصل
بثمن نقدي ليستأجرﻩ بأجرة دورية ،ثم Uي ©Nاية املدة يش`_ي املصدر ٔالاصل بقيمته الاسمية.

٣٤

من الناحية النظرية فإن حملة الصكوك يحق لهم التصرف Uي العIن ببيعها عى غ _Iاملصدر.
لكن بسبب قيود أنظمة السندات الدولية تطور ٔالامر Uي ٢٠٠٢م وأصبحت ملكية هذﻩ
ٔالاصول مقيدة بحيث ال يستطيع حملة الصكوك الذين اش`_وها التصرف ف¯Nا إال ببيعها عى
ُمصدر الصكوك نفسه بثمن مؤجل ،بحيث يبقى حملة الصكوك كسائر الدائنIن ٣٥.وNºذا
أصبحت الصكوك Uي حقيقNOا سندات دين محض عى املصدر.
وزاد ٔالامر ً
سوء بعض الشروط ال Âتحم حملة الصكوك من أي انخفاض Uي قيمة
ٔالاصول ،وتلزم املصدر Uي هذﻩ الحالة بشرا¨Nا ،كما حصل Uي صكوك شركة نخيل ،حيث ينص
ً
عقد ٕالاجارة عى أن انخفاض قيمة ٔالاصل )ٔالارض( يمثل فشال Uي شروط العقد يلزم املستأجر،
وهو شركة نخيل ،بشراء ٔالارض.

٣٦

ثم استمرت املس_Iة Uي التدهور وظهرت Uي ٢٠٠٥م صيغة "صكوك املشاركة" ،حيث
ً
يش`_ك مصدر الصكوك بأصل عي بنسبة ضئيلة %١٠ ،مثال من قيمة املشروع أو الشركة ذات
٣١

مجلة المجمع ع ،٧ج ،٣ص.٥٢٩
٣٢
نفسه ،ص.٥٣٩
٣٣
ھذه الفقرة تعتمد على بحث رفيع حنيفRafe Haneef (2009) “From ‘Asset-Backed’ to ‘Asset-Light’ Structures: The :
.Intricate History of Sukuk,” ISRA International Journal of Islamic Finance, vol. 1, pp. 103-126.
٣٤
وھي ما عرفت باسم.asset-backed sukuk :
٣٥
وھي ما عرفت باسم.asset-based sukuk :
٣٦
وفقا ً لتصريح المحامي جواد علي لصحيفة الشرق األوسط٢٠١٠/٠٥/٠٥ ،م.
١٦

ٔالاغراض الخاصة ،مقابل  %٩٠لحملة الصكوك ،عى أن يتعهد املصدر بشراء حصة حملة
الصكوك بأك_ من قيمNOا الاسمية عى دفعات .وهذﻩ ٔالاخ_Iة تتضمن شراء نقد بنقد مع
التفاضل والتأخ ،_Iألن املصدر بشرائه حصة حملة الصكوك يكون قد اس`_د كامل ٔالاصل العي
الذي اش`_ك به ،وفوق ذلك ال`xم بشراء املساهمة النقدية لحملة الصكوك قبل أن يتم تحويل
النقد إWى أعيان ومنافع .وح fÂلو كان البيع بعد تحول النقود إWى أعيان ومنافع فإن تعهد املصدر
بشراء نصيب حملة الصكوك من حIن إنشاء الشركة يجعلها عى أحسن ٔالاحوال عينة ثنائية
ً
ألن املصدر يكون قد باع أسهما Uي الشركة بثمن نقدي وتعهد Uي الوقت نفسه بشرا¨Nا بثمن
مؤجل أعى .ولبالغ ٔالاسف فإن فورة سوق الصكوك جاءت بعد ظهور هذﻩ الصيغة.
محاوالت التصحيح
Uي ٢٠٠٧م أصدر فضيلة الشيخ تقي عثماني تصريحه املشهور الذي انتقد فيه واقع
ً
الصكوك ال Âرأى أن  %٨٥م¡Nا ليس إسالميا Uي الحقيقة .وUي ورقة له وصف الصكوك بأ©Nا
"اجتمعت ف¯Nا معظم خصائص السندات الربوية" ،وأصبحت "مشاNºة للسندات الربوية سواء
بسواء من حيث نتائجها الاقتصادية" .وانتقد فضيلة الشيخ تقي مس_Iة الصناعة بقوله:
"ال شك أن هيئات الرقابة الشرعية واملجامع والندوات الفقهية أجازت للمصارف
ٕالاسالمية بعض العمليات ال Âي بالحيل أشبه م¡Nا بالعمليات الحقيقية .ولكن هذﻩ ٕالاجازة
ً
كانت لتسي _IعجلNOا Uي ظروف صعبة ُ
عدد املصارف ٕالاسالمية ف¯Nا قليل جدا .وكان املفروض أن
تتقدم املصارف ٕالاسالمية إWى العمليات الحقيقية ﱠ
املؤسسة عى أهداف الاقتصاد ٕالاسالمي وإWى
الابتعاد عن مشاNºة العمليات الربوية ،ولو خطوة فخطوة .ولكن الذي يحدث ٓالان هو عكس
ذلك ،فإن املؤسسات املالية ٕالاسالمية أصبحت تتنافس Uي أن تتقدم بجميع خصائص السوق
ً
الربوية ُ
بع َجرها ُوب َجرها ،وتأتي بمنتجات ترجع القهقرى إWى الاق`_اب من العلميات الربوية بدال
من أن تبتعد ع¡Nا .وكث_ً Iا ما ُت ﱠ
بدر هذﻩ املنتجات بالحيل الّ Â
يمجها الفكر السليم ويضحك عل¯Nا
ٔالاعداء".

٣٧

٣٧

"الصكوك وتطبيقاتھا المعاصرة"٢٠٠٨ ،م ،ص.١٤
١٧

واستجابة لورقة الشيخ تقي عثماني أعد املجلس الشرéي لهيئة املعاي _Iاملحاسبية Uي
ً
شعبان ١٤٢٨هـ ،سبتم٢٠٠٧ _Èم بيانا لتصحيح كث _Iمن الانحرافات ال Âشابت الصكوك،
خاصة صكوك املشاركة .ومن ذلك منع تعهد املضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار بشراء
ٔالاصول بقيمNOا الاسمية وكذلك منع إقراض املضارب أو الشريك لحملة الصكوك عند تراجع
ٔالارباح.
وUي مسودة البيان ال Âأعدت حينئذ ورد النص عى أنه" :ال يجوز أن يشتمل عقد نقل
امللكية إWى حملة الصكوك أو من يمثلهم عى شرط تأج _IالعIن بعد البيع إWى ناقل امللكية وال
ً
٣٨
عى شرط وعد املستأجر بشرا¨Nا" ،وفقا ملا ورد Uي محاضرة فضيلة الشيخ عبد ﷲ بن منيع.
لكن هذﻩ الفقرة ُحذفت من بيان الهيئة الرسم الذي صدر Uي صفر ١٤٢٩هـ ،ف_Èاير
ً
٢٠٠٨م .وبدال من ذلك أضاف البيان الفقرة التالية" :يجوز للمستأجر Uي التعهد Uي صكوك
ً
ٕالاجارة شراء ٔالاصول املؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمNOا الاسمية عى أال يكون شريكا أو
ً
ً
مضاربا أو وكيال باالستثمار" ٣٩.وإذا كان الجميع يعلم أن املستأجر Uي صكوك ٕالاجارة كان قد باع
ً
ٔالاصل نقدا قبل استئجارﻩ ،فإن البيان بذلك يكون قد أقر العينة بالشرط والتعهد املسبق وهو
ما ال يجxIﻩ أحد من أهل العلم.

ً
ومع كون البيان كان إيجابيا Uي الجملة ،لكن سكوته عن أوجه الخلل املتعددة والجسيمة

Uي صكوك ٕالاجارة لم يكن يليق باملسؤولية امللقاة عى عاتق العلماء .فصكوك ٕالاجارة املنNOية
بالتمليك ،من حيث الواقع العمي ،ال تختلف عن السندات الربوية:
ُ
 .١فاملصدر يتعهد قبل إصدار الصكوك وقبل البيع بشراء ٔالاصل Uي ©Nاية املدة بالقيمة
ً
الاسمية ،وبناء عى هذا التعهد يتم تصنيف الصكوك ائتمانيا ومن ثم تسويقها للمستثمرين .أي
أن املصدر يل`xم بشراء ٔالاصل قبل أن تنتقل ملكية ٔالاصل إWى حملة الصكوك ،ولوال هذا الال`xام
لم يكن حملة الصكوك ليقبلوا شراء الصكوك أو الاكتتاب ف¯Nا .وهذﻩ عينة بالشرط ال يقبلها
أحد من املذاهب.
ُ
 .٢وحملة الصكوك ال يملكون بيع ٔالاصل إال عى املصدر ،كما سبق ،وهو ما يجعلها
عينة صريحة.
٣٨

محاضرة الشيخ عبد = بن منيع بالبنك اإلسالمي للتنمية ،شعبان ١٤٣٠ھـ ،أغسطس ٢٠٠٩م.
٣٩
بيان الھيئة  ،٢٠٠٨فقرة خامسا ً.
١٨

ُ
 .٣كما أن حملة الصكوك يلزمون املصدر بشراء ٔالاصل إذا انخفضت قيمته السوقية،
وهذا ينفي مقت fghملكيNOم لألصل وتحملهم ملخاطرﻩ السوقية.
 .٤وبسبب تعهدات املصدر بإعادة الشراء ،سواء Uي ©Nاية املدة أو أثنا¨Nا إذا انخفضت
قيمة ٔالاصل ،فإن الصكوك تدرج ضمن قائمة املxIانية Uي خانة الال`xامات أو الخصوم باعتبارها
مديونية Uي ذمته .مع أن املفروض أن املصدر قد باع ٔالاصل بثمن نقدي ومن ثم قد حسن وضع
قائمة املxIانية ولم يرهقها بمديونية إضافية.
 .٤كما أن ٔالاجرة مرتبطة بالفائدة وليست بأجرة املثل ،مع لزوم العقد للطرفIن طول
املدة ٤٠.وهذا ما يؤكد طبيعة الصكوك أ©Nا تمويل محض ال عالقة له باألصول الحقيقية.
هذﻩ الاختالالت الشائعة Uي صكوك ٕالاجارة تتطلب البيان الواضح والصريح ممن ّ
حملهم
ﷲ تعاWى مسؤولية بيان العلم وعدم كتمانه بضرورة التصحيح واجتناب أوجه الخلل بكل
صورها.
خالصة
ذكر شيخ ٕالاسالم رحمه ﷲ أن جماع الحيل نوعان :أن يضم إWى أحد العوضIن ما ليس
بمقصود ،كما Uي مسألة ُمد عجوة .الثاني أن يضم إWى العقد ما ليس بمقصود ،مثل أن يضم
مثل صور العينة املختلفة.

٤١

وهذا النوعان يجتمعان Uي البيع بشرط التأج _Iإذا كانت ٔالاجرة أعى من الثمن .فإن
كانت منNOية بالتمليك ف عينة ،وإال ف ُمد عجوة ،فاجتمع ف¯Nا أصول الحيل .والنتيجة ي ما
ً
ُ
نرى من صكوك ال تختلف جوهريا عن السندات الربوية ،ال عند املستثمرين ،وال عند املصدر،
وال عند شركات التصنيف الائتماني .نحن بحاجة إWى إعادة نظر جوهرية Uي مس_Iة الصكوك
والبحث الجاد عن بدائل حقيقية تنتقل بالصناعة نحو القرن الحادي والعشرين.

٤٠

حول العائد المتغير انظر بحث الكاتب" :المرابحة بربح متغير"٢٠٠٩ ،م.
٤١
القواعد النورانية ،ص.١٧٤-١٧٣
١٩

)(٢
إجارة املوصوف Fي الذمة
ً
صورة املعاملة محل ٕالاشكال ي أن يقوم البنك بتمويل بناء مصنع ،مثال ،من خالل عقد
استصناع ،عى أنه إذا تم بناء املصنع ،يقوم البنك بتأج _Iاملصنع عى العميل ملدة محددة
ً
ً
)عشر سنوات مثال( مقابل أقساط محددة ،غالبا مرتبطة بمؤشر الفائدة .ويتم الال`xام بذلك من
حIن إنشاء عقد الاستصناع.
ً
ووجه ٕالاشكال أن تأج _Iاملصنع يتم قبل بنائه وقبل وجودﻩ أصال ،فاملصنع ال يزال
ً
موصوفا Uي الذمة ،ومع ذلك فإن ٔالاجرة تثبت Uي ذمة العميل مؤجلة .وهذا من بيع الدين بالدين
املجمع عى تحريمه .ومما يوضح ذلك أن هذﻩ الصيغة تغ عن الوعد امللزم Uي املرابحة .إذ ال
حاجة هنا للوعد ،بل يتم العقد بIن البنك والعميل ابتداء من أول يوم ،مع كون الثمن واملثمن
كالهما Uي دين الذمة .ومن قال بجواز هذﻩ الصيغة من الفقهاء املعاصرين استند إWى ما عرف Uي
الفقه ٕالاسالمي بإجارة املوصوف Uي الذمة .وإليضاح ذلك نحتاج التعرف إWى أقسام ٕالاجارة
وصورها.
أقسام ٕالاجارة

ّ ً
سبق أن ٕالاجارة نوعان :إجارة عIن وإجارة عمل .وكل م¡Nما قد يكون
معينا وقد يكون Uي
ً
الذمة )انظرالشكل( .فاألقسام ،إجماال ،أربعة .ذكر م¡Nا العالمة ابن مفلح الحنبي ثالثة ،فقال:
"وٕالاجارة أقسام :عIن موصوفة Uي الذمةُ ،فيش`_ط صفات سلم ،... ،وعIن ّ
معينة ف

كمبيع ،... ،الثالث :عقد عى منفعة Uي الذمة Uي  àgßمعIن أو موصوف ،كخياطةُ ،ويش`_ط
ضبطه بما ال يختلف ويلزمه الشروع عقب العقد ٤٢ ".وفيما يي تفصيل ٔالاقسام:

٤٢

الفروع ،ت التركي ،ج ٧ص.١٦٣ ،١٦١ ،١٦٠
٢٠

 .١أما النوع ٔالاول فهو تأج _IعIن قائمة معينة ،مثل تأج _Iاملنازل واملكاتب وٓالاالت
واملعدات ونحو ذلك .وهذﻩ بيع للمنافع ال خالف Uي جوازها.
اإلجارة

عمل

أو

مع ّين

موصوفة
في الذمة

في الذمة

في عين
معينة

في عين
موصوفة

بيع منافع

بيع منافع

عين

في عين
معينة

مع ّينة

في عين
موصوفة

سلم عند المالكية
والشافعية ،يشترط
الشروع عند الحنابلة

سلم في
المنافع

بيع
منافع

استصناع عند
الحنفية

 .٢النوع الثاني إجارة عIن موصوفة Uي الذمة دون اش`_اط عمل .وحيث إن العIن املؤجرة
ً
ً
موصوفة Uي الذمة ،وليست ّ
معينة ،فإن منافعها تكون َدينا Uي الذمة فتكون سلما Uي املنافع،
٢١

ً
ً
وهو جائز عند الجمهور خالفا للحنفية الذين ال يجxIون السلم Uي املنافع أل©Nا ليست أموالا.

٤٣

فالجميع متفقون عى التكييف بأ©Nا سلم Uي املنافع ،ولكن يختلفون Uي الحكم :فالجمهور
يجxIون والحنفية يمنعون.
 .٣النوع الثالث إجارة عمل من شخص بعينه ،كأن يتعاقد مع مقاول لبناء بيت ،أو
ً
مهندس لبناء آلة ونحو ذلك ،ويكون العقد متعلقا بذات العامل ،فليس للمقاول أو املهندس أن
يتعاقد من الباطن مع طرف آخر ،بل يجب أن يتوWى العمل بنفسه .ولها حالتان :أن تكون العIن
محل العمل )مواد البناء أو ٓالالة( معينة :كأن يقول له :ابن البيت Nºذﻩ املواد ،أو يطلب تصميم
ٓالالة باستخدام مواد يحددها املستأجر .أو تكون املواد موصوفة يحضرها العامل أو ٔالاج._I
أما الحالة ٔالاوWى ف إجارة عمل ال خالف ف¯Nا عند الجميع .أما الحالة الثانية ف جائزة
ً
ً
عند الجميع أيضا لك¡Nا تدخل إجماال ضمن الاستصناع عند الحنفية ،حيث يكون العمل واملادة
من الصانع.

٤٤

 .٤النوع الرابع إجارة عمل Uي الذمة ،بحيث يحق للعامل أو ٔالاج _Iأن يتعاقد من الباطن
ّ ً
معينا
مع غ_Iﻩ لتنفيذ العمل ،وال يلزم أن يقوم به بنفسه ،ولهذا يعد العمل Uي ذمته وليس
بشخصه .وهذﻩ الصيغة يع _Èع¡Nا الفقهاء Uي مناسبات عدة بكو©Nا "إجارة منفعة Uي الذمة" .وهذا
النوع له حالتان كما Uي النوع السابق ،حيث قد تكون املادة معينة وقد تكون موصوفة .وظاهر
من صنيع الفقهاء أنه ال فرق بIن هاتIن الحالتIن ،بل الحكم واحد لهذا النوع.
واملالكية والشافعية يسوون بIن هذا النوع وبIن النوع الثاني ،وهو العIن املوصوفة Uي
ً
الذمةU ،ي اش`_اط تعجيل ٔالاجرة ،لكون العمل مضمونا Uي ذمة ٔالاج ._Iقال ابن رشد الجد:
"العمل عى عمل  àgßبعينه كنسج الغزل وخياطة الثوب تنقسم إWى قسمIن :أحدهما أن يكون
ً
ّ ً
ً
متعينا Uي َعينه .فأما إذا كان مضمونا Uي ذمته فال يجوز إال
مضمونا Uي ذمة ٔالاج ،_Iوالثاني
ً
بتعجيل ٔالاجر أو الشروع Uي العمل ،ألنه م fÂتأخرا جميعا كان الدين بالدين ،فال يجوز إال
ً
تعجيل أحد الطرفIن أو تعجيلهما جميعا ٤٥ ".وقال النووي" :فاإلجارة قسمان :واردة عى العIن

٤٣

صكوك اإلجارة ،حامد ميرة ،ص.١٦٨-١٦٧
٤٤
الموسوعة الفقھية" ،استصناع" ،ج ٣ف .٢وقد يفرق بينھما بأن محل العقد في االستصناع ھو العين المصنوعة أما اإلجارة فمحل العقد ھو
العمل ،لكن المآل واحد إذا كانت المادة من العامل.
٤٥
البيان والتحصيل .٤١٠-٤٠٩/٨
٢٢

ً
كمن استأجر دابة بعي¡Nا ،... ،أو شخصا بعينه لخياطة ثوب  ...وواردة عى الذمة كمن استأجر
دابة موصوفة للحمل أو الركوب ،أو قال :ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب".

٤٦

أما الحنابلة فيش`_طون Uي هذا النوع الشروع Uي العمل .قال ابن مفلح" :الثالث :عقد عى
منفعة Uي الذمة Uي  àgßمعIن أو موصوف ،كخياطةُ ،ويش`_ط ضبطه بما ال يختلف ويلزمه
الشروع عقب العقد ٤٧ ".وهم مع ذلك يثبتون خيار الشرط Uي ٕالاجارة Uي الذمة ٤٨ .وهذا النوع هو
الذي ذكر ابن قدامة رحمه ﷲ فيه وجهIن :اش`_اط تعجيل ٔالاجرة أو عدمه ،كما توضحه مصادر
الفقه الحنبي ٔالاخرى.

٤٩

ومجموع أحكام هذا النوع عند الحنابلة يبIن أ©Nم ال يسقطون عليه كل أحكام السلم،
ً
بل يتوسعون فيه أك_ من املذاهب ٔالاخرى .وهم بذلك يق`_بون كث_Iا من الحنفية ألن هذا النوع
يدخل ضمن الاستصناع إذا لم يش`_ط املستصنع قيام الصانع بالعمل بنفسه.
وعى كل تقدير فال خالف بIن الفقهاء Uي أن النوع الثاني ،وهو إجارة عIن موصوفة Uي
الذمة ليس ف¯Nا عمل ،أنه دين Uي الذمة ،فيأخذ حكم السلم .وإنما وقع الخالف حول صيغة
العقد إذا تعIن الثمن ،وهو املسألة التالية.
صيغة العقد
يفرق الشافعية والحنابلة Uي صور السلم Uي املنافع بIن ما إذا عقد العقد بلفظ السلم أو
بلفظ ٕالاجارة .وكذلك الحال إذا كان املعقود عليه سلعة موصوفة وليس منفعة ،فيفرقون بIن
ما إذا عقد العقد بلفظ السلم أو بلفظ البيع .وظن البعض أن هذا التفريق شكي أو لفظي،
وليس كذلك ،بل هذا التفريق يختص بما إذا كانت النقود )ٔالاجرة أو الثمن( معينة عند العقد،
ُ
ُ
اش`_يت (Lذا الدينار ،ويتم التصريح باسم ٕالاشارة إWى
أسلمت إليك هذا الدينار ،أو
كأن يقول:
الدينار .وذلك أن النقود ّ
تتعIن بالتعيIن عند الشافعية والحنابلة ٥٠،فإذا قال :هذا الدينار فقد
تعIن الثمن ،وUي هذﻩ الحالة ال يبقى الثمن أو ٔالاجرة Uي ذمة املش`_ي أو املستأجر .فلو تفرقا قبل
٤٦

روضة الطالبين ،ط عالم الكتب.٢٤٨/٤،
٤٧
الفروع ج ٧ص ،١٦٣ونص عليه المرداوي في اإلنصاف .٤٤/٦
٤٨
الشرح الكبير مع اإلنصاف ج ١١ص.٢٩٠-٢٨٩
٤٩
الكافي ،ت التركي ،ج ٣ص ،٣٩٣-٣٩٢الشرح الكبير مع اإلنصاف ج ١٤ص .٥١٠-٥٠٨وقارن" :ضوابط إجارةالخدمات
واإلجارةالموصوفة في الذمة" ،عبد الستار أبو غدة ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،صفر ١٤٣٠ھـ ،ص.١٩
٥٠
الموسوعة الفقھية" ،ثمن" ،ج ،١٥ف.١١-٩
٢٣

قبض الدينار لم يكونا قد تفرقا عن َدين َبدين ألن الثمن تعIن وخرج من ذمة املش`_ي أو
املستأجر ،بخالف املعقود عليه إذ ال يزال Uي ذمة ٔالاج _Iأو البائع.
لكن لو قال :أسلمت إليك هذا الدينار ،فإن لفظ "أسلمت إليك" يقت ghتسليم الثمن أو
ٔالاجرة ،فإن تفرقا قبل القبض لم يجز ليس ألنه دين بدين ولكنه ألنه يناUي التسليم الذي هو
مقت fghالعقد .أما الحنفية واملالكية فالنقود عندهم ال تتعIن بالتعيIن ،ولذلك ال فرق عندهم
ً
بIن قوله" :أسلمت إليك هذا الدينار" ،أو "أسلمت إليك دينارا" ،أو "اش`_يت Nºذا الدينار"
ً
و"اش`_يت بدينار" ،فالكل سواء ألن النقود عندهم دائما Uي الذمة وال تخرج م¡Nا إال بالقبض .فلو
تفرقا قبل القبض لكانا قد تفرقا عن دين بدين ،سواء عقد بلفظ السلم أو البيع أو ٕالاجارة.
فالخالف بIن الحنفية واملالكية ،من جهة ،وبIن الشافعية والحنابلة من جهة أخرى،
ً
ليس خالفا حول صيغة العقد ،بل هو خالف مب عى كون النقود تتعIن بالتعيIن أو ال .فمن
فرق بIن لفظ السلم ولفظ البيع أو ٕالاجارة إذا ّ
قال تتعIن بالتعيIن ّ
تعIن الثمن .وهذا التفريق
خاص بما إذا تعIن الثمن ،ولذلك ينص الفقهاء عى عبارة" :أسملت إليك هذا الدينار" ،كما هو
صريح عند الشافعية والحنابلة ٥١.ولذلك قال Uي أس fاملطالب" :لكن يجب تعيIن رأس املال Uي
املجلس إذا كان )أي املبيع( Uي الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين" ٥٢.وقد تتبع فضيلة الدكتور
العيا gßفداد نصوص الفقهاء من املذهبIن ،الشافìي والحنبي ،ما يشهد لهذا املع ٥٣.fلكن
بعض املتأخرين لم يتنبه إWى مسألةالتعيIن فظن املسألة لفظية وليست كذلك.
وهذا الخالف Uي كون النقود تتعIن بالتعيIن أو ال يعكس تعدد وظائف النقود .فالنقود
ً
وسيط للتبادل ،وي أيضا مخزن ومستودع لل_وة .فمن حيث ي وسيط للتبادل فال قيمة لها
Uي ذا´Nا ،ولذلك ال تتعIن بالتعيIن إذ ليس لها Uي نفسها قيمة مستقلة .لكن من حيث كو©Nا
ً
ً
مخزنا ومستودعا لل_وة فلها قيمة مستقلة ولذلك تتعIن بالتعيIن .وهذا مما يبIن عظمة الفقه
ٕالاسالمي وعالقته العميقة بالنشاط الاقتصادي.
حكم إجارة املوصوف Uي الذمة
٥١

روضة الطالبين ،ط عالم الكتب ،٢٥١/٤،شرح منتھى اإلرادات ،ت التركي.٢٩/٤ ،
٥٢
أسنى المطالب  ،١٢٤/٢نقالً عن البيع على الصفة ،العياشي فداد ،ص.٦٠
٥٣
البيع على الصفة ،ص.٦٢-٥٩
٢٤

وبناء عى املناقشة السابقة فإن الصيغة الشائعة إلجارة املوصوف Uي الذمة تندرج
ضمن النوع الثاني ال Âال إشكال Uي وجوب تعجيل ٔالاجرة ف¯Nا إال إذا تعIن الثمن عند التعاقد.
واعتماد من قال بالجواز من املعاصرين عى التفريق بIن لفظ السلم ولفظ ٕالاجارة ،دون التفات
للمع fالذي أوجب هذا التفريق ،فيه تشويه للشريعة املطهرة ،وكأن ٔالاحكام الشرعية تختلف
باختالف ٔالالفاظ املجردة مع كون املعاني واحدة ،وهو ما تجل عنه الشريعة الكاملة ،هذا
باإلضافة إWى كونه يناUي ما نص عليه الفقهاء أنفسهم .وﷲ أعلم.
خاتمة
لقد حققت الصناعة املالية ٕالاسالمية نجاحات متعددة ،وقام العلماء بدور مشكور Uي
ترشيد الصناعة بحسب ٕالامكان .لكن الواقع يبIن أن هناك الكث _Iمما يحتاج إWى مراجعة
وتصحيح .وال ينبÛي الوقوف عند هذا الحد ،بل ال بد من توجيه الجهد للبحث عن بدائل وحلول
مستمدة من أصول الشريعة املطهرة ومقاصدها ،وال يكفي أن نظل Uي دائرة النقد والتوجيه.
والصناعة تملك اليوم من املقومات ما يكفي لكي تأخذ زمام املبادرة Uي الابتكار والتطوير املاWي
النافع ،وأن تتجاوز مرحلة التقليد واملحاكاة للصناعة التقليدية ،خاصة بعد ما أثبتت ٔالايام
عقم املنتجات التقليدية والعواقب الوخيمة ال Âيمكن أن تف ghإلها.

ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ.

٢٥

