مدى مطابقة المظهر الخارجي للمنتج االسالمي
مع مضمونه الداخلي :التورق المصرفي نموذجا
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الملخص
ازداد االهتامم مؤخرا بقضية اهلندسة املالية اإلسالمية وذلك بسبب الضغوط التنافسية احلادة التي
 وعىل الرغم من أن اخلرباء،تفرضها التغريات اجلذرية التي يشهدها العامل بالتحول لالقتصاد احلر
 إال أن هناك فريق ًا من الفقهاء،يعتربون التعامل باملشتقات املالية وفقا لصيغ رشعية حمكمة أمرا مباح ًا
 األمر الذي يقود املرصفية،تستبد هبم املخاوف من أن يؤدي ذلك إىل التحايل عىل اجلوانب الرشعية
 هذه القضية وضعت صناعة،اإلسالمية لنفس تلك األسباب التي كانت وراء األزمة املالية العاملية
املرصفية اإلسالمية أمام حتد كبريا يضعها يف مفرتق الطرق وهو اختالف شكل بعض املنتجات عن
 ففي حاالت عديدة تطرح منتجات إسالمية إال أنه بنظرة أكثر عمق ًا لتلك املنتجات يتضح أهنا،مضموهنا
 ويف هذا اإلطار ينادي املختصون،منتجات تقليدية خمالفة للرشيعة االسالمية تم صبغها بصبغة رشعية
 وحتقق يف الوقت ذاته ميزة تنافسية،بأمهية هندسة منتجات مالية إسالمية ال خيتلف جوهرها عن شكلها
.نظر ًا لتفردها
.التورق املرصيف، التحايل، القواعد والضوابط الرشعية، املنتجات املالية االسالمية:الكلامت املفتاحية
Abstract:
Increased attention recently the issue of Islamic Finance
Engineering due to competitive pressures acute imposed by the
radical changes taking place in the world to turn to the free
economy, and despite the fact that experts consider dealing in
derivatives, according to the formulas the legitimacy of the court is
permissible, however, that there is a team of scholars tyrannize their
fears that This leads to circumvent the aspects of legality, which
leads the Islamic banking for those same reasons that were behind
the global financial crisis, the issue and put the Islamic banking
industry challenge to the big places at the crossroads of a different
form of some of the products for its content, in many cases, put
Islamic products However, it is more insightful for those products
prove to be traditional products in violation of Islamic law has been
painted dye legitimacy, and in this context the importance of
engineering specialists advocated Islamic financial products does not
differ essentially from the form, and at the same time achieve a
competitive
advantage
due
to
its
uniqueness.
Keywords: Islamic financial products, rules and legal controls,
fraud, securitization banking.
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مقدمة:
تعترب املعامالت املالية من امليادين التي نظمها اإلسالم وأقامها عىل جلب املنافع ودرء املفاسد،
وحل مشكالت البرشية ح ً
ال يرفع عنهم احلرج واملشقة ،وحتريمه لكل ما يؤذهيم ر
ويَّض بمصاحلهم ،هذا
التجاوب واضح يف التطبيق الفعيل وواقع االجتهاد الستنباط األحكام الرشعية العملية من يف الكتاب
والسنة .
لقد كان موضوع إجياد بديل عميل للنظام املايل واالقتصادي التقليدي وفق نظام اقتصادي
الربا املحرم رشع ًا ،من املوضوعات التي شغلت علامء املسلمني ومفكرهيم ،حيث
إسالمي بعيد ًا عن ر
سعوا إىل إقامة نظام مرصيف تطبق فيه أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وتلتزم فيه املصارف بقاعدة التبني
للحالل واجتناب احلرام وال متارس من األعامل إال ما يتفق وأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء ،وعىل
الرغم من اجياد هذا النظام االسالمي إال أنه أخفق إىل اآلن يف أن يلقي بظالل الشك عىل النظام التقليدي
من حيث جوهره وأهدافه ،وبدالً من إثارة الشكوك حول االفرتاضات االقتصادية التقليدية ونقدها
ومعارضتها وتقديم بديل هلا تكون له اهليمنة والغلبة ،نجده قد تكيف مع النظام التقليدي وأضفى عليه
املرشوعية من خالل اإلقرار بغلبته وهيمنته .
فال ريب يف أن اهلندسة االسالمية هتدف إلجياد قيمة مضافة ،وهذا يعني أن املنتجات االسالمية
تناسب املسلمني وغري املسلمني ،لكن لألسف نجد الكثري من املنتجات السائدة يف الصناعة االسالمية
اليوم ال تناسب إال املسلمني فقط ،ألهنا جمرد ختريج أو إسباغ لثوب إسالمي عىل املنتجات غري
اإلسالمية،حيث رصح الشيخ عبد اهلل بن سلامن املنبع عضو هيئة كبار العلامء أن حوايل  %58من
الصكوك االسالمية املتداولة يف األسواق العاملية مغلفة بالربا وحتايل عليه فقط ،وأن الرشيعة االسالمية
منها

براء.

هذه القضية وضعت صناعة املرصفية اإلسالمية أمام حتد كبري ففي حاالت عديدة تطرح منتجات
إسالمية إال أنه بنظرة أكثر عمق ًا لتلك املنتجات يتضح أهنا منتجات تقليدية خمالفة للرشيعة االسالمية تم
صبغها بصبغة رشعية ،فلم يعد التساؤل الذي يطرح اليوم هو هل يوجد اقتصاد اسالمي بل أصبح
التساؤل الذي خيتلج يف صدور البعض اآلن هو هل هناك هندسة مالية إسالمية؟ بمعنى هل هناك تطابق

100

بني املظهر اخلارجي للمنتج االسالمي وجوهره الداخيل؟ لالجابة عىل هذه االشكالية املطروحة ارتأينا
التطرق إىل النقاط التالية:
املحور األول  :أصول املحرمات يف املعامالت املالية،
املحور الثاين :القواعد والضوابط الرشعية للمعامالت املالية االسالمية،
املحور الثالث :التحايل عىل الرشيعة االسالمية يف املصارف االسالمية،
املحور الرابع :التورق املرصيف كصورة من صور التحايل عىل الرشيعة االسالمية.
المحور األول :أصول المحرمات في المعامالت المالية
تكاد تتفق كلمة فقهاء الرشيعة قديام وحديثا عىل أن مجيع املحرمات يف باب املعامالت املالية يرجع
سبب حظرها وحتريمها إىل اشتامهلا عىل أحد األمرين االثنني ،مها :الربا والغرر ،وماعدامها من األمور
التي يمكن أن تكون سببا يف حتريم معاملة من املعامالت كالظلم واجلهالة وامليرس والغبن والغش وغري
ذلك فإنه بعد التمحيص والتأمل فيه يمكن إرجاعه إما إىل الربا ،وإما إىل الغرر وهذه ملحة بسيطة عنهام
العامة واملميزة
السمة
ّ
بالربا أصبح ّ
املهمة يف حياتنا ،والتعامل ّ
الربا من املواضيع ّ
 -1الربا :موضوع ّ
أن التّقدّ م االقتصادي ال يتحقق إال هبذا التّعامل.
بحجة ّ
لالقتصاد يف عرصنا ،وذلك ّ

- 1- 1تعريف الربا لغة وشرعا
ت} سورة احلج ،اآلية:
اء ْاه َت رز ْت َو َر َب ْ
 الربا لغة :هو الزيادة .قال اهلل تعاىلَ { :فإِ َذا َأ ْن َز ْلنَا َع َل ْي َها املَْ َ
.8
ُون ُأ رم ٌة ِه َي َأ ْر َبى ِم ْن ُأ رمة} سورة النحل ،اآلية ،29 :أي أكثر عدد ًا يقال” :أربى
وقال تعاىلَ { :أ ْن َتك َ
فالن عىل فالن ،إذا زاد عليه“ .1وأصل الربا الزيادة ،إما يف نفس اليشء وإما مقابله كدرهم بدرمهني،
ويطلق الربا عىل كل بيع حمرم أيض ًا.2
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 الربا رشع ًا :هو الزّيادة يف العدد أو الوزن ،حمققة أو ّ
متومهة ،والتّأخري فال يدخل الزّيادة عندهم
الربا يف اجلنس الواحد من وجهني :الزّيادة
يف اجلنسني ،إال يف النّسيئة ال غري ،ويدخل ّ
والنّسيئة.3

 - 2- 1أنواع الربا :ينقسم الربا إلى ربا الفضل وربا النسيئة:

4

 ربا الفضل :ويكون بالتفاضل يف اجلنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض ،كبيع
درهم بدرمهني نقد ًا ،أو بيع صاع قمح بصاعني من القمح ،ونحو ذلك ،ويسمى ربا الفضل
لفضل أحد العوضني عىل اآلخر ،وإطالق التفاضل عىل الفضل من باب املجاز ،فإن الفضل
يف أحد اجلانبني دون اآلخر.
 ربا النسيئة :وهو الزيادة يف الدين نظري األجل أو الزيادة فيه ،وسبب التسمية ألنه مأخوذ من
أنسأته الدين :أخرته  -ألن الزيادة فيه مقابل األجل أي ًا كان سبب الدين بيع ًا كان أو قرض ًا،
وسمي ربا القرآن ألنه حرم بالقرآن الكريم يف قول اهلل تعاىل ":يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا
الربا أضعاف ًا مضاعفة" ،ثم أكدت السنة النبوية حتريمه يف خطبة الوداع ويف أحاديث أخرى،
ثم انعقد إمجاع املسلمني عىل حتريمه ،وسمي ربا اجلاهلية ،ألن تعامل أهل اجلاهلية بالربا مل
يكن إال به كام قال اجلصاص.
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كام رصح به يف حديث أيب سعيد اخلدري عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم قال " :ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني فإين أخاف عليكم الرماء" ،والرماء هو الربا،
فمنعهم من ربا الفضل ملا خيافه عليهم من ربا النسيئة ،وذلك أهنم إذا باعوا درمه ًا بدرمهني  -وال يفعل
هذا إال للتفاوت الذي بني النوعني إما يف اجلودة ،وإما يف السبكة ،وإما يف الثقل واخلفة ،وغري ذلك -
تدرجوا بالربح املعجل فيها إىل الربح املؤخر وهو عني ربا النسيئة ،وهذا ذريعة قريبة جد ًا ،فمن حكمة
الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ،وهي تسد عليهم باب املفسدة.

-3-1حتريم الربا :ذكر بعض الباحثني أن الربا يف القرآن الكريم تدرجت اآليات يف
حتريمه كام تدرجت يف حتريم اخلمر .5ويمكن ترتيب هذه التدرج كام ييل:
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املرحلة األوىل :ما جاء يف سورة الروم وهي مكية نزلت قبل اهلجرة ببضع سنني مقروناً بذم الربا ومدح
الزكاة وذلك قبل فرض الزكاة كام يف قوله تعاىل " :وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند
اهلل وما آتيتم من الزكاة تريدون وجه اهلل فأولئك هم املضعفون" .الروم اآلية .632
املرحلة الثانية :وهي يف قوله تعاىل " :فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم
عن سبيل اهلل كثري ًا ،وأخذهم الربا وقد ُهنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم
عذاب ًا ألي ًام" .النساء اآليتني . 161– 161أي أ ن اهلل قد هناهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه
بأنواع من احليل وصنوف من الشبه 7وهذا تلميح بالتحريم ألنه جاء عىل سبيل احلكاية عن بني إرسائيل
وأن الربا كان حمرم ًا عليهم ،فاحتالوا عىل أكله ،فهو بذلك متهيد  ،وإيامء إىل إمكان حتريم الربا عىل
املسلمني كام هو حمرم عىل بني إرسائيل.
املرحلة الثالثة :وهي يف قوله تعاىل " :يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعاف ًا مضاعفة واتقوا اهلل لعلكم
تفلحون ،واتقوا النار التي أعدت للكافرين  ،وأطيعوا اهلل والرسول لعلكم ترمحون" آل عمران اآليات
 ، 139– 131أي يا أهيا الذين آ منوا ال تأكلوا الربا يف إسالمكم بعد إذ هداكم له ،كام كنتم تأكلونه يف
جاهليتكم ،8وهذا مفيد لتحريم الربا -كام سبق بيانه – إال أنه مل يكن فيه من التهديد والوعيد ما كان يف
آخر مراحل التحريم.
املرحلة الرابعة واألخرية:ويف هذه املرحلة جاءت اآليات الكريمة باحلكم الرشعي " :الذين يأكلون
الربا ال يقومون إال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأهنم قالوا إنام البيع مثل الربا وأحل اهلل
البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهلل ومن عاد فأولئك أصحاب
النار هم فيها خالدون ،يمحق اهلل الربا ويريب الصدقات واهلل ال حيب كل كفار أثيم" إىل قوله ":يا أهيا
الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني ،فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل ورسوله
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون" ،البقرة اآليات . 972 – 978
وهذه اآليات من آخر ما نزل من القرآن الكريم ،كام قال ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله تعاىل" :يا
أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني" إىل قوله " وهم ال يظلمون" ،البقرة
اآليات  972 – 975قال( :هذه آخر آية نزلت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم) رواه البخاري معلق ًا
بصيغة اجلزم.9
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 -9الغرر :يعترب الغ ََرر أمرا ماليا خطريا إىل جانب الرباَ ،من عرفه فقد حسن فقهه يف املال واالقتصاد.

- 1- 2تعريف الغرر لغة وشرعا:
 الغرر لغة :الغرر واخلطر يدالن عىل معنى واحد يف االطالق اللغوي ،الغرر فيه معنى اخلداع
والتظليل فيقال :غره إذا خدعه ،وأطمعه بالباطل ،10واخلطر فيه معنى االضطراب واحلركة،
وعدم التأكد غالبا ،وقد يؤدي إىل الَّضر.11
 الغرر رشعا :هو كل بيع دخلته اجلهالة سواء أكانت يف الثمن أم يف املبيع ،أم يف األجل ،أم يف
القدرة عىل التسليم ،12و يستفاد من كالم مالك رمحه اهلل تعاىل أن الغرر خماطرة وميرس وقامر بني
البائع واملشرتي ومن أحسن تعاريف الغرر ( أنه ما يكون مستور العاقبة) 13وعىل هذا التعريف
أمجع أكثر الفقهاء ،والغرر يف الفقه اإلسالمي مفهوم واسع جدا كام يالحظ ذلك من تعريفات
الفقهاء املختلفة ،فهو يتضمن معنى القامر وامليرس ،واجلهل بالعاقبة ،والنتيجة النهائية ،كام أن
فيه معنى اخلداع والتضليل بالصورة والظاهر يف حني يكون الباطن غري مرغوب فيه ،ولذا قرر
العلامء أن معظم املنهيات يف باب املعامالت املالية ترجع علة النهي عنها يف النهاية إىل ما تشتمل
عليه من الغرر ،أو الربا كام تقدم.
جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم وغريه " هنى رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم – عن بيع
احلصاة وعن بيع الغرر" 14يعد هذا احلديث األصل يف النهي عن بيوع الغرر ،وبطالن كل بيع فيه غرر،
فالبيع الذي يكون فيه املعقود عليه جمهوال ،غري حمدد باملحددات الرشعية التي خترجه من دائرة املجهول،
والبيع اآلجل الذي يكون األجل فيه جمهوال ،والبيع الذي فيه خداع وغش ألحد املتعاقدين بحيث لو
علم به قبل العقد مل يقدم عىل إمتام الصفقة ،وامليرس والقامر ،وبيع املعدوم وبيع ما ال يملك وما ليس
عنده ،كلها بيوع فيها غرر فهي حمرم ة غري مرشوعة إال ما استثنته الرشيعة كبيع السلم املستثنى من بيع
املعدوم و"ما ليس عنده" بالرشوط والقيود التي خترجه من أن يكون من مطلق املعدوم.
إذا علم هذا فيجب أن يعلم كذلك أن الغرر ال تكاد ختلو منه معاملة من املعامالت ،ولذا جاءت
الرشيعة باستثناءات متع ددة جتيز بعض البيوع التي تتضمن غررا ،ومل تبطل كل بيع أو معاملة فيها غرر إذ
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إن إبطال كل بيع مع الغرر قليله وكثريه ُيعدُّ سدا لباب البيع مجلة وهو رضوري ،ويف املنع منه– أي البيع
– مشقة ،والرشيعة شاهدة بمنع احلرج واملشقة من جهة ،ومن جهة أخرى فإن أصل البيع رضوري أو
حاجي ،ونفي الغرر مكمل له وقد شهدت النصوص بأن املصلحة املكملة إذا عادت عىل األصل
بالبطالن أمهلت.15
- 2- 2ضابط الغرر :ليس من امليسور حتديد الغرر وضبطه بشكل تام ،ولكن العلامء وضعوا
ضابطا للغرر ،الذي له تاثري يف العقد والذي ال يؤثر يف صحة العقد ،فأما النوع األول الذي إذا خالط
العقد أدى إىل بطالنه فضابطه:16
 أن يكون الغرر كثريا ،والكثري ماغلب عىل العقد حتى صار يوصف به.
 أن يكون يف عقد من عقود املعاوضات املالية ،كالبيع ،ذلك أن احلديث النبوي جاء
بالنهي عن الغرر يف البيع.
 أن يكون أصيال ال تابعا ،والتابع مثاله :احلمل يف بطن الشاة ،اللبن يف رضعها...
 أال تكون هناك حاجة للعقد.
وإذا ختلف رشط من هذه الرشوط مل يكن للغرر تأثري ،وعليه يكون ضابط الغرر الذي ال يؤثر يف
صحة العقد كام ييل:


أن يكون الغرر حقريا يسريا،



أن تدعو حاجة إىل العقد،



أال يمكن االحرتاز عنه إال بمشقة.

إن الفقهاء متفقون عىل هذه الرشوط من حيث املبدأ ،ولكنهم خيتلفون أحيانا يف كون الغرر كثريا أو
حقريا ،فمن رأى أن الغرر كثري قىض ببطالن العقد ،ومن رأى الغرر يسريا مل جيعل له تأثريا يف صحة
العقد ،وإىل هذا ير جع كثري من اختالفهم يف بعض املسائل فيجيزها البعض ويمنعها آخرون بناء عىل
اختالفهم يف مقدار الغرر ،ومثال ذلك بيع العني الغائبة عىل الصفة فريى املالكية أن الغرر حقري وغري
مقصود فيجيزونه ،ويف املقابل يراه البعض كثريا فيمنعون هذا البيع كالشافعية.17
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 - 3- 2تحريم الغرر :مل يرد يف نص القرآن نص خاص يف حكم الغرر ،وال يف حكم جزئية من
جزئياته ،ولكن ورد فيه نص عام فيه حكم تدخل فيه مجيع األحكام اجلزئية التي ذكرها الفقهاء يف الغرر
املنهي عنه ،هذا احلكم هو حتريم أكل الباطل يف األية  155من سورة البقرة ،قال تعاىل":وال تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل" ،ويف األية  92من سورة النساء ،قال تعاىل":يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض معكم" ،ويف غريمها 18،وقد ذهب املفرسون مذاهب
عدة يف تفسري كلمة الباطل ،ولكنهم متفقون عىل أن الغرر املانع من صحة املعاملة من الباطل املنهي عنه.
أما فيام خيص النصوص الواردة يف الغرر من السنة ،فقد روى الثقات عن مجع من الصحابة أن رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الغرر ،ومن هؤالء الصحابة أبو هريرة ،ابن عمر ،ابن عباس وعيل،
هذه األحاديث تنهى عن بيع الغرر بصفة عامة ،ووردت أحاديث أخرى كثرية تنهى عن بعض جزئيات
الغرر منها :بيعتان يف بيع ،بيع احلصاة ،بيع املالمسة ،بيع املنابذة ،بيع املضامني ،بيع املالحيق ،بيع حبل
احلبلة وبيع السمك يف املاء.
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المحور الثاني :القواعد والضوابط الشرعية للمعامالت المالية االسالمية
إن معرفة املقاصد الرشعية يف كل األمور أمر يف غاية األمهية ،وذلك أن املقاصد أصول معتربة عند كل
ّ
الترشيعات ،فام من أمر من األمور إال وراعى الشارع مقصد ترشيعه ،سواء أكان هذا املقصد امللحوظ
للشارع خيتص يف احلال أم يف املآل ،وذلك للرعاية وجلب مصالح للعباد أو لدرء مفاسد عنهم.
تعد
 - 1القواعد الشرعية ومقاصدها المعتبرة :الضوابط والقواعد الفقهية واألصولية ّ
أهم أدوات الفقيه للحكم عىل املسائل النازلة واملستجدة ،بل ال يمكن للعامل احلكم عىل مسألة ما بحل
من ّ
أو بحرمة من غري معرفة أصوهلا الرشعية وإحاطتها من مجيع اجلوانب املؤثرة للحكم ،هذه القواعد مهمة
يف الفقه ،عظيمة النفع ،وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويرشف ،ويظهر رونق الفقه ويعرف،
وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف  ، ...ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات،
الندراجها يف الكليات ،واحتد عنده ما تناقص عند غريه وتناسب.
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إن القاعدة الفقهية تعرف عىل أهنا حكم أصل فقهي كيل يتضمن أحكاما ترشيعية عامة من أبواب
متعددة يف القضايا التي تدخل حتت موضوعه ،أما الضابط الفقهي فهو حكم كيل فقهي ينطبق عىل فروع
متعددة من باب واحد.
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انطالقا من التعريفني السابقني يتضح أن هناك فرقا جوهريا بني املصطلحني ،وهو أن القاعدة جتمع
فروعا من أبواب خمتلفة والضابط جيمع فروعا من باب واحد.
-1القواعد الفقهية ذات الصلة باملعامالت املالية :هناك العديد من القواعد الفقهية ذات الصلة
باملعامالت ويف ضوئها تكون األحكام والفتاوى يف املسائل املالية ،إال أننا سوف نركز عىل تلك التي
راعتها الرشيعة اإلسالمية يف املعامالت املالية خصوص ًا وهي ما ييل:
-1-1األمور بمقاصدها :تأيت هذه القاعدة عىل رأس القواعد ،تستمد أمهيتها من اعامهلا للمقاصد
والنيات ورد األقوال واألفعال اليها ،ومعنى هذه القاعدة" أن احلكم الذي يرتتب عىل أمر يكون عىل
مقتىض ما هو مقصود من ذلك األمر" ،21تشمل القاعدة خمتلف فروع املعامالت مثل املعاوضات،
التمليكات املالية ،الوكاالت ،الضامنات ،األمانات ...الخ ،كام أهنا الفاصلة يف كنايات العقود كالبيع
واهلبة والوقف والقرض واحلوالة والوكالة وغريها.
تطبيق القاعدة عىل املعامالت املايل املعارصة :ما ينبغي رده إىل هذه القاعدة وما تفرع عنها ما انترش يف
الواقع االسالمي املعارص من التعامالت والعقود التي خيتلف مقصودها الرشعي عن شكلها الظاهري،
من أمثلة هذه العقود نجد:
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 الودائع املرصفية :فحقيقة هذه املعاملة أهنا قرض مضمون بفائدة حمددة مسبقا ،ومادامت
الوديعة مضمونة فال يمكن أن تكيف رشعا عىل أهنا وديعة ،وإنام هي قرضا ربويا حمرما.
 البيع بالتقسيط :وهذا ما جتربه البنوك الربوية باالتفاق مع اجلهات القائمة بالبيع كوكاالت
السيارات ،فهذا البيع الذي ينص فيه عىل أن الفائدة مفصولة عن الثمن احلايل ال يسمى بيعا
بالتقسيط ،وتسميته هبذا االسم ال خيرجه عن حقيقته الرشعية أنه عملية ربوية ،ألن باقي الثمن
وقعت فيه الزيادة بعد أن استقر يف ذمة املشرتي.
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 التورق املنظم :والذي تنظمه بعض البنوك االسالمية ،وهو يف حقيقته قرض ربوي ألن البع ال
يكون مقصودا للبنك والرشاء ال يكون مقصودا للعميل ،وتم الباس العملية شكل التورق
للفرار من احلكم الرشعي ،بينام هو بعينه بيع العينة املحرم.
-2-1ال ضرر وال ضرار :تعني هذه القاعدة رفع الَّضر قبل وقوعه ،وإن وقع رضر فعال جيب أن
يزال ،ويف جمال املعامالت جيب جتنب أي معاملة يرتتب عليها رضرا باإلنسان أو بغريه ،و إذا كان هناك
اضطرارا لوقوع رضرين ،فيختار أخف الَّضرين ،و يتحمل الَّضر اخلاص لدفع الَّضر العام.
تطبيق القاعدة عىل املعامالت املايل املعارصة :إن جمال تطبيق هذه القاعدة يف أبواب املعامالت املالية
واسع ،وأمثلة تطبيقها:
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 مسألة تلقي السلع والركبان املنهي عنه ،حيث حيرم تالقي أصحاب البضائع يف الشارع ،أو يف
الفنادق وغريها ،وهذا قبل دخوهلم األماكن املعدة لعرض السلع وبيعها يف األسواق ،ملا فيه
من اخلداع والتغرير بالبائع واإلرضار بأهل السوق.
 حتريم االحتكار ملا حيتاج الناس اليه من السلع ملا فيه من االرضار هبم.
 مسألة ما يطرأ عىل العقود من ظروف طارئة ،مما يرجع عىل أحد املتعاقدين بالَّضر الكبري
واخلسائر اجلسيمة ،كأن يوقع الطرفان عقد مقاولة عىل انشاء مبنى معني ويتفقان عىل الثمن
باملقابل ،ثم يفاجأ الطرف املسؤول عىل التنفيذ بارتفاع شديد يف األسعار بسبب من األسباب
الطارئة ،مما يرتتب عليه خسارة كبرية ومثل ذلك قد جيدث يف عقود االسترياد والتصدير.
- 3- 1اليقين ال يزول بالشك :معنى القاعدة أن ما علم ثبوته بيقني وجودا أو عدما ال يرتفع
بمجرد الشك ،بل إن األمر املتيقن ال يرتفع إال باليقني.
تطبيق القاعدة عىل املعامالت املالية املعارصة :هناك جماالت كثرية لتطبيق هذه القاعدة ،من أمثلتها:
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 لو اشرتى أحد شئا ثم ادعى أن به عيبا وأراد رده ،واختلف التجار أهل اخلربة يف كونه عيبا
فليس للمشرتي رده ،ألن السالمة هي األصل املتيقن فال يثبت العيب بالشك.
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 لو ادعى املقرتض دفع الدين إىل املقرض ،أو ادعى املشرتي دفع الثمن إىل البائع ،أو ادعى
املستأجر دفع األجرة إىل املؤجر ،وأنكر املقرض أو الباءئع أو املؤجر ،كان القول قول املنكرين
مع اليمني ،أي أن هذه الديون بعد ثبوهتا تعترب باقية يف ذمة امللتزمني هبا ما مل يثبت الدفع ،ألهنا
كانت مستحقة عليهم بيقني واليقني ال يزول بالشك.
- 4- 1العادة محكمة :وهي من القواعد التي هلا تأثري كبري يف فقه املعامالت وما تفرع عنها من
قواعد خاصة بتحكيم العرف ،وقد القت هذه القواعد ما مل ختالف الرشع القبول باتفاق الفقهاء عىل
خمتلف مذاهبهم ،فمن العادات واألعراف ماهلا أمهية كبرية يف املعامالت املالية ،من أدلتها ماكان شائعا
قبل االسالم من البيوع فأقرها بعد هتذيبها ،كبيع السلم ،املضاربة ،االجارة ،املزارعة ،املساقاة...الخ.
تطبيق القاعدة عىل املعامالت املالية املعارصة :من بني املسائل التي يؤثر فيها العرف يف املعامالت املالية:
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 أجر السمسار اذا مل حيدد باالتفاق فإنه خيضع للعرف بني التجار.
 قرارات وفتاوى اهليئات واملجامع من اعتبار تقييد البنك لعملية مبادلة العمالت يف حساب
املشرتي يأخذ حكم القبض ،فام جرى عليه عرف املصارف يف مبادلة النقد بالنقد تقابضا،
ويسمى هذا بالقبض احلكمي.
 حيق للبنك يف عقود املرابحة أن يضيف املصاريف التي تعارف التجار عىل اضافتها إىل اإلئتامن،
ويعرب عن السلعة عند ذلك بام وقفت عىل البنك.
-9الضوابط الفقهية يف املعامالت املالية :يستنبط من القواعد الفقهية السابقة جمموعة من
الضوابط التي حتكم املعامالت املالية ،و يف ضوئها يكون احلكم عىل رشعية أو عدم رشعية
املستحدث واملعارص منها ،و عىل أساسها حتدد األهداف والسياسات واالسرتاتيجيات،
وتوضع اخلطط والربامج ،و تراقب وتقوم املعامالت واألحداث املالية ،وتتخذ القرارات
الالزمة لتطوير األداء إىل األحسن وهذا كله وفقا ألحكام ومباد الرشيعة اإلسالمية ،ومن
أهم هذه الضوابط ما ييل:

26
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أن أحكام الرشيعة اإلسالمية تتسم بالتيسري والتخفيف عن
- 1- 2التيسير ورفع الحرج :ذلك ّ
العباد سواء أكان ذلك يف باب العبادات أم يف باب املعامالت ،فقاعدة "الَّضورات تبيح املحظورات"
– عىل سبيل ملثال-قاعدة جليلة تتفرع من القاعدة الرشعية الكلية "املشقة جتلب التيسري" ،ومن القاعدة
أن هذه القاعدة  -رغم جاللتها وأمهيتها وكوهنا مقصد ًا من مقاصد الرشيعة
"إذا ضاق األمر اتسع" ،إال ّ
العامة والكلية -ارتكب بسببها جناية عظيمة عىل الرشيعة وأحكامها وأصبحت معول هدم تستخدم عىل
غري مرادها ،الرتكاب املحظورات من سفك للدماء ،وأكل لألموال باحلرام ،وانتهاك للحرمات وهنب
للحقوق ،وقد أصبحت هذه القاعدة باب ًا واسع ًا أيسء استخدامها وتطبيقها – بجهل أو بقصد -ففئة من
الناس ركبوا املوجة عىل عكس وجهتها ،حيث جعلوها قاعدة الرتكاب كل املحظورات الرشعية ،مرة
بجعل املحظورات رضورات من غري ضوابط وال تقدير للَّضورة ،جتاه ً
ال أو إمهاالَ لضوابط هذه
القاعدة ،من جنس القاعدة":الَّضورة تقدر بقدرها" ،ومرة بزعم رفع احلرج عن املكلف ،ومرة
بارتكاب احليل ،وكلها يف غري مسوغات رشعية معتربة ،فيجب مراعاة هذه القاعدة مع استخدامها
بصورهتا الصحيحة عند النظر يف املسائل املالية املستجدة.
حتمل املخاطر،
- 2- 9الغنم بالغرم :وهي قاعدة جليلة تقوم بمبدأ الربط بني استحقاق الربح وبني ّ
وهو الفارق اجلوهري بني النظام املرصيف التقليدي املبني عىل الفائدة املضمونة مع ضامن رأس املال ،وبني
 ،)R&Rالراء األول
النظام املرصيف اإلسالمي القائم عىل مشاركة الربح واخلسارة ،وهي ربط بني راءين (
هي عبارة عن الكلمة االنجليزية  Riskومعناها اخلطر ،بينام الراء الثانية معربة عن كلمة ()Revenue
وهي الربح ،وذلك أن الربح املستحق احلالل هو الربح املتولد من العملية التجارية التي حتمل املرصف
حتمل
خماطرها ،وليس معنى ذلك أن ركوب املخاطر مرغوب فيه بحد ذاته وإنام املراد هو حتقيق العمل أو ّ
مسؤولية الضامن.
- 3- 2االلتزام باألولويات الشرعية :إن مسألة التدرج يف الترشيع معروفة لدى أهل العلم،
وهي قضية جيب مراعاهتا يف كل األحوال ،وهي من مرونة وصالحية الرشيعة وكوهنا حتقق مصالح العباد
فاألرض ،فعىل املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية مراعاة
األرض
األهم فاألهم ،وتدرأ الَّضر عنهم
ّ
َ
متشي ًا مع مقاصد الرشيعة العامة ،وأال تقدم
هذا األمر يف جماالت ونوعية استثامراهتا وتقديم خدماهتاّ ،
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حتقيق مصاحلها اخلاصة عىل املصالح العامة والتي تقتيض تقديم الَّضوريات االجتامعية عىل احلاجيات
واحلاجيات عىل الكامليات ،واحلذر احلذر من استكثار الرتف واإلرساف يف الكامليات.
فإذا صار لدى املؤسسة املالية اإلسالمية التخطيط واللهث وراء عملية الكسب واجلمع بأكرب قدر
ممكن من العمالء ،وجني الفوائد الطائلة ،مع عدم املراعاة بام يعود بالنفع املطلوب عىل اجلميع فقد
خرجت املؤسسة بذلك عن دورها الرشعي والقانوين واألخالقي وصارت أداة إفساد وهدم بدالَ من أن
ألي
تكون لبنة بناء ورقي ،إن األخذ بمثل هذه القواعد ومراعاة مقاصد الرشيعة اإلسالمية عند االبتكار ّ
معاملة مالية التزام ملقصد الرشع الذي هو حتقيق املصالح وتعظيمها ،ودرء املفاسد وتقليلها ،وعىل هذا،
يأيت التحليل والتحريم يف املعامالت ،وعىل ضوء ذلك فأي حماولة ال تلتئم مع مقاصد الرشيعة ِ
وحكمها
وأدخلت فيها بتأويل غري سائغ ترجع عىل الرشيعة باإلبطال واهلدم.
 - 3أهمية الضبط الشرعي لالبتكار المالي :بام أننا مأمورون بااللتزام باألوامر
الرشعية وعناية املقاصد والقواعد الرشعية العامة ،كان البد من بحث قواعد رشعية وأخالقية تضبط أي
أي ابتكار أو منتج جديد يف باب املعامالت املالية عىل تلك القواعد
ابتكار مايل ،حيث يعرض ّ
والضوابط ،فام وافقها كلي ًا أو جزء ًا مقبول منها رشع ًا و يتم جوازه ،وما خالفها يتم منعه ،كام أن هذه
الضوابط تبقى معيار ًا ألي ابتكار ،ومقياس ًا رشعي ًا أو قانوني ًا أو أخالقي ًا يرجع إليه ويعتمد عليه يف كل
األحوال ،وذلك خدمة للمقاصد الرشعية والقواعد الكلية ،التي ال جيوز جتاوزها بحال من األحوال.
إن هذه القواعد حتدّ ترصفات القرصنة املدبلجة عىل األحكام الرشعية واهلندسة املالية اإلسالمية ،ألن
ّ
تلك الترصفات تسعى إىل تغطية منتجات تقليدية  -باسم اهلندسة املالية اإلسالمية  -لباس ًا يبدو من
الظاهر أنه ساتر إسالمي إال أنه بعد إمعان النظر فيه يظهر تزييفه ،وعىل هذا األساس جيب التقيد بضوابط
االبتكار املايل يف الصريفة اإلسالم ّية ،ه ذه الضوابط جتمع بني مراعاة القواعد الرشعية ومقاصدها وبني
استمرار االبتداع واالبتكار يف باب املعامالت املالية اإلسالمية ،وذلك حتت إطار من الضوابط الرشعية
املعتربة ،ولعلنا نوجز ذلك يف النقاط التالية:
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 حتقق وجود احلاجة أو الدواعي املعتربة يف االبتكار املايل ،وذلك إما أن تكون احلاجة دفع ًا
للحرج أو حتقيق قيمة اقتصادية (كلية أو جزئية) أو تكون تفادي ًا ملخاطرة متوقعة.
 أن يكون االبتكار فيام يسوغ فيه االجتهاد ،وذلك أن يكون يف املعامالت ال يف العبادات،
فاإلبداع واالبتكار املرشوع يكون يف باب املعامالت ،فإذا تطرق إىل باب العبادات صار ابتداع ًا
ممنوع ًا.
 أن جيمع بني مرشوعية الغاية وبني مرشوعية الوسيلة.
 أن جيمع بني مقصود الشارع وبني مصلحة املكلف.
 أن تتحقق فيه مصلحة معتربة رشع ًا ،عامة كانت أم خاصة.
 أال يكون وسيلة إىل يشء حمظور رشع ًا.
املحرم.
 أال يكون مشتمال حيلة مالية ممنوعة تؤدي إىل استحالل ّ
 أال يرتتب عليه رضر حمض أو أكرب من النفع املرجو منه.
 مراعاة املصالح واملسؤولية االجتامعية للمؤسسة.

المحور الثالث :التحايل على الشريعة االسالمية في المصارف
االسالمية
َ
طالب بعض املفكرين
تعامل به ،وقد
لقد أبانت األزمة املالية العاملية عن رضر الربا وحمق اهلل له ،وملن
َ
وذوي الوعي من غري املسلمني بإحالل النظام املايل اإلسالمي بدي ً
ال عن النظام الرأساميل ،ومن ذلك ما
رصح به "بوفيس فانسون" رئيس حترير جملة (تشالينجز) يف  ،9115/11/8يف افتتاحية جملة
ر
"تشالينجز"ُ ،
حيث كتب موضوع ًا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من اجلدل وردود األفعال
يف األوساط االقتصادية ،حيث تساءل الكاتب بأسلوب يقرتب من التهكم عن موقف الكنيسة
ومستسمح ًا البابا بنديكيت السادس عرش قائ ً
أظن أننا بحاجة أكثر يف هذه األزمة إىل قراءة القرآن
ال " ُ
بدالً من اإلنجيل لفهم ما حيدث بنا وبمصارفنا ألنه لو حاول القائمون عىل مصارفنا احرتام ما ورد يف
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القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما ر
حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا احلال إىل هذا
الوضع املزري؛ ألن النقود ال تلد النقود". 28
ومع املطالبة باملرصفية اإلسالمية السيام يف ظل األزمة املالية العارمة ،فإنه ينتظر إذا جلأ غري املسلمني إىل
االقتصاد اإلسالمي أو إىل البنوك اإلسالمية أن ت ِّقدم تلك الرصوح البنكية اقتصاد ًا إسالمي ًا للعامل بأرسه،
وأن ال تكون معامالهتا هي نفس وعني املعامالت الربوية التي اختذت احليل إلضفاء عليه مسمى الرشعية
واإلسالمية ،يف هذا الصدد جتدر بنا االشارة إىل رصاحة املرصيف صالح كامل يف حمارضة ألقاها يف بنك
ُ
حيث قال ":إنرنا عندما نرفع شعار تطبيق اإلسالم يف
التنمية اإلسالمي بمناسبة منحه جائزة البنك
بأن َ
ننهض بمقتضيات ذلك الشعار ،وأن ال َ ِهن َن وال
املعامالت املرصفية نكون قد ألقينا عىل عاتقنا التزام ًا ْ
والتجرد ـ… إنرنا مل
نركن للتربيرات واحليل والرخص… أقول لكم ـ بكل الصدق
نضعف… وأن ال
َ
ُّ
ِ
نكتف باختيار اسم البنك فقط ،ولكن أخذنا كذلك مفهومه األسايس… وبالتايل مل نستطع أن نوجد
أن الصيغ االستثامرية
ملؤسساتنا املالية مفهوم ًا ونمط ًا يتجاوز مسألة الوساطة املالية ،والذي حصل ر
املفضلة لدى البنوك اإلسالمية أصبحت هجين ًا بني القرض واالستثامر ،وهو هجني حيمل معظم سامت
ر
القرض الربوي وعيوب النظام الرأساميل الغريب . 29" ...
-1تعريف التحايل الفقهي :التحايل يف اللغة هو تغيري األسامء مع بقاء املسميات ،أما التحايل يف
التربير فاملرا ُد منه تسويغ املحرم بحجة رشعية ،كمن يربر للفائدة الربوية عىل أهنا عبارة عن تعويض عن
انخفاض القوة الرشائية للعملة ،حيث يعرف عىل أنه "التوسل بمباح لتغيري حكم رشعي ،أي أنه قصد
تغيري حكم رشعي بواسطة مباحة مل توضع لذلك اليشء" ، 30واجلدير باالشارة يف هذا املقام أن هناك من
املصارف االسالمية من تتذرع بلجوئها إىل التحايل الفقهي عىل أنه خمارج فقهية مباحة رشعا ،غري أن
تعريف املخرج الفقهي يتعارض متاما مع هذا األخري ،حيث يعرف عىل أنه "كل ما يتوصل به إىل
التخلص من احلرام وحتصيل احلالل ،دفعا للَّضر وجلبا للمصلحة ،مع موافقة املقاصد الرشعية" ،31هذا
يعني أنه ال يوجد فيها قصد تغيري احلكم ،وال مناقضة املقاصد الرشعية ،عكس التحايل الربوي ،لذا فإنه
ينبغي عند احلكم عىل املعامالت املالية املتعلقة بصيغ التمويل النظر فيها هل هي حتايال فقهيا حمرما أم
خمرجا رشعيا جائزا.
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-9ظهور التحايل الربوي يف صناعة املرصفية االسالمية :إن املصارف االسالمية حني أرادت أن
جتمع بني الفكر املرصيف الربوي و االسالمي وذلك بأخذ أفضل ما يف االثنني مع قالب رشعي للمعاملة،
قام بعض الباحثني بنهج مسلك التحايل الفقهي لبناء صيغ متويل تلبي ذلك ،ذلك أن املرصف االسالمي
ينبغي أن يكون تاجرا أو مستثمرا و التحايل هو الوسيلة التي جلأ إليها إلظهار عمليات املتاجرة بالنقود
بصورة املتاجرة بالسلع ،حيث يتم ذلك بمعامالت بيع صورية يدرك العاقل أهنا ليست بيوعا حقيقية،
وكانت بداية ظهور التحايل الربوي يف املصارف االسالمية صيغة املرابحة لآلمر بالرشاء مع الوعد امللزم،
هذه الصيغة كانت بداية التحول يف مسرية املصارف االسالمية من كوهنا مستثمر إىل تاجر تشابه أعامله
التجارية املصارف الربوية املتاجرة باألموال ،32مما أدى إىل انتشار عدة معامالت ظاهرها التجارة لكنها
تشبه يف حقيقتها أعامل املرصف الربوي ،فحسب تقارير منسوبة إىل وكالة رويرتز العاملية أن  %58من
الصكوك االسالمية ال تتفق والضوابط الرشعية وهي النسبة نفسها التي وردت عىل لسان الشيخ حممد
تقي العثامين-رئيس املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية_.
إن هذا التحايل أثر بشكل كبري عىل سمعة املصارف االسالمية وشكك يف مصداقيتها املبنية عىل قيامها
عىل أحكام الرشيعة ،مما أعطى فرصة للمتبنني للفكر االقتصادي الربوي الترصيح بأنه ال فرق بني
املرصفية االسالمية والربوية إال يف املسميات والشكليات ،وأن األوىل ضلت طريقها مبتعدة عن أهدافها
األصلية لتحقيق مكاسب يف السوق الرئيسية للمرصفية العاملية ،بل إن معظمهم قال إن االقدام عىل الربا
رصاحة خري من التحايل عليه ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أدى كون أن املعامالت املرصفية
االسالمية هي جمرد معامالت صورية ليست ح قيقية ال تتعارض مع مباد االستثامر الربوي يف العديد
من الصيغ التمويلية إىل تشجيع عددا من البنوك الربوية عىل فتح نوافذ للمعامالت االسالمية شاهبا
الكثري من املالحظات واالنتقادات الرشعية وأرضت كثريا بسمعة املرصفية االسالمية.
-3آراء ذوي االختصاص حول جلوء املصارف االسالمية إىل التحايل عىل الرشيعة :تعددت أراء ذوي
االختصاص من املشايخ علامء الفقه أصحاب الفتاوى واالقتصاديني حول التحايل يف صناعة املرصفية
االسالمية ،إال أن معظمهم يقرون بوجوده يف أغلب التعامالت املالية ،فهناك من املُفتون يف العقود
املشبوهة يسوغون تطبيق احليل يف التمويل املرصيف اإلسالمي بحجة وجود احليل املالية يف كتب الفقه
الرتاثية ،غري أن احليل املالية قد ُوجدت من قبل يف العصور السالفة من عمر الدولة اإلسالمية ،لكن يف
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اجتهادات فردية شاذة عن قول مجهور الفقهاء ،ويف ظروف واعتبارات خمتلفة ،فهي كانت ترصفات
فردية مقصورة وحمدودة ،ومل تكن تعد أصوالً لتعامالت مالية تشكل نواة عمل مؤسسات تُقدم للعامة
عىل أهنا البديل الرشعي عن الربا و ُيفاخر هبا! وإن كان بعض الرشعيني يظنون أن املصطلحات
والشكليات كفيلة بإخراج األمر من دائرة احلرمة إىل دائرة احلل ،فقد أساؤوا إىل الرشيعة أيام إساءة ،بل
لتؤكد عىل
ذمت املتحايلني عىل احلرام باحليل ،وقد أتت قرارات املجامع الفقهية احلديثة
ّ
إن الرشيعة ّ
حتريم التحايل عىل الربا ،وتنص بالتحديد عىل حرمة تلك املامرسات املرصفية التحايلية كالتورق ،ومع
هذا يتف ّلت بعض الرشعيني أرباب فتاوى التمويل اإلسالمي من هذه القرارات ،وال يلتزمون هبا،
وحسب  "....أن جتربة التمويل اإلسالمي املتضمنة لتلك املامرسات قد كشفت عن تدهور خطري يف
الفكر اإلسالمي االقتصادي املعارص ،وأساءت إىل سمعة الرشعيني وقدرهتم عىل الترشيع عىل مستوى
التنظيم العام ،وشككت يف قدرة الرشيعة عىل مواكبة التطور وصالحيتها لكل زمان ومكان ،فخصوم
الرشيعة التقليديون يسخرون من بعض املامرسات التي جتري يف ظل التمويل اإلسالمي الذي خرج به
الرشعيون يف زماننا واهتموا الرشيعة بالعجز والالواقعية ،وعدم صالحيتها للتطبيق يف عرصنا الراهن يف
اجلانب االقتصادي فض ً
ال عن السيايس ،...لقد غاب عن أذهان أرباب تلك املامرسات هذا األثر اخلطري
الذي يتجاوز دائرة التشكيك يف رشعية املعاملة الواحدة إىل قضية تشويه الرشيعة اإلسالمية إمجاالً ،وهو
األمر ذو األثر الفكري والسيايس اخلطري ..أما َط َلقات املديح لنظام التمويل والترشيع االقتصادي
اإل سالمي احلايل الذي نسمعها أونقرأها بني الفينة واألخرى من الغرب سياسيني واقتصاديني ،وتتبجح
هبا بعض مؤسسات التمويل اإلسالمي ورجاالته ،فهي مبنية يف بعض األحيان عىل ما شاع من وصف
وحيرم الفائدة ،ويمنع
التمويل اإلسالمي بأنه متويل يغلب عليه أسلوب املشاركة يف الربح واخلسارةّ ،
تداول الديون وبيعها ،والفائدة وبيع الدين مها ما تسبب يف أرضار شديدة لالقتصاد الغريب ".33
يف هذا الصدد أطلق يوسف القرضاوي رصخته حتت عنوان احليل ستقيض عىل املصارف االسالمية،
حيث فند خطورة ما تقوم به املصارف اإلسالمية من حيل حتاكي من خالهلا البنوك التقليدية عىل مسرية
االقتصاد اإلسالمي ،مشدد ًا عىل أن السري يف هذا االجتاه سوف يدمر الصناعة املرصفية اإلسالمية،
وأضاف " يف هذه احلالة لن يكون هناك فرق بني املصارف اإلسالمية والتقليدية يف اجلوهر ،ولنا أن
نتساءل ملاذا قامت املصارف اإلسالمية يف األصل؟ أليس لتكون بدي ً
ال عن املعامالت الربوية واملحظورة

115

رشع ًا بام فيها من غرر وظلم!" وطالب القرضاوي باخلروج من ضيق الضامن ،إىل روح املشاركة
واملضاربة وأن يكون هناك غنم وغرم ،واستطرد "الغنم باستمرار ليس من روح اإلسالم الذي يعتمد يف
معامالته عىل الغنم والغرم وكل ربح يقابله خسارة وهذا هي سنة احلياة"

34

أشارت مصادر مرصفية كذلك أن جمموعة من الفقهاء الباكستانيني قد أصدروا فتوى حيرمون فيها
عالنية املنتجات اإلسالمية التي يقدمها القطاع املرصيف لدهيم ،وذلك عقب تزايد االنتقادات املوجة
ملنتجات بعض البنوك اإلسالمية اخلليجية التي يشوهبا اجلانب االستغاليل ،موازاة مع هذا تم نرش مقاال ً
لشاكر حسني املدير التنفيذي لرشكة  Chaos Ltd Creativeالباكستانية ،ذكر فيه أن الدين
يستخدم دون خجل أو وجل لتوليد األرباح للرشكات وذلك بطرق وأساليب مل يشاهد مثلها يف أي
مكان آخر من العامل ،وأردف قائال" :تعد الصريفة اإلسالمية ظاهرة أخرى من الظواهر التي اعترب أهنا
حمرية بالنسبة يل شخصي ًا ألن استبدال كلمة "فائدة" بكلمة "ربح" واحلصول عىل فتوى من أحد علامء
الدين إلجازة هذا املنتج ال جيعله حالال ً يف رأيي" ،ويواصل "إن الَّضب عىل وتر الدين لزيادة
اإليداعات ال يعد يف نظري طريقة نظيفة جلني األموال ،هل هذا هو ما انحدرت إليه األمور؟ إن البنوك
اإلسالمية تشبه البنوك األخرى و مل يؤسسها أصحاهبا من املستثمرين ليضمنوا الراحة الدينية لعمالئهم،
بل لكي جينوا أرباح ًا طائلة  -ال أكثر وال أقل".35
وبصورة عامة تعالت األصوات من دول اسالمية وغريها وتم الترصيح يف أكثر من مناسبة أن هذا
االجتاه للمصارف االسالمية أفرغ العمل املرصيف االسالمي من مضامينه احليوية وأهدافه االسرتاتيجية
والتي تتجاوز مسألة اجتناب الربا إىل املسامهة الفاعلة يف تنمية املجتمعات االسالمية.
المحور الرابع :التورق المصرفي كصورة من صور التحايل على الشريعة
االسالمية
من موضوعات املرصفية اإلسالمية الرائجة يف اآلونة األخرية التورق املرصيف ،ذلك أن هذه األداة
املالية لقيت رواجا كبريا من قبل املصارف اإلسالمية كوهنا تضمن يف نظر هذه املصارف استمرار تعامل
املودعني معها ،وتوفر السيولة التي تعد عصب حياهتا ،غري أهنا من جانب آخر لقيت تضاربا يف اآلراء
الفقهية حيث تراوحت بني جميزة هلا  ،وبني مشرتطة رشوطا لقبوهلا ،وبني حمرمة هلذه املعاملة باعتبارها
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حتايال من املصارف اإلسالمية عىل الربا املجمع عىل حتريمه ،وهذا ما ذهب إليه املذهب املالكي املتبع يف
بالدنا.
- 1تعريف التورق :إن إختالف األراء حول مرشوعية التورق نابع من اختالفهم يف تعريفه،
الراء الدّ راهم املَّضوبة
تورق احليوان :أي أكل الورق ،والورق بكرس ّ
تورق ،يقال ّ
ّورق لغة مصدر ّ
فالت ّ
الفضة مَّضوبة أو غري مَّضوبة ،استعمل عند املتقدمني يف طلب النقود الفضية،
الفضة ،وقيلّ :
من ّ
واستعمل عند املعارصين يف طلب النقود الورقية وهو استعامل لغوي صحيح مشتق من نفس الكلمة،36
أما اصطالحا فيختلف باختالف أنواعه ،وقد ذكر الفقهاء للتورق أنواعا ثالثة هي:

37

-1-1التورق الفردي :وقد عرفه املجمع الفقهي بأنه رشاء سلعة يف حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ،ثم
يبيع املشرتي السلعة بنقد لغري البائع للحصول عىل النقد (الورق).
- 2- 1التورق المصرفي :وهو أن يقوم املرصف اإلسالمي باالتفاق مع شخص ممن حيتاجون إىل
النقد عىل أن يبيعه سلعة إىل أجل بثمن أعىل من سعر يومها ،ثم يوكل املشرتي املرصف اإلسالمي ليبيع له
السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن املؤجل الذي اشرتى به السلعة ليحصل املتورق بذلك عىل الثمن
النقدي ،وتبقى ذمته مشغولة للمرصف بالثمن األكثر هلذه املعاملة ،وصورة هذه املعاملة أن يذهب العميل
إىل املرصف اإلسالمي ،ويقول :أريد نقود ًا عن طريق التورق ،فيشرتي املرصف له سلع ًا دولية ،ثم يبيعها له
باألجل والتقسيط ،ثم يطلب املرصف من العميل أن يوكله يف بيع تلك السلع ،وبعد ساعات جيد العميل
ثمن تلك السلع يف حسابه ،ويثبت يف ذمة العميل الثمن املؤجل لتلك السلع.
- 2- 1التورق العكسي :هو أن العميل (املودع) يوكل املرصف اإلسالمي يف رشاء سلعة معينة،
ويسلم العميل املرصف الثمن نقد ًا ،ثم يقوم البنك برشاء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل ،وبربح
يتم االتفاق عليه مع العميل 1.وصورة هذه املعاملة أن يقوم العميل بتسليم املرصف اإلسالمي مبلغ ًا معين ًا
من املال ،و ُيوكل املرصف يف رشاء سلعة حمددة بذلك املبلغ ،فيشرتهيا املرصف من األسواق الدولية ،ومن
ثم يقوم الوكيل (املرصف) ببيعها لنفسه بثمن مؤجل ،وهبامش ربح يتم االتفاق عليه بني املرصف
والعميل.
 -9الفرق بني التورق والعينة :هناك من الفقهاء من يرى أن التورق هو جمرد صورة من صور العينة
املنهي عنها رشعا تستعمل يف املصارف االسالمية حتت غطاء الرشعية ،وهناك من يرى أن هناك فرقا
جوهريا بني هذين املصطلحني بشكل كاف جلعل األول يتامشى واألحكام الرشعية ،وللحكم عىل هذا
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سميت ً
عينة،
السلف ،و ّ
التفاوت يف اآلراء نشري باد ذي بدء إىل أن العينة بكرس العني ،معناها يف ال ّلغة ّ
للمضطر عىل حتصيل مطلوبه ،عىل وجه التّح ّيل ،بدفع قليل يف كثري ،لقد اختلف تعريف
إلعانة أهلها
ّ
العلامء للعينة من حيث املعنى اإلصطالحي تبعا الختالفهم يف صورها ،غري أن أشهر تعريفاهتا عندما
املتقدمني" أن ي بيع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إىل أجل ثم يشرتهيا منه بأقل من ذلك الثمن
نقدا" ، 38وللعينة صورا كثرية أخطرها وأشدها حتريام هي أن املرتابيني يتواطآن عىل الربا ،ثم يعمدان إىل
للم ْريب بثمن حال ويقبضه منه ،ثم يبيعه إياه للمريب بثمن
رجل عنده متاع ،فيشرتيه منه املحتاج ،ثم يبيعه ُ
مؤجل ،وهو ما اتفقا عليه ،ثمن يعيد املتاع إىل ربه ،ويعطيه شيئا ،وهذه تسمى الثالثية ألهنا بني ثالثة،
وإذا كانت السلعة بينهام خاصة فهي الثنائية ،ويف الثالثية قد أدخال بينهام حملال يزعامن أنه حيلل هلام ما حرم
اهلل من الربا.
من خالل ما تقدم يالحظ أن كالمها يتفقان يف املقصود منهام وهو طلب العني وهي النقود ،كام يتفقان
يف أهنام يؤوالن إىل دفع كثري مؤجل بقليل معجل نظري التأجيل ،غري أهنام خيتلفان يف اسرتجاع املبيع،
فطالب العينة يرجع املبيع إىل البائع ،بينام يبيع املتورق يف القسم الفردي السلعة إىل مشرت جديد غري املشرت
األول ،وبدون ترتيب من البائع األول وال علم منه ،بينام يرتب يف املرصيف مع البائع األول ليبيعه عنه
الثالث ،أو لريده عىل بائعه األول ،وهذا الفارق الواضح بني التورق الفردي والتورق املرصيف جعل
البعض يدرجون هذا األخري ضمن دائرة العينة ،منهم االمام مالك.
من هذا املنطلق ارتأينا الوقوف عىل التورق املرصيف كعينة من صور التحايل عىل الرشيعة ،بسبب رواجه
الواسع كام سبق ذكره ،وذلك بتبيان اجراءاته ،خمتلف تطبيقاته يف البنوك االسالمية واحلكم الرشعي فيه.
 - 3إجراءات التورق املرصىف :من خالل املفهوم السابق للتورق املرصيف ،يتضح أن هذا األخري يتم
من خالل جمموعة من اإلجراءات عىل النحو التاىل :
 قيام املرصف ( املُ ِ
ورق ) برشاء سلعة ( حمل التَورق ) ،وقد يكون ذلك بناء عىل وعد من
العميل بالرشاء أو بدون وعد سابق.
 قيام املرصف ببيع هذه السلعة إىل العميل( املتورق أو املستورق ) مساومة أو مرابحة بثمن
أكرب من ثمن النقد ،ويرتتب عىل ذلك جعل العميل مدين ًا بثمن البيع اآلجل.
 قيام العميل بتوكيل املرصف ببيع هذه السلعة نقد ًا.
بناء عىل توكيل العميل.
 قيام املرصف ببيع السلعة ً
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ويرتتب عىل ذلك جعل العميل مدين ًا بكافة فروق األسعار واملرصوفات اإلدارية التى ختص العملية
ودائن ًا بثمن البيع النقدى بعد إتاحته ىف حسابه اجلارى ،وقد أطلق عىل هذا النوع من التورق بالتورق
املنظم أو التورق املؤسسى كذلك ألنه يتم ضمن آليات وخطوات إجرائية وتعاقدية مرتبة ومنظمة.

 - 4واقع التورق المصرفى كما تجربة المصارف االسالمية :يشري واقع
التورق املرصىف الذى جتريه املصارف اإلسالمية إىل ما يىل:
 أن املتورق يأتى للبنك وليس ىف قصده سوى قيام املرصف بايداع النقود ىف حسابه دون أن
يعنيه أصناف وكميات وجودة وأثامن السلعة التى يشرتهيا ،وذلك بفرض أن هناك سلعة
بالفعل ،فقصد العميل هو احلصول عىل النقد ،أما قصد املرصف فيكون هو احلصول عىل
دينه مع الزيادة الناجتة عن األجل.
 طاملا أن السلعة ليست مقصودة لذاهتا ،فليس من مصلحة العميل وال املرصف قبض السلعة
وال حيازهتا ،ولذا ،فال يوجد سلعة ىف الكثري من األحيان ،كام ال توجد وثائق تفيد متلك
وحيازة املرصف للسلع موضوع التورق.
 ىف حالة وجود سلعة ،فقد تكون هذه السلعة ذهب ًا أو فضة ،ومن املسلم به رشع ًا عدم جواز
بيع الذهب والفضة باألجل.
 تداخل وعدم تتابع ومتايز اخلطوات التنفيذية لإلجراءات مع قيام العميل بالتوقيع عىل
النامذج والعقود وغريمها من املستندات ىف توقيت واحد.
 عادة ماينص عقد التوارق عىل وكالة املرصف عن املستورق ىف بيع السلعة التى سبق أن
اشرتاها له.
 - 8تطبيقات التورق المصرفي في المصارف االسالمية :يشري الواقع املرصيف
االسالمي إىل وجود عدة أشكال وتطبيقات للتورق املرصيف والتي تنظمه املصارف االسالمية بالرغم من
التحفظات التي أبداها بعض علامء الرشيعة والفقه ،والتي تصل يف كثريا من احلاالت إىل حد عدم
جوازها وحتريمها ،من أوجه هذه التطبيقات نجد:
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-1-8استخدا م التورق يف سداد مديونية مرشوعة أو غري مرشوعة عىل العميل ملؤسسة أخرى أو
للمؤسسة نفسها :يربز مثل هذا االستخدام يف مراحل التحول إىل النظام املرصيف االسالمي سواء عىل
مستوى النظام ككل أو عىل مستوى املؤسسة الواحدة ،وبافرتاض أن الدين الربوي املرغوب يف سداده
ملؤس سة أخرى غري املؤسسة التي يتورق بواسطتها فهذا ال جديد فيه ،لكن اجلديد فيام إذا كان الدين
للمؤسسة نفسها ،واملؤسسة يف مرحلة حتول كام هو احلال يف البنك األهيل التجاري السعودي ،وقد
ذهبت اهليئة الرشعية الدارة اخلدمات املرصفية االسالمية بالبنك إىل جواز استخدام التورق يف هذه
احلالة ،ومعنى هذا أهنا ستقوم بقلب الدين عىل العميل ،ومل تتحقق فيها علة التحريم عىل أساس أن
العميل هو املبادر لطلب التورق وليس املؤسسة وأن الدين الربوي مل يستحق عليه بعد.
-9-8استخدام التورق يف جدولة دين بطاقات االئتامن عند استحقاقه :وقد أخذت به بعض
البنوك االسالمية ،فقد استعملت بطاقة اخلري الصادرة عن البنك السعودي األمريكي ،وبطاقة التيسري
الصادرة عن البنك األهيل التجاري ،وهي حتمل الصفة االئتامنية بأهنا تتيح للعميل أن يؤجل الدين الذي
حل عليه من خالل الدخول يف عملية تورق منظم مع املرصف ،مضموهنا أن يقوم البنك ببيعه بضاعة
باألجل وهو يوكل البنك ببيع هذه البضاعة بالنقد ليستويف منها الدين الذي حل ،ويثبت يف ذمة احلامل
الثمن اآلجل ،ويتم هذا األمر يف كل شهر.
يتضح أن هذه البطاقات تنتمي إىل عملية فسخ الدين بالدين وفقا ملصطلح املالكية ،وتعني استبدال
الدين احلايل بدين مؤجل أكرب منه ،وتؤول هذه الصورة إىل ربا اجلاهلية ،وذلك ملا ذكر من السلف
الصالح أنه إذا كان الغرض من التورق إطفاء مديونية سابقة للبائع عىل املشرتي ،فإن هذا يقيض إىل
املسلك اجلاهيل" :أتريب أم تقيض" ،ويف ذلك خمالفة رصحية ألمر اهلل يف قوله تعاىل":وان كان ذو عرسة
فنظرة إىل ميرسة"  ،فاألمر يف االنتطار يقتيض الوجوب ،وعىل هذا انتهت املجاميع الفقهية يف هذه الصورة
من فسخ الدين بالدين إىل التحريم املطلق سواء أكان الدين مورسا أم معرسا ،كام تنطبق عليها القاعدة
املجمع عليها والتي مفادها أن كل قرض جر منفعة فهو حرام ،وغريها من االنتقادات آخرها قرار جممع
الرابطة وجممع املنظمة االسالميني ،كام سريد الحقا.
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-3-8استخدام التورق يف اصدار بطاقة االئتامن وانشائها :وقد أخذ هبذا التطبيق مرصف أبو
ظبي االسالمي ،حيث أصدر بطاقات ائتامن مغطاة ،ومصدر الغطاء يكون حمصلة لعملية تورق منظم مع
املرصف لكن ليس بالَّضورة ،وجتري عملية الورق هذه ابتداءا عند فتح البطاقة ويودع مبلغها يف حساب
استثامري كضامن للثمن اآلجل ،لكن يتاح للعميل حامل البطاقة باستخدام ذلك الضامن والذي يعد
مملوكا له و يمثل يف نفس الوقت غطاء للبطاقة من خالل السحب النقدي بالبطاقة ورشاء السلع
واخلدمات هبا أيضا غري أنه يلتزم بأن يقوم بإيداعات شهرية ال تقل عن  % 11من املبلغ املستخدم.
-6احلكم الرشعي للتورق املرصيف :مل جيز بعض الفقهاء التورق املرصىف قياس ًا عىل ِ
العينة ،ىف حني أجازه
البعض رشط االلتزام بالضوابط التالية:
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 وجود السلعة حمل التورق ومتلك البائع األول هلا قبل بيعها.
 أن تكون السلعة حمل التورق من غري الذهب أو الفضة أو العمالت الورقية املعارصة.
 أن تكون السلعة معينة تعيين ًا يميزها عن املوجودات األخرى للبائع األول مع حتديد الصنف
والكمية واجلودة.
 قيام املرصف برشاء هذه السلعة مع حتقق القبض.
 رشاء العميل (املستورق) من املرصف السلع التى يمتلكها بثمن آجل مع حتقق القبض.
 قيام العميل (املستورق) ببيع السلع التى اشرتاها فع ً
ال نقد ًا لغري البائع الذى ْاش ُ ِرت َيت منه
باألجل سواء أكان ذلك مبارشة أو بالواسطة جتنب ًا لبيع ِ
العينة.
 أن ال يكون هناك ربط بني عقد رشاء السلعة باألجل ،وعقد بيعها.
 عدم تقديم املرصف أى نقود للعميل (املستورق) إال بعد أن يبيع السلعة بموجب توكيل.
واستثناء من األصل.
 أن يكون اللجوء إىل التورق للَّضورة واحلاجة امللحة
ً
 متايز واستقالل وعدم تداخل مراحل تنفيذ التورق.
فإذا ما تم التورق املرصىف وفق ًا للخطوات واإلجراءات السابقة فإن ُحكمه يكون ُحكم التورق
الفردي اجلائز رشعا ،غري أن الواقع العمىل يؤكد خالف ذلك كام سبق التطرق إليه ،األمر الذي جعل
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أصوات علامء الفقه والرشيعة االسالمية تتعاىل منادية بعدم جواز هذا النوع من التورق وذلك لألسباب
التالية:
 إن التورق املرصيف يصطدم وقاعدة األمور بمقاصدها ،كون املقصود من تكرارا البيع يف
التورق هو جمرد احلصول عىل نقد حال مقابل نقد آجل مع الزيادة.
الرباّ ،
والذريعة معتربة يف ّ
الرشع ،بدليل منع القاتل من اإلرث،
 إن التورق املرصيف ذريعة إىل ّ
وإن ا لتورق املرصيف يؤول إىل ما يؤول إليها الربا برصف النظر عن صورة العقد ،فالتورق
يؤول إىل مبادلة نقد آجل بنقد حال مع زيادة ،وهو يف معنى الربا املحرم.
 إن عملية التورق املرصيف هي صورة من صور بيع العينة ،وبيع العينة بيع ربوي ،واجلمهور
عىل حتريم العينة ،واحليلة امل وجود يف بيع العينة التي من أجلها حرمه الشارع قد وجدت جلية
يف التورق املرصيف بسبب وجود التواطؤ التعاقدي بني البنك اإلسالمي واملتورق ،وهو تواطؤ
عىل النقد احلال بنقد آجل أكثر منه.
 إن التورق املرصيف أكثر كلفة من الفائدة التي تفرضها البنوك الربوية ،ومن الصور األخرى
لبيع العينة ،ذلك أن الفائدة يف الفوائد الربوية تكون حمددة بناء عىل مؤرش عاملي ،وهي قريبة
منها يف العينة ،ينام نجد يف التورق املرصيف جمموعة تكاليف تفوق بوضوح تكلفة الفائدة أو
العينة ،فهي جمموعة عقود متداخلة وملزمة،وهي عقد املرابحة التي تساوي فائدته الفائدة
الربوية حيث تقاس به ،وأحيانا تفوقه ،وتكاليف عقد الوكالة والسامرسة ومذكرة التفاهم
والعقود األخرى.
 إن التورق املرصيف ليس بديال للتمويل النقدي ـ القرض بفائدة ـ وإنام هو شبيه به ،ومثيل له،
وهو استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خري وهو يشكل ردة للتمويل اإلسالمي عن مساره
وصيغه السليمة القائمة عىل قاعدة حقيقية من الزيادة من إنتاج الطيبات وتداوهلا إىل الربا
ومبادلة نقد حال بنقد آجل مع الزيادة ،وهو ما جيعل مسوغ قيام املصارف اإلسالمية املتمثل يف
جتنب الربا غري قائم كوهنا آلت إليه.
 إن ثمة فرقا جوهريا بني تكلفة السيولة وبني اعتبار الزمن يف الثمن ،فتكلفة السيولة يراد هبا
الزيادة يف الدين مقابل نقد حارض ،وهي زيادة ال يقابله ما ينتفع به املدين ،وتؤدي إىل استفحال
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املديونية واالستيالء عىل ثروة املدين ،وهلذا حرمها الشارع ألهنا من الظلم ،أما اعتبار األجل
يف الثمن الذي ذكره الفقهاء ،فهو زيادة الثمن يف البيع وليس يف مبادلة نقد بنقد.
 إن السلع التي يتم تداوهلا يف التورق املرصيف إما أهنا جمرد عقود عىل أوراق جاهزة ،وأن صور
الشهادات جمرد صور ترسل إىل هنا وهناك ،تكون غالبا يف حوزة السمسار ،وإما أهنا سلع
موجودة يف املخازن تكون غري صاحلة جترى عليها عمليات املرابحة املتكررة ،وإما أهنا موجودة
يف املخازن غري أهنا موجودة فقط إلجراء عمليات املرابحة.
 إن التورق املرصيف يكرس هيمنة املصارف الربوية ،كام يكرس هيمنة اإلقتصاد الغريب عىل
اإلقتصاد اإلسالمي ،ذلك أن التورق املرصيف يؤول إىل الطعن يف مسوغ قيام هذه املصارف
اإلسالمية ما دامت هذه املصارف تقوم بنفس عمل املصارف الربوية ،لكن حتت مسميات
خمتلفة والعربة باألسامء ال باملسميات.
 إن واقع تطبيق التورق املرصيف ،وترصيح املصارف بقصدها احلقيقي من املعاملة املتمثل يف
توفري السيولة للعميل وشهادة مجلة من املسؤوليني عن هذه املعاملة بأهنا نقد بنقد وأن السلعة
واسطة فقط ،ترصيح بالقصد احلقيقي هلذه املعاملة ،وإذا أضيف إىل هذا اكتشاف صدور عقود
تورق وعينة عىل سلعة واحدة ،يتبني عدم رشعية هذه املعاملة ،وأهنا حتايل حقيقي عىل الربا
املحرم رشعا .
يف خالصة القول نورد فيام ييل حكم التورق املرصيف كام جاء يف قرار املجمع الفقهي االسالمي برابطة
العامل االسالمى ىف دورته السابعة عرش حول التورق املرصيف:
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نص القرار :ان جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابعة عرشة املنعقدة
بمكة املكرمة ،يف الفرتة من  12ـ 1191/11/93هـ الذي يوافقه  13ـ  ،9113/19/17قد نظر يف
موضوع «التورق كام جتريه بعض املصارف يف الوقت احلارض» ،وبعد االستامع إىل األبحاث املقدمة حول
املوضوع ،واملناقشات التي دارت حوله ،تبني للمجلس أن التورق الذي جتريه بعض املصارف يف الوقت
احلارض هو قيام املرصف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) ،من أسواق
السلع العاملية أو غريها ،عىل املستورق بثمن آجل ،عىل أن يلتزم املرصف ـ إما برشط يف العقد أو بحكم
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العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه يف بيعها عىل مشرت آخر بثمن حارض ،وتسليم ثمنها للمستورق ،وبعد
النظر
أوال:

والدراسة،
عدم

جواز

قرر
التورق

الذي

جملس
سبق

توصيفه

املجمع
يف

التمهيد

ما
لألمور

ييل:
اآلتية:

 1ـ ان التزام البائع يف عقد التورق بالوكالة يف بيع السلعة ملشرت آخر أو ترتيب من يشرتهيا جيعلها شبيهة
بالعينة املمنوعة رشع ًا ،سواء أكان االلتزام مرشوط ًا رصاحة أم بحكم العرف والعادة املتبعة.
 9ـ ان هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل برشوط القبض الرشعي الالزم لصحة
املعاملة.
 3ـ ان واقع هذه املعاملة يقوم عىل منح متويل نقدي بزيادة ملا سمي باملستوق فيها من املرصف يف معامالت
البيع والرشاء التي جتري منه ،والتي هي صورية يف معظم أحواهلا ،هدف املرصف من إجرائها أن تعود
عليه بزيادة عىل ما قدم من متويل ،وهذه املعاملة غري التورق احلقيقي املعروف عند الفقهاء...
ثانيا :يويص جملس املجمع مجيع املصارف بتجنيب املعامالت املحرمة ،امتثاالً ألمر اهلل تعاىل ،كام أن
املجلس إذ يقدّ ر جهود املصارف اإلسالمية يف إنقاذ األمة اإلسالمية من بلوى الربا ،فإنه يويص بأن
تستخدم لذلك املعامالت احلقيقية املرشوعة من دون اللجوء إىل معامالت صورية تؤول إىل كوهنا متوي ً
ال
حمض ًا بزيادة ترجع إىل املمول

خاتمة:
حاولنا من خالل هذه الورقة أن نلقي نظرة رسيعة عىل مدى توافق بعض املنتجات املالية مع الرشيعة
اإلسالمية ،واخرتنا هلذا نموذج التورق املرصيف ،وقد اتضح أن هذا املنتوج وسيلة منشئة للديون ال خترج
يف حقيقتها عن مبادلة نقد حال بنقد آجل أكثر منه ،لذا فإن أثره االقتصادي يشبه أثر القروض التي تعزز
التوسع غري املربر يف الديون واإلنفاق غري املحسوب الذي يتسم باملجازفة ،و سنورد أهم ما توصلنا إليه
من نتائج عىل النحو اآليت:
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-1

قامت املصارف االسالمية بتغييب عقلية إبداع أدوات مالية جديدة ،واكتفت بالبحث
عن حيل لتسويق بعض املنتجات الربوية ،من خالل تبديل بعض األسامء مع بقاء
املضمون عىل حاله.

-9

تنامي إعتقاد كثري من املسلمني بأن املصارف اإلسالمية يف كثري من معامالهتا ال ختتلف
عن املصارف الربوية إال يف اإلسم والشعار ،وسبب هذا اإلعتقاد مالحظة تطابق كثري من
منتجات املرصفية اإلسالمية مع منتجات املصارف الربوية ،اللهم إال تغيريات شكلية يف
عناوين هذه العقود وبعض بنودها ،فالعينة صارت استثامرا شخصيا ،والتورق صار بيع
مرابحة.

-3

مهام قيل يف رد التهم اإلقتصادية املوجهة للتورق املرصيف ،وحماولة التهوين منها ،وتربئة
ساحة التورق منها ،فإنه لن ينقص من آثارها اجلسيمة عىل املصارف اإلسالمية التي
انحرفت فعال باإلقتصاد من الطابع التنموي البناء إىل نفس طبيعة املصارف الربوية مع
اختالف املسميات فقط ،حيث تم تقدير نسبة املعامالت املرصفية القائمة عىل العينة
والتورق يف بعض البنوك املاليزية بأكثر من .%81

-1

إن التورق املرصيف بالصيغة املطبقة حاليا حمرم رشعا ،وذلك بحكم األدلة القاطعة التي
اعتمد عليها خمتلف العلامء والفقهاء ،منها قاعدة األمور بمقاصدها ،وسد الذرائع
املفضية إىل احلرام ،وربط التورق بالعينة واعتباره صورة هلا ،وهني النبي صىل اهلل عليه
وسلم عن بيعتني يف بيعة ،وبيع ورشط ،كام استدلوا ببعض األدلة العقلية.

وختاما نقول أن ه يمكننا من خالل تتبع التاريخ اإلسالمي الوصول إىل أنه تم استخدام اهلندسة املـالية
يف كثري من املعامالت املالية اإلسالمية ،ونحن ندرك أن الرتاث الفقهي للمسلمني غني وثري جدا ،وفيه
من الكنوز الكثري ،حتتاج إىل من ينقب عنها ويستخرجها ،وستكون جد مفيدة للصناعة املالية اإلسالمية.
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