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: يقصد بالمعامالت المالية المعاصرة   

القضايا المالية التي استحدثها الناس      •
 في العصر الحديث 

القضايا التي تغير موجب الحكم فيها      •
 نتيجة التطور وتغير الظروف 

  القضايا التي تحمل اسماً جديداً    •
   القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة      •
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بيان أحكام المعامالت المالية المعاصرة   
إذا ظهرت مسألة جديدة في هذا العصر وتحتاج إلى حكم  •

شرعي فإن الذي يتصدى لبيان حكمها هم أهل التخصص 
:الذين يشترط فيهم ما يليمن الفقهاء 

ب  العلم بالقرآن الكريم، ومعرفة المكي والمدني، وآيات األحكام وأسبا    •
النزول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام وغير ذلك  

 العلم بالسنة النبوية، فيعرف أحاديث األحكام الصحيح منها والضعيف     •
والجرح والتعديل، وغير ذلك

. العلم بمواطن اإلجماع، ومواطن الخالف واالتفاق •
.. العلم باللغة العربية وأساليبها ودالالتها    •
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بيان أحكام المعامالت المالية المعاصرة  تكملة 
.معرفة مقاصد الشريعة؛ لفهم الحكم من تشريع األحكام •
أن يكون عارفاً بقواعد أصول الفقه ليستنبط األحكام من  •

. أدلتها التفصيلية
؛ ألن بهأن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط  •

الحكم على شيء فرع عن تصوره
أن يتصف بالعدالة بحيث يكون مأموناً وثقة في دينه•
يكون عند العالم االستعداد الفطري لالجتهاد بأن يكون        أن •

حسن الفهم، حاد الذكاء،فإذا تعلم اإلنسان اللغة وعلومها          
وأوزان الشعر ال تجعله شاعر إذا لم يكن عنده االستعداد       

. الفطري وكذلك الحال في االجتهاد   
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خطوات بحث القضايا المعاصرة   
التوجه إلى اهللا بنية صادقة وبالدعاء والذكر بأن يفتح اهللا . 1

عليه ويلهمه الصواب في هذه القضية المعاصرة
فهم القضية المعاصرة فهماً دقيقاً يمكن من إصدار الحكم . 2

بثقة كاملة؛ ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فال 
يجوز التسرع في إصدار الحكم على القضية المعاصرة قبل 

:ولتحقيق ذلك البد من اآلتياستيعاب موضوعها؛ 
جمع كل المعلومات المتعلقة بموضوع القضية المعاصرة؛ .  أ

فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف التي أحاطت 
 وأسباب ظهورهابها

االتصال بأهل االختصاص في موضوع القضية المعاصرة. ب
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خطوات بحث القضايا المعاصرة    تكملة 
تحليل القضية المركبة إلى عناصرها األساسية التي .  ج

تتكون منها، كما في بيع المرابحة لآلمر بالشراء فإنها 
تحلل إلى بيع ووعد وبيع مرابحة

عرض القضية المعاصرة على النصوص الشرعية من . 3 
الكتاب والسنة واإلجماع كما فعل الصحابة والتابعون رضي 

يا أيها الذين آمنوا ”: اهللا عنهم أجمعين؛ عمالً بقوله تعالى
أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم 

في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا 
. “واليوم اآلخر
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خطوات بحث القضايا المعاصرة    تكملة 
عرض القضية المعاصرة على أقوال الصحابة . 4

واجتهاداتهم
عرض القضية المعاصرة على أقوال واجتهادات أئمة . 5 

المذاهب الفقهية
عرض القضية المعاصرة على كتب الفتاوى الفقهية . 6 

 أفتى بهاالقديمة والمعاصرة؛ الحتمال وجود نوازل شبيهة 
العلماء في حكمها كفتاوى ابن رشد والفتاوى الهندية

عرض القضية المعاصرة على قرارات المجامع الفقهية . 7
والمؤتمرات والندوات واأليام الدراسية الفقهية المتخصصة
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خطوات بحث القضايا المعاصرة    تكملة 

البحث في الرسائل العلمية كرسائل الماجستير والدكتوراه . 8 
وأبحاث الترقيات

إن لم يجد الفقيه حكم القضية المعاصرة فيما سبق من . 9 
خطوات أعاد النظر فيها من حيث موضوعها وما يترتب 

عليها من مصالح ومفاسد مستخدماً في ذلك قواعد 
الترجيح األصولية والفقهية ومقاصد الشريعة
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حكم االجتهاد في المسائل االفتراضية المعاصرة   
:االجتهاد المحرم وصوره 

االجتهاد في مقابل النص القاطع. 1 

االجتهاد في مقابل اإلجماع الثابت بالتواتر. 2 

االجتهاد من غير أهله سواء من المقلدين أو من لم . 3 
يبلغوا درجة االجتهاد

االجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي. 4 
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حكم االجتهاد في المسائل االفتراضية المعاصرة تابع 

:ما ينبغي مراعاته عند إصدار الحكم في المسائل االجتهادية 

 النصوص الشرعيةمصادمةعدم . 1 
اعتبار مقاصد الشريعة اإلسالمية. 2 
اعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند . 3 

التعارض
اعتبار موافقة القواعد الشرعية الكبرى. 4 

الرئیسیة
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الرئیسیة
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املطلب األول
مكانة حقوق االبتكار من نظرية احلق

1 
الحق لغة ضد الباطل، وھو مصدر حقَّ الشيء یحق إذا وجب وثبت،   

، والحق   }َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثِرِھْم َفُھْم ال ُیْؤِمُنوَن  {: ومنھ قولھ تعالى
من أسماء اهللا تعالى أو من صفاتھ، ویطلق الحق على العدل واإلسالم          

د   والمال والملك واألمر الموجود الثابت، والحزم، والنصیب الواجب للفر  
. أو الجماعة

یتضح من خالل التعریفات اللغویة لكلمة الحق أنھا تدور حول معنى     
.الوجوب والثبوت
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2 
ع إن المتتبع لكلمة الحق عند الفقھاء ال یكاد یقف على تعریف جامع مان     

، اعتمادًا منھم على المعنى اللغوي لكلمة الحق، غیر        الشرعبمعناه العام في   
". الحق ما یستحقھ الرجل ":  ذكر تعریفًا یكتنفھ الغموض فقال نجیمأن ابن 

عام، یشمل األعیان والمنافع والحقوق، كما أن االستحقاق متوقف ) ما(فلفظ 
في معرفتھ على معرفة الحق، وھذا یتوقف على معرفة االستحقاق، فیلزم 

.الدور، وھو عیب في التعریف
الحق ھـو الشيء الموجود مـن كل وجـھ، وال ریـب في ": وفي المنار

.وھذا التعریف للحق بالمعنى اللغوي كما سبق  “ وجوده
الحق حقیقة ھو اهللا   تعالى " بأن للنجاري الكرماني  عن شرح الدرینيونقل 

دم،    بجمیع صفاتھ، ألنھ الموجود حقیقة، بمعنى لم یسبق بعدم، ولم یلحقھ ع 
.وإطالق الحق على غیره مجاز

" اختصاص حاجز" تعریفًا للحاوي المقدسي للحق بأنھ نجیمونقل ابن 
واالختصاص جوھر كل حق، وھو عبارة عن رابطة بین شخص وشيء، أو 

. بین شخص وشخص تمنح صاحبھا استئثارًا على موضوعھا  
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3  
         

 
أطلق الفقھاء كلمة الحق بالمعنى العام الذي یشمل كل ما یثبت للشخص        .  أ

حق اهللا : من میزات، سواء أكان الثابت شیئًا مالیًا أو غیر مالي، فیقولون    
.  وحق العبد

كما استعملوه في مقابل األعیان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح     . ب
، كحق الشفعة الشرع االعتباریة الشرعیة التي ال وجود لھا إال باعتبار  

.وحق الطالق، وحق الحضانة والوالیة 
:  حقوق الدار أي: وأحیانًا یستعملون المعنى اللغوي فقط، كما في قولھم   . ت

 وحق الِشْرب، وحق المسیل ونحو ذلك، ألن ھذه التعليمرافقھا كحق 
.األشیاء ثابتة للدار والزمة لھا 

ور حول     وكل ما ورد من استعماالت الفقھاء لكلمة الحق یتبین منھ أنھا تد
.المعنى اللغوي من الوجود والثبوت  
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4


مصلحـة ثابتة للفرد أو للمجتمع أو لھما معًا، یقررھا الشارع      ":  الحق  :أوالً 
". الحكیم

  أول ما یؤخذ على ھذا التعریف أنھ عرف الحق بغایتھ، فالحق بذاتھ لیس  
مصلحة، بل ھو وسیلة إلى مصلحة، وتعریف الحق بالمصلحة خطأ شائع   
لدى كثیر من العلماء، وكأنھم نظروا إلى ما یبتغى بالحق من مصلحة،   

.بھافعرفوه 
 سلطة أو تكلیفًا    الشرع بھاختصاص یقرر "  وعرف بعضھم الحق بأنھ:ثانیًا 
."

 من  وھذا التعریف یشمل أنواع الحقوق الدینیة، كحق اهللا تعالى على عباده  
صالة وصیام ونحوھما، والحقوق المدنیة كحق التملك، والحقوق األدبیة  
كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجتھ، والحقوق العامة،    
كحق الدولة في والء الرعیة لھا، والحقوق المالیة كحق النفقة، وغیر 

.المالیة كحق الوالیة على النفس  
19



 سلطة على شيء، أو الشرع بھاختصاص یقر "  وعرف بعضھم بأنھ :ثالثًا  
".اقتضاء أداء من آخر تحقیقًا لمصلحة معینة 

:شرح التعریف•
). سلطةالشرع بھاختصاص یقر (قولھ •
االنفراد واالستئثار وھو جنس في التعریف یشمل جمیع ) : اختصاص(•

الحقوق؛ سواء كان لشخص حقیقي كاإلنسان، أو معنوي كالدولة 
 بھوالوقف وغیرھا من شخصیات اعتباریة، ویختص مسَتِحقھ باالنتفاع 

 والحقـوق العامـة إذ اإلبـاحاتوال یملك أحد مزاحمتھ، وھو قیـد تخـرج 
.ال اختصاص فیھا

قید یخرج االختصاص الواقعي دون الشرعي ): الشرع بھیقرر (•
.كالغاصب والسـارق؛ فـھنا ال شرعیة في اختصاصھ 
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والسلطة قرین ال ینفك عن االختصاص إذ ال معنـى یتـحقق ): سلطة(•
، وتشمل سلطة شخص بھلالختصـاص إال بتلك السلطة على ما اختص  

على شخص كحق الوالیة على النفس، وسلطتھ على شيء معین كحق 
.الملكیة وغیر ذلك

 ما یلزم فعلھ على جھة اإلیجاب كقیام بھیقصد ): أو اقتضاء أداء( •
ع األجیر بعملھ، أو ما یلزم فعلھ على جھة السلب كاالمتناع عن االنتفا

.بالمرھون
 ھي تحقیق المصلحة، الشرعقید؛ إذ غایة ): تحقیقًا لمصلحة معینة(•

ومتى كان الحق وسیلة تتنافى مع غایة الحق كاإلضرار باآلخرین 
 بتحلیل الربا، وإسقاط الزكاة، واالحتكار وغیر ذلك انتزعت المشروعیة

.عن ھذا االختصاص إذ فیھ إضرار بالغیر
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مما سبق نالحظ أن العلماء القدامى اعتمدوا في تعریفاتھم للحق على  •
.المعنى اللغوي للحق من حیث الوجوب واإلثبات والمطابقة للواقع

 وأما العلماء المعاصرون تنوعت تعریفاتھم بین تعریف الحق بالغایة أو •
.الحقیقة

: التعریف المختار•
 بھاختصاص یقر "  وھو الدرینيإنني أمیل إلى اختیار تعریف •

 سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقیقًا لمصلحة الشرع
"معینة

:وذلك لألسباب التالیة  •
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 ألن ھذا التعریف میز فیھ بین الحق وغایتھ، فالحق لیس ھو  :أوًال
المصلحة، بل ھو وسیلة إلیھا، وھذا التعریف جامع یشمل حقوق اهللا،   

العینیة والشخصیة  : وحقوق األشخاص الطبیعیة واالعتباریة، بنوعیھا
.وشمل التعریف حقوق األسرة، وحقوق المجتمع، وغیرھا من الحقوق 

 ألنھ تعریف للحق في مفھومھ الشرعي، وھو في أصلھ مقید بغایتھ  :ثانیًا
المحددة لھ شرعًا، ضمن اإلطار التشریعي العام، كما أنھ استبعد         
 المصلحة من تعریف الحق، كما استبعد اإلرادة، وبّین جوھر الحق، وأنھ

.عالقة شرعیة اختصاصیة
 أنھ لم یجعل الحمایة الشرعیة للحق عنصرًا فیھ، بل الحمایة من     : ثالثًا

.مستلزمات وجود الحق
 من أفضل التعریفات للحق بالمعنى  والدرینيولھذا یكون تعریف الزرقاء 

. العام  
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تنقسم احلقوق الوضعية بالنظر إىل موضوعها

حقوق داخليةدولية حقوق

)خاصة(مدنيةحقوق اإلنسان(عامةسياسية

عائلية مالية

معنويةعينيةشخصية
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5 
  

 وھذه األخیرة تنقسم – داخلیة –    حقوق دولیة وإلى حقوق غیر دولیة 
 بدورھا تقسیمًا رئیسًا إلى حقوق سیاسیة، وإلى حقوق عامة، وإلى حقوق

: مدنیة
 وھي السلطات التي یقررھا القانون الدولي العام        : الحقوق الدولیة   : أوًال 

ألشخاصھ لتمكینھم من نشاطھم في المجتمع الدولي، كحق السیادة  
 اإلقلیمیة المقرر للدولة على إقلیمھا أو حق السیادة الشخصیة المقرر      
 للدولة على رعایاھا المقیمین فیھا أو في الخارج، أو حق الحرب أو حق    

.االلتجاء إلى الھیئات الدولیة كمجلس األمن أو محكمة العدل   
 وھي السلطات المقررة  : الحقوق السیاسیة أو الدستوریة        : ثانیًا   

لألشخاص باعتبارھم أعضاء في ھیئة سیاسیة والتي تمكنھم من االشتراك    
في نظام الحكم، كحق االنتخاب، وحق الترشیح، وحق تولي الوظائف 

.العامة 
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 وھي السلطات المقررة لألشخاص       :الحقوق العامة : ثالثًا 

للمحافظة على الذات اآلدمیة، كحق الشخص في سالمة جسده         
. وفي استقالل تفكیره، وفي حریة انتقالھ، وفي حرمة مسكنھ          

وقد سمیت ھذه الحقوق في القرن الثامن عشر بالحقوق           
. الطبیعیة أو بحقوق اإلنسان      

وھي السلطات المقررة    : الحقوق المدنیة أو الخاصة : رابعًا 
في القانون الخاص لألشخاص والتي تمكنھم من إبداء نشاطھم                

. في المحیط العائلي  
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والحقوق الخاصة لیست حقوقًا مقررة للمواطنین األصلیین             
فحسب، وإنما لجمیع المواطنین الخاضعین للسیادة الشخصیة            

: للدولة، وھي تنقسم إلى حقوق عائلیة وإلى حقوق مالیة              

 وھي سلطات مقررة      :الحقوق العائلیة أو حقوق األسرة       . أ
 برابطة الزواج أو القرابة أو        بھلشخص على آخر، یرتبط     

. المصاھرة وغیر ذلك   
 وھي التي یمكن تقویمھا بالمال، وھي               : الحقوق المالیة    . ب

. الحقوق الشخصیة والعینیة والمعنویة        
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 وھي سلطة مقررة لشخص على آخر،       : الحقوق الشخصیة   . 1
كدائن ومدین، وبمقتضاھا یكون لألول أن یطالب الثاني                 
بالقیام بعمل لھ قیمة مالیة، كأن یقوم المدین بسداد الدین               
للدائن، أو أن یقوم المشتري بتسلیم الثمن للبائع أو أن یقوم                   

 للمشتري، ویطلق على ھذه الحقوق         المبیع   البائع بتسلیم     
. مصطلح االلتزامات  

 ھي السلطة المباشرة المقررة لشخص على         :الحقوق العینیة   . 2
شيء معین بالذات، وھي تعطي صاحبھا حق االنتفاع           
بالشيء واستغاللھ دون وساطة أحد، كحق الملكیة، أو حق              

. االنتفاع، أو حق الرھن الرسمي       
 وھي محل بحثنا، وسنفصل فیھا إن شاء              :الحقوق المعنویة    . 3

. اهللا تعالى
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تنقسم احلقوق الوضعية بالنظر إىل موضوعها

حقوق داخليةدولية حقوق

مدنيةعامةسياسية

عائلية مالية

معنويةعينيةشخصية
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املطلب الثاني
)حقوق االبتكار(حقيقة احلقوق املعنوية 

1
ھي سلطة لشخص على شيء غیر : (    الحقوق المعنویة عند القانونیین 

كحق المؤلف في المصنفات ) مادي ھو ثمرة فكره أو خیالھ أو نشاطھ
 العلمیة واألدبیة، وحق الفنان في المبتكرات الفنیة، وحق المخترع في  
ة المخترعات الصناعیة، وحق التاجر في االسم التجاري والعالمة التجاری   

.وثقة الزبائن
   ومعلوم أن أكثر ھذه الحقوق حقوق ذھنیة، والحقوق الذھنیة ھي حق   

، ) وھو ما اصطلح على تسمیتھ بالملكیة األدبیة والفنیة : (المؤلف
وھي ما اصطلح على تسمیتھا (والحقوق المتعلقة بالرسالة العلمیة،     

وھو ما اصطلح على تسمیتھ بالملكیة (وحق المخترع، ) بملكیة الرسائل
، ویجمع ما بین ھذه الحقوق جمیعًا أنھا حقوق ذھنیة، فھي ) الصناعیة 

.من نتاج الذھن وابتكاره
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یة، المؤلفات المكتوبة في أي علم من العلوم كالمصنفات األدبیة والتاریخ      .1
.الخ… .والجغرافیة، والفلسفیة والفقھیة  

.المؤلفات التي ُتلقى شفویًا كالمحاضرات والخطب والمواعظ ونحوھا   .2
. المؤلفات المسرحیة ونحوھا .3
.المؤلفات السینمائیة بكل أجزائھا من حوار وسیناریو وتصویر .4
.االختراعات واالبتكارات.5
. بھاالرسوم والفنون الخاصة   .6
. ـوناالبتكارات فـي عالـم الكمبیوتـر واالتصاالت، ومختلـف العلوم والفن  .7

حاجة ھذا ولم تكن القوانین القدیمة تحمي ھذا النوع من الحقوق، ولم تكن ب   
.ماسة إلى ھذه الحمایة إال بعد اختراع المطبعة  
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2  
 الملكیة األدبیة والفنیة والصناعیة باعتبار أن الحق المعنوي الشخصي  . أ

.حق ملكیة أو نوع خاص من الملكیة على إنتاجھ الذھني  
الحقوق الذھنیة، باعتبار أن جمیع صور الحقوق المعنویة من النتاج  . ب

.الذھني
  الحقوق التي ترد على أموال غیر مادیة، باعتبارھا أنھا ُتعنى ببیان  . ت

الخصائص األساسیة لھذه الحقوق في المجال المالي إلظھار الفارق     
.بینھا وبین الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة

الحقوق المتعلقة بالعمالء، وذلك نظرًا إلى موضوع ھذه الحقوق، وھي   . ث
األشیاء التي تكون من إبداع الذھن أو القیمة التجاریة، وأن ھذین     

.األمرین تتجدد قیمتھما جمیعًا بحسب ما  یجتذب إلیھا من العمالء  
حقوق االبتكار، وھذا االسم یشمل الحقوق األدبیة، كحق المؤلف . ج

الملكیة  (والصحفي، والفنان، كما یشمل الحقوق الصناعیة والتجاریة     
.ومبتدع العالمة الممیزة، ومبتكر العنوان التجاري  ) الصناعیة 
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     ولعل ھذا المصطلح فیھ من االتساع ما یشمل سائر الصور والجزئیات   
المطروحة في ھذا البحث من حیث حق التألیف، وإبداع الصنعة ومدلول   
الماركة، وعموم ما یسمى باالسم التجاري، وذلك ألن مصدر الحق في    

 بھھذه الصور الجزئیة وأمثالھا، ھو الجھد اإلبداعي الذي استقل     
شخص دون غیره، سواًء تعلق ھذا الحق بمعاٍن ومدركات ذھنیة    

.مجردة، أو تعلق بمصنوع مادي أورث اھتمامًا وفائدة لآلخرین 
    

وعرفھ " حق االبتكار "  أیضًا على الحقوق المعنویة الدریني    وقد أطلق 
: بأنھ  
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3
ھي اإلنتاج المبتكر ولیس العین التي استقر فیھا من     : الصور الفكریة  . أ

كتاب ونحوه، ألن ھذه العین مجلِّي لتلك األفكار، ووسیلة الستیفاء   
 منفعة ھذا اإلنتاج، وتقدیره من حیث النوعیة واألثر، فالصور الذھنیة 
ال تدرك بإحدى الحواس؛ بل بالعقل، ألنھا صور معنویة مجردة، ومنافع 

.عرضیة
ویتسم بأال یكون تكرارًا وال محاكاة وال انتحاًال لصور أخرى     :  اإلبداع. ب

.سابقة
تسمًا    وینبغي أن یالحظ ھنا أن اإلنتاج المبتكر ال یشترط فیھ أن یكون م

 كلھ باالبتكار واإلبداع إذ ال بد في كل مبتكر ذھني من أن یكون مؤصالً 
على ثقافة ساھـم في تكوینھا ابتكارات سابقة، وتراث علمي، فیختلف  
االبتكار إذن نوعیة وأثرًا بمدى القدر المحدث فیھ، وجودتھ، ومبلغ   

.الجھد المبذول ومستواه، فاالبتكار نسبي ال مطلق 
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نھا     ھذا، والترجمة فیھا جھد مبذول، لكن ال في أصل الصور الفكریة، أل 
دقة للمؤلف في اللغة المنقول عنھا، بل یتبدى االبتكار النسبي فیھا، في   

 الفھم للمعاني المترجمة، وفي األسلوب، والصنعة التي أبدعھا المترجم   
سًا  في اللغة المنقولة إلیھا، وأفرغ فیھا تلك المعاني، بحیث تكون انعكا   

ة   وأثرًا لملكتھ الذھنیة التي قوامھا قدرة بارعة على تفھم خصائص اللغ  
. األجنبیة وأسالیبھا وفنونھا في البیان واللغة المنقول إلیھا كذلك  

 والتي كانت – أثر للملكة الراسخة  الصور الفكریة الذھنیة المبتكرة   . ت
 ولیست –نتاجًا للعالم في المیدان التجریبي، أو النظري أو األدبي    

.عینھا، بل فرع عنھا، وناتجة منھا
تعمیم یشمل سائر العلوم بأنواعھا المختلفة،     : العالم واألدیب ونحوه . ث

. واآلداب والعلوم اإلنسانیة 

على حق  " حقوق االبتكار" وبعد كل ھذا سنقتصر في الحدیث عن    
. التألیف وحق براءة االختراع، وحق االسم التجاري  
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املطلب الثالث
أنواع حقوق االبتكار وحكمها يف الفقه اإلسالمي

 حق التأليف: ًأوال
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 حق براءة االخرتاع: ًثانيا
 حق االسم التجاري: ًثالثا
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حـق التألـيـف : أوالً



:معنى حق التألیف. 1
 إلى الشيء، وھو ضمُّ األشیاء  الشيء من ألََّف ویدل على انضمام    : التألیف لغة  

. الكثیرة بحیث یطلق علیھا اسم الواحد     

ھو الكالم المدون الذي ینطوي على عمل إبداعي أیًا    :  (فالتألیف   :  التألیف اصطالحاً  
).كانت درجتھ من حیث األھمیة 

یس إبداعًا وال  أما التألیف الذي یطلق في بعض األحیان على النقل والتجمیع المجرد ل       
. یعد ابتكارًا

: حق التألیف في نظر الشریعة اإلسالمیة. 2
ب حمایة،  اختلف العلماء المعاصرون في مسألة حق التألیف في اعتباره حقًا یتطل           

: وبالتالي حل المقابل المالي لھذا الحق على قولین         
ذھب جمھور العلماء المعاصرین ومنھم مصطفى الزرقاء،   : القول األول

 وغیرھم إلى البوطي، ومحمد سعید الزحیلي ووھبة، الدرینيوفتحي 
. اعتباره حقًا یحل المقابل المالي لھ  
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ر إن اإلسالم حرم انتحال الرجل قوًال لغیره، أو إسناده إلى غیر من صد      . 1

...   بھاعنھ، بل كان اإلسالم قاضیًا وال یزال بنسبة الكلمة والفكرة إلى صاح
د لینال ھو دون غیره أجر ما قد تنطوي علیھ من خیر، أو یتحمل وزر ما ق

. تجره من شر
َما َیْلِفُظ ِمْن َقْوٍل (: بدلیل قولھ تعالى بھ عما یكتبھ ویتلفظ مسؤولفالمؤلف 

فیكون للمؤلف الحق فیمـا أبدعـھ مـن خیر عمًال   ) ِإال َلَدْیِھ َرِقیٌب َعِتیٌد
بل ذھب اإلمام أحمد في تحدید ھذا االختصاص    " الغرم بالغنم   " بقاعدة 

 عن   وتفسیره مذھبًا جعلھ یمنع اإلقدام على االستفادة بالنقل أو الكتابة   
فقد روى الغزالي أن    .  مقال أو مؤلَّف عرف صاحبھ، إال بعد االستئذان منھ   

ھا، أیجوز    اإلمام أحمد بن حنبل سئل عمن سقطت منھ ورقة كتب فیھا أحادیث أو نحو       
والنقل دون   . ال، بل یستأذن، ثم یكتب  : لمن وجدھا أن یكتب منھا ثم یرّدھا؟ فقال      

. استئذان إما أن یكون أخالقیًا أو اقتصادیًا     
وسواًء أكان مصدر ھذا الحكم أخالقیًا مجردًا یتعلق بآداب التعامل           :"  البوطي  یقول 

، فإنھ في كل األحوال ینطوي على      متقومةوالسلوك، أو اقتصادیًا یتمثل في منفعة مالیة   
.   ، وذلك ھو معنى الحق بھاختصاص ما، یعطي صاحبھ حق التسلط على ما اختص       

ري إذن، فالتألیف یورث صاحبھ حقًا یتعلق بمحلھ الذي ھو ثمرة جھده الفك 
".أو العلمي 
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 في رأي جمھور الفقھاء      المتقومة   إن المنافع تعد من األموال       . 2
،  لذواتھا  غیر الحنفیة، ألن األشیاء أو األعیان تقصد لمنافعھا ال                
  متأخري والغرض األظھر من جمیع األموال ھو منفعتھا، بل إن             

المال الموقوف،      : الحنفیة یعترفون بمالیة المنافع في ثالثة أشیاء         
ومال الیتیم، والمال الُمَعّد لالستغالل والمؤلف حینما یكتب كتابھ                    

نشر العلم، واستثمار مؤلَّفھ، ویكون لكل           :  أمرین  بھ ویطبعھ یقصد    
. طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف وورثتھ          

وال شك أن اإلنتاج الذھني أثر لمجھود عقلي شاق ومضٍن، یبذلھ             
لة   اإلنسان الحي العاقل المفكر العالم، لتدبیر الحیاة اإلنسانیة الفاض              

وتقویمھا، باعتباره مستخلفًا عن اهللا في األرض، وھذا اإلنتاج             
.  عنھ شرعًا   المعاوضة  الذھني یمثل منفعة، فیعد ماًال تجوز       
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في الشریعة اإلسالمیة متسع لھذا التدبیر تخریجًا على قاعدة           . 3
:  المصالح المرسلة وذلك من ناحیتین         

ى من ناحیة كونھ ملكًا منصبًا على مال، إذ المصلحة فیھ خاصة عائدة إل  . أ
ھذا فضًال  . المؤلف أوًال وعلى غیره ثانیًا، وھذا ظاھر في كونھ حقًا مالیاً  

ویظل ھذا الحق . عما للمؤلف من مصلحة أدبیة تتصل بشخصیتھ العلمیة  
ومن ترك ماًال "... النبي صلى اهللا علیھ وسلم     خالصًا دائمًا لھ ثم لورثتھ لقول    

".فلورثتھ 

وأن فیھ مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع اإلنساني كلھ، وھو . ب
ھو االنتفاع بما فیھ من قیم فكریة ذات أثر بالغ في شتى شؤون الحیاة، و

.بھذه المثابة حق من حقوق اهللا لشمول نفعھ وعظیم خطره 
وعلى ھذا فالمصلحة المرسلة بنوعیھا، مرعیة في الدین، تبنى علیھا   

فكل عمل فیھ مصلحة غالبة أو دفع   . األحكام، ألنھا من مباني العدل والحق 
.  ضرر أو مفسدة یكون مطلوبًا شرعًا
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العرف ھو منشأ ھذا الحق أیضًا، ألن إقرار الشارع للحق،             . 4
إنما یكون بحكم، والحكم مستمد من مصادر الشریعة          

وھو ما ُیَرى من جریان التعامل       . اإلسالمیة التي منھا العرف     
فیھ على الصعید العالمي، فضًال عن العرف اإلسالمي،          
والعرف ھو أساس مالیة األشیاء، بحیث أضحى محًال           

ال یقع اسم المال إال على ما لھ قیمة، : " كما قال السیوطي، للمعاوضة 
".  وتلزم متلفھ، وإن قلت، وما ال یطرحھ الناسبھایباع 

إذن فالعرف أقر التعویض عن حق التألیف؛  والثابت بالعرف              
.   ثابت بدلیل شرعي    
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من سبق غیره في تصنیف أو تألیف كتاب فلھ الحق في                 . 5  
طباعتھ ونشره وإخراجھ إلى السوق من أجل اكتساب األرباح،              
ألنھ أحق من غیره بإنتاجھ النتفاعھ  بنفسھ، ودلیل ذلك ما                    

:  "    رضي اهللا عنھ قال    مضرسأخرج أبو داود عن أسمر بن    
من سبق إلى ما       :  أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم فبایعتھ فقال      

 رجح   المناوي وإن كان العالمة     "  لم یسبقھ إلیھ مسلم  فھو لھ        
أن ھذا الحدیث وارد في سیاق إحیاء الموات، ولكنھ نقل عن                    
بعض العلماء أنھ یشمل كل عین وبئر ومعدن، ومن سبق                

. لشيء منھا فھي لھ   
وال شك أن العبرة لعموم اللفظ ال لخصوص السبب، لما ثبت               
أن حق التألیف ُتقرُّه الشریعة اإلسالمیة بفضل أسبقیة تألیف           
ھذا الشيء، فینطبق علیھ ما ذكرنا في حق األسبقیة من              

.أحكام
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ذھب بعض العلماء المعاصرین و منھم أحمد الحجي الكردي    : القول الثاني 
:إلى عدم حل أخذ المقابل المالي لحق التألیف، و استدلوا بعدة أدلة       

إن االعتراف بحق الطباعة لفرد واحد یسبب كتمانًا للعلم، وحبسًا        . 1      
للمصنف العلمي عن التداول واالستفادة بما ألفھ قراءًة وتبلیغًا،    
وأیضًا یؤدي إلى تضییق دائرة انتشار الكتاب، ولو كان لكل أحد حق     

.في طبع الكتاب ونشره، لكان انتشاره أوسع، وإفادتھ أعم وأشمل 
عنھ       واإلسالم یدعو إلى كل ما فیھ نفع لألمة، بل إن ما ال تستغني   

ن  األمة یعتبر من فروض الكفایة التي تأثم األمة جمیعھا بتركھا، كما أ 
ِإنَّ الَِّذیَن      {: العلم، وخاصة العلم الشرعي، ال یحل كتمھ لقولھ تعالى     

 َواْلُھَدى ِمْن َبْعِد َما َبیَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي     اْلَبیَِّناتِ َیْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمْن 
، وقولھ الرسول صلي }ُنوَن  اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك َیْلَعُنُھْم اللَُّھ َوَیْلَعُنُھْم الالعِ      

من ُسِئل عن علم فكتمھ ألجمھ اهللا یوم القیامة  : "اهللا علیھ وسلم
". بلجاٍم من نار 
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 والطاعات، ولیس من قبیل التجارة أو  القربات إن العلم یعد من    . 2      
الصناعة التي یقصد من ورائھا الربح والكسب المالي، فالتألیف عبارة       
عن شعور بالواجب ورغبة في الثواب واألجر، بل كان المؤلف یحرص 
على نشره بكافة الطرق، ألن في ذلك مزیدًا من األجر والثواب دون 
مقابل مالي، وعلى األمة بعد ذلك أن تكفي أمور معیشة  المؤلف، كما     

.كان الحال في السلف الصالح     
من باع كتابًا إلى آخر، فقد ملك المشتري ذلك الكتاب بجمیع أجزائھ،    . 3      

ویجوز للمشتري أن یتصرف فیھ كیف شاء، فیجوز لھ أن یقوم   
.بطباعتھ، ولیس للبائع أن یحجر علیھ 

قیاس حق التألیف على حق الشفعة، من حیث كونھ من الحقوق . 4       
 عنھما، ومن ثم فال یجوز للمؤلف االعتیاضالمجردة الذي ال یجوز  

. أخذ مقابل مالي لھذا الحق 
إن الذي یطبع الكتاب المؤلَّف دون إذن من أصحابھ، ال یسبب     . 5       

 خسارة للمنتج أو المؤلف، وغایة ما في األمر أنھ یقلل من ربح المنتج  
.أو المؤلف، وقلة الربح شيء والخسارة شيء آخر
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 بـھوالذي أراه راجحًا ما ذھب إلیھ القائلون بأن حق التألیف یعتد    

 االعتیاضشرعًا، وأنـھ مصون فال یجوز االعتداء علیـھ، ویجوز 
عنھ، ویحل المقابل المالي لھذا الحق، ألن الشریعة اإلسالمیة تعترف  

صلى اهللا علیھ  بحقوق المؤلف وترفض الضرر بالغیر، لقول النبي  
".ال ضرر وال ضرار: "وسلم

أما ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني من أن االعتراف بحق    ) 1(
التألیف لشخص واحد یسبب كتمانًا للعلم، وحبسًا للمصنف العلمي عن        
التداول، الذي دل الحدیث الشریف على تحریمھ لزومًا من التھدید      

فال ینقض ما تأصل في التشریع اإلسالمي من حق والوعید علیھ، 
الملك في كل ثمرات الجھد اإلنساني لصاحبھ، والمال جھد مجسد واهللا  

َوال َتْبَخُسوا  {: ویقول }َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل    {: تعالى یقول
. والشيء أعم من أن یكون مادًة أو معنىً }النَّاَس َأْشَیاَءُھْم   
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ھذا وكتمان العلم كاحتكار المنافع والخبرات          
والسلع، حیث یخفیھا أربابھا تغالیُا في أثمانھا،                

إن   :  والناس بحاجة ماسة إلیھا، ولم یقل أحد          
حرمة االحتكار تستلزم شرعًا بذل المادة      
المحتكرة مجانًا ودون عوض، وبالسلع قوام          
األبدان، وبالفكر قوام األرواح والعقول، بل قوام          

بل على     .  المدنیة والحضارة وعمارة الكون    
العكس من ذلك، فقد أوجب الفقھاء إجماعًا أن       
یكون البیع بأثمان معقولة تحفظ الحق للفریقین             

.دون وكس وال شطط  
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أما ما قیل من أن المؤلف الذي ینشر العلم یعد عملھ قربة                ) 2( 
وطاعة ولیس من قبیل الربح والكسب والتجارة، والقربة ال          

 فغیر مسلم، ألن المتأخرین من         یجوز أخذ أجرة على أدائھا،   
فقھاء المذھب الحنفي أفتوا بجواز أخذ األجرة على فعل بعض          
الطاعات كاإلمامة واألذان وتعلیم القرآن، مع أن األصل المقرر              
في المذھب أنھ ال یجوز االستئجار على فعل الطاعة، لكنھم        

ال  (خالفوا المقرر في أصل المذھب استنادًا إلى القاعدة الشرعیة          
، ألن ھمم الناس في العصر      ) ینكر اختالف األحكام بتغیر األزمان     

الحاضر انحطت عن ھمم المسلمین في صدر اإلسالم، ولو لم           
، مما    بھا ُیْعَط القائمون على ھذه الوظائف أجرًا لما قام أكثرھم            

.   یؤدي إلى ضیاع القرآن وتعطیل شعائر الدین       
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وأما قولھم بأن من باع كتابًا إلى آخر، فیجوز للمشتري أن               ) 3(
 فال یجوز؛ ألن    یتصرف فیھ كیف شاء من طباعة وغیر ذلك،       

التصرف في الشيء شيء، وإنتاج مثلھ شيء آخر، وإن الذي          
یملكھ المشتري بشراء الكتاب ھو األول، فیجوز لھ أن یتصرف                
في الكتاب بما شاء من قراءة وانتفاع وبیع وإعارة وھبة وما                
إلى ذلك من التصرفات األخرى، وأما طباعة مثل ھذا الكتاب،              

، وال یستلزم ملكھ ملكًا لحق الطباعة،         المبیع   فلیس من منافع  
وھذا مثل الفلوس الَمسكوكة من قبل الحكومة، إذا اشتراھا رجل             
جاز لھ أن یتصرف فیھا ما شاء من بیع وھبة وعاریة واستبدال               
وما إلى ذلك من التصرفات الفردیة، ولكن ال یجوز لھ بحكم ھذا             
الشراء أن یسك فلوسًا على منوالھ، فظھر بھذا أن ملك الشيء             

. ال یستلزم حق المالك في إنتاج مثلھ       
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 فقیاس مع    وأما قیاس حق المؤلف على حق الشفعة،     ) 4( 
  الشرع الفارق، ألن حق الشفعة من الحقوق التي أثبتھا               

ألصحابھا ألجل دفع الضرر عنھم، وھذا الحق ال یجوز        
 عنھ بمال، ألنھ ثبت لدفع الضرر، وما ثبت لدفع             االعتیاض  

الضرر ال یصح الصلح عنھ، فعندما یرضى صاحب الحق أن              
یتنازل عن حقھ یظھر أنھ ال یتضرر، فال یستحق شیئًا، أما حق               
التألیف لم یثبت للمؤلف دفعًا للضرر عنھ، إنما ثبت لھ ابتداًء،                 
فلم یوجد الكتاب إال بجھد مؤلفھ وتعبھ ومعاناتھ، فحقھ في            

 عنھ بالمال، خاصة       االعتیاض  الكتاب حق أصیل ثابت یجوز لھ        
 عن حق المؤلف بالمال أمرًا شائعًا             االعتیاض  بعد أن أصبح     

. وعرفًا عامًا في جمیع البالد    
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وأما االدعاء بأن طباعة الكتاب دون إذن من مؤلفھ ال               ) 5(
، فیمكن الجواب عنھ بأن قلة        یسبب خسارة بل یقلل الربح فقط        

الربح وإن لم تكن خسارة، ولكنھا ضرر، وبین الخسارة          
والضرر فرق واضح، وال شك أن الذي تحمل المتاعب               

 الجسیمة والفكریة وبذل األموال الجمة واألوقات            والمشاق 
الغالیة في إیجاد شيء أو تألیف كتاب، وسھر من أجل ذلك                

 بما ابتكره من      باالسترباح  لیالي، وتنازل عن الراحة، أحق        
الرجل الذي اشتراه بمال بسیط في لحظة واحدة، ثم جعل یسد              

یقال في شأن الكتاب یقال أیضًا في           . السوق أمام المبتكر األول     
أو الشریط المسموع      )  الخ  …  خط، رسم،  ( شأن اللوحة الفنیة      

أو المرئي أو البرامج العلمیة التي تم إدخالھا على رقائق              
كما یمكن أن یقال أیضًا في شأن االبتكار         ، )CD( الكمبیوتر   

. الصناعي الذي سنبحثھ في الفرع التالي إن شاء اهللا تعالى            
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وال یملك     ) اللوحة  (فالذي یشتري لوحة فنیة إنما یمتلك ھذه        
الذي ظھر من خاللھا، وما ذكر في شأن الكتابة          )  العمل الفني  (

. یمكن أن یطبق على اللوحة الفنیة بتمامھ           
  )CD( والذي یشتري برنامجًا علمیًا في دیسك أو رقائق          

الحاسوب إنما یمتلك ھذه الرقائق، ولم یمتلك المادة العلمیة               
المودعة فیھا، التي تظھر من خالل جھاز الحاسوب، ومـن ثم               
فإنھ ال یملك حـق استثمار ھذه المادة العلمیـة لنفسھ وال              

. لغیره
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 آكد عنـھ، ألنھ من  االعتیـاضبھذا یتبین أن حق التألیف معتبر شرعـًا، ویجوز    
مي المصالح وأقواھا أثرًا وأعمھا نفعًا وقد قرر مجلس مجمع الفقھ اإلسال         

 جمادى األولى    6-1المنعقـد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من    

  :م ما یلي1988) دیسمبر ( كانون األول 15-10/ھـ1409
ختراع    االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجاریة والتألیف واال      -1

 أو االبتكار ھي حقوق خاصة ألصحابھا أصبح لھا في العرف المعاصر قیمة      
 شرعًا وال یجوز االعتداء   بھا وھذه الحقوق یعتد    . مالیة معتبرة لتمول الناس لھا   

. علیھا
 حقوق التألیف واالختراع أو االبتكار مصونة شرعًا، وألصحابھا حق        -2

. التصرف فیھا وال یجوز االعتداء علیھا   
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یف كل منھما،   براءة االختراع مركب إضافي یتكون من براءة و اختراع، فال بد من تعر
. ثم بیان معنى المركب اإلضافي باعتباره مصطلحاً    

برأ اهللا الخلق، خلقھم فھو بارئ و تأتي بمعنى التباعد من          : الخلق، یقال    :البراءة لغًة. أ
.بھالشيء و التخلي عنھ، ومن ذلك البرء إذا شفي المریض و تخلص مما      

من خِِرع الشيء َخرعًا واختراعًا، شقَّھ وأنشأه وارتجلھ و أبدعھ،         : االختراع لغًة. ب
.  لم یكن موجود شئ فاإلختراع 

  :براءة االختراع اصطالحاً  . ت
ھي الشھادة أو السند الذي یبین ویحدد االختراع ویرسم أوصافھ ویمنح     
جائزة الحمایة المرسومة لھ قانونًا، والحق القاصر على المخترع في     

. استغاللھ
 أو ھي وثیقة تمنح من دائرة رسمیة، أو من مكتب عامل باسم مجموعة 
من األقطار بناء على طلب ذلك، ویترتب على ھذه الشھادة الرسمیة حق 

نھ َمْن منحت لھ في استخدام االختراع، المعین فیھا وأعمالھ والتنازل ع
.بالبیع واستیراده
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 واستغالل الورثة لھ بعد وفاتھ بمدة إلختراعھحق استغالل المخترع . 1

معینھ تقدرھا قوانین البراءة بحیث یسقط ھذا الحق بعدھا، ویصبح من 
.جملة الثروة العامة 

حق المخترع في أن ینسب االختراع إلیھ من البراءة التي تصدر باسم   . 2
.صاحب العمل 
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سند رسمي عام تمنحھ سلطة إداریة مختصة لمن یطلبھ بشروط :"أو ھي
شكلیة وموضوعیة معینة، وتتضمن البراءة وصفًا لالختراع، ویترتب   
على منحھا لمستحقیھا وخلفائھ لمدة معینة حق قاصر حاجز تحمیھ عن  
التقلید والغش، وھذا الحق ھو عبارة عن الترخیص باستغالل االختراع    

".الذي تغطیھ البراءة ما لم یصدر بخالف ذلك حكم قضائي    




:  تقسیمات متنوعة بتنوع مضمونھا و مداھا إلى ما یلي البراءاتتنقسم 

. الكاملة  الحقة البراءة  . 1
  البراءات   نماذج أو شھادات المنفعة، وھي ضرب من         . 2

الصغرى، تمنح عند توفر شروط میسرة، و یترتب علیھا حقوق               
. محددة، أدنى من الحقوق التي تمنحھا البراءة الكاملة         

براءة اإلضافة أو شھادة اإلضافة أو العالوة وتمنح عادة عن             . 3
. تحسین االختراع الذي سبق منح البراءة عنھ فیھ         

براءة االستیراد، وتمنح لمن یستخدم ألول مرة في بلد ما          . 4
اكتشافًا تحقق في بلد أجنبي، ویالحظ أن ھذا الضرب من            

 ال یحمي اختراعًا، ولكنھ یعوض مبادرة صناعیة، وقد             البراءات  
.  في عصرنا البراءات  ندر ھذا الضرب من    
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:حق براءة االختراع في نظر الشریعة اإلسالمیة       . 3
 اإلسالمي متسع لھذا الحق تخریجًا على          الشرعفي 
في میدان الحقوق الخاصة، ووجھ        " المصالح المرسلة   "قاعدة

المصلحة من إقرار ھذه الحقوق وحمایتھا إنما ھو تشجیع          
االختراع، كي یعلم من یبذل جھده فیھ أنھ سیختص باستثماره،          
وسیكون محمیًا من الذین یحاولون أن یأخذوا ثمرة ابتكاره              

. وتفكیره ویزاحموه في استغاللھا    

وقد قرر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
) دیسمبر( كانون األول 15-10/ ھـ1409 جمادى األولى 6-1بالكویت من 

:، عدة قرارات منھا 1988
حقوق التألیف واالختراع أو االبتكار مصونة شرعًا، وألصحابھا حق   • 

. التصرف فیھا، وال یجوز االعتداء علیھا
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64 منال محمد رمضان العشي  .أ
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االسم التجاري مركب إضافي من اسم وتجاري، فال بد من تعریف كل  

: منھما ثم بیانھ اصطالحًا 
 الشيء بھما یعرف :  من السمو وھو العلو والرفعة، واالسم  :االسم لغة
. علیھبھویستدل 

 نسبة إلى التجارة، وھي تقلیب المال لغرض الربح، أو   :تعریف التجاري
. التعامل في األسواق بیعًا وشراًء للربح 

: االسم التجاري اصطالحاً  
 ھو االسم الذي یتخذ لقبًا على محل تجاري بقطع النظر عما فیھ من     

.األصناف
  بھا فاالسم التجاري تسمیة أطلقھا صاحبھا على منشأتھ التجاریة تعریفًا  

ھ  وتمییزًا لھا عن غیرھا من المنشآت التجاریة، ولیتعرف المتعاملون مع 
. على اللون المتمیز من السلع وأسلوب التعامل  

أما الشعار الذي یتخذ عنوانًا لبضاعة ما ذات صناعة متمیزة وھذا ما     
"الماركة "یطلق علیھ 
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: التالیة االسم التجاري یمكن أن یستعمل في التعبیر عن أحد المضامین الثالثة      

         

 بـیوم الشعـار التجاري للسلعـة أو العالمـة التجاریـة، وھو ما قد یسمى ال     
 البضائع والسلع    بھاالمسجلة، وھي كل إشارة توسم " الماركة"

ي والمنتجات، إذ یصبح ھذا الشعار تعبیرًا عن الصنف المتمیز عن غیره ف      
كثیر من الخصائص والسمات أو عما یماثلھا من سلع تاجر آخر أو  

.منتجات أرباب الصناعات اآلخرین  
 وقد عرف نظام المعامالت التجاریة السعودیة في مادتھ األولى العالمة

تعتبر عالمة تجاریة في تطبیق أحكام ھذا النظام       : "التجاریة بما یلي 
رقام األسماء المتخذة شكًال ممیزًا، واإلمضاءات، والكلمات والحروف، واأل 
  أوأيوالرسوم، والرموز واألختام، والنقوش البارزة، وأیة إشارة أخرى،  

مجموع منھا تكون صالحة لتمییز منتجات صناعیة، أو تجاریة، أو  
 ".…حرفیة، أو زراعیة 

67



““

68 منال محمد رمضان العشي  .أ

ة



““

69

ة



 
:ما یلي" الماركة "من وظائف العالمة التجاریة   

تمییز البضاعة والسلعة بالعالمة عما یماثلھا من البضائع والسلع      . أ
.األخرى

جذب العمالء والمستھلكین إلیھا، ومعرفتھم بخصائص البضاعة   . ب
. بھاالمعلمة 

تیسیر الرقابة على المنافسة وضمان المشروع منھا، إذ تمكن من . ت
.معرفة مصدر البضاعة المعروضة في األسواق وأسعارھا 

تیسیر اكتشاف االعتداء على التجار وأرباب الصناعات بجذب      . ث
زبائنھم بطریقة الخدیعـة والخالبة واستخدام عالمات ال حق لھم في 

.بھاوسم البضاعة المعروضة للبیع   
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        أن األخیرة    : مما سبق یتبین لنا أن الفرق بین االسم التجاري والعالمة التجاریة

 التجاریة عن     تستخدم لتمییز المنتجات، أما االسم التجاري فیستخدم لتمییز المنشأة      
. غیرھا




ھو االسم الذي غدا عنوانًا على محل تجاري نال شھرًة مع               
الزمن، بحیث تتجسد ھذه الشھرة في االسم المعلن علیھ، وقد            
یكون ھذا االسم ھـو اسم التاجر ذاتھ أو لقبھ، وقد یكون اسمًا أو                

.  المحل بھ  وصفًا اصطالحیًا لقب    
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 المحل التجاري بحد ذاتھ، أي من حیث الموقع بھالوصف الذي یتمتع 

والمكان، ال من حیث جھد التاجر أو شھرة المحل، ویطلق على ھذا       
".بالخلو " الوصف ما یسمى الیوم 

فأما الحدیث عن الوصف أو الموقع للمحل التجاري، فلیس داخًال فیما   
، وأما المضمون األول والثاني، فھما اللذان یمكن أن یراد     بصددهنحن 

.باالسم التجاري في ھذا البحث  
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نھ إن بیع االسم التجاري في األعراف السائدة الیوم أمر جائز فقھًا، أل  

 أصبح ماًال، وذا قیمة مالیة، وداللة تجاریة معینة، یحقق رواج الشيء
الذي یحمل االسم التجاري، والذي منح صاحبھ ترخیصًا بممارسة العمل،    
 وھو مملوك لصاحبھ، والملك یفید االختصاص أو االستبداد أو التمكن من 
االنتفاع بالشيء المملوك، والعالقة بین الشخص واسمھ التجاري عالقة  
حق عیني، إذ ھي عالقة اختصاصیة ومباشرة، ومستند كون االسم 

 ھو العرف المستند إلى مصلحة معتبرة شرعیة تتضمن متموًالالتجاري  
.  ذلك نصًا شرعیاً  یصادمجلب المنفعة ودفع المضرة، وال 

لما لھ من قیمة . وھذا ینطبق على كل إنتاج فكري أدبي أو فني أو صناعي
مالیة بین الناس عرفًا، وخصائص الملك شرعًا تثبت فیھ وھي      
االختصاص الذي ھو جوھر حق الملكیة، والمنع، أي منع الغیر من  

 عنھ والمعاوضةاالعتداء علیھ إال بإذن صاحبھ وجریان التعامل فیھ 
.عرفًا
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حق مالي   واالسم التجاري الذي سجلھ صاحبھ لیمیز منشآتھ التجاریة ومنتجاتھا،         

تتحقق بحمایتھ والمحافظة على صحة نسبتھ لصاحبھ مصلحة شرعیة         


ن إتقان   أنھ منفعة شرعیة اجتھد صاحبھا في تحصیلھا، بما وفر إلنتاج منشأتھ م        . أ
 إذ أقبل الناس على صنعتھ وإنتاجھ، وانتفع الناس أیضًا،      بھاصنعة وخبرة فانتفع ھو    

.إذ قدم لھم ما یبتغونھ بصورة حسنة    

قد غدا إطالقھ من  أن ھذا االسم عندما صار َعَلَمًا على ھذه المنشأة یمیز منتجاتھا، ف     . ب
السم لدى الناس    قبل اآلخرین على منتجاتھم تغریرًا للناس وتدلیسًا علیھم، ألن ھذا ا         

 منتجات  ولدى الجھات المختصة بعد تسجیل االسم التجاري بصورة رسمیة، یدل على        
وإطالق ھذا االسم على غیرھا تدلیس وغرر،        . لجھة معروفة ومن نوعیة متمیزة 

. والغرر مطعن في اإلرادة العقدیة كما عرفنا    
كتسب أن صاحب ھذه المنشأة قد بذل التكالیف المادیة لتسجیل ھذا االسم، لی       . ت

، وھو غدا في     االعتبار الرسمي، ولشھر ھذا االسم بإعالنھ بوسائل الدعایة المختلفة    
 . ألسباب كثیرة وواضحة  بھا  یستھانھذا العصر ذا أھمیة ال 
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       أن االسم التجاري أو العالمة التجاریة بعد 
التسجیل الحكومي بمثابة إحراز لھذا االسم، لھ قیمة بالغة في عرف   

 التجار، وال مانع من بیعھا وشرائھا،
أن یكون االسم أو العالمة مسجلة عند الحكومة بصفة قانونیة، ألن ما   ) أ( 

.لیس بمسجل ال یعدُّ ماًال في عرف التجار

أن ال یستلزم ھذا البیع االلتباس أو الخدیعة في حق المستھلكین،   ) ب(
تج وذلك بأن یقع اإلعالن من قبل المشتري أن منتج ھذه البضاعة غیر المن 

یحاول السابق، وإنما یستعمل ھذا االسم أو العالمة بعد شرائھما بنیة أنھ س  
.بقدر اإلمكان أن یكون إنتاجھ بمستوى اإلنتاج السابق أو أحسن منھ 

بب أما بغیر ھذا اإلعالن فإن انتقال االسم أو العالمة إلى منتج آخر یس    
.اللبس والخدیعة للمستھلكین، وھما حرام شرعاً  

كما شبھ العثماني االسم التجاري بعد إحرازه بالتسجیل مثل القوة    
ل الكھربائیة أو الغاز التي لم تكن في األزمان السابقة تعد من األموا   

.المتقومة واألعیان 
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وقد قرر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورة المؤتمر 
 كانون األول 15-10/ه1409 جمادى األول6-1الخامس بالكویت من 

م 1988)دیسمبر(
 االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجاریة، والتألیف       أوًال

واالختراع أو االبتكار، ھي حقوق خاصة ألصحابھا، أصبح لھا في   
العرف المعاصر قیمة مالیة معتبرة لتمول الناس لھا، وھذه الحقوق   

.  شرعًا، فال یجوز االعتداء علیھابھایعتد 
 یجوز التصرف في االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة      :ثانیًا

ش   التجاریة، ونقل أيٍّ منھا بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدلیس والغ
. باعتبار أن ذلك أصبح حقًا مالیاً    
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من الموضوعات المھمة جدًا في       " بدل الخلو   "إن موضوع   

الحیاة المعاصرة، وھو یتطلب إبداء الحكم الشرعي فیھ، بسبب              
. إباحتھ في أعراف الناس، ومنعھ في بعض القوانین الوضعیة            
وھذا یقتضینا بیان حقیقة بدل الخلو، ومدى حلھ أو حرمتھ،               

. وشروط الحل، وحاالت الحرمة، وتعیین آخذ البدل        
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 حقيقة بدل اخللو.1
  
أخلیت  :  مصدر خال، وھي كلمة مأخوذة من قول العرب :الخلو لغًة   -

. خال اإلناء مما فیھ خلوًا، أي فرغ: المكان، جعلتھ خالیًا، ویقال أیضاً   
.ویجمع على خلوات بفتحات

 أما الخلو في اصطالح الفقھاء المعاصرین فُیعرف بعدة تعریفات،        -
:منھا

مبلغ من المال یدفعھ الشخص نظیر  " : بأنھالزحیليعرفھ وھبة . أ
ع تنازل المنتفع بعقار أرض أو دار أو محل أو حانوت عن حقھ في االنتفا

".بھ
تنازل مالك المنفعة عن ملكیتھ لھا   " وعرفھ مشھور سلمان بأنھ. ب

".مقابل مال زائد عن األجرة
".تنازل المرء عن الحق بعوض  " : بأنھقلعجيوعرفھ محمد . ت
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شھرة المحل التجاري، وما یكسبھ من سمعة طیبة وإقبال الزبائن . أ 

.علیھ
قیمة الموقع الذي یوجد فیھ العقار، وما یحققھ من ارتفاع في  . ب

. األسعار
  بھ  تعارف الناس علیھ، بسبب حاجة المالك إلى المال لیبني           . ت

العقار الذي یملكھ، فیأخذ من الراغب في اإلیجار بدل خلو          
. مقدمًا لیتمكن من البناء     

وجود قوانین تعطي المستأجر حق البقاء في العین           . ث
.المؤجرة مع تجمید األجرة   

 :أسباب اخللو . 2
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: توجد للخلو في العصر الحاضر عدة حاالت        :صور اخللو. 3
أي أن یأخذ المالك من المستأجر        : أخذ المالك بدل الخلو من المستأجر       : الحالة األولى 

رة ھي المعتادة    مبلغا من المال باإلضافة إلى األجرة السنویة أو الشھریة، فھذه الصو   
و شقق  فالمالك یشرع في بناء عقار مملوك لھ مكون من محالت تجاریة ومكاتب أ     ...

و من المستأجر    سكنیة، وعند اتمام البنایة بالكامل یقوم بتأجیرھا ویتقاضى بدل الخل         
للمحل التجاري زیادة عن األجرة المتفق علیھا في عقد اإلیجار          

أي أن یأخذ المستأجر من المالك         :أخذ المستأجر بدل الخلو من المالك     : الحالة الثانیة 
...    صاحبھ مبلغا من المال لفسخ عقد اإلیجار ضمن مدة العقد وتسلیم المأجور إلى     
لمالك یرید     وھذه الصورة كثیرا ما تحدث في اجارات المنازل والمحالت التجاریة فا      

جر تفریغ العین    منزلھ لتزویج ولد من أوالده أو یرید المحل التجاري فیطلب من المستأ     
.   فیأبى التاجر من تفریغ ھذه العین إال إذا دفع لھ مبلغا من المال      المأجرة 

 أن یأخذ المستأجر من      :أخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر آخر        : الحالة الثالثة  
. المأجرة  مستأجر آخر مبلغا من المال مقابل اخالئھ العین    

مؤجرة     وفي ھذه الصورة یقوم المستأجر األصلي بدور المؤجر بالنسبة للعین ال          
. اإلتفاقویتنازل عن اجارتھا للشخص اآلخر مقابل مبلغ من المال بحسب         
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:موقف الشريعة اإلسالمية من بدل اخللو . 4
إن للَخَلَوات حاالٍت وصورًا وأسبابًا مختلفة تجعل الحكم یختلف      

:باختالفھا، وفیما یلي موقف الشریعة اإلسالمیة من ھذه الحاالت 


أخذ المالك من     : الحالة األولى من بدل الخلو في العصر الحاضر ھي  
.المستأجر مقدارًا من المال إضافة لألجرة الشھریة أو السنویة   

 بدل   ویختلف سبب ذلك باختالف البالد والظروف واألحوال ویمكن تحدید أسباب           
: الخلو في ثالثة أسباب  

قیمة الموقع الذي یوجد فیھ العقار، أو شھرة المحل    : السبب األول
التجاري، وما یكسبھ من سمعة طیبة بسبب المالك نفسھ الذي اجتھد 
وعمل على إیجاد تلك الشھرة، فطلب مقابل ذلك، فھذا یدخل في حقوق 

.االبتكار، وقد تحدثنا فیھ سابقًا، وبّینا جواز أخذ العوض عنھ  
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 أرضھ، أو   بھأن یكون المالك محتاجًا إلى مال یبني        :السبب الثاني 
مال یستعجل الحصول علیھ، فیأخذ المالك من الراغبین في  
االستئجار، باإلضافة إلى األجرة السنویة أو الشھریة، إذا تراضیا      

لى   على ذلك، وقام المالك بعدھا بتسلیم العقار للمستأجر، مؤثرًا إیاه ع      
غیره من المستأجرین، وُیعد المأخوذ من المستأجر جزءًا معجًال من 
األجرة المشروطة في العقد، وتكون األجور التي تدفع في المستقبل  
سنویًا أو شھریًا جزءًا آخر من األجرة مؤجل الوفاء، مضافًا إلى ما    
تم تعجیلھ، مثل اتفاق الزوجین في العصر الحاضر على قسمة المھر    

. إلى معجل ومؤجل، عمًال بالعرف العام السائد في البالد اإلسالمیة   
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 المالكیة، وبعض الحنفیة وأجازوه   متأخرو بھوھذا النوع أفتى 
بشروط معینة، وكیفوه على أنھ بیع جزء من المنفعة مجردًا،  
وصورة ذلك في الوقت الحاضر أنھ شخصًا بنى عمارة ولم یكملھا،      
فعرض المصرف اإلسالمي على المالك أن یكملھا ویستأجرھا لمدة      
معینة بنصف قیمة األجرة الحالیة، كأن تكون أجرتھا ألف دینار في   
السنة، فیدفع خمسمائة دینار، فھذا جائز، ویعتبر ھذا الخلو من ملك 

. المنفعة، حیث ینتفع بنفسھ ویؤجر ویھب ویعیر ویورث عنھ أیضا
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وجود قوانین وضعیة أو أنظمة معینة َتُحدُّ من حق المالك   : السبب الثالث  
من في إیجار عقاره بأجرة المثل، بل تلزمھ بتسعیرٍة إجباریة، أو تحدُّ 

حقھ في إخالء   الساكن عند نھایة المدة التي جرى علیھا التعاقد في  
 عقد اإلیجار، لیتعاقد مع ساكن جدید، أو مع الساكن األول نفسھ بكامل     
حریِة كلٍّ من الطرفین، أي على أساس المساومة الحرة، وھي األصل في 

.المعاوضات عقود 
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ل فإذا وجدت مثل ھذه األنظمة أو القوانین، فربما تغّیر سعر أجرة المث
ي  للعقار، ویكون غالبًا بارتفاع السعر بسبب ارتفاع نسبة التضخم النقد     

 للعمالت الورقیة، فبدأ أصحاب األمالك یحسبون ھذا الحساب عند ابتداء   
اإلجارة، وطلبوا بدل الخلوات من المستأجرین، لیحصلوا على  قسم ذي     

.أھمیة من النفقات التي تكبدوھا عند إنشاء العقارات   
 اإلجباریة ألجور العقار، إن كان التسعیر بأقل من     التسعیراتوفي حالة 

أجرة المثل، یحتال أصحاب العقارات بأخذ بدل الخلو لتغطیة قسم من    
. التكلفة، وقد یكون ذلك خفیة عن أنظار السلطات   
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 أما عن حكم ھذا النوع فال یجوز التسعیر بأقل من أجرة المثل بالنسبة         
زیادة للتسعیرة اإلجباریة، تحقیقًا للعدالة بین الطرفین، فإن زادت ینبغي   

لمالك   أجرة العقار تبعًا لذلك، وفي جمیع األحوال ال ینبغي الحد من حریة ا   
ت في إخالء العقار من المستأجر عند نھایة المدة التعاقدیة، وحیث اقتض  
 الظروف في بعض األحوال مدَّ اإلجارة بقوة القانون ال ینبغي أن یكون 
االمتداد بأقل من أجرة المثل، ویجب تعدیل األجرة باستمرار، لتلحق 

:بمقدار أجرة المثل في وقتھا، ألن في ذلك ظلمًا للمالك من جھتین   
نقص األجرة المستحقة : األولـى.
 أن قیمة العقار تتأثر بمقدار األجرة، فلو كانت أجرة المثل مائة   : والثانیة

قدارھا دینار مثًال لعقار قیمتھ عشرة آالف، فإنھ إن ُألِزم المالك بأجرة م  
بأكثر خمسون دینارًا فقط، فإن المالك لو أراد البیع ال یستطیع بیع عقاره     

.من خمسة آالف أو ستة، وفي ذلك ظلم لھ 
أجرة المثل  فلو الُتِزَم بتعدیل األجرة دائمًا في األحوال اإللزامیة لتصل إلى 

. تنعدم الحاجة إلى ھذا النوع من بدل الخلو   
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من حریة ومع ذلك ففي ظل األوضاع الحالیة في بعض البالد اإلسالمیة التي تحد    
المالك على الوجھ المشروع،   

         
.

       ھ، ولھ یظھر أن المالك ال حرج علیھ شرعًا في األخذ، ألن العقار خاِلُص مال
والعوض ھنا   أن یتصرف فیھ كما یشاء، ومن ذلك أن ال یأذن ألحد بدخولھ إال بعوض،   

. یجوز أن ال یحتسب من األجرة، بل یكون ُجْعًال ال غیر   
لى مثًال  إنھ ال یِحلُّ إال إذا اْحُتِسَب من األجرة، فتكون أجرة السنة األو      : وقال البعض  

ر، وتكون    خمسة آالف دینار، وأجرة كل سنة من السنوات الالحقة ألف دینار ال غی     
. أربعة اآلالف الزائدة في أجرة السنة األولى ھي بدل الخلو    
:   م فتیا نصھا1982/ 25/10وقد صدرت عن لجنة الفتوى الشرعیة بالكویت، بتاریخ         

 أمر جائز،    اإلیجاریةاتفقت اللجنة على أن االستعاضة عن الخلو برفع القیمة        " 
المقدم الذي     ویجري على البدل كل أحكام األجرة، بحیث لو فسخ العقد یسترد المبلغ             

. یخص الفترة 
لمجرد التمكین من    ویرى محمد  سلیمان األشقر أن ھذا غیر الزم، بل لو اعُتِبر ُجْعًال      

. ع وال حرج علیھ االستئجار، لجاز، وكذلك دافع بدل الخلو إلى المالك َیِحلُّ لھ الدف         

90




أخذ المستأجر بدل الخلو   : الحالة الثانیة من الخلو في العصر الحاضر ھي      

من المالك المؤجر مقابل إخالء العین المؤجرة،    


أن یكون الخلو قد استحقھ المستأجر بطریقة شرعیة، كأن یكون قد   .  أ
كما  أنشأه باالتفاق بینھ وبین مالك العین، بأن اشترى جزءًا من المنفعة       

من الحالة األولى، أو دفع مبلغًا من المال للمالك أو        ) ب(بینا في السبب 
. لمستأجر آخر قبلھ للحصول على حق القرار 

فإن كان األمر كذلك، فرغب المالك في استعادة العقار، وإخراج      
، ودفع مقابل ذلك لصاحب الخلو بدًال مالیًا، فرضي صاحب     المستأجرمنھ

الخلو، جاز للمالك الدفع وجاز لصاحب الخلو األخذ ألنھ بیع صحیح،           
 الخلو،  بھوسواء أكان ذلك بمثل الخلو الذي كان المستأجر األول قد ملك     

خلو   أو كان أقل أو أكثر، ما دام قد بقي من المدة المتفق علیھا لدوام ال  
. جزء لھ قیمة، وال إشكال في ذلك 
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أن یكون المستأجر ال یزال في مدة التعاقد األصلیة، فللمستأجر أن      . ب 
،   یتمسك بالعقد، ویرفض إخالء المكان إال ببدل یرضاه، یأخذه من المالك   

 حرج ألن ذلك البدل ھو في الحقیقة ثمن بیِع باقي المدة المتفق علیھا، وال 
علیھما في ذلك، كما لو اشترى رجل من آخر خمسة رؤوس من الغنم،      
  فاستھلك منھا أربعة، وأراد البائع أن یستعید الرأس الخامس بالشراء،     

 .بھفلصاحبـھ أن ال یبیعھ إال بأضعاف ثمنھ الذي كان قد اشترى    

أن یكون المستأجر قد استفاد حق القرار في العقـار بوضع قانوني  . ت
 الشریعة اإلسالمیة، بأن یكون استمرار بقائھ في العقار   بھِصْرف، لم تأت 

 ما   رغمًا عن المالك وبغیر رضاه، مع انتھاء المدة األصلیة للتعاقد، وھو 
، ولم یكن المالك قد أخذ منھ بدل خلو عند      )االمتداد القانوني (یسمى 

إنشاء عقد  اإلیجار، ویرغب المالك في استعادة العقار، ویتراضى ھو     
وقد ینضم ). خلّوًا ( والمستأجر على مبلغ مالّي، قد یسمیھ بعض العامـة  

، ویكون المسؤولةإلى ھذا السبب أیضًا التسعیر اإلجباري من الجھة      
.السعر أقل من أجر المثل
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     أن یقال إنھ غیر مشروع فیھ أخذ بدل الخلو، ألن القانون 

ون غیر الذي یلزم باالمتداد بغیر اختیار المالك، أو بالتسعیر اإلجباري قان  
مقبول شرعًا في حاالت السَّعة، وأما في حاالت االضطرار فیجوز بأجر 

.المثل، وال یجوز بأقلَّ منھ
 لو        ووجھ عدم مشروعیة بدل الخلو في ھذه الصورة بالنسبة آلخذه أنھ 
جر،   كان للمالك، بعد انتھاء المدة التعاقدیة، أن یخلي المكان من المستأ          

 ما  – الشرع وھو الوضع الذي كفلھ لھ  -ویؤجره لغیره بكامل حریتھ، 
. كان على المالك أن یدفع شیئًا أصالً   

       ،أن یقال إنھ كان مبنیًا على قانون صدر بأمر السلطان
وكان للسلطان أن یقید بعض التصرفات في ضمن اجتھاده في تحصیل    

. المصلحة، ولو أخطأ كان ما ینبني علیھ جائزًا، ویحل لآلخذ ما أخذه   
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واالحتمال األول : " فقالورجح محمد سلیمان األشقر االحتمال األول،  
عندي أرجح، والعمل علیھ أوثق، وأما االحتمال الثاني فإنھ مبني على   

وذلك بسبب مخالفة ھذا االحتمال للنصوص    " اجتھاد فاسد االعتبار 
َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم    {:  الشرعیة الصحیحة، من مثل قولھ تعالى 

ال یحل مال امرئ مسلم إال " وقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم   }ِباْلَباِطلِ 
" ومخالفتھ للقواعد الشرعیة المتفق علیھا، من مثل   " بطیبة من نفسھ

، وھذا یحد من الحركة العمرانیة، إذ  "المالك أحق بالتصرف في ملكھ   
یتقاعس أصحاب االقتدار عن إنشاء العمران الجدید، فتقل المساكن،       
ویعود األمر بالضرر على المالكین وعلى المحتاجین إلى االستئجار     

. أیضًا
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:حكم احلالة الثالثة من اخللو : ًثالثا
أخذ المستأجر بدل الخلو من   : الحالة الثالثة من الخلو في العصر الحاضر ھي      

مثیرة للنزاع،    مستأجر آخر مقابل إخالئھ العین المؤجرة، وھذه ھي الحالة الغالبة ال     


، بسبب المجتھد   أن یكون المستأجر األول قد حقق للمحل سمعة طیبة         :السبب األول
 ذلك    نفسھ الذي اجتھد وعمل على إیجاد تلك الشھرة، فطلب مقابل ذلك، فیجوز              

. عنھالخلو، كما تحدثنا سابقًا في حقوق االبتكار، وبّینا جواز أخذ العوض          
، بأن   أن یكون المستأجر األول قد ملك منفعة الخلو بطریقة شرعیة           :السبب الثاني

 شراًء صحیحًا     یكون قد تعاقد علیھ مع المالك تعاقدًا صحیحًا، أو اشتراه من المالك       
یبیعھ لغیره بما شاء من المال قلَّ أو كثر، ما     فلھ أن على ما تقدم في الحالة األولى،   

فعة الخلو    دام شيء من مدة الخلو باقیًا، ویحل آلخذ البدل ما أخذ، ألنھ ملك من        
. فات الشرعیة بالتعاقد الشرعي، فلھ أن یبیعھا لمن شاء، وتجوز لھ فیھا سائر التصر          

في   ولكن ال یزال لھ  ، أن ال یكون للمستأجر في المكان خلو صحیح        : السبب الثالث  
اھا المالك بكامل     عقد اإلجارة بینھ وبین المالك جزء من مدة التعاقد األصلیة التي أجر      

. حریتھ دون تسعیرة إجباریة، وال ضمن امتداد قانوني    

95



فإن أخذ من مستأجر آخر ماًال مقابل إخالئھ المحل لھ لیحل  
ھو ) خلوًا  ( مكانھ، فھذا البدل المالي الذي یسمى لدى العامة   

مشروع لآلخذ والمعطي على السواء، ألنھ في حقیقتھ بیع  
.للمدة الباقیة من المنفعة المستحقة بعقد اإلجارة  

أن یكون المستأجر األول لیس لھ في المحل  : السبب الرابع 
خلو صحیح في العین المؤجرة على ما تبین في المسألة   

ولكنھ استأجر المحل ، ، وقد انتھت مدتھ التعاقدیة)ت(السابقة  
، فال یحل لھذا من مستأجر قبلھ مقابل مبلغ من المال دفعھ إلیھ

المستأجر أخذ بدل الخلو، ألنھ لیس لھ من حقھ في منفعة   
الخلو بعد أن انتھت المدة، وقد انتفع بما دفعھ في المدة   

فال یأخذ بدًال عن المدة التي تلي انتھاء مدة العقد،   . السابقة 
.ویرجع العقار إلى المالك لیتصرف فیھ بما شاء   
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دة في المملكـة العربیـة       وأخیرًا قرر مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بج           
م،  وبعد اطالعھ    1988 فبرایر 11-6ھـ، الموافق  1408 جمادى اآلخرة    23-18السعودیـة مـن    

:ما یلي   )بدل الخلو   ( على األبحاث الفقھیة الواردة إلى المجمع بخصوص             
:تنقسم صور االتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور، ھي      : أوًال 

. أن یكون االتفاق بین مالك العقار وبین المستأجر عند بدء العقد       . أ
. اإلجارة أو بعد انتھائھا    أن یكون االتفاق بین المستأجر وبین المالك، وذلك في أثناء مدة عقد            . ب
. اإلجارة أو  بعد انتھائھا    أن یكون االتفاق بین المستأجر وبین مستأجر جدید، في أثناء مدة عقد       . ت
األول قبل انتھاء المدة، أو       أن یكون االتفاق بین المستأجر الجدید وبین كل من المالك والمستأجر             . ث

. بعد انتھائھا
وعًا زائدًا عن األجرة       إذا اتفق المالك والمستأجر على أن یدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقط                 : ثانیًا

، فال مانع شرعًا من دفع ھذا المبلغ المقطوع على أن             ) وھو ما یسمى في بعض البالد خلواً  (الدوریة  
. ا المبلغ أحكام األجرة     یعد جزءًا من أجرة المدة المتفق علیھا، وفي حالة الفسخ تطبق على ھذ               
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 یدفع المالك للمستأجر        إذا تم االتفاق بین المالك وبین المستأجر أثناء مدة اإلجارة على أن               : ثالثًا 
 فإن بدل الخلو ھذا جائز شرعًا،            مبلغًا مقابل تخلیھ عن حقھ الثابت بالعقد في ملك منفعة بقیة المدة،             

.  للمالك   ألنھ تعویض عن تنازل المستأجـر برضاه عن حقھ في المنفعة التي باعھا        
ق التجدید التلقائي حسب     أما إذا انقضت مدة اإلجارة، ولم یتجدد العقد صراحة أو ضمنًا عن طری               

. نقضاء حق المستأجر   الصیغة المفیدة لھ، فال یحل بدل الخلو، ألن المالك أحق بملكھ بعد ا                
جارة على التنازل عن بقیة     إذا تم االتفاق بین المستأجر األول والمستأجر الجدید أثناء مدة اإل            : رابعًا

ئز شرعًا، مع مراعاة مقتضى       مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن األجرة الدوریة، فإن بدل الخلو ھذا جا                   
 القوانین النافذة الموافقة         بھعقد اإلجارة المبرم بین المالك والمستأجر األول، ومراعاة ما تقضي                 

.لألحكام الشرعیة   
ین ال یجوز   الطویلة المدة خالفًا لنص عقد اإلجارة طبقًا لما تسوغھ بعض القوان                اإلجارات  على أنھ في 

. افقة المالك     للمستأجر إیجار العین لمستأجر آخر، وال أخذ بدل الخلو فیھا إال بمو               
نقضاء المدة فال یحل بدل الخلو،         أما إذا تم االتفاق بین المستأجر األول وبین المستأجر الجدید بعد ا        

. النقضاء حق المستأجر األول في منفعة العین      
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نظام التأمیننظام التأمین

100



المبحث األولالمبحث األول
حقیقة نظام التأمین حقیقة نظام التأمین 

: تعریف التأمین )1(   
 من األمن، وھو ضد الخوف، وأصلھ طمأنینة النفس وزوال :التأمین لغة   

ومنھ . أمَّنھ تأمینًا، وائتمنھ، واستأمنھ، وكلھا بمعنى واحد: الخوف، یقال
 َتْأَمنَّا ال َلَكَما  {: وقولھ جلَّ شأنھ} َربِّ اْجَعْل َھَذا اْلَبَلَد آِمًنا {: قولھ تعالى

.}َعَلى ُیوُسَف
: التأمین عند فقھاء القانون     

 أثر اقتصادي     یمیز علماء القانون بین نظام التأمین باعتباره فكرة وطریقة ذات     
عتباره تصرفًا واجتماعي تركز على نظریة عامة ذات قواعد فنیة، وبین عقد التأمین با

.نظامقانونیًا ینشئ حقوقًا بین طرفین متعاقدین، وتطبیقًا عملیًا لذلك ال
:انون، بأنھفنظام التأمین یمكن تعریفھ، وفقًا لنظریتھ العامة في نظر علماء الق
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، غایتھ التعاون على ترمیم المعاوضةنظام تعاقدي یقوم على أساس " 
أضرار المخاطر الطارئة بواسطة ھیئات منظمة تزاول عقوده بصورة 

.”فنیة قائمة على أسس وقواعد إحصائیة     
وبھذا نرى أن ھناك فرقًا بین نظام التأمین أو نظریتھ، وبین عقد     

ة التأمین الذي یبرم على أرض الواقع، ولذا عرفت التأمین باعتباره فكر  
ونظامًا في المبحث األول، وسأعرف عقد التأمین باعتباره الصیغة 
القانونیة لتحقیق التعاون الذي یھدف إلیھ نظام التأمین في المبحث   

.الثاني إن شاء اهللا تعالى 
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: أقسام التأمین  ) 2  (
: إلى ثالثة أقسام، وھيبھینقسم التأمین من حیث المؤسسات أو الھیئات التي تقوم     

: : التأمین االجتماعي أو التعاونيالتأمین االجتماعي أو التعاوني: :    أوًال   أوًال
 تأمین ھؤالء بھ الدولة، لمصلحة العمال والموظفین، ویقصد بھوھو تأمین تقوم  

من إصابات العمل، ومن المرض والعجز والشیخوخة، ویساھم في حصیلتھ  
التأمین   الموظفون وأصحاب األعمال والدولة، وقد تستعین الدولة في تنظیم ھذا 

اشات   وإدارتھ ببعض مؤسساتھا أو ھیئاتھا العامة، كمؤسسات التأمینات والمع      
:ویشمل ما یلي

التي ُتعَطي للعاملین عند انتھاء الخدمة أو      نظام التأمینات والمعاشات والمكافآت    .1
لدولةتركھا، ویقوم بتنظیم ذلك وتوضیح شروطھ قانون التأمینات والمعاشات ل     

:ویتناول ما یلينظام الضمان االجتماعي، . 2
والغرض منھ رعایة العامل في حال إصابتھ بأحد األمراض  :تأمین إصابات العمل. أ

الھیئة المھنیة، أو بحادث أثناء قیامھ بعملھ أو بسببھ، وتتولى المؤسسة أو  
مالیة المختصة عالج المصاب، واإلنفاق علیھ في ھذا السبیل، وإعطائھ معونة 

.مدة تخلفھ عن العمل 
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ویستوجب عالج الموظف أو العامل والقیام بنفقات ھذا العالج،    :التأمین الصحي. ب
.وذلك عندما یمرض، سواًء في العمل أو خارجھ

ویستوجب أن یصرف للعامل تعویض مدة بطالتھ یوازي   :التأمین ضد البطالة. ت
.دوریًاجانبًا من مرتبھ الذي دفع االشتراك على أساسھ، ویصرف لھ ذلك القدر  

 یستحق المستأمن معاشًا عند بلوغھ    وبھ: التأمین ضد الشیخوخة والعجز والوفاة    . ث
.وفاة سن التقاعد أو عند إصابتھ بعجز كلي، كما یستحق ورثتھ معاشًا عند ال  

ستقطاع مبالغ من وتكفل الدولة كل ھذه األنواع من التأمین للموظفین والعاملین نظیر ا   
ددھا مرتب كل موظف أو عامل لكل نوع من ھذه األنواع طبقًا للشروط التي یح  

.القانون، لكي تتمكن الدولة من تحقیق ھذا النوع من التأمین
: : التأمین التبادلي  التأمین التبادلي  : : ثانیًا ثانیًا 
لتي   جمعیات تعاونیة خیریة، تتكون من أعضاء یجمع بینھم تماثل األخطار ابھتقوم 

ھ یتعرضون لھا، ویتفقون جمیعًا على تعویض من یتحقق الخطر بالنسبة إلی     
منھم، في سنة معینة، من االشتراك الذي یؤدیھ كل عضو، ومن ثم یكون 

عیة خالل االشتراك متغیرًا یزید وینقص بحسب قیمة التعویضات التي تدفعھا الجم 
 السنة تحسب السنة، ویدفع العضو االشتراك في البدایة مقدارًا معینًا، وفي نھایة

ان قیمة التعویضات التي دفعت لمن تضرر بوقوع الخطر من األعضاء، فإذا ك    
 إكمالھ، وإن كان أكثر ُردَّ إلیھ ما لزمھالمقدار الذي دفعھ العضو أقل من الواجب  

.زاد
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و جمعیات ذات    والذي یمیز جمعیات التأمین التبادلیة، سواًء كانت جمعیات تبادلیة أ     
ا رأس شكل تبادلي، عن الشركات المساھمة أن األولى ال تعمل للربح، فلیس لھ

مال، ولیس فیھا مساھمون  یتقاضون أرباحًا على أسھمھم، ویكونون ھم   
ن التبادلیة المؤمنین، ویكون الزبائن ھم المؤمن لھم، بل إن أعضاء جمعیات التأمی  

 مؤمنون   یتبادلون التأمین فیما بینھم، إذ یؤمن بعضھم بعضًا فھم في وقت واحد   
. ومؤمن لھم، ومن ھنا وصفت ھذه الجمعیات بأنھا تبادلیة   

:وقد ظھر ھذا التأمین في عدة صور منھا      
. الجمعیات التي تنشأ بین أفراد المحلة السكنیة الواحدة .أ 
.ة الجمعیات التي تنشأ بین أفراد المھنة أو الحرفة أو الصناعة الواحد .ب

لة السكنیة یتفقون  فھؤالء أفراد الجمعیات التي تنشأ بین أفراد المھنة الواحدة أو المح  
ا النظام فیما بینھم على إنشاء نظام یقال لھ صندوق أو نحو ذلك، ویشترك في ھذ 

 ویسھم كل مشترك بمبلغ یتفق علیھ، فمن وقع – واإلقبال جماعي عادة –من أراد 
دفع لھ مكروه على شخصھ أو أسرتھ أو مالھ فإن حصیلة ھذا الصندوق كاملة ت

. على ذلكالمشارطةإلى المتضرر، إذ نصت 

ل وواضح أن ھذا النظام التعاوني یصدر عن نزعة إنسانیة، وفكرة االستغال  
یدفعون  مستبعدة منھ، فإن المستأمنین من األخطار ھم أنفسھم المؤمنون الذین 

.التعویض عن الخطر أو الضرر عند حدوثھ   
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: : حكم التأمین التعاوني والتبادليحكم التأمین التعاوني والتبادلي    
 شبھة، مھما  إن ھذا النوع من التأمین بصوره السابقة جائز شرعًا بال خالف أو أیة

مشترك  كان نوع الخطر المؤمن منھ، ألنھ یقوم على أساس إنشاء صندوق تعاوني  
بال ریب بین جماعة یكتتبون فیھ لجبر أضرار من تصیبھ منھم مصیبة معینة، فھي    

 التي تنزل جمعیة تعاونیة ال تھدف إلى ربح ما، وإنما ھدفھا ترمیم آثار المصائب  
، وھي بال شك من أجمل صور التطبیق العملي لمبدأ  ببعضھم 

َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ    {:  القرآن العظیم، لقولھ تعالىبھ    التعاون على البر الذي أشاد 
ترى : " وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم}َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اإلْثِم َواْلُعْدَواِن     

تداعى لھ المؤمنین في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضٌو   
.ولخلوه من شبھتي الغرر والربا".سائر جسده بالسھر والُحمَّى   

) :) :ذو القسط الثابت ذو القسط الثابت ((التأمین التجاري  التأمین التجاري  : : ثالثاً ثالثاً 
: عنھ في مبحثینسنتتحدث شركات التأمین التجاریة المساھمة، وھو ما   بھوتقوم 

.في بیان حقیقتھ، وفي حكمھ الشرعي 
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المبحث الثاني   المبحث الثاني   
حقیقة التأمین التجاري    حقیقة التأمین التجاري    

 ::نشأة التأمین التجارينشأة التأمین التجاري. . 11       
تي لم یكن لھا تاریخ        لم یكن التأمین ولید العصر الحاضر، وال ھو من المستحدثات ال

اضرة، فكل في الماضي، بل ھو موجود من زمن بعید، وإن لم یكن معروفًا بنظمھ الح
 إلى شيء في ھذه الحیاة معرض للخطر، واإلنسان مدفوع بدافع خفي من غریزتھ

اتھ، فقدیمًا  تفادي الخطر، وبذل أقصى ما یمكن في سبیل إبعاد الخطر عنھ وعن ممتلك
 من عوارض الحیاة المؤذیة، وتسلح بالحجارة بھاتخذ الكھوف والجبال ملجأ یلوذ 

 عادیة الحیوانات المفترسة، وبمرور الزمن بھوأغصان األشجار وغیر ذلك مما یدفع  
ك أوجد في وكثرة الحوادث والواقعات، وتبادل الناس في الخبرات والمعارف، كل ذل   

 على اآلخرین، بھاالنفوس قلقًا واضطرابًا، ولذا فقد التف اإلنسان حول أسرتھ لیقوى 
ي ینشده، ثم ما لبث أن شعر بأن األسرة أصبحت عاجزة عن أن تحقق لھ األمان الذ 
د األخطار   ومن ھنا تكونت القبیلة، ومنھا حقق اإلنسان بعض األمان، ونتیجة لتعد 

اق فیھا،  وتنوعھا، وانسالخ كثیر من القبائل عن أصولھا، ووقوع الخالف واالنشق 
 عنھ اعتداءات ضعفت عن أداء مھمتھا، مما دفع اإلنسان إلى اللجوء إلى الدولة لتدفع 

.اآلخرین، وتحقق لھ األمان الذي تطمئن لھ النفس 
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قامت جماعة       وذكر رجال التأمین أن اإلغریق كان عندھم مثل ھذه المعاملة، فقد     
 قد أنشئت   من مالك العبید برفع أقساط معینة عن عبیدھم إلى الجمعیات التي كانت     
. لھذا الغرض في مقابل أن تدفع الجمعیة لھم ثمن العبد لو ھرب من سیده 

ھذه       كما أسس الرومان جمعیات تعاونیة لنقل الموتى، والغرض من تأسیس    
 عضو الجمعیات ھو أن تقوم بدفع مصاریف الجنازة كلھا في مقابل أن یدفع كل      

.ي إنجلترامبلغًا من المال كل أسبوع، وھذه الجمعیات لم تزل موجودة إلى اآلن ف
امین، والشعوب     كما یذكر رجال التأمین أن التأمین البحري ھو من أقدم أنواع الت  

لك، فقانون  القدیمة كالبابلیین والفینیقیین والھنود والرومان واإلغریق عرفوا ذ   
كان یشیر إلى القرض الذي اعتبره الباحثون فكرة تأمینیة،       . م.ق2250 حمورابي

ر إلى فكرة   ویقولون إنھ ورد في تلمود بابل في القرن السادس بعد المیالد ما یشی   
ال یستطیع البحارة أن یتفقوا فیما بینھم على أنھ إذا فقد       :  (التأمین، ونص عبارتھم  

ئھ فال یحق لھ    أحدھم سفینتھ فتشید لھ سفینة أخرى، فإذا فقد أحدھم سفینتھ نتیجة خط           
 إلى مسافة ال تذھب إلیھا    بھاالمطالبة بغیرھا، وإذا فقد البحار سفینتھ نتیجة ذھابھ       

السفن عادة فال یحق لھ المطالبة بأن تشید لھ سفینة أخرى    
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مة السفینة     وقد كان بعض رجال األموال یقرضون أصحاب السفن أمواًال تعادل قی
ِض مبلغ القرض وحمولتھا في مقابل فوائد باھظة، فلو غرقت السفینة ضاع على الُمْقرِ 

نة سلیمة ردَّ وفوائده، واحتفظ صاحب السفینة بمبلغ القرض وفوائده، ولو وصلت السفی
.ةصاحبھا القرض مع الفوائد للمقترض نظرًا لتحملھ جمیع    مخاطر الرحل

إیطالیا عام     ویرى أكثر رجال التأمین أن أقدم عقد في التأمین البحري ظھر في  
م ولم یكن یختلف عن طریقة القرض البحري، وقد ساعد على انتشاره 1347

كفرنسا وإسبانیا   اإلیطالیون الذین ھاجروا من بالدھم، واستقروا في بعض بلدان أوروبا 
من تلك الدول وبلجیكا، ثم عرفت إنجلترا وھولندا وألمانیا تقالید التأمین البحري   

م توضع لھ وبخاصة بلجیكا، وقد ظل التأمین البحري خاضعًا للتقالید العرفیة، فل
 من أصدروا التشریعات إال في القرن الخامس عشر، وكان األسبان والبرتغالیون أول  

 برشلونة   تشریعات خاصة لھذا النوع من التأمین، ومن أشھر ھذه التشریعات أوامر 
 میالدیة، وفي عام 1484-1461-1458-1436األربعة التي صدرت في السنوات 

.م صدر أول قانون إنجلیزي خاص بالتأمین البحري1601
لزمن، فھذا یعني أن     وإذا كان التأمین على السفینة وحمولتھا عرف في تلك الحقبة من ا 

لسفینة وركابھا   التأمین على الحیاة صار جنبًا إلى جنب مع التأمین البحري، فمالحو ا  
.ُیْعَتَبرون أیضًا ضمن حمولتھا 
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إنھ قد تأخر ظھوره عن التأمین       : أما التأمین البري بمختلف أنواعھ فیقولون     
لحریق  البحري، فلم یظھر إال في القرن السابع عشر عندما تعرضت مدینة لندن  

م، غیر أنھ في بعض البلدان األخرى لم  1666استمر أربعة أیام، وذلك في عام 
. یظھر إال في القرن الثامن عشر

ثیر من     ونتیجة الختالف ظروف الحیاة بظھور كثیر من الصناعات، واكتشاف ك  
ربو على  االختراعات، فقد ظھرت أنواع جدیدة من التأمین، وھي كثیرة ومتنوعة ت    

.المائة
التاسع عشر عن       أما في البالد العربیة فیقولون إن التأمین ظھر في أواخر القرن       

ت تحذو طریق الشركات اإلیطالیة والشركات البریطانیة، وأخذت كثیر من الشركا   
 بعضًا من حذو ھاتین الشركتین، وتكاثرت المؤسسات التأمینیة تبعًا لذلك، بل إن 
باشرة وسّن  الدول العربیة قامت بتبني ھذه المعاملة التأمینیة واإلشراف علیھا م 

.ض أنواعھقوانین  وأنظمة لھا، ولم تقف عند ھذا الحد، بل جعلتھ إجبارًا في بع   
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مفھوم   . 2
عقد التأمین التجاري     



 مختلفة تبعًا الختالف وجھات  بتعاریف عرف علماء القانون الوضعي عقد التأمین   
.نظرھم

ھو عقد یتعھد بمقتضاه شخص ُیسمَّى المؤمِّن   " :  ما قالھ بعضھم  التعاریفمن ھذه 
رض لھا ھذا  بأن یعوِّض شخصًا آخر ُیسمَّى المؤمَّن لھ عن خسارة احتمالیة یتعَّ 

 إلى األخیر مقابل مبلغ من النقود ھو القسط الذي یقوم المؤمَّن لھ بدفعھ 
”المؤمِّن 

 عملیة بمقتضاھا  التأمین: "  بكتابھ في شرح التأمینھیمارو منھا تعریف الفرنسي 
 أو  یحصل أحد الطرفین، و ھو المؤمَّن لھ، نظیر دفع قسط على تعھد لصالحھ   
ھذا لصالح الغیر من الطرف اآلخر و ھو المؤمِّن، تعھَد بمقتضاه أن یدفع   
ر و  األخیر أداء معینًا عند تحقق خطر معین، و ذلك عن طریق تجمیع المخاط  

.“ إجراء المقاصَّة بینھما وفقًا لقوانین اإلحصاء   
ا العقد، وھي وھذا التعریف یتمیز عن سابقھ باشتمالھ على أھم دعامة یقوم علیھا ھذ 
لھ والمؤمِّن، توزیع الخسائر بین المؤمَّن لھم بجانب بیانھ للعالقة بین المؤمَّن   

ألضرار، فضًال عن أنھ ینطبق على جمیع أنواع التأمین، فھو یشمل التأمین من ا 
.والتأمین على األشخاص
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من القانون  ) 747(من القانون المدني السوري، و المادة    ) 713(ونصَّت المادة  
عقد بین طرفین أحدھما یسمى المؤمِّن و الثاني المؤمَّن  :" المدني المصري بأنھ

یلتزم فیھ المؤمِّن بأن یؤدي إلى المؤمَّن لمصلحتھ مبلغًا من  ) أو المستأمن ( لھ 
أو تحقق     المال، أو إیرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث    

یھا  خطر مبین في العقد، و ذلك في مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤد  
"المؤمَّن لھ إلى المؤمِّن

 شركات أو  بھوفي العصر الحاضر ال یقوم بالتأمین فرد نحو فرد، بل تقوم         
ھا   مؤسسات مساھمة كبیرة  یتعامل معھا عدد ضخم من المستأمنین، فیجتمع ل

ق علیھا   مبالغ كبیرة من أقساط التأمین، وتؤدي ھذه األقساط المتجمعة ما یستح   
من تعویضات عند وقوع الحوادث المؤمن منھا، ویبقى رأس مالھا سندًا    

 من احتیاطیًا، ویتكون ربحھا من الفرق بین ما تجمعھ من أقساط وما تدفعھ    
تعویضات 

113



: : عناصر عقد التأمینعناصر عقد التأمین. . 33
:  تكون منھا، وھيیؤخذ من خالل التعریفات السابقة لعقد التأمین أن لھ عناصر أساسیة ی     

: : المؤمِّنالمؤمِّن: : األولاألول
ض عند تعرض الطرف   وھو الطرف الذي یمثل التأمین كشركة أو مؤسسة یؤخذ على عاتقھ التعوی           

. اآلخر للحادث أو لكارثة المؤمَّن ضده           
::المؤمَّن لھالمؤمَّن لھ: : الثاني الثاني 

یدفع للمؤمن بدًال مالیًا معینًا،         وھو الطرف الذي تعاقد مع المؤمِّن، والتزم بمقتضى عقد التأمین، أن             
. یدفع وفق االتفاق جملة واحدة، أو أقساطاً           

::اإلیجاب والقبولاإلیجاب والقبول: : الثالث  الثالث  
 المؤمن، ثم القبول، وال بد أن        ویأتي اإلیجاب من جانب طالب التأمین، ویجب أن یبلغ ھذا اإلیجاب إلى            

 التأمین مجرد إذعان لما          یكون مطابقًا لإلیجاب، أي اتحاد إرادتي المتعاقدین، والقبول في عقد             
. یملیھ الموجب  

: : المستفیدالمستفید: : الرابع الرابع 
المؤمن ضده، كالولد          وھو الذي یعینھ المؤمن لھ لیستفید من عقد التأمین عند وقوع الحادث             

. والزوجة  
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: : مبلغ التأمینمبلغ التأمین: : الخامس الخامس 
تأمین بأن  وھو محل التزام شركة التأمین، فشركـة التأمین تتعھد بمقتضى عقـد ال 

ھ، في تدفع للمؤمَّن لھ، أو للمستفید عند وقوع الخطر أو الحادث للمؤمن من     
.مقابل األقساط الذي یدفعھ المّؤمن لھ لھذه الشركة أو المؤسسة  

: : قسط التأمینقسط التأمین: : السادس السادس 
لمؤمِّن بشكل وھو محل التزام المؤمَّن لھ، حیث یدفع المؤمن لھ مبلغًا من المال ل

ؤمَّن منھ دوري ومحدد، مقابل تعھد اآلخر بدفع مبلغ تأمین، عند وقوع الخطر الم    
: : الخطر الخطر : : السابع السابع 

و عدم وھو الحادث االحتمالي الذي قد یقع وقد ال یقع، دون أن یكون وقوعھ أ   
عالى وحده، وقوعھ متوقفًا على إرادة أحد العاقدین، بل إن ذلك موكول إلى اهللا ت    

البضاعة، وذلك كموت المؤمَّن على حیاتھ أو بقائھ حیًا إلى وقت معین، أو غرق    
ء إنسان أو حریق المنزل المؤمَّن علیھ، فإن وقوع الحریق أو عدم وقوعھ، وبقا      

 وموت حیًا في وقت معین أو عدم بقائھ، أمر احتمالي، قد یكون وقد ال یكون،     
ما تحقق  إنسان وإن كان أمرًا محقق الوقوع إال أن زمن وقوعھ غیر محقق، فإذا   
من قبل ھذا الخطر ووقع الحادث، وعلى إثرھا یثبت للمؤمَّن لھ مبلغ التأمین     

.المؤمِّن
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:  :  خصائص عقد التأمین خصائص عقد التأمین . . 44
: یختص عقد التأمین التجاري بالخصائص التالیة

::معاوضةمعاوضةعقد التأمین عقد عقد التأمین عقد : : األولاألول
 المالیة، ولیس من عقود التبرعات، ألنھ یقوم  المعاوضات  إن عقد التأمین من عقود 

ؤمِّن یأخذ    على أساس المبادلة، فكل من طرفي العقد یأخذ مقابًال لما أعطي، فالم     
ن لھ  األقساط لقاء تحملھ أضرار الحادث عند وقوعھ، وھو التعویض، والمؤمَّ      

التبرع الذي    یدفع األقساط لیأخذ مبلغ التأمین إذا وقعت الحادثة، وھو یقابل عقد    
.یعطي فیھ أحد العاقدین لآلخر ماًال دون مقابل   

: : عقد التأمین عقد جدیدعقد التأمین عقد جدید: : الثاني الثاني 
 اإلسالمي، إن عقد التأمین عقد جدید، لم یرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقھ    
أحكامھ في ولھذا یقوم على االجتھاد في استنباط األحكام الناظمة لھ، وقد نظمت  

، فأصبح من العقود المسماة في القانون،    بھالقانون المدني، والقوانین الخاصة   
.  عند التعاقد بھا، یلتزم بھولھ أحكام خاصة  

::عقد التأمین عقد احتمالي أو غررعقد التأمین عقد احتمالي أو غرر: : الثالث  الثالث  
 فیھ كل من  إن عقد التأمین من عقود الغرر أو العقود االحتمالیة التي ال یستطیع   

المال، المتعاقدین أو أحدھما  في وقت العقد معرفة قدر ما یعطى او یؤخذ من    
أو غیر   فال یتحدد قدر تضحیتھ إال في المستقبل تبعًا ألمر غیر محقق الحصول      
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: : عقد التأمین عقد ملزمعقد التأمین عقد ملزم: : الرابع الرابع 
لتزام إنما ھو بالنسبة إن عقد التأمین من العقود الملزمة للمتعاقدین وقت إبرامھ، وھذا اال
 مبلغ التأمین إذا تحقق للمؤمَّن لھ، فھو یلتزم دفع األقساط في مقابل التزام المؤمِّن بدفع

 بإرادتھ المنفردة، الخطر المؤمَّن منھ، وال یملك أحد المتعاقدین فسخ العقد، أو إنھاءه
.إال برضى العاقد اآلخر، أو إذا وجد سببًا قانونیًا یجیز ذلك

: : عقد التأمین عقد إذعان عقد التأمین عقد إذعان : : الخامس الخامس 
 مضطرًا أن یقبل إن عقد التأمین من عقود اإلذعان، بمعنى أن یكون فیھ أحد المتعاقدین

واعتبار أن اإلذعان إنما . الشروط التي وضعھا الطرف اآلخر دون مناقشة وال تعدیل
 بمركز مالي قوي، ھو بالنظر إلى المؤمِّن، ألنھ الجانب األقوى، فشركات التأمین تتمتع

.اوفي إمكانھا أن تقرر على جمھورھا من الشروط ما تراه محققًا لمصالحھ

::عقد التأمین عقد رضائي عقد التأمین عقد رضائي : : السادس السادس 
 حاجة إلى   إن عقد التأمین عقد رضائي، ینعقد بمجرد اقتران اإلیجاب بالقبول دون    

،  إجراء شكلي، ألن الفقھ والقانون لم یشترطا أن یتم التأمین بشكل خاص 
ل في كالتسجیل في دائرة معینة، أو تصدیقھ لدى جھة رسمیة، كما ھو في الحا    

.عقد الزواج ونحوه  
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::عقد التأمین عقد زمنيعقد التأمین عقد زمني: : السابعالسابع      
لك ألن التأمین یكون     إن عقد التأمین عقد زمني أو ممتد، ألن الزمن عنصر جوھري فیھ، ذ

تفق علیھا، غالبًا ضد حادث یحتمل الوقوع في المستقبل، والتأمین یمتد إلى فترة زمنیة م
تي یشملھا التأمین، ما تكون سنة، فإذا ما وقع الحادث المؤمَّن ضده، خالل ھذه السنة وال

 المدة، فال تلتزم تقوم الشركة المؤمنة بالتعویض عن الضرر، وإن وقع الحادث بعد انتھاء
.الشركة بشيء، ألن التأمین ینتھي بانتھاء مدتھ

::عقد التأمین عقد تجاريعقد التأمین عقد تجاري: : الثامنالثامن        
مة إنما تقوم بقصد      إن عقد التأمین من العقود التجاریة، ومعروف أن الشركات المساھ

ھمة، وھي في الربح المادي، وشركات التأمین شأنھا في ذلك شأن باقي الشركات المسا
والسماسرة، وكل سبیل تحقیق ھذا الھدف تحمِّل القسط أعباء مختلفة، كمصاریف اإلدارة 
لحاصل إلیھا عن ما یتعلَّق بسیر أمور الشركة، ویضمن لھا تحقیق أكبر قسط من الربح ا
حاصل عن طریق طریق جمھورھا باستثمار أموالھم المتجمعة لدیھا بمختلف الطرق، ثم ال

. بین األقساط المحصلة والتعویضات المدفوعة عند وقوع الحادثالفروقات
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::أنواع التأمین التجاريأنواع التأمین التجاري. . 55
نعرضھا بإیجاز : یتنوع التأمین التجاري باعتبار موضوعھ إلى عدة أنواع

:فیما یلي
: التأمین البحري : أوًال

وھو الذي یتعلق بالتأمین من أخطار النقل بطریق البحر، سواء كان 
 تأمینًا على البضائع، أو على السفن، ویلحق بالتأمین البحري التأمین

.من أخطار النقل عن طریق األنھار والترع والقنوات
: التأمین البري: ثانیاً 

 التأمین من األخطار التي ال تتصل بالنقل البحري وما ألحق بھویقصد 
، ویتفق التأمین الجوي مع التأمین البري في كثیر من أحكامھ، بھ

: والتأمین البري ینقسم بدوره إلى قسمین
.التأمین على األشخاص :أحدھما
.التأمین من األضرار :ثانیھما
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: : التأمین على األشخاصالتأمین على األشخاص: : القسم األولالقسم األول
 التأمین من األخطار التي تھدد الشخص في حیاتھ أو في سالمة بھویقصد 

جسمھ أو صحتھ أو قدرتھ على العمل، والتأمین على األشخاص 
:نوعان

: التأمین على الحیاة : الفرع األول
 للمستفید وھو عقد یتعھد بمقتضاه المؤمِّن بأن یدفع للمؤمَّن لھ أو لورثتھ أو
أي المبین بالعقد مبلغًا معینًا أو مرتبًا، وذلك عند حدوث الوفاة، أو 

 .حدث آخر متفق علیھ، وذلك لقاء قیام المؤمَّن لھ بدفع مبلغ من المال
) : الحوادث(التأمین من اإلصابات : الفرع الثاني 

لمؤمَّن وھو عقد بمقتضاه یدفع المؤمِّن مبلغًا من المال عند وقوع اإلصابة ا
منھا، كأن یموت في حادث مفاجئ أو یصاب في جسمھ إصابة تعجزه 

مین عن العمل عجزًا دائمًا أو مؤقتًا، ویلحق بالتأمین من اإلصابات التأ
من المرض، وفیھ یؤمن الشخص نفسھ من العجز عن العمل الذي 
یترتب على المرض، وتدخل في ذلك نفقات العالج مقابل أن یدفع 

. المؤمَّن لھ قسطًا شھریًا من المال 
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::التأمین من األضرارالتأمین من األضرار: : القسم الثانيالقسم الثاني
وھو تأمین ال یتعلق بشخص المؤمَّن لھ، بل بما لھ، فیؤمن نفسھ من 

األضرار التي تصیبھ في مالھ، ویتقاضى من شركة التأمین تعویضًا 
عن ھذا الضرر، في حدود المبلغ المتفق علیھ في عقد التأمین، فھذا 

التأمین لھ صفة تعویضیة، ولیس للمؤمَّن لھ أن یحصل على تعویض 
من المؤمِّن إال إذا لحقھ ضرر في مالھ، ویكون ما یحصل علیھ دائمًا 

:في حدود قیمة الضرر الذي أصابھ، ولھذا النوع فرعان 
: التأمین على األشیاء: الفرع األول

 التأمین من األضرار التي تلحق بشيء معین، كتأمین بھویقصد 
المنزل من الحریق، والمزروعات من التلف، والمواشي من الموت، 

.والتأمین من السرقة والتبدید، وتأمین الدین
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:التأمین من المسئولیة:    الفرع الثاني
وفیھ یؤمن الشخص نفسھ من الضرر الذي یصیبھ في مالھ في حالة 

تحقق مسئولیتھ قبل المضرور، ورجوع ھذا المضرور علیھ، فشركة 
التأمین ال تعوض المضرور نفسھ، بل یعوضھ المؤمَّن لھ، ثم یرجع 

.على شركة التأمین بمقدار ھذا التعویض
:  والمسئولیات التي یؤمن اإلنسان منھا نفسھ كثیرة منھا

فقد یؤمن نفسھ من مسئولیتھ عن حوادث سیارتھ أو من مسئولیتھ عن 
الحریق أو من مسئولیتھ المھنیة، أو من مسئولیتھ عن حوادث النقل، 
ومن بین ھذه المسئولیات ما یكون التأمین منھ إجباریًا كالتأمین من 

حوادث العمل والتأمین من حوادث السیارات، ومنھا ما یكون 
.اختیاریًا، وھو الغالب
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عقد التأمین التجاري في نظر الفقھاء عقد التأمین التجاري في نظر الفقھاء 
المعاصرین المعاصرین 

إن عقد التأمین من العقود الحادثة التي لم تكن موجودة في عصر      
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وال في عصر الخلفاء الراشدین، وال في   
عصور المذاھب الفقھیة، وربما یعود سبب ذلك إلى أن اإلسالم یضمن 
 كل ما یحقق التكافل االجتماعي من خالل نظام الزكاة، ونظام النفقات،

وبیت المال، إضافة إلى رعایة حقوق األخوة اإلسالمیة، ومن ھنا لم 
 یكن الفرد المسلم بحاجة إلى نظام التأمین، حتى التأمین على الحیاة،

من ترك ماًال فلورثتھ : " یقولصلى اهللا علیھ وسلم    وذلك ألن الرسول الكریم 
".أو ترك كًال فإلینا 
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وإنما نشأت عقود التأمین خالل القرون األخیرة، لذلك كان أول فقیھ    
تحدث عنھا ھو الفقیھ الحنفي العالمة محمد أمین الشھیر بابن عابدین 

رد المحتار على الدر : في حاشیتھ) م1836-ھـ1252المتوفى (
 من عدم جواز أخذ مال الكافر الحربي بعقد       قررناه وبما ": المختار، حیث قال

ل عنھ  فاسد، وجوازه في دار الحرب برضاه ولو بربا، یظھر جواب ما كثر السؤا   
ربي یدفعون   في زماننا، وھو أنھ جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبًا من ح  

یسمى ذلك لھ أجرتھ، ویدفعون أیضًا ماًال معلومًا لرجل حربي مقیم في بالده، و
، على أنھ مھما ھلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو        سوكرةالمال 

عنھ نھب أو غیره، فذلك الرجل ضامن لھ بمقابلة ما یأخذه منھم، ولھ وكیل       
 مال مستأمن في دارنا یقیم في بالد السواحل اإلسالمیة بإذن السلطان یقبض 

، وإذا ھلك من مالھم في البحر شيء یؤدي ذلك المستأمن  للتجار بدلھ   السوكرة
”..تمامًا 
والذي یظھر لي أنھ ال یحل للتاجر أخذ بدل الھالك من مالھ، ألن ھذا          : "    ثم قال

".… التزام ما لم یلزم 
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 باطل، لكنھ  وخالصة ما یدل علیھ كالم ابن عابدین أن عقد التأمین بصورتھ الحالیة     
من الكافر  إذا وقع في دیار غیر اإلسالم فإنھ یجوز للمسلم أن یأخذ بدل الھالك    

أي أبي الحربي إذا رضي بناًء على رضاه، ولیس على كون العقد صحیحًا، وھذا ر     
حنیفة ومحمد في أموال الحربي في دار الحرب  

، واختلفوا  وبعد فتوى العالمة ابن عابدین تناول الفقھاء المعاصرون ھذه المسألة         
: فیھا بین محرم ومجیز ومتوسط على ثالثة آراء   

 إلى عدم جواز  - وھم األكثر عددًا -ذھب فریق من الفقھاء المعاصرین   : الرأي األول    
عقد التأمین التجاري    

وذھب فریق آخر من الفقھاء المعاصرین إلى جواز عقد التأمین     : الرأي الثاني 
.التجاري  

وذھب فریق ثالث من الفقھاء  المعاصرین إلى التوسط بین الرأیین     : الرأي الثالث    
.السابقین، حیث یحرم بعض أنواع عقود التأمین، ویجیز بعضھا     
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: منشأ الخالف بین الفقھاء المعاصرین في التأمین التجاري     
یرجع الخالف بین الفقھاء المعاصرین في ھذه المسألة إلى األمور 

: التالیة 
 دلیل خاص، ولھذا یقوم على  االجتھاد بھالتأمین عقد جدید، لم یرد . أ      

.بالرأي، واالجتھاد بالرأي من أھم أسباب اختالف الفقھاء 
اختالف الفقھاء المعاصرین في وصف التأمین وتكییفھ، فمن وصف .  ب    

التأمین بأنھ ضرب من ضروب التعاون على الخیر، أفتى بجوازه، ومن  
. وصفھ بأنھ ضرب من ضروب  القمار والربا والغرر، أفتى بحرمتھ
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: األدلــة       
:استدل الفریق األول على عدم جواز التأمین التجاري بما یلي    

: عقد التأمین  یشتمل على غرر مفسد للعقد . 1       
،  المعاوضات إن عقود التأمین الحالیة نوع من بیع الغرر الفاحش الذي یفسد عقود            

مر كلھ  كًال من المؤمَّن لھ، وشركة التأمین یتعاقدان على أمور قد یمر الع  حیث أن
إلى شركة التأمین وال یقع ھذا األمر الذي تعاقدا علیھ، علمًا أن المؤمَّن لھ قد دفع     

ذا  الغرر  أمواًال كثیرة مقسطة، ولم یستفد أیة فائدة، فھل یوجد غرر أفظع من ھ      
.الذي ال ُتدرى عاقبتھ، وال تعرف نھایتھ؟ 

ما روي عن أبي ھریرة رضي :        وقد جاء تحریم عقد الغرر في أحادیث كثیرة، منھا    
نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع      : " اهللا عنھ قال 

".نھى عن بیع الغرر" وفي روایة عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  " الغرر
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: عقد التأمین یشتمل على الربا بنوعیھ. 2       
 فإن        إن عقد التأمین التجاري یشتمل على ربا الفضل، وربا النسیئة، 

 شركة التأمین إذا دفعت للمؤمَّن لھ أو الورثة أو للمستفید أكثر مما
دفعھ من النقود 

لھا، فھو ربا فضل، وإن كان مساویًا لما دفعھ بعد مدة، فیكون ربا 
نسیئة، وھذا الربا محرم بالنص واإلجماع ومفسد للعقد باتفاق 

.الفقھاء 
بنوك        باإلضافة إلى أن شركات التأمین تقوم باستثمار أموالھا في ال

.، وھذا قطعًا حرام بنصوص الشریعة الغراء الربویة
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:عقد التأمین یشتمل على المیسر. 3          
ِإنََّما اْلَخْمُر {:        إن اإلسالم حرم المیسر والمقامرة والمراھنة في قولھ تعالى  

، }َطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ     َواْلَمْیِسُر َواألنَصاُب َواألْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْی
 بالمیسر ھي المعاوضات   وعلة فساد عقود  المعاوضات  والمیسر مفسد لعقود 

  والمتراھنین ال یستطیع المتقامریناالحتمال والغرر والجھالة، حیث أن كل من    
أن یحدد ھل سیحصل لھ العوض أو ال یحصل  ألن تحصیل العوض یتوقف على    

. كسب اللعب وھو احتمالي
ف إن كان        وھذه العلة متحققة في عقد التأمین التجاري فالمستأمن ال یعر    

  سیحصل على العوض أم ال ألن حصولھ علیھ متوقف على حدوث الخطر كما في    
.القمار متوقف على كسب اللعب 
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:عقد التأمین یشتمل على تحٍد للقدر اإللھي . 4      
إن عقد التأمین على الحیاة فیھ تحد كبیر للقدر       

 في التأمین على الحیاة، فمن سیمااإللھي، ال 
عقیدة المسلم أن األعمار بید اهللا، فمن یتعھد 

لغیره أن یعیش كذا من العمر، وإال كان ضامنًا 
لورثتھ مبلغًا من المال، وكذا الذي یعتمد  على ھذا 

القول ویتعاقد على أساسھ، طمعًا في التعویض، 
.كالھما خارج عن مقتضى ھذه العقیدة
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:واستدل الفریق الثاني على جواز التأمین التجاري بما یلي       
: قیاس عقد التأمین على عقد المواالة. 1

ھو أن یتفق شخص ممن أسلم من غیر العرب مجھول  :عقد المواالة     
النسب مع عربي معروف النسب على أن یلتزم العربي بالدیة إذا جنى، 
 ویلتزم غیر العربي بأن یكون العربي وارثھ إذا لم یكن لھ وارث سواه،

".والء المواالة "وھذه الرابطة سمیت عند الحنفیة  
طرفا العقد وعوضاه، فالمؤمِّن وعقد التأمین یشبھ عقد المواالة من حیث       

تشبھ مولى المواالة، و المؤمَّن لھ یشبھ المعقول عنھ، و ) الشركة(
 المؤمِّن، وھو مبلغ التأمین الذي یدفعھ عند تحقق بھالعوض الذي یلتزم 

الخطر یشبھ الدیة التي یدفعھا مولى المواالة، في مقابل العوض الذي 
 المعقول عنھ، وھو التركة، یشبھ أقساط التأمین التي یدفعھا بھیلتزم 

.المؤمَّن لھ
عقد        وبھذا یشبھ عقد التأمین عقد المواالة و ھو صورة حیة من صور 

131.التأمین من المسئولیة 
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لھ   المؤمن  المؤمن   عقد التأمین   

أقساط  تعویض

عنھ  المعقول  الموالة     مولى الموالة     عقد

تركتھ تورثدیة  یدفع



: العواقلقیاس عقد التأمین على نظام . 2      
ھو إذا جنى شخص جنایة قتل غیر عمد، بحیث یكون موجبھا       :العواقلنظام        

 یحصل بینھ األصلي الدیة ال القصاص، فإن ھذه الدیة توزع على أفراد عاقلتھ الذي  
 عادة، وھم الرجال البالغون من أھلھ وعشیرتھ، وكل   التناصروبینھم 
 بھم، ویعتبر واحدًا منھم، فتقسط الدیة علیھم في ثالث سنین،  یتناصرمن كان 

:وتھدف الحكمة فیھ إلى غایتین بحیث یتحمل أفراد العاقلة الدیة،    
. تخفیف أثر المصیبة عن الجاني المخطئ:       األولى
 قد   صیانة دماء ضحایا القتل الخطأ عن أن تذھب ھدرًا، ألن الجاني المخطئ :       الثانیة

. یكون فقیرًا ال یستطیع  التأدیة، فتضیع الدیة
تخفیف أثر المصیبة عن المصاب عن   ووجھ الشبھ بین عقد التأمین ونظام العاقلة           

المقتول    طریق توزیع العبء  المالي على جمیع المشاكل، مما یحول دون ذھاب دم  
المؤمَّن ضده   ھدرًا، والتأمین كذلك، ألن التعویض المالي المقرر عند وقوع الحادث    

بـة بعد یوزع على مجموع المؤمنین لھم، وھذا ھو التعاون على ترمیم أثر المصی 
.حده وقوعھا، بدل أن تقع  على رأس فرد واحد، وقد ال یستطیع أن یتحملھا و     

133



        
:قیاس عقد التأمین على ضمان خطر الطریق.  3      

اسلك ھذا الطریق فإنھ آمن، وإن أصابك : ھو أن یقول شخص آلخر :        خطر الطریق 
.فیھ شيء فأنا ضامن، فسلكھ فأخذ مالھ، حیث یضمن القائل   

ام الضمان، وعقد التأمین على األموال من األخطار یشبھ ھذه المسألة من حیث التز 
، فیأخذ التأمین حكم    ضمان خطر   التزمھ فالشركة التزمت الضمان كما أن القائل   

.الطریق، وھو الجواز  
:قیاس عقد التأمین على قاعدة االلتزامات والوعد الملزم عند المالكیة     . 4       

ھو أن الشخص إذا وعد غیره وعدًا بقرض، أو بتحمل خسارة، أو       :        الوعد الملزم
ملزمًا، إعارة، أو نحو ذلك، مما لیس بواجب علیھ في األصل، فھل یصبح بالوعد    

ویقضي علیھ بموجبھ إن لم یف لھ، أو ال یكون ملزمًا ؟
ُیقضى بالوعد مطلقًا،     : من جملتھا :       اختلف فقھاء المالكیة في ذلك على أربعة آراء 

لخسارة  أي أنھا ملزمة لھ، وكذلك التأمین، ألن المؤمِّن وعد والتزم بتحمل ا    
. والتعویض عنھا، عند وقوع الحادث المؤمَّن ضده    
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:قیاس عقد التأمین على نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة    . 5      
ھو نظام مالي عام في عصرنا یقوم على     : نظام التعاقد والمعاش لموظفي الدولة      

ئیل أساس أن یقتطع من المرتب الشھري للموظف في أعمال الدولة جزء نسبي ض    
اتبًا شھریًا یبلغ    محدود، حتى إذا بلغ الشیخوخة القانونیة، وُأحیل إلى التقاعد، أخذ ر   

وذلك بحسب    أضعافًا مضاعفة من المبلغ الضئیل الذي كان یقتطع من راتبھ شھریًا،    
ھما طالت مدة عملھ في الوظیفة، ویستمر المرتب التقاعدي الجدید ما دام حیًا م  

 من زوجة وأوالد وغیرھم بشرائط معینة بعد یعولھا حیاتھ، وینتقل إلى أسرتھ التي  
وفاتھ، فما الفرق بین ھذا النظام وبین عقد التأمین على الحیاة ؟     

 دفعھ، وكم یبلغ بھیدفع الشخص قسطًا ضئیًال دوریًا ال یدري كم یستمر      ففي كلیھما        
القسط مجموعھ عند التقاعد، وفي كلیھما یأخذ الشخص أو أسرتھ في مقابل ھذا        

التأمین على الحیاة،   الدوري الضئیل مبلغًا كبیرًا دوریًا أیضًا في التقاعد، وفوریًا في        
عد إلى أن وقد یتجاوز كثیرًا مجموع أقساط التأمین، وال یدري كم یبلغ في التقا    

. ین على الحیاة ینطفئ االستحقاق وانتقاالتھ، بینما ھو محدد معلوم المقدار في التأم  
ون على جوازه أعظم            فالغرر والجھالة في نظام التقاعد الذي اتفق الفقھاء المعاصر        

.منھا في التأمین على الحیاة  
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واستدل الفریق الثالث من العلماء المعاصرین القائل بالتفریق                 
بین التأمین على األموال، كالسیارات وغیرھا، والتأمین على              

فأجازوا التأمین على األموال دون التأمین على الحیاة،           الحیاة، 
  بھاوقد استدلوا لجواز التأمین على األموال باألدلة التي استدل          

أصحاب الفریق الثاني، واستدلوا لتحریم التأمین على الحیاة            
. بأدلة القائلین بعدم الجواز، وأنھ ال حاجة للتأمین على الحیاة        
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: المناقشة والترجیح     *  
: مناقشة أدلة القائلین بعدم جواز التأمین التجاري : أوًال   

ألن  .غیر صحیح  إنَّ القول بأن عقد التأمین یشتمل على غرر مفسد للعقد   . 1    
ھ    الحقیقیة في عقد التأمین تكون بین األقساط التي یدفعھا المؤمَّن ل    المعاوضة

ض عن الضرر عند  للمؤمِّن، مقابل األمان الذي یحصل علیھ من التزام المؤمِّن بالتعوی 
ون عقد التأمین، وقوع الحادث وعدمھ بالنسبة للمؤمَّن لھ، سواء بعد إبرام العقد، ویك  

   محقق النتائج فور انعقاده مقابل ذلك عقد الحراسة، فاألجرة تدفع في       معاوضةعقد 
ھري الذي    مقابل الحصول على األمان، وھذا األمان ال غرر فیھ، وكذلك القسط الش   

.یدفعھ المؤمَّن لھ للحصول على ھذا األمان  
ألن مفھوم الربا . القول بأن عقد التأمین یشتمل على الربا بنوعیھ شبھة واضحة . 2     

ایة من في اإلسالم أبعد ما یكون عن موضوع التأمین الذي ال ھدف لھ سوى الوق  
.خطر الكوارث واألضرار، مما یجعلھ غیر ذي صلة بمفھوم الربا أصالً   
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ألن المیسر یعقد على . القول بأن عقد التأمین یشتمل على المیسر غیر صحیح . 3       

 أوقاتھ، ویقتل فعالیتھ ونشاطھ، وأبرز   بھالمصادفات والحظوظ، وقد یضیع المتلھي      
ضرار واألخطار المفارقات بین التأمین والمیسر أن األخیر لیس فیھ أیة صلة بترمیم أ  
 بطریق التعاون  الطارئة على النشاط االقتصادي المنتج في میدان الحیاة اإلنسانیة، ال     

وال یعطي على تفتیت تلك األضرار وتشتیتھا، وال بطریق تحمل فردي غیر تعاوني،     
.  عقد التأمینأحدًا من المتراھنین  أي أمان أو طمأنینة، كما ھو األثر المباشر في

على الحیاة   القول بأن التأمین یشتمل على تحٍد للقدر اإللھي، وخاصة في التأمین     . 4       
وھم ألن التأمین لیس ضمانًا لعدم وقوع الحادث الخطر المؤمَّن منھ كي یت     . غیر صحیح

  یعتقدھادرة، وال أنھ تحد لألقدار، ألن ھذا فوق قدرة اإلنسان، وال یرى لنفسھ ھذه الق  
ار إذا تحققت  في غیره من البشر إال مجنون، وإنما التأمین ضمان لترمیم آثار األخط 

یكون عاجزًا   ووقعت، وھو تحویل لھذه األضرار عن ساحة الفرد المؤمَّن لھ الذي قد    
نتھي إلى عن احتمالھا إلى ساحة جماعیة تخفُّ فیھا وطأتھا على الجماعة، حتى ت       

. أحد منھمبھادرجة ضئیلة جدًا بحیث ال یحس  
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: مناقشة أدلة القائلین بجواز التأمین التجاري    
وقیاس مع الفارق، ومن  .غیر صحیح قیاس عقد التأمین على عقد المواالة  . 1     

میسر، بخالف الفروق بینھما أن عقد التأمین ھدفھ الربح المادي المشوب بالغرر وال 
ون كأحد   عقد المواالة الذي یجعل غیر العربي في أسرة عربیة ینتمي إلیھا، ویك  

، وتناصره ویناصرھا، وجمیع ھذه     بھاأفرادھا، ویحمل اسمھا ولقبھا وینادي     
قد المواالة  المعاني غیر موجودة في عقد التأمین التجاري، ھذا باإلضافة إلى أن ع    

. محل خالف بین الفقھاء 
ألن نظام العاقلة یقوم على       .ال یصح قیاس عقد التأمین على نظام العاقلة   . 2    

ون دون  التعاون والتكافل االجتماعي التي تدعو إلى النصرة والتواصل، والتعا       
رحم التي أمر مقابل، ال على أساس التجارة والربح، والعاقلة أسرة یربطھا الدم وال     

.اهللا بوصلھا، وھذه المعاني غیر موجودة في شركة التأمین  
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ألنھ قیاس مع الفارق،  . قیاس عقد التأمین على خطر الطریق غیر صحیح     . 3     
 اإلحسان المحض، بخالف التأمین، فإنھ  بھوالفارق، الضمان نوع من التبرع یقصد  

. تجاریة یقصد منھا الكسب المادي  معاوضةعقد 
وقیاس مع الفارق، ألن  . قیاس عقد التأمین على الوعد الملزم غیر صحیح. 4     

ق، الوعد بقرض أو إعارة، أو تحمل خسارة تبرع محض یدخل في مكارم األخال    
 تجاریة باعثھا الربح المادي، فال یغتفر فیھ ما یغتفر في التبرعات   معاوضةوالتأمین 

.من الجھالة والغرر 
رج تحت   قیاس عقد التأمین على نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة الذي یند  . 5     

ألن نظام التقاعد ال یقوم على أساس التجارة وتحصیل         . التأمین التعاوني ال یصح 
. األرباح عكس التأمین التجاري 
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:القـول الراجـح         

بعد عرض آراء الفقهاء املعاصرين وأدلتهم   
ومناقشتهم يظهر يل رجحان ما ذهب إليه القائلون 
بعدم جواز عقد التأمني التجاري جبميع صوره   

.الشتماله على الغرر والربا وامليسر
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:  :     قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي بشأن التأمین التجاري          قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي بشأن التأمین التجاري       
 مكة  نظر المجمع الفقھي في مسألة التأمین التجاري في دورتھ المنعقدة في   -    

:ھـ وأفتى ما یلي4/4/1399-25/3المكرمة في الفترة 
تحریم التأمین بجمیع أنواعھ، سواء أكان على النفس، أم  قرر المجلس باألكثریة     

قة على قرار  البضائع التجاریة، أم غیر ذلك من األموال، كما قرر باإلجماع المواف  
 التجاري   مجلس ھیئة كبار العلماء من جواز التأمین التعاوني بدًال من التأمین 

.المحرم والمنوه عنھ آنفًا، وعھد بصیاغة القرار إلى لجنة خاصة    
 وقد اتخذت اللجنة المكلفة بصیاغة القرار والمشكلة من أصحاب الفضیلة   

عبد اهللا الشیخ عبد العزیز بن باز والشیخ محمد محمود الصواف والشیخ محمد بن  
:السبیل القرار التالي 

باإلجماع، بعد الدراسة الوافیة وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع  الفقھي     " 
ھ، سواء عدا  فضیلة الشیخ مصطفى الزرقاء تحریم التأمین التجاري بجمیع أنواع     

"… كان على النفس أو البضائع التجاریة أو غیر ذلك   
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ي دورة  كما نظر مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ف-
-22 ربیع الثاني الھجري الموافق 16-10انعقاده الثاني بجدة في الفترة   

:م، بشأن التأمین وإعادة التأمین وقرر ما یلي   28/12/1985
 شركات التأمین  بھإن عقد التأمین التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل    . أ 

.التجاري عقد فیھ غرر كبیر مفسد للعقد، ولھذا فھو حرام شرعاً     
التعاوني  إن العقد البدیل الذي یحترم أصول التعامل اإلسالمي ھو عقد التأمین   . ب

مین القائم  القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة إلعادة التأ     
.على أساس التأمین التعاوني  

ذلك  دعوة الدول اإلسالمیة للعمل على إقامة مؤسسات التأمین التعاوني، وك . ت
ستغالل، مؤسسات تعاونیة إلعادة التأمین، حتى یتحرر االقتصاد اإلسالمي من اال  

.ومن مخالفة النظام الذي یرضاه اهللا لھذه األمة    
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البدیل اإلسالمي لشركات التأمین التجاریة
لو طھرنا عقود التأمین مما یخالف أحكام الشریعة ألصبح تأمینًا     

.إسالمیًا، ولن یتأتى ذلك إال عن طریق التعاون
والمدخل للتأمین التعاوني ھو تصورنا لجماعة یتعرضون لنوع من 
 المخاطر، كوَّنوا فیما بینھم نظامًا تعاونیًا ما، كجمعیة أو صندوق،
ودفعوا مبالغ نقدیة یؤدى من مجموعھا تعویض ألي فرد منھم یقع 
علیھ الخطر، فإن لم تف المبالغ التي دفعوھا سددوا الفرق المطلوب، 
وإن زاد منھا شيء بعد التعویضات أعید إلیھم أو جعل رصیدًا 
للمستقبل، وھذه الجماعة لم تھدف إلى تحقیق ربح، بل ھو تعاون 

. الكتاب الكریمبھعلى البر الذي أشار 
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لوصلنا إلى ولو وسَّعنا ھذا التصور المبسط، وأضفنا إلیھ تعدیًال طفیفًا، 
 یتعرضون لنوع –، فبدًال من جماعة صورة التأمین التعاوني اإلسالمي

 یقوم جماعات كتجار أو أھل حرف أو أفراد یتفقون جمیعًا -من المخاطر
 على دفع مقادیر من المال متساویة أو متفاوتة أقساطًا أو دفعة واحدة
واتفقوا على أن ما یدفعون من المال ھو تبرع أو ھبة، ومن مجموع ما 
تحصل یعان من یقع لھ حادث، أو یعان ورثتھ عند وفاتھ دفعة واحدة، 
 أو على ھیئة مرتب متكرر، وما یفیض بعد التعویضات ُیَرحَّل كاحتیاطي

وحتى یتسنى تحصیل المال وحفظھ والتعاقد مع األعضاء،  لفترة تالیة، 
، ویستخدمون "مجلس إدارة " وصرف التعویضات یشكلون فیما بینھم 

العاملین لوصلنا في النھایة إلى ھیئة تأمین تعاوني تؤدي نشاطًا  بعض 
.خالیًا من أي مفسد من مفسدات العقود  
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؛ ألن كل عضو یتبادل مع "بالتأمین التبادلي" وقد یسمى ھذا النوع      
اآلخر معونتھ، فكل منھم مؤمن ومؤمن لھ، سواء اشتركوا في اإلدارة 

.أم  ال
ویجوز لھیئة التأمین التعاوني ھذه أن تستثمر فائض أموالھا في  

.مشروعات تتمشى مع أحكام الشریعة فتدر علیھا عائدًا إضافیًا
وھل یمكن قیام شركة مساھمة أو محدودة المسئولیة یكون نشاطھا 

التأمین وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة ؟ 
المحور الذي تدور حولھ شركة التأمین التعاوني اإلسالمي ھو وجود 

. التأمین لتحقیق متطلباتھمراغبيالكیان الذي یجمع  
وعلیھ یمكن تأسیس شركة مساھمة أو محدودة المسئولیة، ویفضل أن 
یكون البنك اإلسالمي من مؤسسیھا، یكون غرضھا مزاولة أعمال 

.التأمین التعاوني وإعادة التأمین  
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وللشركة أن تستثمر فائض رأس مالھا وأموالھا في المشروعات  
التجاریة أو الصناعیة أو الزراعیة بأي طریق مشروع كالمضاربة  

. مثًال
:      ویسیر نشاط الشركة في خطین متوازیین ھما

القیام بأعمال التأمین اعتمادًا على أقساط التأمین المحصلة،   . 1       
.ومنھا تدفع التعویضات

.استثمار فائض األموال في أوجھ االستثمار الجائزة شرعاً . 2        
      ولما كان فائض األموال قد ینسحب إلى زیادة األقساط المحصلة عن
 التعویضات المدفوعة واحتیاطي العملیات الساریة فإن األرباح الناشئة
عن االستثمار یجب أن تعود إلى المساھمین وإلى المؤمِّنین كل بقدر 

.مساھمة أموالھ في االستثمار
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 بین ما یتعلق  - أي غیر مقررة   –ونظرًا ألن مصروفات اإلدارة تكون مشتركة 
ات   بالمساھمین وما یتعلق بالمؤمنین، سواء في النشاط االستثماري أو خدم  

:التأمین فیتعین النص في القانون النظامي للشركة على ما یلي   
.ناألساس الذي یتبع في توزیع االستثمار بین فریقي المساھمین والمؤمنی . 1
سنة قواعد تقسیم المصروفات المشتركة أو تركھا لمجلس اإلدارة في ختام ال   . 2

.المالیة
ھم، كیفیة التصرف في صافي الفائض الذي یخص المؤمنین إما بتوزیع جزء علی    . 3

ذلك على   وعمل احتیاطي خاص بھم بالباقي، أو تحویلھ كلھ إلى ذلك االحتیاطي، و    
 .ھدى ما تقرره الجمعیة العمومیة ووفق نسب أقساط التأمین التي دفعوھا   

نھم   كیفیة التصرف في صافي الفائض الذي یخص المساھمین على أن التوزیع بی  . 4
لس   على حسب عدد األسھم التي یتملكھا كل مساھم من رأس المال وقد طرح مج 

ھـ البدیل 4/4/1397ھیئة كبار العلماء في الریاض في جلستھ المنعقدة في    
:الشرعي، والذي وافق علیھ المجمع الفقھي حیث جاء في قراره ما یلي      

 العلماء قرر مجلس المجمع الفقھي باإلجماع الموافقة على قرار مجلس ھیئة كبار       
ھـ من جواز التأمین 4/4/1397وتاریخ ) 51(في المملكة العربیة السعودیة رقم  

148:التعاوني بدًال من التأمین التجاري المحرم؛ لألدلة التالیة   



 أصالًة التعاوُن على تفتیت   بھا إن التأمین التعاوني من عقود التبرع التي یقصد  . 1
ریق  األخطار، واالشتراك في تحمل المسئولیة عند نزول الكوارث، وذلك عن ط  

إسھام أشخاص بمبالغ نقدیة تخصص لتعویض من یصیبھ الضرر، فجماعة   
ما یقصدون التأمین التعاوني ال یستھدفون تجارة وال ربحًا من أموال غیرھم، وإن   

.توزیع األخطار بینھم والتعاون على تحمل الضرر   
ربا الفضل وربا النسیئة، فلیست عقود المساھمین  : خلو التأمین من الربا بنوعیھ . 2

.ربویة، وال یستغلون ما جمع من األقساط في معامالت ربویة
ھم من إنھ ال یضر جھل المساھمین في التأمین التعاوني  لتحدید ما یعود علی  . 3

ن النفع؛ ألنھم متبرعون، فال مخاطرة وال غرر وال مقامرة بخالف التأمی  
. مالیة تجاریة معاوضةالتجاري، فإنھ عقد   

لتحقیق   قیام جماعة من المساھمین أو من یمثلھم باستثمار ما جمع من األقساط . 4
 أو مقابل  الغرض الذي من أجلھ أنشئ ھذا التعاون، سواء كان القیام بذلك تبرعاً  

.أجر معین

الرئیسیة
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فصل التأمین

الرئیسیة
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املبحث األول
بيع املراحبة لآلمر بالشراء

إن من أنواع البیوع في الفقھ اإلسالمي ما یعرف باسم بیع               
األمانة، وھو البیع الذي یحدد فیھ البائع الثمن بمثل رأس المال أو                   

. أزید منھ أو أنقص    


            وھي بیع السلعة بمثل الثمن األول وزیادة ربح
معین، فإذا اشترى البائع السلعة بألف دینار مثًال، واتفق معھ                   

. المشتري أن یربحھ فیھا مائة، فھذا بیع مرابحة         
              ،وھي بیع السلعة برأس المال بال زیادة وال نقصان 

. وإن قبل البائع بیع السلعة بال ربح وال خسارة، فھي تولیة             
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   المبیعھو كبیع التولیة، إال أنھ بیع بعض 
.ببعض الثمن

    وھي بیع السلعة بخسارة معلومة، فإن قبل
، فإن ھذا ھو بھالبائع بیعھا بأقل من الثمن الذي اشتریت 

.الحطیطةبیع الوضیعة أو 
    وھذا القسم یلحق بیع األمانة عند المالكیة

والحنابلة، وھو ما یسمى بیع المسترسل أو المستأمن،   
وفیھ یكشف العاقد أنھ ال درایة لھ فیما ھو مقدم علیھ من 
التعاون، ویركن إلى ذمة المتعاقد اآلخر، یطلب منھ أن 

.یعاملھ كما یعامل سواه من الناس 
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     مصدر من الربح، وھو الزیادة أو النماء
. في التجارة

     فإن للفقھاء عدة تعریفات لھا تؤدي
في النھایة إلى معنى واحد، نختار منھا على سبیل 

:المثال التعریف التالي
".بیع بمثل الثمن األول مع زیادة ربح"

153




المرابحة بیع من البیوع المشروعة، ولكنھا تتمیز بخاصیة األمانة؛  

.وھي مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع  
 

جاءت النصوص في كتاب اهللا بأحكام عامة تدل على مشروعیة     
:البیع، والمرابحة بیع من البیوع، ومن ھذه النصوص

. }َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع   {:  قال اهللا تعالى  -1
.}َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكم {:   قال اهللا تعالى  -2
.}ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ {:   قال اهللا تعالى  -3

. وكما أسلفنا أن بیع المرابحة بیع بالتراضي بین العاقدین  
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اهللا عنھ   أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لما أراد الھجرة، ابتاع أبو بكر رضي    -1

 بغیر   لك ھو  : ولِّني أحدھما، فقال    : "  ، فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم     بعیرین
". أما بغیر ثمن فال : شيء، فقال علیھ الصالة والسالم   

الذھب   : "  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   قال :   روي عن عبادة بن الصامت قال      -2
ر، والملح    بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعیر بالشعیر، والتمر بالتم     

یعوا كیف شئتم    بالملح، مثًال بمثل، سواء بسواء، یدًا بید، فإذا اختلفت األصناف فب   
".إذا كان یدًا بید  

". إنما البیع عن تراٍض :  "  وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -3
لم ُسئل  وما روي عن رفاعة بن رافع رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وس   -4

". عمل الرجل بیده، وكل بیع مبرور   : " أي الكسب أطیب؟ قال  
 مشروعیة   من خالل عموم األحادیث النبویة الدالة على مشروعیة البیع نستدل على  

. المرابحة؛ باعتبارھا نوعًا من البیوع   
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تعامل المسلمون بالمرابحة في سائر العصور دون نكیر،          

. فكان ذلك إجماعًا على جوازھا     

أجمع جمھور الفقھاء على أن البیع             :  یقول ابن رشد  
مساومة ومرابحة، وأن المرابحة ھي أن یذكر          :  صنفان 

 السلعة ویشترط      بھالبائع للمشتري الثمن الذي اشترى        
. علیھ ربحًا ما  للدینار أو الدرھم      
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توافرت في ھذا العقد شرائط الجواز الشرعیة، والحاجة ماسة إلى   
ھذا النوع من التصرف، ألنھ یستفید منھ الخبیر بالحوائج واألشیاء،  

. بالبیع مع الربح، وغیر الخبیر الذي ال یحسن التجارة 
المرابحة جائزة لتوافر شروط الجواز، ولتعامل  : "المرغینانيیقول 

الناس من غیر إنكار، ولمساس الحاجة، ألن الغبي الذي ال یھتدي  
في التجارة یحتاج إلى أن یعتمد على فعل الذكي المھتدي، وتطیب 

... ".نفسھ بمثل ما اشترى وبزیادة ربح
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.1 ویشترط فیھما أن یتصال في : وھي اإلیجاب والقبول
مجلس العقد، وأن یتوافقا لفظًا ومعنى مع عدم التعلیق وعدم   

.التأقیت 
2 . ،  ویشترط فیھما إطالق التصرف  : وھما البائع والمشتري

.وعدم اإلكراه بغیر حق
3 .   ویشترط فیھ أن یكون طاھرًا  : ھو الثمن والمثمن

 شرعًا مملوكًا للعاقد، أي لھ والیة وعلیھ، ومقدورًا على   بھمنتفعًا 
.تسلیمھ، ومعلومًا للعاقدین  
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.1         یشترط أن یكون الثمن األول معلومًا للمشتري الثاني، وھذا
ھا تعتمد الشرط یشمل جمیع أخوات المرابحة من التولیة واإلشراك والوضیعة، ألن  
ول فالبیع   كلھا على أساس  الثمن األول، أي رأس المال، فإذا لم یعلم الثمن األ          

مجلس، بطل    فاسد إلى أن یعلم في المجلس، فلو لم یعلم حتى افترق العاقدان عن ال     
. العقد لتقرر الفساد   

2 .   یشترط أن یكون الربح معلومًا، ألنھ جزٌء من ثمن البیع، سواء كان
.ھذا الربح قدرًا معینًا أو نسبة من الثمن  

3 .     كاألوراق النقدیة بأنواعھا من دینار أو دوالر
.  المتقاربة والعددیات أو ریال، والمكیالت، والموزونات    
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             فإن كان
ن كذلك، كأن اشترى مكیًال أو موزونًا بجنسھ لم یجز لھ بیعھ مرابحة، أل  

جوز الزیادة ھنا تكون ربًا ال ربحًا، وكذلك ال یجوز بیعھ وضیعة، ولكن ی 
 أو بعضھ، فال المبیعبیعھ تولیة أو إشراكًا، إذ إنھما بمثل الثمن في كل    

.یتحقق الربا
 أما عند اختالف الجنس فتجوز الزیادة، وال بأس بالمرابحة، كأن اشترى 

.دینارًا بعشرة دراھم، فباعھ بربح درھم أو ثوب بعینھ، جاز
   فإن كان فاسدًا لم یجز بیع المرابحة، ألن

.ما بني على فاسد فھو فاسد
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مانة، ألن ونشیر ھنا إلى نقطة ذكرھا الفقھاء، وھي أن بیع المرابحة من بیوع األ  
معتبرة التي البائع مستأمن في اإلخبار عن الثمن األول للسلعة، وعن المصروفات ال  

 عن بنكولھأو تضاف إلى ذلك الثمن، فإن ظھر بعد ذلك بإقرار البائع أو ببینة علیھ     
الیمین، فإما أن تظھر الخیانة في صفة الثمن، أو في قدره،    

، كما لو اشترى سلعة نسیئة، ولم یخبر المشتري بذلك  فإن ظھرت في صفة الثمن  
، وإن شاء رده لثبوت خیانتھ، وكذلك إذا لم یخبر أن    المبیعفلھ الخیار، إن شاء أخذ  

.  كان بدل صلح، فللمشتري الثاني الخیار   المبیعالشيء 
، كأن للمشتري أیضًا الخیار إن شاء أخذه بجمیع   أما إذا ظھرت الخیانة في قدر الثمن  
.وھذا عند الحنفیة . الثمن، وإن شاء رده لفوات الرضا  

یانة، وما یقابلھ  وذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنھ یحط من الثمن مقدار الخ   
 المالكیة من الربح، ولیس للبائع خیار مطلقًا، وھل للمشتري الخیار، قوالن عند     

. والحنابلة، وال خیار لھ عند الشافعیة  
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ھذه المرابحة غیر المصرفیة ھي التي كانت سائدة في        
عصور الفقھاء القدامى وھي جائزة باتفاقھم، كما أنھم         

صنفوھا ضمن بیوع األمانات، أما المرابحة المصرفیة أو            
  بھاالمرابحة لآلمر بالشراء فھي صورة استجدت وعملت        

. المصارف اإلسالمیة  
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وغیر   السلعة في المرابحة القدیمة تكون موجودة حاضرة لدى البائع مرابحة،        . 1
. موجودة وال حاضرة لدیھ في المرابحة لآلمر بالشراء    

مر بالشراء   المرابحة القدیمة تنعقد مرة واحدة في مجلس العقد، أما المرابحة لآل   . 2
. مرحلة المواعدة، ومرحلة المعاقدة      : ففیھا مرحلتان   

 بالشراء   الثمن في المرابحة القدیمة معلوم في المجلس، أما في المرابحة لآلمر     . 3
ثمنھا   : ھا أي  فیكون الثمن مجھوًال؛ إذ لم یشتر المصرف السلعة بعد، ولم یعرف كلفت    

.  األول، مع العلم أن الوعد في المرابحة لآلمر بالشراء قد أصبح ملزماً    
 ریب، سواء  في المرابحة القدیمة یكون البائع مرابحة قد اشترى السلعة لنفسھ بال    . 4

، وقد یمضي وقت بین شرائھا وإعادة بیعھا، أما في       بھا، أو لالتجار  بھالالنتفاع  
العمیل،   المرابحة لآلمر بالشراء فال یشتري المصرف السلعة إال بناء على طلب      

، بل لیعید بیعھا بمجرد حصولھ     بھاووعده بشراء السلعة، فھو یشتریھا ال لكي ینتفع    
. علیھا 

مر بالشراء    المرابحة القدیمة قد تكون مرابحة حالَّة أو مؤجلة، أما المرابحة لآل     . 5
. ثمن مؤجل فالغالب أنھا مؤجلة، فالمصرف یشتري السلعة بثمن نقدي لیعید بیعھا ب        
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قدي لقاء جھده    المرابحة القدیمة إذا كانت حالَّة َفِرْبُح البائِع فیھا كلھ ربح ن     . 6
یھا كلھ ربح     ووقتھ ومخاطرتھ، أما المرابحة المصرفیة المؤجلة َفِرْبُح المصرِف ف     

یضًا   ناشئ عن التأجیل، أي ربح في مقابل األجل، ولو أراد المصرف الحصول أ          
 التعامل    على ربح نقدي الرتفعت كلفة التمویل، وھذا یؤدي إلى إحجام الزبون عن     

.معھ
من   المرابحة القدیمة فیھا خالف بین الفقھاء حول ما یجب أن یدخل في الث   . 7

شراء  األول أو ال یدخل، من مصاریف وأجور وسواھا، أما المرابحة لآلمر بال    
 سھل؛ إذ كل التكالیف تدخل في الثمن األول، وما یقال بعدم        ھھنافاألمر فیھا  

.إدخالھ في الثمن؛ كمصاریف التأمین مثًال، یمكن إدخالھ في الربح     
ضافة من في المرابحة القدیمة قد یكون البائع مرابحة أدخل على السلعة قیمة م   . 8

ر بالشراء  إصالح أو تصنیع أو مداواة أو خیاطة أو صباغة، أما في المرابحة لآلم  
د بیعھا   فالمصرف ال ُیدخل على السلعة أي إضافة، فھو تاجر یشتري السلعة لیعی       

. فورًا كما ھي
ون حیوانًا   في المرابحة القدیمة قد تكون السلعة قابلة للزیادة والنماء، كأن تك          . 9

یتحمل   یسمن ویكبر ویلد، أو شجرًا یثمر، أما  المرابحة لآلمر بالشراء فال       
. المصرف مثل ھذه المسؤولیات في التكاثر والعلف والنماء      
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مرابحة لآلمر بالشراءمرابحة قدیمة
 السلعة غیر موجودة لدي البائع      • السلعة حاضرة وموجودة لدى البائع         •

مواعدة و معاقدة      :  فیھا مرحلتین   • تنعقد مرة واحدة في مجلس العقد       •

 الثمن مجھول اذ لم یشتري المصرف السلعة بعد ولم یعرف كلفتھا أي لم        • الثمن معلوم في المجلس      •

 الشراء لنفسھ لالنتفاع أو االتجار وقد یمضي وقت        •
.  بیعھا واعادة  بین شرائھا 

الشراء بناء على طلب العمیل ووعده بشراء السلعة فھو یشتریھا ال لین •

 الغالب أنھا مؤجلة فالمصرف یشتري السلعة بثمن نقدي لیعید بیعھا بث         •.  حالة أو مؤجلة      •

 ربح ناشئ عن التأجیل أي ربح مقابل األجل     •. الربح في الحالة ربح نقدي مقابل الوقت والجھد           •

 یوجد اختالف بین الفقھاء في المصاریف ھل تدخل        •
.   في الثمن األول أم ال    

. كل التكالیف تدخل في الثمن األول أو الربح       •

 من حیث التغیرات علي السلعة تدخل  فیھا قیمة        •
. مضافة  مثال إصالح أو خیاطة     

فھو یشتریھا لیعید بیعھا كما ھي    ال یوجد تغیرات علي السلعة   •

 قد تكون السلعة قابلة للزیادة والنماء مثل حیوان              •
.یسمن ویكبر ویلد  أو شجر یثمر 

 ال یتحمل المصرف مثل ھذه المسؤولیات التكاثر والعلف والنماء            •



166




إن ھذا النوع من المرابحة ھو المھم في ھذه الدراسة، كأسلوب من       

تي أسالیب التمویل في المصارف اإلسالمیة، فضًال عن أنھ أكثر العقود ال    
  البنوك بھ ھذه المصارف، باعتبارھا بدیًال شرعیًا عما تقوم بھاتتعامل 
.الربویة


ة أن یتقدم شخص إلى المصرف اإلسالمي طالبًا منھ شراء السلعة  المطلوب  

بالوصف  الذي یحدده  الراغب، وعلى أساس الوعد منھ بشراء السلعة          
قسطًا الالزمة لھ فعًال مرابحة بالنسبة التي یتفقان علیھا، ویدفع الثمن م 

.حسب إمكانیاتھ التي یساعده علیھا دخلھ 
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: عملیة المرابحة لآلمر بالشراء النقدیة أو المحلیة ألجل           
لمصرف بمجرد استالمھا منھ، وتتم     وھي عملیة المرابحة التي یقوم اآلمر فیھا بسداد كامل قیمة السلعة ل            

:ھذه العملیة وفق الخطوات الخمسة التالیة           
   أو البضاعة أو األثاث أو  یتقدم اآلمر بطلب كتابي إلى المصرف اإلسالمي یبین فیھ نوع السلعة

. تفصیًال األراضي أو العقار وغیرھا التي یرغب في شرائھا مبینًا جمیع أوصافھا  
    التحقق من   یقوم المصرف بدراسة الطلب دراسة دقیقة لكافة جوانب العملیة، وتشمل 

ة اإلسالمیة، وحساب التكالیف التقدیریة  صحة البیانات المقدمة من اآلمر، وعدم مخالفة العملیة ألحكام الشریع
.للعملیة، والضمانات التي یمكن للمصرف الحصول علیھا من كفالة وغیرھا

     شراء، وفیھ  في حالة توصیة دراسة العملیة بالتنفیذ یوقع اآلمر على عقد وعد بال
، ویلتزم الطرفان بموجب .… المطلوبة منھ یتحدد مكان التسلیم وزمانھ، وبیان احتساب تكلفة العملیة، والضمانات

.النكوثھذا العقد الوفاء بوعده وتحمل تبعة 
    مندوبھ السلعة مقابل  یشرع المصرف في إجراءات شراء السلعة من المورد، ویتسلم المصرف أو

الحصول منھ على فاتورة بیع نھائیة لصالح المصرف
       بعد تسلم المصرف للسلعة یتم عقد البیع بین المصرف واآلمر على أن 

 .یفي األخیر بوعده، ویقوم بشراء السلعة ودفع ثمنھا مرابحة من المصرف  

168





اختلف العلماء المعاصرون في الحكم على ھذه المعاملة،  فمنھم من      
یقول بجوازھا، ومنھم من یقول بتحریمھا، وكل من الفریقین دعم قولھ 

:بأدلة حسب وجھة نظره، وذلك على النحو التالي   

 القائلون بجواز بیع المرابحة لآلمر بالشراء مع كون الوعد ملزمًا   :أوًال
یوسف :  جمھور العلماء المعاصرین، منھم بھللمتعاقدین، قال 

، وسامي حمود، والصدیق محمد األمین الضریر، وعلي  القرضاوي
.، وعبد الستار أبو غدة، وغیرھم السالوس 
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ح الداللة یمنعھ أن األصل في المعامالت والعقود اإلذن واإلباحة؛ إال إذا جاء نص صحی  
. ویحرمھ، فیوقف عنده  

ف الذین نقل      حیث یجب أن یكون الدلیل المحرم نصًا ال شبھة فیھ كما ھو اتجاه السل       
.عنھم ابن تیمیة أنھم كانوا ال یطلقون الحرام إال على ما علم جزماً     

أكره ھذا األمر، أو ال أراه، أو ال یعجبني،  : ومن ثم كان كثیر من أئمة السلف یقولون 
.ونحوه، وال یصرحون بالتحریم إال فیما ال احتمال فیھ     

 َوَھَذا   َوال َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكْم اْلَكِذَب َھَذا َحالٌل {: قولھ تعالى  یقرأونوكیف ال وھم 
.}ْفَتُروَن َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب َلا ُیْفِلُحونَ       َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب، ِإنَّ الَِّذیَن یَ    

  آاللَّھُ ْلُتْم ِمْنُھ َحَراًما َوَحالًال ُقْل   ُقْل َأَرَأْیُتْم َما َأْنَزَل اللَُّھ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجعَ   {: وقولھ سبحانھ 
.}َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّھ َتْفَتُروَن    

،   كلمة كبیرة وخطیرة، ألن معناھا أن اهللا یعاقب على ھذا الفعل بالنار    " حرام"إن كلمة 
 یقبل الشك، وإال  وھذا ال یجرؤ علیھ مسلم یخشى اهللا تعالى، إال أن یكون معھ مستند ال

170. كان قوًال على اهللا بغیر علم  




فاآلیة الكریمة تدل داللة واضحة على حل جمیع أنواع             }َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا       {: قال تعالى  

، أو عینًا بثمن  ) السلم(، أو ثمنًا بعین )الصرف(، أم ثمنًا بثمن )المقایضة (البیع، سواء كان عینًا بعین 
 بطریق المساومة، أو      ، وسواء كان حاًال أم مؤجًال، نافذًا أو موقوفًا،  وسواء كان بیعاً         )البیع المطلق (

. المزایدة أم األمانة   
:  وبیع األمانة یشمل ثالثة أنواع

) . ھي البیع بزیادة على الثمن األول    (المرابحة ) 1(
) . ھي البیع بالثمن األول  (التولیـة ) 2(
) .ھي البیع بأنقص من الثمن األول  (الوضیعة) 3(

ن البیوع إال ما حرمھ اهللا ورسولھ         فھذه كلھا وغیرھا حالل؛ ألنھا من البیع الذي أحلھ اهللا، وال یحرم م            
بنص صریح محكم ال شبھة فیھ 

فأصل البیوع كلھا مباح إذا        :"}َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع      {:  وقـال اإلمـام الشافعي تفریعًا على قول اهللا تعالى         
فیما تبایعا، إال ما نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ     ) أي التصرف(  األمر الجائزي  المتبایعین كانت برضا 
نھ، یدخل في    وما كان في معنى ما نھى عنھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم محرم بإذ           .  وسلم عنھا 

". في كتاب اهللا تعالى  المعنى المنھي عنھ، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البیع             
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ساس تحریم الربا      الحنیف لم یمنع من البیوع والمعامالت إال ما اشتمل على ظلم، وھو أ              الشرعإن 

لناس، وھو أساس تحریم    واالحتكار والغش ونحوھا، أو خیف منھ أن یؤدي إلى نزاع وعداوة بین ا             
. المیسر والغرر 

.عدماً  فالمنع معلل ومفھوم، وإذا فھمت العلة فإن الحكم یدور معھا وجودًا و                    
. علل والمصالح والمقاصد        وھذا ما قرره الشاطبي في أن األصل في المعامالت ھو االلتفات إلى ال               

 من یجیز التسعیر مع ما ورد فیھ من الترھیب،      – في عصر التابعین    –ومن َثمَّ رأینا من الفقھاء    
. التفاتًا إلى العلة والمقصد      

ة إلى نزاع، مراعاة لعلة          ورأیناھم یجیزون من البیوع والمعامالت ما فیھ غرر یسیر ال یفضي عاد      
.النص الناھي عن بیع الغرر، والتفاتًا إلى حكمتھ وقصده        

، وقلة    بھ لحاجة الناس إلیھ، وجریان العمل       – مع أنھ بیع معدوم  – االستصناع ومثل ذلك إجازتھم عقد     
. النزاع فیھ
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افرت النصوص      إن من مقاصد التشریع اإلسالمي التیسیر ورفع الحرج عن الناس، وقد تض           

 {: وقولھ تعالى  ، }ُیِریُد اللَُّھ ِبُكْم اْلُیْسَر، َوال ُیِریُد ِبُكْم اْلُعْسَر    {: الشرعیة على ذلك، فمنھا قولھ تعالى        
}یًفا  ُیِریُد اللَُّھ َأْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم، َوُخِلَق اإلنَساُن َضعِ     

، }َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج        {: وقولھ تعالى   
 وأبي موسى األشعري رضي اهللا عنھما حین بعثھما إلى         لمعاذ  وقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم     

إنما بعثتم میسرین :  " ، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم      "یسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا: " الیمن
".ولم تبعثوا معسرین  

إن جمھور الناس في عصرنا أحوج ما یكونون إلى التیسیر            : " القرضاوي یقول الدكتور یوسف  
 من بھقین، وما ابتلوا  والرفق، رعایة لظروفھم، وما غلب على أكثرھم من رقة الدین، وضعف الی              

لھذا كان أھل الفقھ والدعوة ییسرون علیھم في       .. كثرة المغریات باإلثم، والمعوقات عن الخیر       
 فھذا حسن؛ إذا      باألحوط   مسائل الفروع، على حین ال یتساھلون في قضایا األصول، ومن كان یعمل            

مة، أو یكتب للجماھیر كافة،        كان ذلك لنفسھ وألولي العزم من المؤمنین، أما من كان یفتي الناس عا           
.فینبغي أن یكون شعاره التیسیر ال التعسیر، والتبشیر ال التنفیر 
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   وبأنھ عقد باطل 
:  المعاصرین منھمإذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدین، وقد قال بھذا الرأي بعض العلماء           

. محمد سلیمان األشقر، وبكر أبو زید، ورفیق المصري وغیرھم    
:وقد استدل ھذا الفریق من أھل العلم على رأیھ بأدلة؛ أھمھا

 
 اإلقراض    إن ھذه المعاملة لیست بیعًا وال شراًء، وإنما ھي من باب الحیلة على 

معناه أنھ : "  الكافي  بفائدة، وقد أشار إلى ھذه العلة المالكیة، كقول ابـن عبـد البّر في       
. تحیل في بیع دراھم بدراھم أكثر منھا، إلى أجل، بینھما سلعة محللة      

 أن یطلب رجل من آخر سلعة یبیعھا منھ بنسیئة، وھو یعلم أنھا لیست          :مثال ذلك 
. اشترھا من مالكھا ھذا بعشرة، وھي عليَّ باثني َعَشر إلى أجل كذا    : عنده، ویقول لھ  

". …فھذا ال یجوز 
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س   إن الفقھاء الذین تحدثوا عن ھذه المعاملة لم یقولوا بحلھا، بل العك    

فقد أفتوا بحرمتھا، مع العلم أن بعض المعاصرین زعم أن المرابحة  
المصرفیة عملیة مستحدثة، إما لعدم اطالعھ على أقوال الفقھاء في    
ھذا الباب، وإما ألنھ أراد الذھاب فیھا إلى مذھب آخر ال یوافق فیھ   
مذاھبھم، فقد نص علیھا فقھاء من مذاھب مختلفة كالحنفیة والمالكیة   

.وكل من نص علیھا حرمھا.. والشافعیة والحنابلة  
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إن ھذه المعاملة تدخل ضمن بیوع العینة المنھي عنھا، والتي                   

وقد نھى النبي صلى اهللا      .   للوصول إلى الربا    التحیُّل  یقصد منھا   
 بالعینة وأخذتم أذناب       تبایعتم  إذا  :"علیھ وسلم عـن ذلك فقال    

البقر، ورضیتم بالزرع، وتركتم الجھاد، سلط اهللا علیكم ذًال ال                
". ینزعھ حتى ترجعوا إلى دینكم    

ووجھ الداللة أن بیع العینة أحد أسباب الذلة والھزیمة فھي            
  .حرام إذن، وتركھا أحد أسباب العزة والكرامة      
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ذھب بعض العلماء إلى القول بأن ھذه المعاملة تدخل تحت النھي عن       
بیعتین في بیعة، أو صفقتین في صفقة، في حالة اإللزام بالوعد في  
المرابحة المصرفیة، أما في حالة عدم اإللزام بالوعد فإنھا ال تدخل  

. تحت ھذا النھي
من باع بیعتین في بیعة : " وقد ورد عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم

"  ، وروي عنھ صلى اهللا علیھ وسلم بلفظ  "فلھ أوكسھما أو الربا 
، وروى ابن " نھى النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن بیعتین في بیعة  

نھى النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن : " مسعود رضي اهللا عنھ
".صفقتین في صفقة 
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 و إن ھذه المعاملة تدخل في بیع ما ال یملك، أو بیع ما لیس عند البائع   

ھو ما یسمى أیضًا بیع المعدوم، و ھو بیع منھي عنھ في أحادیث  
صحیحة للنبي، و المصرف اإلسالمي یبیع لآلمر ما ال یملكھ من السلع   

.التي یطلب منھ شراءھا من الداخل، أو استیرادھا من الخارج   


، إن ھذه المعاملة مبنیة على القول بوجوب الوفاء بالوعد قضاء و دیانة   

 قضاء، و نحن لم نجد أحدًا من      بھأو أنـھ ملزم دیانـة، و یجوز اإللزام  
حث، العلماء السابقین أفتى بھذا القول، بعد التمحیص و بعد النقب في الب    

 شبرمةو نسب بعض المعاصرین ھـذا االدعاء إلى المالكیة و إلى ابن     
.القاضي منھم، و ال تصح ھذه النسبـة  
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الذي أراه راجحًا ما ذھب إلیھ القائلون بجواز بیع المرابحة لآلمر     
بالشراء التي تسیر المصارف اإلسالمیة المعاصرة علیھا؛ باعتبارھا        

.الربویة البنوك التجاریة بھبدیًال شرعیًا عما تقوم 
س   و ھذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لقوة أدلة ھذا الفریق من أن حاجة النا      

 إلى التیسیر و رفع الحرج، و أن المعامالت مبنیة على مراعاة العلل و   
المصالح، وعموم النصوص الدالة على حل البیع، وألن األصل في   

. المعامالت اإلباحة
 القائلون بتحریم بیع المرابحة لآلمر بالشراء من أن    بھأما ما استدل  •  

ھذه المعاملة حیلة ألكل الربا فغیر صحیح؛ ألن المصرف اإلسالمي 
. یشتري حقیقة، ویبیع لغیره، كما یفعل أي تاجر
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 فلیس من   وما قیل من أنھا معاملة لم یقل بحلھا أحد من فقھاء األمة األقدمین،      • 
حلھا    الضروري في المعامالت العصریة أن نجد من فقھائنا السابقین من قال ب         
بعض   صراحة، ولكن ھناك من قال بحل ھذه المعاملة في الجملة، وإن خالف في         

وإذا   : "ال النتائـج أو التفاصیل، وذلك ھو اإلمام الشافعي في كتابھ األم حیث ق      
اشتِر ھذه وأربحك فیھا كذا، فاشتراھا الرجل،         : أرى الرجُل الرجَل السلعة، فقال      

ًا، وإن   فالشراء جائز، والذي قال أربحك فیھا بالخیار، إن شاء أحدث فیھا بیع              
".…شاء تركھ 

لھ تعالى    وما قیل من أنھا من بیوع العینة المحرمة ال یعتبر تخصیصًا لعموم قو      •  
؛ ألن جعل المرابحة من بیوع العینة اجتھاد من        )َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا     (

آنیة قطعیة،    قائلھ، اعتمد على سد ذریعة الفساد، وھذا االجتھاد ظني، واآلیة القر   
. والظني ال یخصص القطعي كما أن االجتھاد ال یعد من مخصصات العام    

لنظر، وقد     وما قیل حول اإللزام بالوعد، فالمسألة خالفیة، وتعددت فیھا وجھات ا       •
.أخذ المجیزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد، ولھ أدلتھ المعتمدة          
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وما قیل من أنھا بیعتان في بیعة فغیر مسلم؛ ألن األحادیث التي •
تنھى عن بیعتین في بیعة ال تدل على المنع، والمصارف 
اإلسالمیة التي تتعامل بھذه المعاملة غیر داخلة في المعنى    

 النھي عن انعقاد عقد على  بھاالمقصود من األحادیث؛ ألن المراد 
ثمنین مختلفین ألجلین دون أن یحدد واحدًا منھما، وھذا یؤدي إلى  
المنازعة والجھالة، أما إذا انعقد العقد على أحد السعرین فیجوز           

اشتریت، : بعتك نقدًا بكذا، ونسیئة بكذا، فیقول   : البیع، كأن یقول 
.  ولم یحدد

وما قیل من أنھا من بیع ما ال یملك فیھ نظر؛ ألن المصارف    •
اإلسالمیة التي تتعامل بھذه المعاملة ال تقع في النھي الوارد عن   
: بیع ما لیس عند اإلنسان؛ ألنھا غالبًا تعتمد على نموذجین

.أحدھما للمواعدة، واآلخر للمرابحة   
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 مارس  –ھـ 1403 سنةجاء في مؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني المنعقد بالكویت جمادى اآلخرة           

:م1983
، وحیازتھا،    المشتراة ك السلعة    یقرر المؤتمر أن المواعدة على بیع المرابحة لآلمر بالشراء، بعد تمل         

 جائز شرعًا، طالما كانت تقع        ثم بیعھا لمن أمر بشرائھا بالربح المذكور في الموعد السابق، ھو أمر         
.یستوجب الرد بعیب خفي  على المصرف اإلسالمي مسئولیة الھالك قبل التسلیم، وتبعة الرد فیما        

  األحفظ  ألخذ باإللزام ھو     وأما بالنسبة للوعد وكونھ ملزمًا لآلمر أو المصرف أو كلیھما؛ فإن ا               
م   المعامالت، وفیھ مراعاة لمصلحة المصرف والعمیل، وإن األخذ باإللزا                  واسقرارلمصلحة التعامل      

ل باإللزام، حسب ما تراه ھیئة     أمر مقبول شرعًا، وكل مصرف مخیَّر في األخذ بما یراه في مسألة القو         
.الرقابة الشرعیة لدیھ   

على حالة  كون القبول إلحدى          ولیس ھذا التعامل من البیعتین في بیعة المنھي عنھ؛ ألن النھي وارد        
بیعتین جاز، أو النھي وارد على حالة        البیعتین مبھمًا أو معلقًا أو مجھوًال؛ فإْن عیَّن المشتري إحدى ال         

.بعتك منزلي على أن تبیعني فرسك : اشتراط بیعة أخرى؛ كأن یقول 
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أن ال یبیع البنك البضاعة إّال إذا قبضھا، ودخلت في ضمانھ، قبل أن      . 1

. یبیعھا للزبون  
  أن ال یكون الثمن في بیع المرابحة قابًال للزیادة في حالة العجز عن       . 2

. السداد
  أن ال یكون بیع المرابحة ذریعة للربا؛ بأن یقصد المشتري الحصول على        . 3

المال، ویتخذ السلعة وسیلة لذلك، حیث یقوم ببیعھا فوال تسلمھا      
.  للحصول على السیولة    
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اإلسالمیة وغیرھا من     تؤكد الفتاوى والتوصیات الصادرة عن ھیئات الرقابة الشرعیة للمصارف               
 ال یطبقون الخطوات       فتاوى العلماء المعاصرین على أن بعض الموظفین في المصارف اإلسالمیة            

والشروط واألحكام الشرعیة       العملیة الصحیحة لبیع المرابحة لآلمر بالشراء، وال یراعون الضوابط             
ام  كل من لھ والیة الرقابة       كما ینبغي، وھؤالء یتحملون المسئولیة أمام اهللا تعالى أوًال، ثم أم      

.   والتفتیش والتأدیب في المصارف اإلسالمیة    
ة الفعلیة من التنفیذیین    ونشیر ھنا إلى بعض المخالفات الشرعیة التي یمكن أن تحدث في الممارس             

: في بعض المصارف اإلسالمیة  
سابھ، واالكتفاء بتقدیم  دفع ثمن البضاعة للمتعامل اآلمر بالشراء، سواء نقدًا أو إضافتھا لح           . 1

 إبرام عقد بیع بین المتعامل فاتورة صادرة عن المورد باسم المصرف بقیمة السلعة، دون أي               
 المصرف ثم تسلیمھا    المصرف والمورد، ودون أن یقوم مندوب من المصرف باستالم السلعة باسم            

.  بعد ذلك للمتعامل اآلمر بالشراء     
 بالشراء، وذلك قبل        توقیع عقد بیع المرابحة مع اآلمر بالشراء في نفس لحظة توقیعھ للوعد           . 2

. ورود السلعة وتملك المصرف لھا       
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یھا وھي مشحونة،     تحلل المصرف تمامًا من كافة مخاطر عملیة المرابحة، فالسلعة مؤمن عل                . 3
یع العیوب التي    واآلمر بالشراء یتسلمھا لحظة الوصول، وقبل إبراء ذمة المصرف مـن جم            

مورد، وھو الذي        قد تكون بالسلعة، بناًء على أن اآلمـر بالشراء ھو صاحب عالقة مع ال        
من المحدد مسبقًا؛       حدده، والمصرف ال یتحمل تبعة عدم تنفیذ الوعد بورود البضاعة في الز            

آلمر بالشراء عن أیة    َبْلَھ امتناع المورد عن إرسالھا أصًال، وال یلتزم المصرف بتعویض ا      
اء،    نتیجة لذلك، وأخیرًا فإن اآلمر بالشراء ملتزم بالوفاء بوعده بالشر            بھأضرار قد تلحق  

 في وعده ھذا، وھكذا انحصر     نكوثھوالمصرف یعود علیـھ بما قد یلحقـھ من ضرر نتیجة        
لبضاعة وتملكھ لھا بما       دور المصرف في التمویل فقط، ولم یعد بائعًا حقیقیـًا یتحمل تبعـة ا           

" الخراج بالضمان، والغنم بالغرم        : " یدر حصولھ على الربح، طبقًا للقاعدة الشرعیة            
أي على أساس نصیب   " النمر  "  حساب التعویض عن التأخیر في سداد األقساط بطریقة         . 4

لى أساس تقدیر  العائد المستحق عن المبلغ في المدة المتأخر فیھا عن السداد، ولیس ع                   
 كان بسبب المطل      الضرر الذي لحق بالمصرف مقابل ھذا التأخیر، والقطع بأن ھذا التأخیر              

یكون راجعًا    من المدین الموسر، دون البحث عن السبب الحقیقي لھذا المطل الذي قد             
. لظروف خارجة عن إرادة المدین أو بسبب إعساره        

الت التي تكون فیھا   تمویل بعض الخدمات بالمرابحة، مثل دفع قیمة الجمارك، وخاصة في الحا                . 5
ة لآلمر بالشراء على       تلك القیمة مرتفعة قد تقارب أو تزید عن ثمن السلعة ذاتھا، أو مرابح     

وكل ھذا ال یصح شرعًا، ألن المرابحة بیع للسلعة، ولیس        . …مصاریف التركیب للمعدات   
.بحال من األحوال تمویًال للخدمات        
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ك بالسداد الفوري للدائن      المرابحة على مدیونیة ناشئة عن مرابحة سابقة، وصورتھا أن یقوم البن  . 6
 بدًال من الدائن األول    بالمستحق لھ كثمن لسلعة، ثم بیعھا بالمرابحة، مع دخول المصرف كدائن        

 وواضح ھنا أنھ ال لذات المدة أو أطول مقابل ھامش ربح للمصرف یضاف على تلك المدیونیة،           
. ملیة محرمة مجال لبیع حقیقي للسلعة، وإنما ھي عملیة شراء دین بھامش ربح، وھي ع        

لحصول على المال،         عدم التدقیق في بعض المعامالت التي یقصد اآلمر بالشراء من ورائھا ا           . 7
. ویتخذ السلعة وسیلة لذلك؛ لیبیعھا إلى آ خر بثمن أقل       

ھا المعارف األساسیة عن       وأخیرًا نقترح العمل على إعداد الكوادر المصرفیة  اإلسالمیة وتعلیم      
 بجانب تدریبھا على اكتساب المھارات      بھا الجوانب الشرعیة والقانونیة للعقود المتعامل        

ي الفن المصرفي،      المصرفیة، مع تحدیث تلك البرامج وتطویرھا باستمرار لتواكب الجدید ف           
 المصارف اإلسالمیة،      فضًال عن حسن اختیار العناصر البشریة التي یتوفر فیھا الوعي برسالة     

 من المصارف   وانتقاء القیادات المصرفیة اإلسالمیة التي على مستوى الدور المأمول        
. اإلسالمیة
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اإلجارة املنتهية بالتمليك
 :تعريف اإلجارة. 1

   اسم لألجرة، وھي كراء األجیر، فیقال األجر جزاء العمل، واألجر
. واألجرة ما یعود من ثواب العمل دنیویًا أو أخرویاً 

 "عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة "أو" عقد على المنافع بعوض
" قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم  

العیـن، فالعقد علیھا بیع أو ھبـة،   " منفعـة " خرج بقولھم : محترزات قیـود التعریف 
  والجعالةالمضاربـة " معلومـة " المنفعة التافھـة، وبقولھم    " مقصودة : "وبقولھم 

إلخراج منفعة الُبْضع، والقید " قابلة للبذل واإلباحة  " على عمل مجھول، أما قید  
. والشركة واإلعارةبھاإلخراج ھبة المنافع والوصیة  " بعوض"األخیـر 
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 :مشروعية اإلجارة. 2


 
. }َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُھنَّ ُأُجوَرُھنَّ     {: قال تعالى  ) 1(
 َقاَلْت  {: وقولھ تعالى حاكیًا قول إحدى ابنتي صالح مدین علیھ السالم      ) 2(

َقاَل ِإنِّي ُأِریُد َأْن    * یُن اْسَتْأِجْرُه، ِإنَّ َخْیَر َمْن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألمِ     َیاَأَبِتِإْحَداُھَما 
َماِنَي ِحَجٍج، َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن  ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َھاَتْیِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني ثَ   
. }َشاَء اللَُّھ ِمْن الصَّاِلِحیَن  ِعْنِدَك، َوَما ُأِریُد َأْن َأُشقَّ َعَلْیَك، َسَتِجُدِني ِإْن 

ْھَلَھا، َفَأَبْوا َأْن َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َأَتَیا َأْھَل َقْرَیٍة اْسَتْطَعَما أَ     {:وقولھ تعالى  ) 3(
 َفَأَقاَمُھ، َقاَل َلْو ِشْئَت َلاتََّخْذَت َعَلْیِھ       ُیَضیُِّفوُھَما، َفَوَجَدا ِفیَھا ِجَداًرا ُیِریُد َأْن َینَقضَّ     

. }َأْجًرا 
 ، وھي ووجھ االستدالل من ھذه اآلیات القرآنیة ھو جواز اإلجارة ومشروعیتھا 

.سنة عند األنبیاء 
189




ثالثة أنا خصمھم :  اهللا تعالى  قال: "  أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال  -1

 ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنھ، ورجل استأجر      بيرجل أعطى : یوم القیامة 
".أجیرًا فاستوفى منھ ولم یعط أجره   

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم     : "  وما رواه ابن عباس رضي اهللا عنھما    -2
".  أجره  الحجام  وأعطى  احتجم

قدامى     ومع ھذا فلیس المقصود ھنا الحدیث عن عقد اإلجارة عند الفقھاء ال 
، وإنما المقصود ھو الكالم عن " اإلجارة التشغیلیة  " التي یطلق علیھا لقب   

، والتي تؤدي دورًا   " اإلجارة المنتھیة بالتملیك " اإلجارة الحدیثة، ویطلق علیھا   
رف تمویلیًا ھامًا، كما أنھا آخذة في التوسع واالنتشار، سواء في المصا  

.االسالمیة، أو على المستوى الفردي  
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:حقيقة اإلجارة املنتهية بالتمليك. 3
:  المقصود باإلجارة المنتھیة بالتملیك       

قیام المصرف اإلسالمي بتأجیر عین إلى شخص مدة معینة، وقد 
  تزید األقساط عن أجرة المثل، على أن یملكھ إیاھا بعد انتھاء المدة، 

فإذا أدى المستأجر األجر،    . ودفعھ لألقساط المحددة اآلجال بعقد جدید 
، أو "ھبة"انتقل األصل المالي إلى ملك المستأجر في بیع بالمجان    

.بثمن رمزي أو عند دفعھ القسط األخیر 

191



 أوجه االتفاق واالختالف بني اإلجارة  املنتهية بالتمليك وبيع -4
    :التقسيط 

تي  إن اإلجارة المنتھیة بالتملیك تشبھ بیع التقسیط من حیث المقصد الذا    * 
الن اإلجارة ،   للمتعاقدین والنتیجة ، فالعاقدان یتفقان على إخفاء بیع التقسیط وإع           

تفقان على     وتكون األجرة بمثابة القسط الذي یدفعھ الشخص في بیع التقسیط، كما ی       
لعین المؤجرة    أنھ إذا وفَّى المشتري بالثمن كامًال أصبحت اإلجارة بیعًا ،وصارت ا    

. ملكًا للمستأجر  
ین،   وتختلف عن بیع التقسیط من حیث تكوینھا، فھي تتكون من َعْقدین مستقل      * 

:  وھما
. عقد إجارة یتم ابتداء، وتأخذ كل أحكام اإلجارة في تلك الفترة          : األول
سعر عقد تملیك العین عند انتھاء المدة ، إما عن طریق الھبة، أو البیع ب       :  الثاني

. رمزي، حسب الوعد المقترن باإلجارة     
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أوجه االختالف بني اإلجارة املنتهية بالتمليك واإلجارة * 
" :التشغيلية " العادية 

تختلف اإلجارة المنتھیة بالتملیك عن اإلجارة التشغیلیة من حیث   
ئن  اقتناء المصرف للعین المؤجرة؛ فإنھ یقتنیھا بعد أن یتقدم أحد الزبا    

بطلب استئجار عین ما بقصد تملكھا في النھایة، فیشتریھا المصرف،  
ویقدمھا للزبون، وتحسب  األجرة اإلجمالیة على أساس تكلفة السلعة   
باإلضافة إلى الربح، ثم تقسط تلك األجرة اإلجمالیة على فترات یتفق  
علیھا الطرفان، في حین أن العین في اإلجارة التشغیلیة قد تكون في   

.ملك المصرف، وتحت یده قبل طلب الزبون إبرام عقد اإلجارة  
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:اخلطوات العملية لإلجارة املنتهية بالتمليك. 5
  أن یبدي الزبون رغبة في إجارة منتھیة بالتملیك لعین غیر موجودة لدى          

.المصرف اإلسالمي؛ كسیارة أجرة مثًال  
. ئعیقوم المصرف بدراسة المعاملة، فإذا وافق قام بشراء السیارة من البا      

لمھا حسب    المصرف یوكل الزبون باستالم السیارة، ویطلب منھ إشعاره بأنھ قد است      
. المواصفات المحددة في العقد    

السیارة لھ    المصرف یؤجر السیارة للزبون بأجرة محددة لمدة معینة، ویعده بتملیك          
عر   إذا تم سداد جمیع أقساط األجرة عن طریق الھبة، أو عن طریق البیع بس      

. رمزي 
رف للزبون     عند انتھاء مدة اإلجارة والوفاء بسداد األقساط المحددة یتنازل المص          

. عن السیارة بعقد ھبة أو بیع بسعر رمزي  
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:التكييف الفقهي لإلجارة املنتهية بالتمليك. 6


. بیع بالتقسیط ال تنتقل فیھ الملكیة إال بعد الوفاء باألقساط              .   أ 
اإلجارة مع وعد ملزم بالتملیك للعین المؤجرة للمستأجر              . ب

. بھبة أو بیع    
اجتماع عدة عقود في ھذه المعاملة كاإلجارة والبیع والوعد          . ت
.عقد إجارة في المدة المحددة . ث
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:احلكم الشرعي يف اإلجارة املنتهية بالتمليك. 7
الخوض   إن ھذه المعاملة تجمع بین عدة عناصر، ولبیان الحكم الشرعي البد من      

أحیل    في كل عنصر من العناصر السابقة، ولكن سنكتفي ببیان العنصر األول، و      
.اإلخوة القراء إلى الكتب التي تتحدث عن اإلجارة المنتھیة بالتملیك        

 إال بعد الوفاء بسداد   المبیعوحكم العنصر األول، وھو اشتراط عدم نقل ملكیة   
، قد اختلف الفقھاء فیھ لوجود شرط غیر مالئم للعقد؛ ألن         اإلیجاریة جمیع األقساط 

ق علیھ أكثر   األصل في البیع أن یكون باتًا، فتعلیق البیع على ھذا الشرط ال یواف    
الة بالمال، وھو     العلماء؛ ألنھ مناٍف لتمام الملكیة التي یبني علیھا البیع، وفیھ جھ   

: یتخرج على الخالف في الشروط، فتكون فیھ أقوال        
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 إال بعد  المبیعذھب جمھور الفقھاء إلى عدم جواز اشتراط عدم نقل الملكیة في        
 إلى المبیعیة الوفاء بجمیع الثمن؛ ألنھ ینافي مقتضى العقد، فالبیع یقتضي نقل ملك      

. المشتري 


، إلى جواز ھذا   شبرمة وذھب بعض العلماء، ومنھم الحنابلة وابن أبي لیلى وابن     
ى اهللا علیھ  الشرط؛ ألن األصل في العقود والشروط اإلباحة؛ عمًال بقول الرسول صل      

" . المسلمون على شروطھم   : " وسلم 
من جواز اشتراط ھذا الشرط    والراجح ما ذھب إلیة أصحاب القول الثاني        

 للبائع حتى یستوفي     المبیع بمنزلة الرھن ھنا، فتنقص ملكیة المبیعفي العقد؛ ألن  
.جمیع الثمن، وھو شرط یحقق غرضًا مشروعًا للبیع، فال مانع منھ شرعاً      
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وبھذا یتبین أن ھذه المعاملة جائزة شرعًا، وقد أجازھا                 
الفقھاء في الندوة الفقھیة األولى لبیت التمویل الكویتي             

م، حیث اعتبرتھا إجارة     3/1987 /11-7المنعقدة في الكویت   
: مع مراعاة الضوابط التالیة      وھبة  

. ضبط مدة اإلجارة وتطبیق أحكامھا علیھا طیلة تلك المدة           •
. تحدید مقدار كل قسط من أقساط األجرة    •
نقل الملكیة إلى المستأجر في نھایة المدة بواسطة ھبتھا لھ             •

. والمستأجر )  المالك  ( تنفیذًا لوعد سابق بذلك بین البنك           
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     باآلخر بحیث ال یمتازان عن    المالین االختالط؛ أْي خلط أحد 

. بعضھما
   الثنین فأكثر على جھة الشیوع   شئ  ثبوت الحق في  .

" .عقد بین المتشاركین في رأس المال والربح     " أو 
َوِإنَّ َكِثیرًا ِمَن اْلُخَلَطاِء َلَیْبِغي    {: والشركة مشروعة في اإلسالم بدلیل قولھ تعالى    

.                                                               }اِلَحاِت َوَقِلیٌل َما ُھمْ     َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض ِإلَّا الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ   
اهللا   وجاء في الحدیث القدسي فیما یروى عن أبي ھریرة رفعھ إلى النبي صلى            

أنا ثالث الشریكین ما لم یخن   : " إن اهللا عز وجل یقول   : " علیھ وسلم قال  
".أحدھما صاحبھ، فإذا خانھ خرجت من بینھما      
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":املتناقصة"حقيقة املشاركة املنتهية بالتمليك 
:   حقیقة المشاركة المنتھیة بالتملیك ھي        

شركة یعطي المصرف فیھا الحق للشریك في الحلول محلھ          "
في الملكیة دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضیھ          

". الشروط المتفق علیھا     
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أوجه االتفاق واالختالف بني املشاركة املنتهية بالتمليك 
 :وبني الشركة الدائمة

من حیث إن المصرف تتفق الشركة المتناقصة مع الشركة الدائمة  
الذي یأخذ صفة الشریك یتمتع بكامل حقوق الشریك في الشركة الدائمة، 

. وعلیھ جمیع التزامات الشریك 
 في عنصر الدوام واالستمرار، وتختلف عن الشركة الدائمة  

فالمصرف في المشاركة المنتھیة بالتملیك ال یقصد االستمرار في 
الشركة، بل یعطي الحق للشریك اآلخر في الحلول محلھ في ملكیة 
المشروع، في حین أن المصرف في الشركة الدائمة یقصد االستمرار 

. في الشركة حتى نھایتھا وتصفیتھا
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: اخلطوات العملية للمشاركة املنتهية بالتمليك 
أن یتقدم الزبون بطلب للمصرف اإلسالمي المشاركة في مشروع استثماري    . 1

مشاركة منتھیة بالتملیك، ویرفق معھ دراسة جدوى اقتصادیة للمشروع،         
. والوثائق الالزمة؛ كسند ملكیة أرض مثًال وغیرھا    

.یقوم المصرف بدراسة المعاملة، والتحقق من المرفقات السابقة      . 2
:  إذا وافق المصرف على المشاركة تحدد األمور التالیة     . 3
.قیمة التمویل الذي یقدمھ المصرف ، وكیفیة الدفع وشروطھ       . أ

.  تحدید الضمانات المطلوبة من رھن عقار مثًال لصالح المصرف، وغیره         . ب
.كتابة العقد والتوقیع علیھ    . ت
. فتح حساب خاص بالشركة     . ث
. توزیع األرباح یكون بحسب االتفاق، والخسارة بقدر رأس المال       . ج
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أن یتفق المصرف مع الشریك على أن یكون حلول ھذا الشریك محلھ بعقد   1.
ع   مستقل بعد نھایة الشركة، وبحیث یكون لھما حریة كاملة في التصرف ببی      

. حصصھ لشریكھ أو لغیره
ق   أن یتفق المصرف مع الشریك على أن یقسم الربح ثالثة أقسام بنسبة متف 2.

 علیھا، حصة للمصرف كعائد تمویل، وحصة للشریك اآلخر كعائد لما دفعھ،    
. من عمل، وحصة ثالثة لسداد تمویل المصرف بھوما یقوم  

أن یتفق المصرف مع الشریك على تقسیم رأس المال إلى حصص أو أسھم،     3.
 لكل منھا قیمة معینة، ویحصل كل منھم على نصیبھ من األرباح، وللشریك     

شراء ما یستطیع من أسھم المصرف كل سنة؛ بحیث تتناقص أسھم المصرف        
وحصتھ في حین أن أسھم الشریك تزید إلى أن یمتلك جمیع أسھم المصرف   

.ملكیة كاملة 
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وقد طبقت ھذه المشاركة المنتھیة بالتملیك ألول مرة في مصر عندما     
شارك أحد فروع المعامالت اإلسالمیة في بنك تجاري شركة 
سیاحیة كبرى في شراء أسطول نقل بري سیاحي لنقل أفواج 
السیاحة بین القاھرة وأسوان، وكان ثمن السیارات وقتئذ ثالثة 
مالیین وثالثة أرباع الملیون جنیھ تسدد على خمس سنوات بواقع 

.ثالثة أرباع ملیون جنیھ كل سنة 



.من صافي الربح مقابل العمل واإلدارة %  115.
من صافي الربح، توزع في السنة األولى بنسبة أربعة % 285.

للمصرف، وواحد لشركة السیاحة، وكلما دفع قسطًا نقص نصیب 
المصرف بنفس نسبة نقص نصیبھ في التمویل، وزاد نصیب شركة 

.السیاحة 
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وقد انتھت ھذه العملیة بأن أصبحت السیارات ملك شركة السیاحة بعد  
 تمام السداد، مع العلم أن دراسة الجدوى لھذه العملیة كانت تشیر إلى

.من رأس المال % 40احتمال تحقیق ربح صاٍف سنویًا ال یقل عن 
   وقد ابتكرت المصارف اإلسالمیة ھذا الشكل من أشكال التمویل 

ن بالمشاركة انطالقًا من سعیھا لمساعدة الحرفیین والمھنیین والمزارعی
في امتالك أدوات وماكینات وورش حدادة ونجارة، وإعانة السائقین 

.في امتالك سیارات األجرة وغیرھم
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: تطبيقات حسابية على الشركة املتناقصة
           

25


.من األرباح    % 50 أن یكون للعامل    -1
. من صافي األرباح التي تحققت نتیجة العمل      % 20 یكون للمصرف  -2
، وعندھا یتنازل  ) دینار9000(في حساب خاص إلطفاء رأس المال، حتى یبلغ        % 30 یجنب -3

. المصرف عن ملكیتھ للسیارة لصالح المشارك       
:فإن  ستمائة دینار ولو فرضنا أن األرباح المتحققة شھریًا تساوي      

  دینار6750) = قیمة مشاركة العامل     ( 2250  -  9000      
. دینارًا شھریًا 120=       نصیب المصرف من عوائد العمل    

دینار ) 300(       والعامل لھ   
دینار في حساب إطفاء رأس مال المصرف     ) 180(      ویجنب 

.سبٍع وثالثین شھرًا ونصف      وعلیھ فإنھ بالحساب نجد أن العامل یتملك السیارة بعد         
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: التكييف الفقهي للمشاركة املنتهية بالتمليك 
       

 
. شركة عنان.  أ 
.وعد من المصرف ببیع حصتھ للشریك . ب
. بیع المصرف حصتھ للشریك كلیًا أو جزئیًا  . ت
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: احلكم الشرعي يف املشاركة املنتهية بالتمليك 
ساس    ھذه المعاملة تجمع بین عناصر جائزة شرعًا، وذلك لقیام نظامھا على أ     

الف     قواعد الشریعة اإلسالمیة في توزیع الربح والخسارة، ولیس فیھا ما یخ       
.نصًا شرعیًا، وال یناقض قاعدة كلیة عامة      

           


یجاد    أال تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملیة تمویل بقرض، بل ال بد من إ    -أ
. اإلدارة الفعلیة للمشاركة، وأن یتحمل جمیع األطراف الربح والخسارة    

مل في    أن یمتلك البنك حصتھ في المشاركة ملكًا تامًا، وأن یتمتع بحقھ الكا       -ب
ألداء اإلدارة والتصرف، وفي حالة توكیل الشریك بالعمل یحق للبنك مراقبة ا       

.ومتابعتھ 
نك    أن ال یتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطًا یقضي برد الشریك إلى الب   -ت

  كامل حصتھ في رأس المال، باإلضافة إلى ما یخصھ من أرباح لما في ذلك         
. من شبھة الربا
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:املضاربة املشرتكة: ًأوال


َوِإَذا َضَرْبُتْم   {:   من الضرب، وھو السیر في األرض، كقولھ تعالى      :المضاربـة لغـة
لصََّلاِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َیْفِتَنُكْم الَِّذیَن   ِفي اْلَأْرِض َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمْن ا    

أو للسفر بغرض التجارة وابتغاء       . }َكَفُروا ، ِإنَّ اْلَكاِفِریَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوا ُمِبینا ً    
ِھ، َوآَخُروَن َیْضِرُبوَن ِفي اْلَأْرِض َیْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اللَّ       {:  الرزق، كقولھ تعالى  

.}َوآَخُروَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَّھ     
أن یدفع المالك إلى العامل ماًال لیتجر فیھ، ویكون الربح مشتركًا      " ھي :وشرعًا

".بینھما بحسب ما شرطا   
 الخسران    وأما الخسارة فھي على رب المال وحده، وال یتحمل العامل المضارب من     

. شیئًا، وإنما ھو یخسر عملھ وجھده   
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 }ِھَوآَخُروَن َیْضِرُبوَن ِفي األْرِض َیْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اللَّ: قال تعالى
 َفِإَذا ُقِضَیْت الصَّالُة َفانَتِشُروا ِفي األْرِض َواْبَتُغـوا {: وقولـھ تعالـى
.}ِمْن َفْضـِل اللَِّھ

. فھذه اآلیات بعمومھا تتناول إطالق العمل في المال بالمضاربة 
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:حقيقة املضاربة املشرتكة
 

   ھ  ي أن یع  رض الم  صرف اإلس  المي باعتب  اره م  ضاربًا     
على أصحاب األم وال اس تثمار م دخراتھم لھ م كم ا یع رض            
المصرف على أص حاب الم شروعات االس تثماریة اس تثمار          
تل  ك األم  وال، عل  ى أن ت  وزع األرب  اح ح  سب االتف  اق ب  ین    

.األطراف الثالثة
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" أوجه االختالف بني املضاربة املشرتكة واملضاربة الفردية 
".الثنائية 

من عدة وجوه   " الثنائیـة "تختلف المضاربـة المشتركـة عـن المضاربـة الفردیـة  
:وھي

صاحب المال، والمضارب    : المضاربة المشتركة لھا ثالثة أطراف، وھم•
المستثمر، والمصرف اإلسالمي، وجمیعھم یستحقون األرباح إن حصلت، في   

صاحب المال، والمضارب      : حین أن المضاربة الفردیة لھا طرفان، ھما     
.المستثمر

ال   المضاربة المشتركة تتصف بالجماعیة، وتتمثل في الخلط المتالحق لألمو       •
. المستثمرة في المضاربة، أما الفردیة فلیس فیھا خلط      

تھي  المضاربة المشتركة تقوم على استمراریة الشركة؛ ألن من صفاتھا ما تن     •
.  أما الفردیة تنتھي بانتھاء الصفقة   . بسنة، ومنھا ما یحتاج إلى أكثر من سنة  

في المضاربة المشتركة یضمن فیھا رأس المال، في حین أن ضمان رأس المال    •
. المضاربة الفردیة یفسدھا 
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:اخلطوات العملية ملراحل تنفيذ املضاربة املشرتكة

یتقدم أصحاب رؤوس األموال بمدخراتھم بصورة فردیة إلى المصرف          •
. اإلسالمي؛ وذلك الستثمارھا في المجاالت المناسبة 

.یقوم المصرف بدراسة فرص االستثمار المتاحة والمرشحة للتمویل     •
 إلى المستثمرین   بھا یخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس األموال، ویدفع      •

ین   كلٍّ على حدة، وبالتالي تنعقد مجموعة من شركات المضاربة الثنائیة ب         
. المصرف والمستثمر

 التقدیري أو     بالتنضیض تحتسب األرباح في كل سنة بناًء على ما یسمى •
. التقویم لموجودات الشركة بعد حسم النفقات    

توزع األرباح بین األطراف الثالثة، صاحب رأس المال، والمصرف،    •
. والمضارب
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: التكييف الفقهي للمضاربة املشرتكة
  بھاإن المضاربة المشتركة تتضمن جمیع السمات األساسیة التي تتسم 

عھ شخص   المضاربة في الفقھ اإلسالمي؛ من اعتبار رأس المال أحد أركانھا، یدف    
  أو أشخاص إلى المضارب لیعمل فیھ برأیھ وخبرتھ، ویشترط في رأس المال      

. مقداره معلومیـة
         


.خلط أموال المضاربة المشتركة  . أ 
.  التقدیري التنضیض احتساب الربح بناًء على   . ب
. حكم دخول المصرف اإلسالمي كعنصر جدید    . ت
.جواز انسحاب أحد  الشركاء من المضاربة المشتركة    . ث
.ضمان رأس مال المضاربة المشتركة  . ج
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:احلكم الشرعي يف املضاربة املشرتكة
عیة في إن الحكم الشرعي في المضاربة المشتركة یتوقف على بیان األحكام الشر  

:الفوارق، وفیما یلي بیاُن تلك األحكام  


تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتالحق ألموال     

 أو تصفیة حساب، تنضیضالمودعین مع بقاء األمور على حالھا دون 
فیؤدي ذلك إلى مشاركة المال الالحق للمال السابق في الربح أو     

أن یضارب المصرف بألف دینار لزید، فیخسر  : ومثال ذلك.الخسارة 
مائة دینار، ویضارب بألف أخرى لعمرو بعد شھر فیربح مائتي دینار، 

ففي ذلك إشكال   .  فیشترك زید وعمرو في الربح بعد جبران الخسارة
فقھي،    
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یجوز خلط أموال المضاربة بشرط اإلذن الصریح أو           

التفویض العام، ألن اإلنسان یملك التصرف في مالھ بجبر              
خسارة شریكھ، وال إشكال في ذلك، ولكن ینبغي أن              
یراعى في توزیع األرباح المدة الزمنیة للودیعة، فربح           

 أودعھا صاحبھا أول السنة المالیة            - مثال ً –ألف دینار  
للمصرف یختلف عن ربح ألف دینار أخرى أو دعھا         
صاحبھا في منتصف السنة، وبذلك نتجنب الحرام أو أكل             

. أموال الناس بالباطل    
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: التقديري التنضيضحكم : ًثانيا
 یظھر الربح في المضاربة، ولكن المضاربة المشتركة  بالتنضیض

التي تقوم على أساس الخلط المتالحق ألموال المضاربة یصعب فیھا   
 التقدیري في التنضیض الحقیقي، فھل یمكن أن یصار إلى   التنضیض

نھایة كل مدة مع االستمرار في المضاربة المشتركة دون فسخ لھا،   
فتوزع األرباح في نھایة كل سنة، ولو لم تنتھ المشاریع التي أسھم   

فیھا المصرف اإلسالمي؟
  التقدیري أمر جائز، فتقدر نسبة األرباح في  التنضیضإن 

كل سنة بالنسبة إلى رأس المال، وتوزع على أصحاب األموال 
إذا ضاق األمر : "بحسب كل مال وفترة استثماره عمًال بقاعدة

" .اتسع
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    :ًحكم انسحاب أحد الشركاء من املضاربة املشرتكة جزئيا: ًثالثا

ودیعتھ،       ذلك بأن یسحب أحد الشركاء من المضاربة المشتركة جزءًا من مال     
 نصیبھ  أو یحولھ إلى حساب آخر قبل موعد استحقاق الربح المتفق علیھ، فیفقده          
ا رغب   من األرباح عن كامل ودیعتھ من تاریخ السحب أو القید لحساب آخر، وإذ     

یدة یحق لھا     المستثمر في استثمار باقي المبلغ اعتبر ھذا الباقي بمثابة ودیعة جد    
تاریخ الودیعة  المشاركة في األرباح اعتبارًا من التاریخ الجدید لإلیداع، ولیس من      

. السابقة
بل موعد     إذا جاز أن یفقد المودع المستثمر حقھ عند السحب الكلي للودیعة ق       

 المتبقي  استحقاق الربح، فإنھ ال یجوز أن نسلم بإسقاط حقھ في الربح عن الجزء       
ا الجزء   في المضاربة إذا كان السحب جزئیًا، ألن سحب البعض یفسخ العقد في ھذ     

ح ثابتًا من  المسحوب فقط أما الجزء المتبقي فال یفسخ العقد، و یبقى حقھ في الرب        
.  تاریخ إیداعھ
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حكم دخول املصرف اإلسالمي كعنصر جديد يف املضاربة : ًرابعا
:املشرتكة واستحقاق الربح

في اتفق العلماء المعاصرون على جواز دخول المصرف اإلسالمي كعنصر جدید         
رین،  المضاربة، واختلفوا في تحدید عالقتھ بكل من أصحاب األموال والمستثم       

باب فمنھم من اعتبر المصرف مضاربًا مضاربة مطلقة، وأصحاب األموال ھم أر   
المال، فیصرف المصرف في أموالھم كمضارب یعطي تلك األموال إلى غیره    
مضاربة بمقتضى المضاربة المطلقة أو التفویض العام، فیجوز للمصرف       

.اإلسالمي أن یعطي المال لغیره مضاربة، و یستحق على عملھ الربح    
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س و منھم من اعتبر أن المصرف اإلسالمي وكیل عن أصحاب األموال، وھو لی 
عنصرًا أساسیًا في عقد المضاربة؛ ألنھ لیس ھو صاحب رأس المال و ال       

التي   المستثمر، وإنما یتركز دوره في الوساطة بین الطرفین، وھذه الوساطة          
ن یمارسھا المصرف تعتبر خدمة محترمة یقدمھا المصرف لرجال األعمال، وم    

. الُجعالة حقھ أن یطلب مكافأة علیھا على أساس       
و ذھب بعضھم إلى أن المصرف لھ صفة مزدوجة تتمثل في كونھ مضاربًا      
مرة، وربَّ مال مرة أخرى، فبالنظر إلى عالقة المصرف بأصحاب رؤوس          

. الاألموال یكون مضاربًا، وبالنظر إلى عالقتھ مع المستثمرین یكون رب م     
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ال یجوز شرعًا ضمان رأس مال المضاربة المشتركة، وإنما نستطیع          
تخریج ضمان رأس المال على أساس التكافل االجتماعي بین المستثمرین،       

ح  فینشأ صندوق تأمین تعاوني إسالمي یقوم على أساس اقتطاع جزء من أربا      
قول    المضاربة لمواجھة مخاطر االستثمار، وھذا جائز شرعًا؛ اعتمادًا على    

ل،   بعض فقھاء المالكیة بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغیر رب الما         
.والمضارب فیھ؛ ألنھ من باب التبرع  

ق سابقة      وبناًء علیھ فإن المضاربة المشتركة جائزة شرعًا مع مراعاة الفرو    
. الذكر التي بینَّا جوازھا شرعًا    

:حكم ضمان رأس مال املضاربة املشرتكة: ًخامسا
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  و ھي المضاربة التي تنشأ بین المصرف اإلسالمي و المضارب، بحیث یدفع      

المصرف المال و یقوم المضارب بالعمل، و یعطي المصرف فیھا الحق         
للمضارب في الحلول محلھ دفعة واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضیھ             

 بجزء   الشروط المتفق علیھـا، أو یقدم المصرف أداة اإلنتاج لمن یعمل علیھا         
لى   شائع من الناتج على أن یجنب نصیب العامل، أو جزء منھ حسب االتفاق إ     

. أن یبلغ قیمتھ تلك األداة
  فھي تشبھ في خطواتھا المشاركة المنتھیة بالتملیك، إال أن الشریك في       

لھ،  المضاربة المشتركة ال یشارك بشيء في رأس المال، و إنما یشارك في عم 
، فال یختلف   )باإلطفاء التدریجي    (ویحاول شراء حصة المصرف شیئًا فشیئًا   

.حكمھا عن حكم المشاركة المنتھیة بالتملیك، و ھو الجواز شرعاً      

 املضاربة املنتهية بالتمليك: ًثانيا
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من صافي األرباح التي تتحقق نتیجة العمل على    % 20أن یكون للمصرف  •
. السیارة

.من األرباح % 50یكون للعامل  •
دینار وعندھـا    ) 9000(من العوائد في حساب خاص حتى یبلغ       % 30یجنب •

. یتنازل المصرف عن ملكیتھ للسیارة لصالح العامل المضارب      
دینار، فیكون نصیب     ) 600(فلو فرضنا أن األرباح المتحققة شھریًا تساوي    

دینار، و المجنب في  ) 300(دینار شھریًا، و نصیب العامل   )  120(المصرف 
دینار، و بالحساب نجد أنھ یحتاج إلى خمسین شھرًا لتملك          ) 180( الحساب 
.  دینار 9000 = 50 × 180السیارة، 

:تطبيقات حسابية على املضاربة املنتهية بالتمليك 

الرئیسیة
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الرئیسیة
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 وتطبيقاته  االستصناع  عقد 
في أعمال التمويل    
  بهاواالستثمار التي تقوم    
المصارف اإلسالمية




: لغةاالستصناعتعریف 

 لغة طلب صنع الشيء، یقال اصطنع فالن خاتمًا        االستصناع 
. إذا سأل رجًال أن یصنع لھ خاتماً   

حرفة الصانع وعملھ والصنعة، وأیضًا       : والِصناعة بالكسر   
. من أمر  تستصنع  ھي ما 
:  شرعاً االستصناع  تعریف 

 عقدًا مستقًال یختلف عن       االستصناع جعل الحنفیة ـ عدا زفر ـ 
.السلم، وقد عرفوه بالحد ومنھم من عرفھ بالرسم     

فقد اختلفت عبارتھم في ھذا      بالحد لالستصناع   أما تعریفھم  
: النوع من البیع، فعرفوه بعدة تعریفات منھا      



. في الذمةمبیعھو عقد على : قال في بدائع الصنائع. أ
ھو طلب العمل من الصانع في شيء  : أما ابن عابدین فقال. ب

.خاص على وجھ مخصوص
 في الذمة شرط فیھ مبیعھو عقد على : ونقل عن آخرین. ج

.العمل
: مالحظة

التعریف األول یقتضي أن الصانع لو أحضر عینًا كان صنعھا قبل 
 جاز، ولو كان شرط العمل في نفس المستصنع بھالعقد ورضي 

العقد لما جاز؛ ألن الشرط یقع على عمل في المستقبل ال في  
.الماضي

أما التعریفان األخیران فھما أصح من التعریف األول؛ ألن



فقد ذكر فقھاء الحنفیة لھ أیضًا عدة  بالرسم االستصناعوأما تعریف 
:تعریفات منھا

أن یقول لصاحب خف أو مكعب أو صفارًا صّنع لي خفًا طولھ كذا . أ
وسعتھ كذا أو دستًا أي برمة تسع كذا ووزنھا كذا على ھیئة كذا 

.بكذا ویعطي الثمن المسمى أو ال یعطي شیئًا فیقبل اآلخر منھ

 طلب الصنع، فما لم یشترط فیھ العمل ال یكون  االستصناع
 في مبیع، فكان مأخذ االسم دلیًال علیھ، وألن العقد على استصناعا

، واختالف استصناعًاالذمة یسمى سلفًا، وھذا العقد یسمى 
 دلیل اختالف المعاني في األصل، وأما إذا أتى الصانع  األسامي

 جاز بالعقد عقد آخر  المستصنع بھبعین صنعھا قبل العقد ورضي 
. وھو التعاطي بتراضیھما ال بالعقد األول



اعمل لي : أن یقول إنسان لصانع من خفاف أو صّفار أو غیرھما. ب
خفًا أو آنیة من أدیم أو نحاس من عندك بثمن كذا ویبین نوع ما 

.نعم: یعمل وقدره وصفتھ فیقول لھ الصانع 
:مالحظة

 و نحو الدستما ذكر ھنا من صور للصناعات كصناعة الخف أو 
ذلك على سبیل المثال ال الحصر في زمن الفقھاء القدامى، أما في  

 یستصنعونوقتنا الحاضر فتقدمت الصناعات وأصبح الناس  
.الطائرات والبواخر والسیارات وغیرھا من الصناعات الحدیثة 



 االستصناع بالرسم تتضح صورة االستصناعمن خالل تعریف 
لشخص آخر ویسمى ) المستصنع(أن یقول إنسان ویسمى : وھي

اصنع لي أثاث منزل مع بیان جمیع المواصفات ): الصانع (
 بثمن كذا في مدة شهر مثالً المستصنعوالمقاييس التي يريدها 

فيقبل الصانع بذلك وكان الخشب من النجار، أما إذا كان الخشب     
. فهو إجارةالمستصنعمن 

:االستصناعصورة 



:االستصناعحكمة مشروعية 
 يحقق رغبات الناس ومتطلباتهم من صانع             االستصناع 
 نظراً لتطور الصناعات تطوراً كبيراً فالصانع          ومستصنع  

يحتاج إليه إلنجاز العمل واإلنتاج واالكتساب،           
 يحتاج إليه للحصول على مصنوعات خاصة             والمستصنع  

من جنس محدد وصفات معينة وقلما يجد ذلك مصنوعاً         
وجاهزاً في األسواق فيذهب إلى من لديه الخبرة         

 .الستصناعه   واالبتكار  




:مذاهب الفقهاء في مشروعيته وتكييفه: أوالً

اتفق الفقهاء على أن عقد السلم جائز شرعاً واختلفوا في عقد     
: إلى رأيين هما االستصناع

ذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية  : الرأي األول 
 بشروط السلم صح    االستصناعوالحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن 

. وكان سلماً
 االستصناعذهب الحنفية ـ عدا زفر ـ إلى صحة   : الرأي الثاني  

. وأنه ليس سلماً وال يجب فيه مراعاة أحكام السلم   
، أهو بيع أم وعد االستصناعلكنهم اختلفوا فيما بينهم في تكييف 

بالبيع أم إجارة،   



 هو العين المصنوعة أو العمل         المبيع  وإذا كان بيعاً هل    
 الصانع ؟    بهالذي قام 

 هو عقد بيع للعين        االستصناع   والراجح عند الحنفية أن    
المصنوعة ال لعمل الصانع، وهو ليس وعداً ببيع وال               

. إجارة على العمل  
 عقد جديد مستقل ليس بيعاً       االستصناع  ولكن الصحيح أن     

وال وعداً وال إجارة وال سلماً وإن كان له شبه بالبيع              
وباإلجارة وبالسلم، فال يعد بيعاً؛ ألن البيع ال يتضمن             

. عمالً، وال إجارة؛ ألن اإلجارة ال تتضمن تقديم أعيان        



: األدلة
:أدلة الجمهور : أوالً
نهى عن “ :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  1.

. “بيع الكالئ بالكالئ 
بيع الكالئ  نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن   : وجه الداللة

 بيع مؤجل بمؤجل، واالستصناعبالكالئ، وهو بيع الدين بالدين،  
بيعه إال بقبض الثمن في   فالبيع مؤجل في الذمة وكذا الثمن، وال يصح 

. المجلس

:االستصناعسبب خالف الفقهاء في عقد 
 وعدمهاالستصناعسبب الخالف بين الفقهاء في جواز عقد  يرجع

إلى خالفهم في وصفه، فمنهم من رأى أنه يشبه السلم بشروطه،  
.ومنهم من رأى أنه عقد جديد مستقل



: أدلة الحنفية  
:  بعدة أدلة أهمهااالستصناع استدل الحنفية على جواز عقد   

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اصطنع      . 1
م ثم خاتماً من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتي  

إني كنت ألبس هذا الخاتم واجعل فصه من  : إنه جلس على المنبر فنزعه فقال   
.“ال واهللا ال ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم ”:  ثم قالبهداخل فرمى  

يأتيني    : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: عن حكيم بن حزام قال. 2
ال ”: الالرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، ابتاع له من السوق ثم أبيعه؟ ق  

“ تبع ما ليس عندك
:وجه الداللة

ه اإلنسان نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع المعدوم؛ ألنه ما ال يملك
.  بيع معدوم فحرام شرعاً واالستصناعال يقدر على تسليمه، 



أنه رأى في يد رسول اهللا صلى اهللا   : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه   . 2
م من عليه وسلم خاتماً من ورق يوماً واحداً ثم أن الناس اصطنعوا الخواتي

ورق ولبسوها فطرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاتمه فطرح الناس       
.“خواتيمهم

:وجه الداللة
 استصنعالحديثان يدالن داللة صريحة على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم   

 خاتماً من ذهب ثم رماه ولبس خاتماً من فضة، وكذا الصحابة رضوان اهللا 
. عليهم فعلوا ذلك  



 استحساناً؛ إلجماع الناس على ذلك؛ ألنهم يتعاملون بذلك    االستصناعيجوز . 3
. من غير نكير األعصارفي سائر 

ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما ليس   ” : الزرقا  يقول 
تي ال  عند اإلنسان ورخص في السلم، هذا النص عام في منع كل أنواع البيع ال 

 فيها موجوداً في ملك البائع سوى السلم الذي استثناه لما فيه من          المبيعيكون 
 يشمله بالمنع االستصناعمصلحة باستالف الثمن لالستعانة على اإلنتاج، فعقد    

 عقد   االستصناععموم النص المانع وإن لم يكن وارداً فيه خصيصاً، ولكن     
 في األحذية  سيماتعارفه جميع الناس في كل البالد الحتياجهم إلى طريقته وال     

.ونحوها مما فيه مقاييس وأوصاف يختلف فيها الشخص عن غيره      
 للعرف الجاري فيه، واعتبر هذا   االستصناعفلذلك أقر االجتهاد جواز عقد       

العرف مخصصاً لعموم النص العام المانع، فكأنما ورد النص باستثناء          
 ضمناً، كما استثنى السلم صراحة، وبقي العمل بالنص في غير ذلك      االستصناع

.من أنواع بيع المعدوم



 وذكر أدلتهم يتضح رجحان رأي الحنفية القائل                 االستصناع  بعد عرض آراء الفقهاء في عقد         
:  لما يلي   االستصناع  بجواز عقد   

: بهاضعف أدلة الجمهور التي استدل  1.
. حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث ضعفه األلباني              •

وإن كان األلباني قد صححه ولكن ورد من جهة اإلسناد عبد اهللا                        “   ال تبع ما ليس عندك   ”حديث  
.  بن عمرو وهو مجهول      

: بهاقوة أدلة الحنفية الذين استدلوا     .  2
ه وردا في       حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي اهللا عن              •

.  لفعله صلى اهللا عليه وسلم           االستصناع صحيح البخاري ويدالن صراحة على جواز عقد              
 في سائر العصور من غير نكير دليل على انه جائز باإلجماع             باالستصناع   تعامل الناس    •

. العملي  
فقد يحتاج الناس إلى أشياء غير مصنوعة          االستصناعحاجة الناس تدعو إلى عقد     . 3

 خصائص الشريعة      فيجد من يصنعها له فلو لم يجز ذلك لوقع الناس في حرج شديد جداً ومن                       
اإلسالمية رفع الحرج عن الناس        

:الرأي الراجح



 ما    االستصناع  من مجلس مجمع الفقه اإلسالمي بشأن عقد             ) 7/3/66(وقد جاء في قرار رقم        
: يلي

ي المملكة العربية        إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة ف                           
.م1992 مايو  14 ـ 9هـ الموافق   1412 ذي القعدة       17 إلى   12السعودية من    

، واستماعه      االستصناع  بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع المنصوص موضوع عقد                        
والقواعد الفقهية في         للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد                           

 له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح        االستصناع العقود والتصرفات، ونظراً ألن عقد           
: مجاالت واسعة للتمويل والنهوض باالقتصاد اإلسالمي قرر                

فيه    وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت                    االستصناع  أن عقد   1.
. األركان والشروط     

:  ما يلي  االستصناع   يشترط في عقد    2.
.  ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة           المستصنع  بيان جنس •
.  أن يحدد فيه األجل      •
.  تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة                      االستصناع  يجوز في عقد     . 3
 شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن               االستصناع  يجوز أن يتضمن عقد     . 4

. هناك ظروف قاهرة    



وجاء في توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في                
–معامالت المصارف اإلسالمية المنعقد بالمركز الثقافي اإلسالمي                  

: ما يلي  ،  ه 1414 ذو القعدة     23-21 الجامعة األردنية من       
: االستصناع  عقد السلم وعقد       

ويوصي  ،   من العقود المشروعة النافعة            واالستصناع  السلم    -أ
، المؤتمر المصارف اإلسالمية بإحياء هذين العقدين في التمويل               

لما يترتب عليهما من مصالح كبيرة في تنشيط التجارة والصناعة               
. والزراعة  

 الشروط التي    واالستصناع   يجب أن يراعي في عقد السلم         -ب
 بما يحقق األهداف المرجوة           هذ اعتمدها الفقهاء المجامع الفقهية؛ لتكون ضمانا في تطبيق                  

. ويمنع الضرر  ،  منها  
يحذر المؤتمر من استعمال هذين العقدين بما يؤدي إلى              -ج

 استغالل حاالت العوز والحاجة لدى المزارعين وغيرهم من                    
،  بأسعار عادلة      واالستصناع  بأن تكون عمليات السلم         ، المنتجين  

ويدعو إلى وضع قواعد ونظم مستمدة من الشريعة اإلسالمية                 
للحيلولة دون إساءة استعمال هاتين الصيغتين وغيرهما من صيغ                   

. االستثمار اإلسالمي   
 ويمكن للدولة التدخل عند ظهور هذا االستغالل لحماية المنتجين                    

مع مراعاة الدولة بواجب          ،بالقيام بشراء منتجاتهم بأسعار معقولة        
. المشجع لإلنتاج   

 



  واالستصناع يرى المؤتمر جواز استعمال السلم الموازي  -د
الموازي مع مراعاة الرابط التعاقدي بين العقدين المتوازيين في      

وعدم إساءة استعمال هاتين الصيغتين   ، واالستصناعالسلم 
. باتخاذهما ذريعة للمحظور   

 يوصي المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية في المصارف   -ه
،  واالستصناعاإلسالمية بوضع النماذج والضوابط لعقد السلم  

بما يتفق مع ،  الموازي  واالستصناع وخاصة السلم الموازي  
األحكام الشرعية؛ لئال يتحول مع التطبيق العلمي غير المنضبط    

.إلى الوقوع في المحظورات الشرعية   
 الذهب والفضة في   استصناع يوصي المؤتمر بطرح مسألة  - و

كما يوصي، إحدى الندوات القادمة لحل ما فيها من إشكاالت    
. واالستصناعبطرح صيغ تطبيق  جديدة لعقدي السلم     



: االستصناع   أركان عقد  :  أوال
 البيعبهفانه ينعقد بما ينعقد ،  نوعا من البيع  االستصناعإذا كان  

وأركان عقد  ، االستصناعمن أركان وشروط تشكل مقومات عقد 
: هياالستصناع

: الصيغة -1
فهي تدل على رضا  المتعاقدين ، ويعبر عنها باإليجاب والقبول

: للصانع  المستصنعأن يقول : ومثال ذلك ،والمستصنعالصانع  
فيقول، وبمواصفات معينة، اصنع لي كرسي مكتب من خشب كذا

ونحو هذا المثال لفظا أو كتابة ويشترط في ، قبلت: الصانع  
.  الصيغة ما يشترط في صيغة عقد البيع





:  العاقدان -2
اللذان يصدر  ، والمستصنعالصانع  ، االستصناعوهما طرفا عقد 

ويشترط فيهما ما يشترط في طرفي عقد، عنهما اإليجاب والقبول
.البيع

:  المعقود عليه-3
هل المحل ،وقد اختلف فقهاء الحنفية فيه    ، االستصناعوهو محل 

هو العين أو العمل؟ 
؛ وذلك ألنه لو  “العين“فجمهور فقهاء الحنفية يرون أن المحل هو    

يسلمها له الصانع بعد استكمال ما يطلبه   ،  رجل في عيناستصنع
،  سواء أكانت الصنعة قد تمت بفعل الصانع أم بفعل غيره بعد العقد     ، المستصنع

وال ترد العين لصانعها إال بخيار   ، فان العقد يلزم  
لما صح العقد إذا تمت“ العمل“فلو كان العقد واردا على   ، الرؤية

“العين”وهذا دليل على أن العقد يتوجه على   ، الصنعة بصنع غيره
 ثبتاالستصناعويرون أيضا أن المتفق عليه أن ، ال على الصنعة

. خيار الرؤية  للمستصنعفيه 



 هو العمل؛ وذلك االستصناعومن الحنفية من يرى أن المحل في 
فاالستصناع،  ينبئ عن أنه عقد على عملاالستصناعألن عقد 

، بمنزلة اآللة للعمل تستصنعواألشياء التي ،  لغة طلب العمل 
.  عقد عمل لما جاز أن يفرد بالتسميةاالستصناع ولو لم يكن عقد 

وقد أخذت مجلة األحكام العدلية برأي جمهور فقهاء الحنفية 
 هو العين ال عمل الصانع وهو  االستصناع في المبيع القائل بأن  

. الراجح واهللا أعلم  



 يعد سلماً     االستصناع   أن عقد   جمهور الفقهاء    معلوم عند  
الحنفية     ، أما   لالستصناع  وشروط السلم تعتبر شروط   

 شروطاً   لالستصناع   فإنهم يفرقون بينهما، ويرون أن        
: وهي 

 فيه معلوماً، وذلك ببيان جنس           المستصنع  أن يكون    . 1
المصنوع ونوعه وقدره وصفته ألنه ال يصير معلوماً             

.  بدونه؛ وذلك لرفع الجهالة المفضية للمنازعة        

:لالستصناعالشروط الخاصة   : ثانياً



 فيه مما يجري فيه التعامل بين الناس المستصنعأن يكون . 2
كالطائرات والسيارات والسالح واألواني ونحو ذلك وهذا يختلف    
باختالف الزمان والمكان؛ ألن ما ال تعامل فيه يرجع للقياس   

.فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه  
فقد ذهب جمهور الحنفية إلى عدم ضرب األجل : عدم ضرب األجل. 3

، فإذا ذكر األجل صار سلماً ويعتبر فيه شروط االستصناعفي عقد 
: السلم، واستدلوا على ذلك   

 في الذمة مؤجل، فإذا ما ضرب في مبيعبأن السلم عقد على    . أ
.  استصناعاً أجل صار بمعنى السلم ولو كانت الصيغة   االستصناع



وأيضاً التأجيل يختص بالديون؛ ألنه وضع لتأخير               .  ب
المطالبة، وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة           

. االستصناع   وليس ذلك إال في السلم، إذن ال دين في      
فالعرف عندهما جرى    وخالف في ذلك أبو يوسف ومحمد       

 إنما جاز  واالستصناع   ، االستصناع   بضرب األجل في  
 قد االستصناع  للتعامل ومن مراعاة التعامل بين الناس أن       

عرف فيه ضرب األجل فال يتحول إلى السلم بوجود         
. األجل



 عقد غير الزم سواء تم أو لم يتم  االستصناع     ذهب جمهور الحنفية إلى أن 
سف إلى وسواء أكان موافقاً للصفات المتفق عليها أم غير موافق، وذهب أبو يو      

أنه إن تم صنعه وكان مطابقاً 
 عقداً الزماً، وهو الراجح ألنه يدفع   االستصناع     لألوصاف المتفق عليها يكون  

 بهت ضرراً كبيراً عن الصانع ويمنع من المنازعات بين الناس، وهذا ما أخذ  
.  مجلة األحكام العدلية

ميع لثبوت       وأما إن كان الذي تم صنعه غير مطابق لها فهو غير الزم عند الج  
.خيار فوات الوصف  

 عقد غير الزم قبل العمل من االستصناعوقد اتفق فقهاء الحنفية على أن          
جميعاً حتى لو كان لكل واحد منهما خيار االمتناع قبل العمل كالبيع          المتعاقدين   

 أن لكال واحد منهما الفسخ؛ ألن القياس يقتضي    لمتبايعين المشروط فيه الخيار  
 فبقي اللزوم على أصل   بهأال يجوز وإنما أجزناه استحساناً لتعامل الناس      

. القياس

:االستصناعمدى لزوم عقد : ثالثاً



     إذا اشترط أحد المتعاقدين غرامة تأخير على اآلخر في عقد   
 إذا لم ينفذ األول التزاماته أو تأخر في تنفيذها ليس بسبب   االستصناع

قوة قاهرة وترتب على عدم التنفيذ أو التأخير ضرر فإن للمتضرر  
الحق في تعويضه بقدر الضرر الذي وقع عليه حقيقة ما لم تكن هناك  

.ظروف قاهرة
    وأجاز كثير من العلماء المعاصرين والهيئات ولجان الفتوى الشرط      

.الجزائي
    وقد ازدادت قيمة الزمن في الحركة االقتصادية وأصبح تأخر أحد    
المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها المشروطة 

.مضراً بالطرف اآلخر في وقته وماله أكثر مما قبل

:االستصناع الشرط الجزائي في عقد   : رابعاً



      وال يعوض هذا الضرر القضاء على الملتزم بتنفيذ التزامه األصلي   
ألن هذا القضاء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه وليس فيه جبر   
لضرر التعطل أو الخسارة ذّلك الضرر الذي يلحقه جراء تأخر الطرف  

.اآلخر عن الوفاء بالتزاماته في حينها تهاوناً منه أو امتناعاً
    ولذلك يشترط الناس في عقودهم ضمانات مالية تعرف بالشرط   
الجزائي أو غرامة مالية على الطرف الذي يتأخر في الوفاء 

.بالتزاماته
    ومن خالل ما سبق يتضح جواز فرض غرامة تأخير في عقد 

 للطرف المتضرر بقدر ما وقع عليه من ضرر حقيقي   االستصناع
والذي   ، ولكن بشرط ما لم تكن هناك ظروف قاهرة خارجة عن إرادته

. يقدر ذلك أهل االختصاص والخبرة والتجربة 



 والسلم عند   االستصناعقبل أن نتحدث عن أوجه االتفاق واالختالف بين عقدي    
تى  الحنفية البد من الحديث عن أهم ما جاء من أحكام تتعلق بعقد السلم ح        

: نجري مقارنة بينهما 
: تعريف السلم 1.

.السلف واالستعجال :  السلم لغة 
اختلف الفقهاء في تعريفه تبعاً الختالفهم في الشروط   :  السلم شرعاً 

المعتبرة فيه كالحنفية والحنابلة الذين اشترطوا في صحته قبض 
عرفوه بما : رأس المال في مجلس العقد وتأجيل المسلم فيه

:يتضمن ذلك على النحو التالي  
.أخذ عاجل بآجل: عرفه الحنفية بأنه





أن يسلم عوضاً حاضراً بعوض موصوف في : وعرفه الحنابلة بأنه
.الذمة إلى أجل 

وعرفه المالكية الذين منعوا السلم الحال ولم يشترطوا تسليم رأس     
المال في مجلس العقد وأجازوا تأجيله إلى يومين وثالثة فقد  

أن يسلم عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى : عرفوه
.أجل

أما الشافعية الذين اشترطوا لصحة السلم قبض رأس المال في      
بأنه بيع : المجلس وأجازوا كون السلم حاالً أو مؤجالً فقد عرفوه  

.موصوف في الذمة



: أركان السلم وشروط صحته   
أركان السلم هي أركان البيع، وجمهور الفقهاء            : أركان السلم 

: متفقون على أن أركان السلم هي      
. وهي اإليجاب والقبول      : الصيغة 1.
. وهما المسلم والمسلم إليه      :  العاقدان 2.
. وهو رأس المال والمسلم فيه     :  المحل 3.

وكما هو معلوم فالحنفية خالفوا الجمهور واعتبروا ركن           
السلم هو الصيغة الدالة على اتفاق اإلرادتين وتوافقهما                

. على إنشاء العقد   



:شروط رأس المال. 1
يشترط في رأس مال السلم أن يكون مقداره معلوماً، وأن يسلم رأس    
المال في مجلس العقد، وأجاز المالكية تأخير رأس المال إلى أيام       

.قليلة ما لم يكن مشترطاً
:شروط المسلم فيه. 2

  يشترط في المسلم فيه أن يكون ديناً موصوفاً في ذمة المسلم إليه وأن 
يكون المسلم فيه معلوماً مبيناً بما يرفع الجهالة، وأن يكون 
المسلم فيه مؤجالً، وأجاز الشافعية صحة السلم الحال كما هو     

وأن يكون األجل معلوماً وأن يكون المسلم فيه . جائز مؤجالً
مقدوراً على تسليمه عند حلول األجل، وأما تعيين مكان اإليفاء  

. فقد اختلف الفقهاء إلى عدة اتجاهات  

: شروط صحة السلم متعددة وهي كما يلي     :  شروط صحة السلم 



 والسلم في أن كالً منهما بيع لشيء معدوم  االستصناعيتفق 1.
، فالباعث على عقد    به لحاجة الناس إليه وتعاملهم  الشرع أجازه 

، وتحقيق الربح للبائع الصانع،  المستصنع تلبية حاجة االستصناع
أما السلم فالباعث هو شدة حاجة البائع للمال لينفقها على نفسه    

.أو على إنتاجه الزراعي ونحو ذلك 
 والسلم في أن كالً منهما البد فيه من بيان   االستصناعيتفق 2.

 والمسلم فيه بياناً يمنع من المنازعة وذلك بالعلم   المستصنع
بالمصنوع والمسلم فيه بذكر وبيان الجنس والنوع والقدر 

.  والصفة وما يؤثر في الثمن والرغبات بياناً واضحاً

: والسلماالستصناعأوجه االتفاق بين عقدي : أوالً



 أو المسلم فيه المستصنع والسلم في أن كالً من االستصناعيتفق . 3
يتم تسليمه في محل العقد أو ما شرط بذكر مكان اإليفاء وكذلك    

 فالبد من تحديد موضع التسليم منعاً  مؤونةإن كان لعمله  
.للخصومة والنزاع

:  والسلم االستصناع   أوجه االختالف بين عقدي     : ثانياً  
 والسلم نقف على نقاط االختالف بين   االستصناع من خالل االطالع على عقدي  

: العقدين فيما يلي 
ونحو  ،  أثاث أو خف أو إناء كاستصناع،  عين ال دين االستصناع في المبيع.أ

أو ، فهو كالمكيل  ، في السلم فهو دين يثبت في الذمة  المبيعأما ، ذلك
لذا ،  كالبطيخ والبيض ، العدديالمتقارب   أو  ، المذروعأو ، الموزون 

بل في السلع التي يحتاج إلى   ،  ال يدخل في جميع السلع   فاالستصناع
أما السلم ، فال يجري في اإلنتاج الزراعي أو المواد الخام مثالً   ، تصنيعها

. فيدخل في جميع السلع التي يمكن أن تستوعب أوصافها   



فجمهورهم ذهب إلى عدم  ،  مختلف فيه عند الحنفية  االستصناعاألجل في . ب
يصح : وقال الصاحبان   ،  سلماًاالستصناعفإذا ذكر األجل صار  ، ضرب األجل
.الن عرف الناس تحديد األجل فيه  . ، ألجل أو لغير أجلاالستصناع

فهو ال يصح عند جمهور الفقهاء     ، على عكس السلم فانه يشترط فيه وجود األجل 
 عقد غير الزم عند  االستصناع.ج. عدا الشافعية إال ألجل كشهر فما فوق  

.فيجوز لكل من العاقدين فسخه    ، جمهور الحنفية غير أبي يوسف  
قهما معا على  أما السلم فانه عقد الزم ال يجوز فسخه إال بتراضي المتعاقدين واتفا  

.الفسخ
فقد يدفعه كله أو   ،  قبض رأس المال في مجلس العقد     االستصناعال يشترط في . د

.ويكون ديناً حتى يسلم المصنوع ، شئوقد ال يدفع منه ، جزء منه
. أما في السلم فيشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد    



: االستصناع    عقد  بهثالثاً ما ينتهي     

،   وتسليمه وقبوله    ،   بتمام الصنع   االستصناع   ينتهي عقد  
لشبهه    ، كذلك ينتهي بموت أحد العاقدين      ، وقبض الثمن   

. باإلجارة



 المصارف  بها في أعمال التمويل التي تقوم االستصناعتطبيقات عقد : أوالً 
:اإلسالمية

 في الماضي حقق رغبات الناس ومتطلباتهم فأفاد الصانع                  االستصناع  تحدثنا سابقاً إن   
واستطاع أن يبدأ من خالل تطوير وتحسين            ،  فالصانع قدم خبرته ومهاراته       ،  والمستصنع 

.  حصل على ما يرغب ويرضي ذوقه ويحقق مصلحته            والمستصنع  ،  فاكتسب المال     ، صنعته
 على صناعة األحذية         يعدمقصوراً  فلم  ،   انتشاراً واسعاً في وقتنا الحاضر           االستصناع  ثم انتشر 

بل شمل صناعات متطورة ومهمة جداً في الحياة المعاصرة                      ، وأثاث المنازل وغير ذلك      
حركة الصناعية     كالطائرات والسفن والقطارات والسيارات وغيرها مما أدى إلى تنشيط ال                        

. وهذا أسهم في تلبية رغبات الناس وتحقيق مصالحهم بتوفير حاجاتهم                ،  وتطويرها 
مباني وتوفير المساكن       ولم ينتهي األمر على الصناعات المختلفة السابقة وإنما شمل إقامة ال                    

. المرغوبة وقد ساعد كل ذلك على التغلب على أزمة السكان                     






 بيع الدور والمنازل  لالستصناع    ومن أبرز األمثلة والتطبيقات 
، والشقق السكنية على الخارطة ضمن أوصاف وضوابط محدودة    

ووضعت الخريطة ، ويعد العقد صحيحاً إذا صدرت رخصة البناء  
بحيث ال تبقى جهالة ، وذكرت في شروط العقد مواصفات البناء

مفضية إلى النزاع والخالف وقد أصبح من السهل ضبط األوصاف   
ومعرفة المقادير وبيان نوع البناء سواء بيع البناء على هيكل أم     

 كامل الكسوة مع االتفاق على شروط الكسوة وأوصافها من مكسياً
النوع الجيد أو الوسط أو العادي    



إذا من خالل ما مر نستطيع إن نقول أنه يمكن تطبيق عقد      
 المصارف  بها في أعمال التمويل واالستثمار التي تقوم االستصناع

اإلسالمية أو غيرها على كل ما دخلت فيه الصناعة من سيارات 
وطائرات وبواخر وكذلك بناء العقارات واألبنية الجاهزة وغيرها    
إلى صنع األواني والثياب واألحذية ونحو ذلك وفي هذا مجال واسع 
للمصارف اإلسالمية وخاصة في فلسطين التي ال تتعامل إال بعقد 

%.90المرابحة لألمر بالشراء بنسبة كبيرة جداًُ تصل إلى فوق 



 ينشط الحركة االقتصادية ويكسر طوق الحصار المضروب       االستصناع     وعقد 
 على والمستصنع  على الدول اإلسالمية وخاصة فلسطين ويحصل المصرف    

وبذلك يزول الحرج فيضمن ، المال والحاجة حسب االتفاق المبرم بينهما   
 عينا المستصنع عدم ركود السلع وتحل األزمات وخاصة السكن فيطلب     

ًبمواصفات  وشروط محددة حسب رغبته ويدفع الثمن أو جزء منه أو ال       
ا كله  يدفعه إال بعد االستالم على أقساط حسب االتفاق الذي يتم بينهما وهذ   

  يؤدى إلى تنشيط االقتصاد والتجارة ويقضي على البطالة بتمويل المصرف      
.  الموازياالستصناعاإلسالمي هذه األعمال على أساس عقد 



إذا أردنا أن نستغل موارد العالم اإلسالمي من ذهب وفضة ونحاس وخشب           
ام ومواد بترولية التي تدخل في التصنيع فسنحقق مصالح الناس بالنفع الع   

ي بين الذي سيعود عليهم ويسد احتياجاتهم وهذا يحصل بالربط والعمل التكامل        
أصحاب الخبرة وأصحاب األموال ويقضي على البطالة المنتشرة وخاصة في          

طريق العالم اإلسالمي وخير من يقوم بهذا العمل هو المصارف اإلسالمية عن  
:  الموازي بالخطوات العملية التالية   االستصناع

 بمواصفات     الستصناعه  رغبة في شراء سلعة ويتقدم للمصرف اإلسالمي بطلب              المستصنع يبدأ  .1
. وشروط يرغب فيها    

 يوقع األخير عقد وعد ملزم بالشراء ثم يلتزم         المستصنع  إذا وافق المصرف اإلسالمي على طلب           .2
. المصرف اإلسالمي بتصنيع السلعة وتسليمها له في المدة المتفق عليها                   

 في عقد     للمستصنع   بها  هذه السلعة الذي التزم          استصناع يطلب المصرف اإلسالمي من صانع         .3
.  األول بنفس الصفات والشروط ويتفق مع الصانع على الثمن واألجل                 االستصناع 

: الموازي في المصارف اإلسالمية  االستصناعثانياً الخطوات العملية التنفيذية لعقد    



  يسلم الصانع السلعة إلى المصرف اإلسالمي مباشرة أو إلى جهة أو مكان .4
.حدده المصرف في العقد حسب االتفاق   

 مباشرة  المستصنع  إلى المستصنعةيقوم المصرف اإلسالمي بتسليم السلعة .5
ومن حق ، أو عن طريق جهة أو في مكان تم االتفاق عليه في العقد 

 التأكد من مطابقة السلعة للمواصفات التي تم االتفاق عليها في    المستصنع
. األولاالستصناععقد 

 الموازي بنفس   االستصناع  األول ثم إبرام عقد االستصناعيتم إبرام عقد .6
 األول بالسلعة  المستصنعالشروط والمواصفات مع إضافة شرط قبول      

 طالما أنها مطابقة للمواصفات والشروط وتعتبر موافقته      المستصنعة
.  للصانع موافقة نهائية منهية للخيار  




