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مدى شرعية التطبيقات المعاصرة لبيوع العينة في المؤسسات المالية
اإلسالمية
عبد العظيم أبوزيد
Abstract
This paper examines the sale contract commonly known as einah
sale (buy-back sale). It refers to the purchase of something for the
mere purpose of reselling it immediately to its original seller. The
objective of this sale is to obtain cash in an apparently legal way
and not the real acquisition of commodity. This sale was ruled as
valid by some jurists and as invalid by others for its relevance to
riba. The paper discusses the different juristic opinions on the
validity of einah and concludes with solid evidences that ruling
einah as valid by some schools of Islamic law cannot be taken to
suggest its permissibility. In the light of this conclusion, the paper
examines einah modern applications in Islamic banks and
financial institutions and discusses the various justifications
provided to support their legitimacy.

1

مقدمة
فقد ش اع تطبيق بيع العينة في بعض المؤسسات المالية اإلسالمية وتنوعت
صيغ تطبيقه ،واقتُرح ا
حالً شرعيا ً بديالً للمعامالت الربوية التقليدية ،ومفهومه في
التطبيق المعاصر أن يشتري الرجل شيئا ً وال غرض له إال إعادة بيعه إلى ذات
الشخص بغية الحصول على النقد ،أي فال غرض له في حقيقة البيع والشراء ،بل
غرضه الحصول على النقد بشراء شيء بثمن آجل ثم بيعه إلى ذات الشخص بثمن
ي
حاضر أقل؛ كمن يحتاج إلى مئة ألف ،يلجأ إلى تاجر العينة فيشتري منه شيئاً ،أ َّ
شيء ،بمئة وعشرين ألفا ً مثالً ثمنا ً آجالً ،ثم يبيعه  -وغالبا ً قبل القبض ،وبدون
رؤية المبيع ،ودون توثيق رسمي للعقد ،بل بمجرد توقيع عقود يكون تاجر العينة
قد جهزها من قبل لزبائنه بحسب المبلغ المطلوب  -إلى ذات البائع األول بمئة
حالاة ،فيقبض منه هذا المبلغ؛ أي فيفترق عن تاجر العينة وقد وضع في جيبة مئة
ألف ،وتوجب عليه أن يدفع بعد ستة أشهر مثالً مئة وعشرين ألفاً .وليست السلعة
المباعة في هذا البيع مقصودة بحقيقة البيع والشراء ،فسياان عند طالب التمويل أن
تكون السلعة في العينة بيتا ً أو أرضا ً أو سيارة ،ألنه ال غرض له إال التمويل،
وإنما صورة ُ البيع والشراء سبيلُه في الحصول على المال الذي يريد .ولهذا ،فإن
بيع العينة من أهم البيوع التي ينبغي أن يعنى بدراستها ،نظرا ً لتنوع تطبيقاته،
وتبني بعض المؤسسات المالية اإلسالمية له ،ولطبيعته المثيرة للجدل ،وهذا ما
سيعرض له البحث بالدراسة والتفصيل في مطلبين أولهما يعرض لدراسة بيع
العينة ،و الثاني للتطبيقات المعاصرة ,وهللا تعالى المستعان.
البحث
المطلب األول :الدراسة الفقهية التأصيلية لبيع العينة:
أوالً ـ تعريف العينة وسبب تسميتها:
بيع العينة هو بيع السلعة بثمن ثم إعادة شرائها بثمن مختلف .والصورة
الغالبة فيه هي بيع السلعة ،بثمن زائد نسيئةً ،ليبيعها المشتري ثانيةً بثمن حاضر
أق َّل ،ليحصل على المال .فهو على هذه الصورة بيع يعقد ليكون طريقا ً للحصول
على المال بدل اللجوء إلى الربا المحرم ،على تفصيل سيأتي في شرط أن يكون
1
البائع أوالً هو المشتري ثانيا ً أو ال.
وللمالكية معنيان للعينة :األول هو العينة بمعناها المتقدم عند الجمهور،
والثاني هو صورة أن يقول رجل آلخر :اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا ً وأنا
 -1نجد عند الحنابلة تفسيراً آخر للعينة ،وهو موضع خالف لديهم ،وهو أن يكون عند الرجل المتاع فال يبيعه
ع ِّلال ذلك بأنه يضارع الربا ،ألنه تقصد الزيادة
مرة بنقد وأخرى نسيئة ،فال بأس ،و ُ
إال نسيئة؛ فإن باعه َّ
باألجل .انظر المغني البن قدامة( ،دار الفكر ،بيروت ،ط1404 ،1هـ).278/4 ،
2

أشتريها منك باثني عشر إلى أجل؛ وهي أصل صورة ما عرف حديثا ً باسم بيع
2
المرابحة لآلمر بالشراء.
ويرى الكمال بن الهمام أن بيع العينة س امي بذلك ألن العين تسترجع فيه ،أي
3
هو من العين المسترجعة.
وقيل سميات بذلك ألن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عينا ً أي
ً4
نقدا ً حاضرا.
5
وقال الزيلعي إنها سميت كذلك ِّلما فيها من اإلعراض عن الدين إلى العين.
ويرى الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير أنها سميات عينة إلعانة أهلها
6
للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيُّل.
وقال الجوزجاني" :أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين
من الذهب والورق ،فيشتري السلعة ،ويبيعها بالعين التي احتاج إليها ،وليست به
7
إلى السلعة حاجة".
ثانيا ً ـ اآلثار الواردة في العينة:
روى أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعاً" :إذا تبايعتم بالعينة ،وأخذتم
بأذناب البقر ،ورضيتم بالزرع ،وتركتم الجهاد  ،سلَّط هللا عليكم ذُالًًَّ الينزعه
8
حتى ترجعوا إلى دينكم".
ض ِّعاف بوجود إسحاق بن أسيد ،وعطاء
وفي سند هذا الحديث مقال ،فقد ُ
9
الخراساني.
ا
وقد وثق ابن القيام رجال هذا الحديث ،إال أنه لم ينكر طروق الضعف
10
إليه.
َّ
ضن الناس
وروى هذا الحديث اإلما ُم أحمد أيضا ً في مسنده بلفظ( :إذا
بالدينار والدرهم ،وتبايعوا بال ِّعيَن  ،واتبعوا أذناب البقر ،وتركوا الجهاد في سبيل
 - 2الشرح الكبير للدردير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البابي الحلبي،
تاريخ الطبع مغفل)88/3 ،؛ حاشية الخرشي على مختصر خليل (دار الفكر ،تاريخ الطبع مغفل).105/5 ،
 - 3حاشية ابن عابدين( ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط 1407 ،2هـ1987/م).279/4 ،
 - 4كشاف القناع للبهوتي( ،دار الفكر ،تاريخ الطبع مغفل). 186/3 ،
 - 5تبيين الحقائق للزيلعي( ،دار المعرفة  ،بيروت ط ،2تاريخ الطبع مغفل).163/4 ،
 - 6حاشية الدسوقي( ،دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البابي الحلبي ،تاريخ الطبع مغفل). 88/3 :
 - 7تهذيب سنن أبي داود البن القيم( ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1415 ،2هـ).249/9 ،
 - 8مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري (دار المعرفة  ،بيروت ،تاريخ الطبع مغفل) ،99/5 ،كتاب
البيوع ،حديث  ،رقم ( ،)3317وأخرجه أيضا ً البيهقي في سننه 21 ،316/5 :كتاب البيوع 56 ،باب ما ورد
في كراهية التبايع بالعينة ،رقم .10474
 - 9قال الحافظ المنذري إسحاق بن أسيد ،أبو عبد الرحمن الخراسانين ال يحتج بحديثه ،وعطاء الخراساني
فيه مقال .انظر مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري( ،دار المعرفة  ،بيروت ،تاريخ الطبع مغفل)99/5 :
.
 - 10سبب الضعف في قول ابن القيم احتمال أن يكون األعمش فيه سمعه من عطاء ،أو أن عطا ًء سمعه من
ابن عمر .انظر تهذيب السنن البن القيم.245/9 :
3

هللا ،أنزل هللا بهم بال ًء  ،فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم) 11.وفي سند هذا
ً 12
ضعف أيضا.
الحديث
ٌ
وروى الدارقطني وغيره َّ
أن امرأة أبي إسحاق السبيعي دخلت على السيدة
عائشة رضي هللا تعالى عنها ،فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت( :يا أم
المؤمنين إني بعت غالما ً من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئة ،وإني ابتعته منه
بستمئة نقداً .فقالت لها عائشة :بئس ما اشتريت وبئس ما شريت ،إن جهاده مع
13
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بطل إال أن يتوب).
ض ِّعاف هذا الحديث سندا ً ومتنا ً:
وقد ُ
أ اما من حيث السند ،فقد قال اإلمام الشافعي إن امرأة أبي إسحاق الراوية عن
ً 14
السيدة عائشة مجهولة .ونقل ذلك الدارقطني أيضا.
وأ اما من حيث المتن ،فقال اإلمام الشافعي إن من شأن السيدة عائشة رضي
هللا تعالى عنها ،وهي الفقيهة ،أال تحكم ببطالن جهاد زي ٍد مع رسول هللا صلى هللا
حلاه ،وقال" :لو أن رجالً باع شيئا ً أو ابتاعه
عليه وسلم
ألمر أوصله اجتهاده إلى ِّ
ٍ
ً 15
محرما ً وهو يراه حالالً ،لم نزعم ا
أن هللا يحبط من عمله شيئا".
نراه نحن
َّ
وقال ابن حزم " :فكيف يظن بأم المؤمنين إبطال جهاد زيد بن أرقم في شيء
نص في العالم يوجد خالفه ،ال صحيح وال من طريق
ع ِّم ًِّله مجتهداً ،ال
َّ
َ
16
واهية".
كما ح َمل اإلمام الشافعي قول السيدة عائشة لو كان ثابتا ً عنها على أنها
أنكرت عليها البيع إلى أجل غير معلوم وهو البيع إلى العطاء ،وهو أجل مجهول،
17
ال أنها عابت على سائلتها أنها اشترت نقدا ً ما باعته نسيئة.
 - 11مسند أحمد( ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،تاريخ الطبع مغفل) ، 28/2 ،حديث رقم (.)4834
مدلاس كما يقول ابن حجر العسقالني ،وفي هذا الحديث لم يذكر سماعه
 - 12ضعف بوجود األعمش وهو ِّ
عن عطاء ،وعطاء هذا يحتمل أن يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية كما يقول ابن حجر،
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر( .تدليس التسوية هو أن يروي المدلس حديثا ً بسند فيه ضعيف بين ثقتين
لقي أحدهما اآلخر ،فيسقط الضعيف ،ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة لالتصال .فيستوي اإلسناد كله ثقا ٍ
ت
لمن لم يخبر هذا الشأن .وهذا شر أنواع التدليس ،وسماه القدماء تجويداً .انظر هامش ص  92من كتاب إرشاد
طالب الحقائق للنووي ،بتحقيق الدكتور نور الدين عتر ،دار اليمامة ،دمشق ،ط1413 ،3هـ ) ،فذكر ابن
َّ
القطان ص َّححه ،إذ رجال أحمد فيه ثـقـات .انظر التلخيص الحبير البن
حجر تضعيفه على الرغم من أن ابن
حجر العسقالني)( ،دار المعرفة ،بيروت).19/3 ،
 -13أخرجه :سنن الدارقطني( ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1417 ،1هـ1996/م) ،46/3 ،كتاب البيوع،
حديث رقم 2982؛ و البيهقي في السنن( ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة1414 ،هـ) 21 ،330/5 ،كتاب
البيوع 74 ،باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل ،رقم 10570؛ وعبد الرزاق في المصنف،
(المكتب اإلسالمي،بيروت،ط1403، 2هـ) ،185/8 ،كتاب البيوع  .باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها
بنقد رقم (. )14812
 - 14لكن قال خلق كثير إنها العالية بنت أنفع ،فال جهالة .انظر األم لإلمام الشافعي( ،دار المعرفة ،بيروت،
تحقيق محمد زهري النجار ،ط 1393 ،2هـ) ،39/3 ،سنن الدارقطني .46/3 :
 - 15األم لإلمام الشافعي .78/3:
 - 16المحلاى البن حزم( ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،تاريخ الطبغ مغفل).50/9 ،
 - 17األم لإلمام الشافعي. 78/3 :
4

وهكذا فكل أحاديث العينة لم تخل عن مقال ،لكنها بالجملة تنهض ببعضها
بعضاً ،ال سياما وأن حديث ابن عمر قد جاء من ثالث طرق  ،فيتقوى ويصير
حسنا ً .ثم إن اجتماع مثل هذا الوعيد الوارد في األحاديث السابقة على شيء ال
يمكن أن يوقف عليه بالرأي.
ثالثا ً ـ خالصة مذاهب الفقهاء في حكم العينة :
للفقهاء في العينة قوالن بالصحة وعدمها ،األول للشافعية والحنفياة ،والثاني
للحنابلة والمالكياة ،وذلك على التفصيل اآلتي:
ذهب اإلمام الشافعي إلى صحة بيع العينة مطلقا ً بعد أن ضعَّف االستدالل
يفرق اإلمام الشافعي في إطالق الحكم بالص احة بين
بأحاديث العينة كما رأينا ،ولم ِّ ا
كون المشتري ثانيا ً هو البائع أوالً أو غيره .يقول في األم" :فإذا اشترى الرجل من
الرج ِّل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل ،فال بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها
منه ومن غيره بنق ٍد أقل أو أكثر م اما اشتراها به ،أو بدين كذلك أو عرض من
العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوي ،وليست البيعة الثانية من البيعة
18
األولى بسبيل".
وما ذهب إليه اإلمام الشافعي مبني على مبدئه في اعتبار ظواهر العقود دون
بواعثها في الحكم بصحتها كما سيأتي .
أما الحنفياة ففرقوا بين كون المشتري ثانيا ً هو البائع أوالً أو غيره ،فحكموا
بفساد األولى دون الثانية .وإفسادهم للصورة األولى من بيع العينة ،مستند إلى
حديث السيدة عائشة المتقدم ،حيث قالوا إن مثل هذا الوعيد ال يوقف عليه بالرأي.
وأ اما تصحيحهم للصورة الثانية ،فألن األصل عندهم تصحيح العقود أخذا ً
بظاهرها وعدم اعتبار مقاصدها ،أي إنهم في ذلك كالشافعية ،وإنما استثنوا من
مبدئهم هذا تلك الصورة األولى فحكموا عليها بالفساد  -وهي الحالة التي يكون
فيها البائع أوالً هو المشتري ثانيا ً  -لورود النص فيها ،وهو حديث السيدة عائشة،
حيث فيه أن البائع أوالً هو المشتري ثانيا ً؛ أي فليس في استثناء الحنفية لهذه
الصورة مخالفة لمبدئهم في اعتبار ظاهر العقود كما سيأتي ،وإنما هو للنص .وقد
اعتبروا الحكم في هذه الحالة معدوالً به عن القياس ،فأبقوا ما وراءه على أصل
سروا فساد الصورة األولى بأن
القياس من تصحيح العقود اعتبارا ً بظاهرها ،وف ا
الثمن الثاني يصير قصاصا ً بالثمن األول ،فيبقى عن الثمن األول زيادة ال يقابلها
19
عوض في عقد المعاوضة ،وهو عين الربا.
والتورق ،فيعنون بالعينة شراء
أما الحنابلة ،فيفرقون بين مصطلحي العينة
ا
بالتورق حالة أن يذهب
البائع أوالً السلعة التي باعها على نحو يفيد منه ،ويعنون
ا
 - 18األم لإلمام الشافعي.78/3 :
 - 19بدائع الصنائع للكاساني( ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط 1982 ،2م).199-198/5 ،
5

مشتري تلك السلعة ،فيبيعها في السوق مثالً .فعلى هذا :إن عادت السلعة إلى
التورق.
األول ،فهي العينة؛ وإن لم تعد ،فهي
ا
بائعها ا
والتورق عندهم ،فتفسد العينة ،وعن أحمد روايتان في
أ اما حكم عقود العينة
ا
التورق :رواية بالصحة ،وهي التي ذكرها البهوتي في كشاف القناع ،وأخرى
ا
بالمنع على اعتبار أنه من العينة.
ويستدل الحنابلة لذلك بأحاديث تحريم العينة ،وبأنها ذريعة ربوية فتحرم
20
ألنها حيلة على الربا.
أما المالكية ،فقد تقدم أن للعينة عندهم معنيان ينطبق أحدهما على معنى
العينة عند الجمهور ،وقولهم في حكمها كقول الحنابلة ،وهو منعها والحكم بفساد
21
عقودها.
والخالصة أن الشافعية يصححون بيع العينة ،وكذا الحنفية عند توسط ثالث؛
والمالكية والحنابلة يحكمون بفساد بيع العينة ،وحقيقة األمر أن هذا الخالف في
هذه القضية يمكن رده إلى الخالف في األصول الفقهية التالية.
رابعاً_ أصول اختالف الفقهاء في بيع العينة:
يمكن رد اختالف الفقهاء في تصحيح بيوع الذرائع الربوية التي منها بيع
العينة إلى أصول خالفية بينهم هي التالية:
األصل األول :سد الذرائع
صل
الذريعة كما عرفها الشوكاني :هي المسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتو ا
22
بها إلى فعل المحظور.
و مبدأ سد الذرائع معمول به من حيث الجملة بين مختلف الفقهاء ،فما كان
حالالً في األصل لكنه يؤدي إلى المحظور قيل بحرمته درءا ً للمفاسد ،إعماالً
للقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" .لكن الذريعة ليست نوعا ً واحداً،
يحتمل ذلك؛
بل هي أقسام ،فمنها ما يُقطع بتوصيلها إلى المحظور ،ومنها ما
ِّ
23
فاألولى يعمل بها عامة الفقهاء ،والثانية معمول بها عند المالكية والحنابلة .ولما
كان اسم الذرائع علَما ً على كل ذلك ،وكانت أكثر تطبيقات الذرائع في دائرة
المحتمل ال المقطوع بتوصيله للمحظور ،لم يسلم الشافعية والحنفية بالذرائع أصالً
فقهيا ً ومصدرا ً تشريعيا ً .وبالمقابل ،فقد تمسك المالكية والحنابلة بالذرائع كأصل
 - 20كشاف القناع للبهوتي ،186/3 :تهذيب السنن البن القيم ،254-253 /9 :المغني البن قدامة-278/4:
.279
 - 21حاشية الدسوقي 78 /3 :وانظر لتفصيل مذهب المالكية في العينة كتاب "العينة المعاصرة بيع أم ربا"
لعبد العظيم أبوزيد( ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط ،)2004 ،1ص  35وما بعدها.
 - 22إرشاد الفحول للشوكاني( ،دار الفكر ،بيروت ،تاريخ الطبع مغفل) ،ص.411
 - 23انظر في تقسيم الذرائع إلى تلك األقسام الثالثة كتاب إرشاد الفحول للشوكاني( ،دار الفكر ،تاريخ الطبع
مغفل) ،ص.413
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من األصول ومصدرا ً من مصادر التشريع ،لكن المالكية كانوا أكثر إعماالً لهذا
24
عرفوا به.
األصل من الحنابلة ،حتى ُ
وما يتاصل بموضوعنا ،وهو بيع العينة من بيوع الذرائع الربوية ،فإنها في
القسم المختلف فيه من الذرائع بين الفقهاء ،ال المجمع عليه  ،يقول القرافي:
" الذرائع أقسام ،قسم معتبر باإلجماع كحفر بئر في الطريق العام ،فإنه ذريعة
للوقوع في المهلكة …وقسم ملغى باإلجماع كمنع زراعة العنب خشية صنعه
خمراً ،فهذا باطل باتفاق؛ وقسم ثالث مختلف فيه كبيوع اآلجال -أي بيوع الذرائع
25
الربوية".
ويقول ابن رشد في المقدمات" :أصل ما بني عليه هذا الكتاب  -أي كتاب
بيوع اآلجال  -الحكم بالذرائع ،ومذهب مالك القضاء بها والمنع منها ،وهي
األشياء التي ظاهرها اإلباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور ،ومن ذلك البيوع
التي ظاهرها الص َّحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا ،وذلك مثل أن يبيع الرجل
سلعة من رجل بمائة دينار إلى أجل ،ثم يبتاعها بخمسين نقدا ً ،فيكونان قد
صال بما أظهراه من البيع الصحيح إلى سلف خمسين دينارا ً في مائة إلى أجل،
تو ا
26
وذلك حرام ال يح ال وال يجوز".
وتطبيقا ً لمبدأ الذرائع  ،فقد حكم المالكية والحنابلة ،وال سيما المالكية،
بفساد كل تصرف ما من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في المنهي عنه ،أو ما جرت
العادة بإيصاله إليه على وجه االحتيال وإن كان ذلك األمر ال يجزم بإيصاله إلى
المنهي عنه على وجه التفصيل ،الختالف حا ٍل عن حال ،و قصد مكلَّف عن
مكلَّف.
وقد استند المالكية والحنابلة في ذلك إلى األحاديث الواردة في بيع العينة على
إعمال سد الذرائع في قضية ما يسمى ببيوع الذرائع الربوية ،ومنها بيع العينة،
لكن الشافعية والحنفية رداوا هذه األدلة كما سبق.
وبالمقابل ،فإن اإلمام الشافعي وأبو حنيفة ينكران الحكم بالذرائع الربوية،
فيصححان العقود التي يمنعها المالكية والحنابلة للذريعة في بيوع اآلجال والعينة.
يقول اإلمام الشافعي" :يبطل حكم اإلزكان 27من الذرائع في البيوع وغيرها من

المحرم ،بأن يكون إفضاؤها إلىى المفسىدة
قوة اإلفضاء إلى
ا
 - 24أخذ المجمع الفقهي بالذرائع وشرط للعمل بها َّ
قطعي ىاً ،أو أن يكىىون ذلىىك اإلفضىىاء كثيىىرا ً ،وأن تكىىون مفسىىدة الفعىىل أرجىىح ممىىا قىىد يترتىىب علىىى الوسىىيلة مىىن
المصلحة .انظر قرار المجمع الفقهي رقم /9/96د . 9بشىأن سىد الىذرائع  ،صىدر فىي أبىو ظبىي فىي ذي القعىدة
1415هـ  .الموافق إبريل .1995
 - 25الفروق للقرافي( ،دار المعرفة  ،بيروت ،تاريخ الطبع مغفل). 266/3 ،
 - 26المقدمات الممهدات البن رشد( ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ط1988 ،1م). 39/2 ،
التفرس والظن  .انظر لسان العرب ،ابن منظور ( ،بيروت :دار إحياء التراث ،ط ،3تاريخ
 - 27اإلزكان:
ا
الطبع مغفل)  ،مادة :زكن.
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حكم اإلزكان ،فأعظم ما فيما وصفت من الحكم باإلزكان خالف ما أمر هللا َّ
عز
28
وج َّل به أن يحكم بين عباده من الظاهر".
األصل الثاني :تأثير النيّة على العقود:
ُ
الحديث
ال خالف في أن النياة مدار ِّح ِّال كل فعل وحرمته ،واألصل في هذا
امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى
المشهور (إنما األعمال بالنياات ،وإنما لكل
ٍ
هللا ورسوله ،فهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأ ٍة
29
ينكحها ،فهجرته إلى ما هاجر إليه).
من تطبيقات ذلك أن من نظر إلى األجنبية بقصد الخطبة والنكاح ،ح َّل نظره؛
ومن نظر بقصد التشهي ،أثم .ومن تصداق ناويا ً إعانة الفقير والتقرب إلى هللا
تعالى ،أثيب؛ وإن نوى الرياء والمنَّة ،أثِّم .ومن عقد على امرأةٍ ناويا ً التأقيت
ومجرد االستمتاع بها ،أثم؛ وإن نوى قصد استدامة النكاح وعفاف نفسه وإكثار
ا
الذرياة ،أثيب.
كل ذلك ال خالف فيه ،ولكن الخالف في أثر النياة على ص احة العقد وفساده،
ف العقد بما يد ُّل عليها؛ أم
فهل تؤثر نياة السوء على العقد فتفسده إن ظهرت ،أو ُح َّ
ال أثر لها ،ألنها أمر بين العبد ور ِّباه ،واألحكام إناما تجري على الظاهر؟
في ذلك اتجاهان عند الفقهاء :اتجاه باعتبار الظاهر في العقود دون النياات،
ويمث اله الشافعية والحنفياة؛ واتجاه باعتبار النياة في العقود تصحيحا ً وفساداً ،ويمثال
هذا االتجاه المالكياة والحنابلة .وذلك على التفصيل التالي :
مذهب الشافعية والحنفية:
ال يفسد العقد عند الشافعية والحنفية بالقصد الحرام ،ألنهم إناما يأخذون
ص ِّ ارح بهذا القصد في العقد ،30إذ يفسد العقد حينئذ لخروجه
بظاهر العقود ،إال إن ُ

 - 28األم لإلمام الشافعي.115/4 :
 - 29أخرجه :البخاري في الصحيح (دار العلوم ،دمشق) من رواية سيدنا عمر بن الخ ا
طاب رضي هللا عنه :
 . 3/1كتاب بدء الوحي .باب كيف كان الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .حديث رقم (. )1
ومسلم في الصحيح (دار إحياء التراث العربي ،بيروت) ،1515/3 ،كتاب اإلمارة  ،باب قول النبي صلى هللا
عليه وسلم  ( :إنما األعمال بالنياة ) .رقم الحديث (. )1907
 -30قد يظن بأن موقف الحنفياة والشافعية هذا تجاه العقود يعارض القاعدة التي نصوا عليها من أن العبرة في
العقود للمقاصد والمعاني ،ال لأللفاظ والمباني .وليس في ذلك معارضة ،ألن مرادهم من تلك القاعدة أن
العبرة في تكييف العقود بالمدلول الذي يُفهم من العبارات التي أنشئ بها العقد ،ال بظاهر اللفظ ذاته ،وليس
مرادهم باعث العاقد ونياته ،أي إنهم ير ِّت ابون نوع العقد على مدلول اللفظ الذي أنشئ به العقد ال على ظاهره،
فلو قال العاقد مثالً :وهبتك هذا الكتاب بمائة .فقال اآلخر :قبلت .فقد قال الحنفياة مثالً بأن العقد هنا عقد بيع ال
عقد هبة؛ مع أن اإليجاب صريح بلفظ الهبة ال البيع ،فمع ذلك حكم على هذا العقد بأنه بيع ،أل ان ُكالً من الهبة
األول بأنه بعوض؛ فل اما ذكر الثمن ،د َّل ذلك على أن مقصود العاقد البيع ال
والبيع يفيد التملك،
وفارقَ الثاني ا
َ
الهبة فكان بيعاً .انظر األشباه والنظائر البن نجيم( ،دار الفكر ط1983/1م) :ص 242؛ األشباه والنظائر
للسيوطي( ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1403 ،1هـ) :ص .166
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ع اما هو له صراحةً ،ومناقضته لمقتضى العقد وغرضه .أ اما إن كان ذلك التصريح
31
سابقا ً للعقد ،فالعقد صحيح ،لعدم ارتباطه بصيغة العقد.
مذهب المالكيّة والحنابلة :يتميَّز فقه المالكياة والحنابلة بأنه فقه يعتبر البواعث
والنياات في الحكم على العقود ،وهذا العمل إنما هو فرع عن أخذهم بالذرائع،
فيحكم هذا الفقه على العقد صحةً وفسادا ً من النياة الباعثة عليه .ويكتفي المالكية
للحكم على النياة بالقرائن التي تد ُّل عليها ،ومن ذلك غالب القصد ،فإذا كان غالب
معين قصدا ً حراماً ،حكموا على كل عقد
قصد الناس من عقد معيان يت ُّم على وج ٍه
ٍ
يت ُّم على ذلك الوجه بالفساد.
يقول الدردير( :يمنع من البيوع ما أدى لممنوع بكثرة قص ٍد للمتبايعين ولو لم
32
يُقصد بالفعل).
ويقول ابن القيم( :قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في
ً 33
العقود معتبرة ،وأنها تؤثر في العقود صحةً وفسادا).
وهكذا ،ففي تصيح العقود قوالن للفقهاء :قول للشافعية والحنفية بعدم اعتبار
الذرائع المحتملة إلى الممنوع ،وباعتبار ظواهر األلفاظ والعقود وإن كانت
ينص على ذلك في العقد فتفسد اتفاقاً ،وقول آخر
المقاصد والنياات بخالفها ،ما لم
َّ
للمالكية والحنابلة بإعمال الذرائع وبتأثير المقاصد والنياات على العقود صحةً
34
وفسادا ً؛ ولكل من الفريقين أدلة لما ذهب إليه يضيق المحل عن عرضها.
الحكم بصحة العقود ال يستلزم الحكم بحلها:
الخالف السابق في الذرائع وفي تقرير صحة العقود أو فسادها باعتبار ظاهر
العقد أو نية العاقدين وغرضهما من العقد ال يتضمن بشكل من األشكال قضية
الحكم الدياني على العقد؛ بل إن الحديث المشهور الذي هو من أعمدة الدين "إنما
األعمال بالنيات "...لهو الح َكم واألساس هنا في الحكم على التصرفات والعقود
بالحل أو الحرمة دون خالف .ولوال وعورة مسلك التنقيب عن النيات ،وما يؤدي
إليه إعمالها في الحكم بصحة العقود من اضطراب في العقود والمعامالت ،لكانت
الح َك َم والفيصل أيضا ً في قضية تصحيح العقود وترتب آثارها كما هي الح َكم
 - 31انظر حاشية ابن عابدين 48/5 :؛ األم لإلمام الشافعي ،باب ال وصياة لوارث114/4 :؛ وانظر في األم
أيضا ً كتاب إبطال االستحسان للشافعي( ،مطبوع مع كتاب األم لإلمام الشافعي ،دار المعرفة ،بيروت ،تحقيق
محمد زهري النجار ،ط 1393 ،2هـ).297/7 :
 -32الشرح الصغير للدردير( ،مطبوع مع كتاب بلغة السالك للصاوي  -دار الكتب العلمية  ،بيروت
ط1995/1م) .69/3 :وانظر حاشية الدسوقي76/3:؛ الفروق للقرافي( ،دار المعرفة ،بيروت)268/3 :؛
تهذيب الفروق للشيخ محمد علي (مطبوع مع الفروق  -دار المعرفة ،بيروت) 275/3 :؛ القوانين الفقهية
البن جزي( ،دار الكتب العلمية ،بيروت) ،ص .140
 - 33إعالم الموقعين البن القيم( ،دار الجيل ،بيروت1973 ،م).109/3 ،
 - 34لالطالع على تلك األدلة ومناقشتها انظر كتاب "العينة المعاصرة بيع أم ربا" لعبد العظيم أبوزيد( ،دار
الملتقى ،حلب ،ط ،)2004 ،1ص  47وما بعدها.
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عرضا ً عن
والفيصل في صحة العبادات وفسادها ،كمن يمسك عن المفطرات َ
غير نية صيام ،ال يحكم بوقوع الصوم الشرعي منه.
وعليه ،فإن من الخطأ الفادح أن يفهم القو ُل بح ال كل ما قيل بتصحيحه من
العقود ،أو أن ينسب ذلك إلى من قال بتصحيح العقود اعتبارا ً بظواهرها من حنفية
35
وشافعية؛ بل معيار ِّح ال كل عقد هو نية العاقد فيه وغرضه من العقد.
يقول اإلمام الشافعي وهو من قال بصحة عقد العينة" :األحكام على الظاهر،
ي الغيب ،من حكم على الناس باإلزكان36،جعل لنفسه ما حظر هللا تعالى
وهللا ول ا
ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،ألن هللا َّ
عز وجل إناما يتولاى الثواب والعقاب على
المغيَّب ،ألنه ال يعلمه إال هو جل ثناؤه ،وكلاف العباد أن يأخذوا من العباد
37
بالظاهر".
أمر آخر غير
ويشير الغزالي ،وهو شافعي أيضا ً ،إلى أن الحكم بتحريم شيء ٌ
38
الحكم بالص احة أوالبطالن فيه.
يدل على أن حكم الشافعية على عقد بالصحة ال يستلزم حكمهم بحلاه أنهم
نصوا صراحة على حرمة بيع العنب لعاصر الخمر وإن كانوا قالوا بصحته،
39
وذلك إلفضاء هذا البيع إلى المعصية بكون البائع سببا ً في حصولها.
والخالصة أن الشافعية ومثلهم الحنفية يقولون :نحن نحكم على العقد صحةً
وفسادا ً باعتبار ظاهره ،ونقول فيما وراء ذلك :إن كانت الغرض من العقد بلوغ
الممنوع ،أو أنه بالنتيجة مؤد إلى معصية ،فالعقد حرام؛ وإن كان الغرض بلوغ ما
هو مشروع وهو غير مؤد إلى معصية ،فالعقد حالل.
ا
والنتيحة أن تصحيح الشافعية لبيع العينة ال يعني حكمهم بحله ،بل حل بيع
العينة مرتبط بالغرض من هذا العقد؛ فإن كان التحيَّ َل به على الربا ،فهو ممنوع
وحرام ،وإن كان غير ذلك بأن جرى توالي العقدين بسعرين مختلفين عرضا ً دون
قصد ،فهو مشروع.
وعلى ضوء هذه النتيجة نبحث التطبيقات المعاصرة التالية في المال
المنطوية على بيع العينة ليتجلى لنا حكمها بعد إجالء دور بيع العينة فيها
والغرض منه كما يدل عليه العقد.
المطلب الثاني :أهم التطبيقات المعاصرة لبيع العينة في بعض المؤسسات
المالية اإلسالمية:
 35انظر مثاالً لنسبة القول بحل بيع العينة إلى بعض الفقهاء قرارات لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس
الرقابة الشرعية الصادر في ماليزيا ص (Resolutions of the Securities Commission 22-21
)Syriah Advisory Council
التفرس والظن  .انظر لسان العرب ،ابن منظور ،مادة :زكن.
 - 36اإلزكان:
ا
 - 37األم لإلمام الشافعي .114/4 :باب ال وصياة لوارث .وقد أورد اإلمام الشافعي أدلة كثيرة لمذهبه هذا
ذكرها في هذا الموضع .
 - 38المستصفى للغزالي( ،دار األرقم  ،بيروت).36/2 ،
 - 39انظر إعانة الطالبين للدمياطي( ،دار الفكر ،بيروت).23/3 ،
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 التمويل العقاري المعروف اختصارا ً بـ ):(BBA
يعني هذا االختصار "البيع بثمن آجل" ) ،(Bay’ Bithaman Ajilوفيما يلي
الصيغة التطبيقية لهذه العملية الممارسة في بعض المؤسسات اإلسالمية:
تاجر
يقوم مريد شراء المنزل السكني ،الذي ال يملك ثمنه وال يبيعه مالكه
ُ
البناء بالتقسيط ،بالحصول من تاجر البناء هذا ،ومقابل دفعه مبلغا ً من المال ،على
امتياز خطي منه ) (Beneficial ownershipبإتمام ببيع ذلك البيت؛ ولنفرض أن
ثمن البيت  100ألف ،فيدفع الزبون  10آالف دفعةً أولية مقابل حصوله على الوثيقة
التي تثبت ذلك االمتياز.
َّ
وبعد حصول الزبون على تلك الوثيقة ،يقوم الزبون ببيع البيت الُمثل بتلك
الوثيقة إلى المصرف اإلسالمي بي َع عينة؛ فيبيع الزبون البيت بتسعين ألفا ً ()90
نقداً ،ثم على الفور يقوم المصرف اإلسالمي ببيع ذات البيت بيعا ً تقسيطيا ً إلى
ذات الزبون بثمن أعلى 100 ،ألف مثالً.
صلها من المصرف اإلسالمي ثمنا ً للبيت
يقوم الزبون بدفع الـ  90الفا ً التي ح ا
إلى تاجر العقارات مالك البيت األصلي ،فيتم له بذلك ملك البيت وحيازته ،أي
فيتحقق غرضه في ملك البيت ،لكن يبقى عليه أن يدفع أقساطا ً إلى المصرف
اإلسالمي مجموعها  100ألف ،هي الثمن الذي باع به المصرف البيت إلى الزبون
40
في بيع العينة.
تلك هي الصيغة التطبيقية لهذا البيع ،وظاهر فيها التجاوزات التالية:
قيام الزبون ببيع البيت إلى المصرف على الرغم من أنه لم يملكه بعد ملكا ً
حقيقياً ،بل فاز فقط بالتزام التاجر بإتمام بيعه له مقابل دفعه حصة أولى من الثمن.
بيع العينة الواقع بين الزبون والمصرف اإلسالمي.
وثمة تجاوزات أخرى تتعلق بتفصيالت العقود وشروطه بين الزبون
والمصرف اإلسالمي لن نتعرض لها ،ألن ما يهمنا من هذا العرض هو جوهر
هذه العملية القائم على بيع العينة.
محاكاة العملية للتمويل السكني التقليدي:
تحاكي هذه العملية التطبيق التقليدي لتمويل المصارف للزبائن في تملك
المساكن والعقارات ،وال تختلف عنها إال في طريق حصول الزبون على التمويل
من المصرف ،فتمويل المصرف في التطبيق التقليدي يكون بصريح القرض
 - 40انظر كتاب‘  ‘Critical Issues on Islamic Banking and Financial Marketتأليف
 (Dinamas Publishing, Kuala Lumpur) Saiful Azhar Roslyص .87وانظر ورقة
) ،(Shari’ah and Legal Issues in Islamic Bondsتقديم الدكتورة رابعة العدوية (In Power
 Point).في ورشة العمل المعنونة (Shari’ah and Legal Issues in Islamic Banking and
) Bonks Productsفي فندق إستانة بكواال لمبور ،بتاريخ  28-26حزيران  2006من تنظيم (CERT:
)Center for Research and Training
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الربوي ،41وفي ا لمصرف اإلسالمي يكون بمقتضى بيع العينة؛ وال يهمنا هنا
التعرض للتفصيالت ،لتمام حصول القصد من المقابلة بتناول جوهر العمليتين،
والتعرض للتفصيالت لن يؤكد إال التقاء التطبيقين لهذه العملية ،المسمى
ُ
باإلسالمي ،واآلخر التقليدي.
فهل من ثمة فرق بين القرض الربوي وبين بيع العينة ،بحيث يكون التمويل
القائم على أساس بيع العينة حالالً!؟
بيانا من قبل مذاهب الفقهاء في تصحيح عقد قد يتخذ ذريعة للوصول إلى
المحرم كعقد العينة؛ فالشافعية يصححونه ،وكذا الحنفية في غير هذه الصورة،
بينما يحكم المالكية والحنابلة بفساده42؛ لكن سبق أن تصحيح الشافعية له في هذه
الصورة ال يعني حكمهم بحلاه ،بل حل بيع العينة مرتبط كما سبق بالغرض من
هذا العقد .وال يخفى هنا أن بيع العينة في هذا التطبيق التمويلي إنما يقصد به
التمويل بزيادة مضمونة على نحو يُجناب القرض الربوي الصريح وليس يُقصد به
عرضاً،
حقيقةُ البيع والشراء؛ إذ ال معنى له إال ذلك ،وليس توالي العقدين حاصالً َ
بل هو مقصود من العاقدين ومتفق عليه سلفا ً للنجاء بصورة البيع هذه عن صريح
الربا .وبالتالي ،ال يكون هذا البيع مشروعاً ،للتحيل به على الربا ،وال تكون
صيغة التمويل هذه مشروعة لتضمنها لهذه العينة الممنوعة.
 السحب "اإلسالمي" على المكشوف
تعىىىرف هىىىذه العمليىىىة باسىىىم السىىىحب علىىىى المكشىىىوف وتمىىىارس فىىىي بعىىىض
المصىىارف اإلسىىالمية ،ومعناهىىا أن يكىىون للسىىاحب عمي ى ِّل المصىىرف رصىىيد فىىي
المصرف اإلسالمي ،فيم اكنه المصىرف مىن أن يسىحب أكثىر مىن هىذا الرصىيد .أي
أن يتحول عميل المصرف مىن كونىه مقرضىا ً للمصىرف إلىى كونىه مقترضىاً؛ فمىن
المعلوم أن الوديعة المصرفية تكياف قرضاً ،ولهذا يمتنىع علىى العميىل المىودع أخىذ
43
فوائد عن وديعته ،فهو مقرض للصرف.
( ( Islamic Overdraft Facility

 - 41انظر في آلية التمويل التقليدي لشراء المساكن كتاب "فقه الربا" لعبد العظيم أبوزيد( ،مؤسسة الرسالة
ناشرون ،بيروت ،ط ،)2004 ،1ص  567وما بعدها.
 - 42األم لإلمام الشافعي78/3 :؛ بدائع الصنائع للكاساني199-198/5 :؛ حاشية ابن عابدين 279/4:؛ فتح
القدير للكمال بن الهمام( ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت) 71/6 :وما بعدها؛ كشاف القناع للبهوتي:
186/3؛ المغني البن قدامة279-278/4:؛ حاشية الدسوقي.78/3 :
 - 43الوديعة في الفقه اإلسالمي استنابةٌ في حفظ مال ،مما يعنى أنه ليس بوسع المودَع استعمال الوديعة ،فإن
أذن له المودِّع ،فهي عاريَّة إذا ً وإن سميت وديعةً ،ألن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ
والمب اني؛ فإذا كان هذا الشيء المعار المأذون باستعماله مما يهلك باالستعمال كالنقود ،فإن هذا العقد قرض
للقاعدة السابقة .قال صاحب اإلقناع في الوديعة" :فإن أذن المالك في التصرف ففعل ،صارت عارية
مضمونة"( .اإلقناع ،شرف الدين المقدسي ،مطبوع مع كشاف القناع للبهوتي .)167/4:ثم يقول السمرقندي
في العارية" :كل ما ال يمكن االنتفاع به إال باستهالكه فهو قرض حقيقة ،ولكن يس َّمى عارية مجازاً،ألنه لما
رضي باالنتفاع باستهالكه ببدل كان تمليكا ً له ببدل ،وهو تفسير القرض" .تحفة الفقهاء للسمرقندي( ،دار
الفكر ،دمشق ،تارخ الطبغ مغفل).245/3 ،
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وتسمى عملية سحب العميل لما يربو على رصيده فىي المصىرف سىحبا ً علىى
المكشىىوف ،النكشىىاف حسىىابه حينئ ىذ بصىىيروته مىىدينا ً بعىىد أن كىىان دائن ىا ً كمىىا تقىىدم.
والمصارف الربويىة التقليديىة تقىدم هىذه الخدمىة للعميىل مقابىل نسىبة فائىدة تفرضىها
على المبلغ الذي يسحبها عمليها زيادة عن وديعته.
ً
ولمىىىا كانىىىت المصىىىارف اإلسىىىالمية المقدمىىىة لهىىىذه الخدمىىىة ممنوعىىىة بصىىىفتها
اإلسىىالمية مىىن أخىىذ الفائىىدة ،فقىىد ابتكىىر بعىىض هىىذه المصىىارف طريقىىة تحقىىق بهىىا
"ربحا ً" عن هذه العملية .تتجلىى هىذه الطريقىة بعقىد بيىع عينىة بىين المصىرف وبىين
العميل ،حيث يبيع المصرف اإلسالمي شىيئا ً كىأرض ،أو حصىة شىائعة مىن عقىار،
وأحيانا يكون المبيىع سىقف مبنىى المصىرف اإلسىالمي ،بسىعر آجىل ،أي فيىتم البيىع
عىىن طري ىق توقيىىع العميىىل ألوراق يضىىعها موظىىف البنىىك بىىين يديىىه ويطلىىب منىىه
توقيعهىىا ،تمثىىل هىىذه األوراق عقىىد البيىىع المىىذكور؛ ثىىم علىىى الفىىور يقىىوم المصىىرف
بشراء ما باع ،فيشتريه بثمن حاضر أقل ،ويجىري ذلىك أيضىا ً بالطلىب إلىى العميىل
44
أن يوقع أوراقا ً أخرى مطبوعة ومجهزة من قبل ،تمثل عقد الشراء الجديد.
يضىىع المصىىرف اإلسىىالمي هىىذا الىىثمن األخيىىر ،أي الىىثمن الحاضىىر لشىىراء
المصىىرف مىىن العميىىل ماباعىىه إيىىاه مىىن قبىىل بىىثمن آجىىل ،يضىىعه فىىي حسىىاب خىىاص
بالعميل ،ليُم َّكن العميل من السحب منه في حدود مقداره ،وليُعىدَّ هىذا السىحب سىحبا ً
على المكشوف .ويعد الفرق بين الثمنين العاجل واآلجل في بيع العينة مصدر ربىح
المصرف اإلسالمي؛ لكن علىى الىرغم مىن توقيىع المصىرف اإلسىالمي مىع العميىل
عقد بيع وشراء ،فإن هذا العقد ال يدخل حيز التنفيد وال تكون له أي قيمة أو اعتبىار
إن لىىىم يقىىىم العميىىىل بالسىىىحب مىىىن رصىىىيده الجديىىىد ،أو مىىىا يسىىىمى بالسىىىحب علىىىى
المكشوف؛ أو إن قام بتسديد المبالغ المسىحوبة أوالً بىأول خىالل فتىرة السىماح التىي
يعطاها بعد كل عملية سحب .أي أن بيع العينة هذا يلجأ إليه المصرف ليحقق ربحا ً
إن قام العميل بالسحب من رصيده الجديد ولم يقم بتسديد مىا سىحب مىن مىال خىالل
فتىىرة العفىىو أو السىىماح؛ أمىىا إن لىىم يقىىم العميىىل بىىذلك ،فل ىيس هنىىام مىىن ربىىح يحققىىه
45
المصرف.

وقد قرر المجمع الفقهي حديثا ً أن الودائع المصرفية ،سواء أكانت ودائع جارية ،أم آجلة ،أم أي نوع آخر،
هي قروض بالمنظور الفقهي ،يسري عليها ما يسري على القرض من أحكام .انظر قرار المجمع الفقهي رقم
 90بشأن الودائع المصرفية ،المؤتمر التاسع بأبو ظبي1415 ،هـ.
 - 44انظر كتاب‘  ‘Critical Issues on Islamic Banking and Financial Marketتأليف
 ،(Dinamas Publishing, Kuala Lumpur) ، Azhar Rosly Saifulص .107
 - 45انظر ورقة ) ،(Shari’ah and Legal Issues in Islamic Bondsتقديم الدكتورة رابعة العدوية
) (In Power Pointفي ورشة العمل المعنونة (Shari’ah and Legal Issues in Islamic
) Banking and Bonks Productsفي فندق إستانة بكواال لمبور ،بتاريخ  28-26حزيران  2006من
تنظيم )(CERT: Center for Research and Training
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والسؤال األول :ما مصير هذا البيع ،بيىع العينىة ،إن داوم العميىل علىى تسىديد
مسحوباته في فترة العفو ،أو إن لم يقم بالسحب على المكشىوف أصىالً ،ألىيس البيىع
ملزماً!!
والسىىؤال اآلخىىر :مىىاذا لىىو لىىم يقىىم العميىىل بسىىحب كامىىل المبلىىغ سىىحبا ً علىىى
المكشوف ،ثم اختار إغالق هذا الحساب وإنهائىه!! فمىا عليىه العمىل فىي المصىرف
اإلسالمي أن للعميل حرية استخدام هذا الرصيد ،كله أو بعضه ،أو عىدم اسىتخدامه
أصالً؛ فلو اختار العميل مثالً إغالق الحساب بعد سحب جزئي لىم يقىم بتسىديده فىي
فترة السماح ،فإن المصرف يستوفي من ربح العينة بنسىبة الملبىغ المسىحوب فقىط!
وهىىذا يعنىىى أن الىىثمن اآلجىىل فىىي العينىىة السىىابقة ثمى ٌ
ىن غيىىر محىىدد عملي ىا ً وإن كىىان
مذكورا ً في العقد ،بل تحدده عمليا ً مسحوبات العميل ،مما يعنىى أنىه بيىع مىع جهالىة
في الثمن!!
و ليس المأخذان المذكوران أعاله بشيء إلى جانب قيام هىذه العمليىة علىى بيىع
العينة الذي ال يصح القول بحلاه إن كان الغىرض منىه تسىويغ الوصىول إلىى ممنىوع
ال حقيقة البيع والشراء على ما تقدم.
وعليىىه ،ال تفسىىير للعينىىة فىىي هىىذه العمليىىة إال غىىرض التحيىىل بىىه علىىى الربىىا،
بتسويغ حصول المصىرف علىى زيىادة مضىمونة لىم يكىن ليشىرع لىه ظىاهرا ً أخىذها
بغير هذا الطريق ،فعمل المصرف هنا تمىويلي ،ولىيس هىو حقيقىة بائعىا ً أومشىترياً،
بىىل ممىىول بالفائىىدة ،ولىىيس هىىذا البيىىع والشىىراء الصىىوري إال لتحقيىىق هىىذا الهىىدف
التمويلي للمصرف.
فالعمليىىة كمىىا هىىو ظىىاهر تحيىىل سىىافر علىىى الشىىريعة ،وه ىو فىىوق هىىذا تحي ى ٌل
مضطرب غير متقن يستنكره العقل والقلب ،وتربأ عنه الشريعة.
 إصدار بطاقات االئتمان  Credit Cardsعلى أساس ببيع العينة:
تقوم بعض المصارف اإلسالمية في بعض البلدان اإلسالمية بإصدار بطاقات
االئتمىىان علىىى أسىىاس بيىىع العينىىة .وبطاقىىات االئتمىىان هىىي بطاقىىات بنكيىىة تخىىول
صىىىاحبها شىىىراء السىىىلع والخىىىدمات بهىىىا دون أن يكىىىون لىىىه رصىىىيد فىىىي المصىىىرف
المصدر لهذه البطاقة يغطي قيمة هذه السلع والخدمات؛ على أن يقوم العميل حامىل
البطاقة بسداد المبالغ المبذولة في شراء السلع والخدمات إلى المصرف أوالً بىأول،
أي ضمن مهلة يعطيه إياها المصرف المصدر لهىذه البطاقىة؛ وإال توجىب عليىه أن
يدفع زيادة عن تلك المبالغ ،وهذه الزيادة تشكل ربىح المصىرف مىن عمليىة إصىدار
البطاقة 46.وواضح من هذه العملية أن المصارف عبر هذه البطاقىات تقىدم قروضىا ً
 - 46انظر ورقة ) ،(Shari’ah and Legal Issues in Islamic Bondsتقديم الدكتورة رابعة العدوية
 (In Power Point).في ورشة العمل المعنونة (Shari’ah and Legal Issues in Islamic
) Banking and Bonks Productsفي فندق إستانة بكواال لمبور ،بتاريخ  28-26حزيران  2006من
تنظيم )(CERT: Center for Research and Training
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لعمالئهىىا ،وهىىي قىىروض مشىىروطة بزيىىادة إن تىىأخر وقىىت سىىداد الىىديون عىىن وقىىت
معين ،فهي قروض مشروطة بالربا في أحوال معينة.
والمصارف الربوية التقليدية ال مشىكلة لىديها فىي إصىدار هىذه البطاقىات لعىدم
التزامها مجانبة الربا؛ أما المصىارف اإلسىالمية ،فهىي بصىفتها اإلسىالمية ممنوعىة
من أخذ الفائدة واشتراطها؛ ولما كان األمر كذلك ،فقد لجأت بعض هذه المصىارف
إلى بيع العينة على النحو الذي رأينىاه فىي علميىة السىحب علىى المكشىوف السىابقة،
حيث يعقد بيع العينىة مىع العميىل ،بىأن يبيىع المصىرف اإلسىالمي شىيئا ً كىأرض ،أو
حصة شائعة من عقار ،بسعر آجل ،بتوقيع العميل ألوراق تمثل عقد العينة يضىعها
موظف البنك بين يديه ويطلب منه توقيعها؛ ثىم علىى الفىور يقىوم المصىرف بشىراء
مىىا بىىاع ،فيشىىتريه بىىثمن حاضىىر أقىىل ،بالطلىىب إلىىى العميىىل أن يوقىىع أوراق ىا ً أخىىرى
مطبوعىىة ومجهىىزة مىىن قبىىل ،تمثىىل عقىىد الشىىراء الجديىىد .ويعىىد الفىىرق بىىين الثمنىىين
العاجل واآلجل في بيع العينة مصدر الربح (النظري) للمصرف اإلسالمي.
ثىىم يضىىع المصىىرف اإلسىىالمي الىىثمن الحاضىىر األخيىىر فىىي حسىىاب خىىاص
بالعميل ،ليُم َّكن العميل من السحب منه في حدود مقداره عبىر بطاقىة االئتمىان التىي
يعطاها .وفي حال قام العميل باستخدام البطاقة ثم تىأخر فىي سىداد المبلىغ المسىتخدم
عن الوقت المحىدد ،قىام المصىرف اإلسىالمي باقتطىاع نسىبة معينىة ،مرتبطىة بقيمىة
المبلىىغ المسىىتخدم ،مىىن ربحىىه المتحقىىق فىىي بيىىع العينىىة علىىى النحىىو الىىذي رأينىىا فىىي
السىىحب علىىى المكشىىوف .47أي فىىال يحقىىق المصىىرف اإلسىىالمي المصىىدر لبطاقىىة
االئتمان ربحىا ً إال إن قىام العميىل بالسىحب مىن رصىيده الجديىد ،ولىم يقىم بتسىديد مىا
سحب من مال خالل فتىرة العفىو أو السىماح؛ أمىا إن لىم يقىم بىذلك ،فلىيس هنىام مىن
ربح يحققه المصرف.
أي فإن بيع العينة ال يدخل حيز التنفيد وال تكىون لىه أي قيمىة أو اعتبىار إن لىم
يقم العميل باستخدام بطاقة االئتمان ،أو إن قام بتسىديد المبىالغ المسىحوبة أوالً بىأول
خالل فترة السماح التي يعطاها بعد كل عملية سحب.
والمآخىىذه علىىى هىىذه العميلىىة وعمليىىة السىىحب علىىى المكشىىوف السىىابق ذكرهىىا
واحدة ،وهي مصير البيع (بيع العينة) الملىزم بصىفته العقديىة إن داوم العميىل علىى
تسديد مسحوباته في فترة العفو ،أو إن لم يقم باستخدام البطاقة أصىالً ،أو إن اختىار
العميل إرجاع البطاقة إلى المصرف واالستغناء عن خدماتها!
وكذا إن اختار العميل مثالً رد البطاقة بعد فترة معينة سىحب فيهىا مىاالً لىم يقىم
بتسىىديده فىىي فتىىرة السىىماح ،فىىإن المصىىرف يسىىتوفي مىىن ربىىح العينىىة بنسىىبة المبلىىغ
ثمن غير محدد عمليىا ً
المسحوب فقط! وهذا يعنى أن الثمن اآلجل في العينة السابقة ٌ
 - 47إن انتهى المبلغ الذي يمثل الفرق بين الثمنين الحاضر واآلجل في بيع العينة بأن تكرر استخدام العميل
للبطاقة على نحو أتت أرباح المصرف المستوفاة عند كل استخدام على الفرق بين الثمنين في بيع العينة ،قام
المصرف بعقد بيع عينة جديد ،لتعاد العملية من جديد.
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وإن كان مذكورا ً في العقد ،48بىل تحىدده عمليىا ً مسىحوبات العميىل وتصىرفاته ،ممىا
يعنى أنه بيع مع جهالة في الثمن!
وكما تقدم في عملية السحب على المكشوف ،فإن المأخذ األكبر هو بيع العينىة
بذاته الذي يُعقد لغرض تسويغ انتفاع المصرف عن قروضىه المقدمىة إلىى العميىل،
وال يقصد به حقيقىة البيىع والشىراء ،وهىو مىا ال يصىح تخىريج حى ِّال اًه علىى أي مىن
أقوال الفقهاء ،ألن العينة وإن كانت محل اختالف بىين الفقهىاء فىي صىحة عقودهىا،
فإنها محل اتفاق بينهم في حرمتها إن كان الغرض منها التحيل على الربا كمىا تقىدم
تفصيله.
 التمويل بالعينة واالتجاار بساندات دينهاا
)Certificate) ; (IPDS: Islamic Private Debt Securities
تقوم بعض المصارف والمؤسسات اإلسالمية بتمويل عمالئها بالعينة ،أي
ببيع الشيء وإعادة شرائه بحيث ينال العميل ماالً يتوجب عليه الحقا ً دف ُع أكثر
منه ،مع عود السلعة المباعة إلى صاحبها على النحو المتقدم تفصيله في بيوع
العينة .وبعد تمويل العميل بالعينة ،يتم توثيق الدين الناشئ عنها ،أي الثمن اآلجل
الذي يتوجب على العميل دفعه ،في سندات تسمى  Certificatesأي شهادات
"سندات" يُتاجر بها في األسواق عن طريق بيعها بحط شيء من قيمة السند ك َّل
مرة مقابل تعجيل دفع ثمنه؛ ومعلوم أنه كلما كان أجل دفع الدين أبعد كان الحط أو
قيمة الحسم أكبر ،فيستفيد مشتري هذا السند ببيعه الحقا ً بثمن أعلى بعد أن دنو
صل قيمته االسمية
موعد سداده ،أو باالنتظار إلى حين حلول أجل استيفائه ليح ا
50
مصدر ربحه.
التي تربو طبعا ً على الثمن الذي اشتراه به؛ فيكون الفرق في ك ٍل
َ
49

(NIDC: Negotiable Islamic Debt

ومن تطبيقات االتجار بسندات ديون العينة التي ال خالف بينها في المضمون
بل في الشكل واالسم لقصد التحرز عن لفظ العينة ما يلي:
 - 48هذا هو السبب الذي يجعل ربح المصرف من عملية بيع العينة عند توقيع أوراقها ربحا ً نظرياً ،ألنه
محكوم بسلوم العميل استخداما ً للبطاقة وتسديدا ً للمبالغ المستحقة عليه.
 -49يتم باالتجار بسندات الدين في السوق بطرح سندات هذا الدين للتداول في السوق بيعا ً وشرا ًء حتى يأتي
موعد استحقاق الدين ،فيكون حق قبضه لمشتري السندات آخراً ،ومعلوم أن هذه السندات قبل استحقاق الدين
تباع بأقل من مبلغ الدين ،وكلما اقترب أجل استحقاق الدين زادت قيمة هذه السندات؛ فإذا كان الدين مئة ألف
مثالً مجعوالً في مئة سند كل ألف في سند ،فإن السند قد يباع قبل شهرين مثالً من أجله استحقاقه بـ ، 950
وقبل شهر بـ 975؛ فمن يشتري السند قبل شهرين بـ  950بوسعه أن ينتظر شهرين ليقبض  ،1000أو يبيعه
بعد شهر بـ  975فيستثمر سيولة فائضة في يديه في وقت ما ويحقق من ذلك ربحاً .تسمى السوق التي تتم فيها
هذه االستثمارات قصيرة األجل بـ  Money Marketأما االستثمارات طويلة األجل ،كشراء الحصص
االسثمارية ) ،(Equitiesأو سندات الدين طويلة األجل ) (Bondsذات العائد الربوي الثابت عن فائدة الدين
التي يدفعها المدين ،فتعرف سوقها باسم  .Capital Marketوتسمى عملية االتجار بسندات الدين على هذا
النحو توريق الديون.
 - 50انظر كتاب‘  ‘Critical Issues on Islamic Banking and Financial Marketتأليف
 Saiful Azhar Roslyص .451-450
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 سندات دين البيع بثمن آجل
:Securities)51
ُمورس بيع العينة هنا تحت مس امى البيع بثمن آجل (BBA: Bay’ Bithaman
52
) Ajilوما من خالف يذكر بين التطبيقين ،وإنما الخالف في االسم.
 سندات دين المرابحة):(MUNIF: Murabahah Notes Issuance Facility
مورس بيع العينة هنا كذلك تحت مس امى المرابحة دون فرق معتبر ،وإن كان
من خالف يذكر بين هذا التطبيق وسابقه ،فهو أن العينة هنا تكون للتمويل قصير
األجل ،فتكون سندات دين العينة أقرب أجالً؛ أما سابقه (سندات دين البيع بثمن
ً 53
آجل) ،فللتمويل بعيد األجل ،فتكون سندات دين العينه فيه في مجملها أبعد أجال.
والخالصة في قضية االتجار بسندات العينة أن المسألة قائمة على أمرين،
بيع العينة ،وبيع ا لدين ،أي الدين الناشئ عن العينة ،وليس يعنينا هنا التعليق على
بيع الدين ،54بل ما يعنينا هو بيع العينة؛ وواضح هنا أيضا ً أن هذا البيع ال يراد به
حقيقة البيع والشراء ،بل إنشاء الدين بصورة البيع والشراء ،وهو الدين الذي يراد
منه انتفاع المصرف الدائن بالدين من العميل المدين ،وإنما بيع العينة سبيله إلى
عرضاً ،بل
تسويغ هذا االنتفاع  .فالخالصة أن توالي البيعين في العينة هنا ليس َ
يراد به تسويغ ممنوع ،وهو األمر الذي لم يقل أحد من الفقهاء بحله كما تقدم،
ويناقض مقاصد الشرعية في العقود.
(BAIDS: Bay’ Bithaman Ajil Islamic Debt

الخاتمة والنتائج
ً
ال بد من القول نهاية إنه ليس يعقل أن تحظر الشريعة الربا ثم تفتح باب
التحيل عليه بتسويغ بيع كبيع العينة على النحو الذي رأينا ،فهذا يناقض مقصد
 - 51وهي ما يعرف أيضا ً باسم ) (IPDS: Islamic Private Debt Securitiesومن أمثلتها العملية في
ماليزيا سندات دين مطار كواال لمبور الدولي  KLIAوسندات دين مطاعم كي إف سي .KFC
 -52هنام نوعان لشهادات العينة التي تتداول بيعا ً وشرا ًء تحت هذا االسم في األسواق ،الشهادات األولية
) (Primary Certificatesوهي سندات تمثل الثمن األقل في بيع العينة ،أي ثمن السعلة في العقد األول
حين يبيع مثالً العميل طالب ا لتمويل سلعة له إلى المؤسسة المالية اإلسالمية ،ويسمى ثمن الشراء
) ،(Purchasing Priceأي شراء الممول السعلة من طالب التمويل .والنوع الثاني هو الشهادات الثانوية
) (Secondary Certificateوهي تمثل الربح بين الثمن الحال واآلجل في بيع العينة .ومجموع كل من
الشهادات األولية والثانوية يمثل ثمن البيع ) (Selling Priceأي الثمن األعلى في بيع العينة ،أي الثمن الذي
باع به الممول ذات السلعة إلى العميل ،فعادت إلى ملكيته .انظر ورقة (Shari’ah and Legal Issues in
) ،Islamic Bondsتقديم الدكتورة رابعة العدوية  (In Power Point).في ورشة العمل المعنونة
) (Shari’ah and Legal Issues in Islamic Banking and Bonks Productsفي فندق إستانة
بكواال لمبور ،بتاريخ  28-26حزيران  2006من تنظيم (CERT: Center for Research and
)Training
 -53من األمثلة العملية على هذا النوع من التوريق في ماليزيا سندات دين مشروعي  MIDVALLEYو
.STRATAVEST

 -54بيع الدين على هذه صورة ممنوع .انظر تفصيل القول في أحكام بيع الدين كتاب "فقه الربا" لعبد العظيم
أبوزيد ،ص  416وما بعدها.
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الشريعة من تحريم الربا ،ويعود على أصله بالنقض .والقول بتسويغ المعامالت
القائمة على العينة ،وال سيما صيغ التمويل منها ،مبني على اعتبار شكلية العقود
وتحكيم
في أقصى درجاتها ،والوقوف عند ظاهر األشياء وعدم اعتبار مضامينها،
ِّ
الظاهر ال في الحكم بصحة العقود وفسادها فحسب ،بل بحلها وحرمتها أيضاً،
وهذا أمر لم يقل به أحد من الفقهاء ،ويناقض أصول الشريعة والمنطق العقلي
السليم.
ومن النتائج التي يخرج بها من هذا البحث:
تعدد مذاهب الفقهاء في تصحيح العقود باعتبار الظاهر ،وتوقف حل العقد
وحرمته على قصد العاقدين باتفاق.
وجوب التفريق بين مصطلح الصحة والفساد في استعمال الفقهاء ،ومفهوم
الحل والحرمة؛ فالقول بصحة عقد ال يستلزم القول بحلاه .وتسويغ بعض
الممارسات غير المشروعة للمؤسسات اإلسالمية ناجم عن الخلط بين هذين
المفهومين ،وإساءة فهم أقوال الفقاء.
نسبة القول بجواز بيع العينة على النحو الجاري في بعض المؤسسات
المالية اإلسالمية إلى الشافعية خطأ ينبغي تداركه.
عدم شرعية المعامالت المالية والتمويلية القائمة على بيوع العينة في
المؤسسات المالية اإلسالمية وإن كان يمكن القول بصحتها ،ألنها بيوع تقصد
للتحيل بها على الربا.
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