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املقدمة :
�س�ل�ام ع�ل��ى س�ي��دن��ا مح ّمد
احل�م��د ل�ل��ه وال� ّ
�ص�ل�اة وال� ّ
رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعني ،وبعد :
ف �إّن��ه ال يخفى ع�ل��ى أح��د ان�ت�ش��ار ظ��اه��رة التعامل
بالشيكات بني النّاس بيعا ً وصراف ًة حتى أصبحت
مصدر رزق لدى بعض النّاس يعتاشون من ورائه .
وإنا
وليست املشكلة في أصل التعامل بالشيكات مّ
تكمن املشكلة في عدم مراعاة الضوابط الشّ رعية في
هذا التّعامل إ ّما بسبب اجلهل وعدم العلم وهذا بالطبع
ليس بعذر ،وإ ّم��ا بسبب ع��دم االك �ت��راث واالهتمام
أن ه��ذا أش ّد
بالوقوف عند ح��دود ال��شّ ��رع ،وال شك ّ
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مما سبق ،فاقتراف املعصية مع املكابرة أعظم
وطأة ّ
خطرا ً على الفرد واملجتمع من ال��وق��وع فيها جهالً
وبال عزم وإصرار .
وإنّنا عندما نتحدث عن املخالفات الشّ رعية في هذا
وإنا
الباب ال نتحدث عن صغائر ال ّذنوب واللّمم ،مّ
هي مخالفات تصل إلى درجة كبائر ال ّذنوب ،بل من
املوبقات التّي تفتك باحلياة برمتها من كافة اجلوانب
وهذا مالحظ للعيان ،حيث نزعت البركة وانتشرت
اخلصومات واملنازعات وخيّم االستغالل والطمع
مما أ ّدى إلى قتل وسفك
وترسخت األنانية واجلشع ّ
ّ
دماء وانتحار في كثير من األحيان .
وفي ذلك يقول الله تعالى{:ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِفي ا ْل َب ِّر
اس ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ
با َك َس َبتْ أ َ ْي� ِدي ال َّن ِ
ض
َوا ْل َب ْح ِر مِ َ
ا َّل ِذي َع ِملُوا َل َعلَّ ُه ْم َي ْرجِ ُعونَ }(سورة الروم  )41والفساد
ف��ي اآلي ��ة ك�م��ا نقله ال�ق��رط�ب��ي ع��ن ب��ن ع �ب��اس ق��ال:
"نقصان البركة بأعمال العباد " .
قال اإلمام احلرالي رحمه الله تعالى " :أكثر باليا
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هذه األمة -حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل
من البأس الشنيع واالنتقام بالسنني -إمنا هو
من عمل الربا " .
�وج��ه
وملّ� ��ا ك ��ان ال ��شّ ��رع ال��ك��رمي ه��و ال �ض��اب��ط وامل� ّ
ملعامالت ال ّ��ن��اس مبا فيه مصلحة العباد في ال ّدنيا
واآلخرة ،ارتأى املجلس اإلسالمي لإلفتاء أن يضع
�ص�ي��ارف��ة
ب�ين ي��دي ال �نّ��اس ع�ل��ى وج��ه ال �ع �م��وم ،وال� ّ
وال ّذين يتعاملون بالشيكات على وجه اخلصوص
ه��ذه ال � ّدراس��ة امل��وج��زة امل�ي�س��رة ل�ض��واب��ط التعامل
بالشيكات من النّاحية الشّ رعية كي ننجو بأنفسنا
وأهلنا ومجتمعاتنا من براثن ال ّربا وعواقبه الوخيمة.
هذا وقد راعى املجلس لدى كتابة وإعداد هذه الكراسة
ظ� ��روف ال� �نّ��اس وم �ص��ال��ح ال �ع �ب��اد وض��روري��ات �ه��م
وح��اج��ات �ه��م مب��ا ينسجم م��ع احل� ��دود وال �ض��واب��ط
الشّ رعية بروح تنأى عن اإلفراط والتفريط ،حيث قد
اختار أيسر األق��وال وأكثرها مرونة وانسجاما ً مع
واقعنا املعاش انطالقا ً من القاعدة الشّ رعية املقررة
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في ه��ذا الباب " :األص��ل في املعامالت اإلباحة "
أن النصوص الشّ رعية حتتمل ذل��ك ،ولكن إن
طاملا ّ
لم يكن هنالك ثمة مخرج فقهي يعت ّد به ويع ّول عليه
في مذهب من املذاهب املعتبرة التّي يجوز تقليدها
وإتباعها لم يتردد املجلس في بيان حكم الله تعالى
جليا ً ف��ي امل�س��أل��ة دون م�ح��اب��اة وال م���داراة ألح��د!!
وكيف جنامل على حساب ش��رع الله تعالى والله
تعالى يخاطبنا في القرآن مهددا ً وموبخا ً ومحذرا ً
في أكثر من موضع في القرآن الكرمي ،منها :
• .1قوله تعالى { :ا َّل ِذينَ َيأْ ُكلُونَ ال ِّر َبا ال َي ُقو ُمونَ
إ ِ اَّل َك َما َي ُقو ُم ا َّل ِذي َي َت َخ َّب ُط ُه َّ
الش ْي َطانُ ِمنَ المْ َ ِّ
س َذ ِل َك
ِبأ َ َّن ُه ْم َقا ُلوا إ ِ مَّ َ
نا ا ْل َب ْي ُع ِم ْث ُل ال ِّر َبا َوأ َ َح َّل اللَّ ُه ا ْل َب ْي َع
َو َح َّر َم ال ِّر َبا َف َمنْ َجا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِمنْ َر ِّب ِه َفان َت َهى َفلَ ُه
سلَ َ
اب
ف َوأ َ ْم ُر ُه إ ِ َلى اللَّ ِه َو َمنْ َعا َد َفأُ ْو َل ِئ َك أ َ ْ
ص َح ُ
َما َ
ال َّنا ِر هُ ْم ِفي َها َخا ِل ُدونَ } سورة البقرة (.) 275
• .2قوله تعالىَ { :يا أ َ ُّي َها ا َّل ِذينَ آ َم ُنوا ْ ا َّت ُقوا ْ اللّ َه
ني ()278
َو َذ ُروا ْ َما َب ِق َي ِمنَ ال ِّر َبا إِن ُكن ُتم ُّم ْؤ ِم ِن َ

َف�إِن َّل� ْم َت ْف َعلُوا ْ َف�أْ َذ ُن��وا ْ ب َِح ْربٍ ِّم��نَ اللّ ِه َو َر ُسو ِل ِه
وس أ َ ْم� َوا ِل� ُك� ْم الَ َت ْظلِ ُمونَ َوالَ
َوإِن ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُؤ ُ
ُت ْظلَ ُمونَ }( سورة البقرة .) 279 - 278
• .3قوله تعالىَ { :يا أ َ ُّي َها ا َّل ِذينَ آ َم ُنوا ْ الَ َتأْ ُكلُوا ْ
ال ِّر َبا أ َ ْ
ض َعا ًفا ُّم َ
اع َف ًة َوا َّت ُقوا ْ اللّ َه َل َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ
ض َ
(َ )130وا َّت ُقوا ال َّنا َر ا َّل ِتي أ ُ ِع َدّتْ ِللْ َكا ِفرِينَ ()131
سورة آل
يعوا اللَّ َه َوال َّر ُسو َل َل َعلَّ ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ }
َوأ َ ِط ُ
عمران ()132-130

والنبي الكرمي صلوات الله وسالمه عليه قد أ ّكد ما أ ّكده
القرآن الكرمي في مواطن عديدة مح ّذرا ً ومندداً ،منها :
• .1ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة
الس ْب َع المْ ُو ِب َق ِ
اتَ ،قا ُلوا:
عن
النبي قالْ " :
اج َت ِن ُبوا َّ
ّ
َي��ا َر ُس ��و َل ال �لَّ � ِهَ ،و َم��ا هُ � َّ�ن ؟ َق ��ا َل :ال� ِّ
�ش � ْر ُك ِب��ال�لَّ� ِه،
َو ِّ
س ا َّل ِتي َح َّر َم اللَّ ُه إ ِ اَّل ب حْ َ
الس ْح ُرَ ،و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ
ِال ِّق،
َوأ َ ْك � � ُل ال � ِّر َب��اَ ،وأ َ ْك � � ُل َم��ا ِل ا ْل� َي� ِت�ي� ِمَ ،وال � َّت � َو ِّل��ي َي � ْو َم
فَ ،و َق ْذ ُ
ال َّز ْح ِ
ات المْ ُ ْؤ ِم َن ِ
ص َن ِ
ف مْحُ ْ
ات ا ْل َغا ِفلاَ ِت".
ال َ
• .2عن عبد الله بن حنظلة غسيل املالئكة قال :قال
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رسول الله  " :دره ُم ربا ً يأكلُ ُه ال ّرج ُل وهو يعل ُم
أش ُّد من ست ٍة وثالثني زنيه " رواه أحمد في مسنده
برقم ( )22600وهو حديث صحيح كما في صحيح
اجلامع (. )3375
ولذا ملّا جاء رجل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس ،
وقال :يا أبا عبد الله :إني رأيت رجالً سكران يتعاقر
يريد أن يأخذ القمر ،فقلت :امرأتي طالق إن كان يدخل
جوف ابن آدم أش ّر من اخلمر .فقال :ارجع حتى أنظر
في مسألتك ،فأتاه من الغد ،فقال له :امرأتك طالق،
إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا ً أش ّر
ألن الله آذن فيه باحلرب".
من الرباّ ،
ولم يكتف اإلسالم بتحرمي التعامل بالربا فحسب،
وإن��ا ح ّرم التعاون عليه مطلقا ً س��وا ًء أكان مباشرا ً
مّ
الصحيح ال ّذي
أم غير مباشر ،فقد ثبت في احلديث ّ
أخرجه اإلم��ام مسلم في صحيحه عن َج��ا ِب� ٍر َق��ا َل:
" َل َعنَ َر ُس� ُ
�ول ال�لَّ� ِه آ ِك � َل ال� ِّر َب��ا َو ُم��و ِك�لَ� ُه َو َكا ِت َب ُه
ش ِ
َو َ
س َوا ٌء " .
اه َد ْي ِه َو َقا َل هُ ْم َ

وألجل ذلك كلّه أتت هذه ال ّدراسة وهي عبارة عن
الصيارفة
مجموعة مسائل شاع ال ّتعامل فيها بني ّ
لتضع األم ��ور ف��ي نصابها ال� ّ
الصحيح
�ش��رع��ي ّ
وف��ي م�ي��زان االع �ت��دال  ،وال ن�ق��ول إنّ ه��ذا اجلهد
لوحده كاف في سبيل مكافحة ال ّربا ومواجهته
واجتثاثه ،وإنمّ ا ال ب ّد أن تتضافر جهود اجلميع
�ص���ور وال ��وس ��ائ ��ل ،ف �ع �ل��ى اخل �ط �ب��اء
ب �ش �ت��ى ال�� ّ
والوعاظ وأصحاب املسؤولية أن يأخذوا دورهم
في التحذير من هذه ّ
الظاهرة ال ّتي عواقبها وخيمة
وأضرارها جسيمة وهي كفيلة بنزول سخط الله
الصالح بذنب
تعالى وعقابه على املجتمع فيهلك ّ
ّ
الطالح إالّ من أنكر ونصح وأم��ر ووع��ظ وح� ّذر
ونهى .
فقد أخ��رج أب��و يعلى عن بن مسعود عن النبي " :
ما ظهر في قوم ما ال ّزنا وال ّربا إالّ أحلّوا بأنفسهم
عقاب الله " .
البخاري عن النعمان بن بشير عن
وجاء في صحيح
ّ
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النبي قالَ " :م َث ُل ا ْل َقا ِئ ِم َعلَى ُح ُدو ِد اللَّ ِه َوا ْل َوا ِق ِع
اب
س ِفي َن ٍةَ ,فأ َ َ
ص َ
ِفي َها؛ َك َم َث ِل َق � ْو ٍم ْ
اس َت َه ُموا َعلَى َ
ض ُه ْم أ َ ْعلاَ هَ ا َو َب ْع ُ
َب ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْس َفلَ َهاَ ,ف َكانَ ا َّل ِذينَ ِفي
اس َت َق ْوا ِمن المْ َا ِء َم ُّروا َعلَى َمنْ َف ْو َق ُه ْم,
أ َ ْس َفلِ َها إ ِ َذا ْ
َف َقا ُلواَ :ل ْو أ َ َّنا َخ َر ْق َنا ِفي َن ِ
صي ِب َنا َخ ْر ًقا َو َل ْم ُن ْؤ ِذ
يعا,
َمنْ َف ْو َق َناَ ,فإِنْ َي ْت ُر ُكوهُ ْم َو َما أ َ َرا ُدوا هَ لَ ُكوا َج ِم ً
ن � ْوا َو جَ َ
َوإِنْ أ َ َخ � ُذوا َعلَى أ َ ْي ِدي ِه ْم جَ َ
يعا "
ن � ْوا َج ِم ً
رواه البخاري .
وهذا ما يؤ ّكده قوله تعالىَ { :فلَ َّما َن ُسوا َما ُذ ِّك ُروا
ِب ِه أ َ جْ َ
السو ِء َوأ َ َخ ْذ َنا ا َّل ِذينَ
ن ْي َنا ا َّل ِذينَ َي ْن َه ْونَ َع ِن ُّ
(س��ورة
َظلَ ُموا ب َِع َذابٍ َب ِئ ٍ
با َكا ُنوا َي ْف ُس ُقونَ }
يس مِ َ
األعراف . ) 165
وس ِكت ع ّمن لم
فلم ُيذكر في اآلية النجاة إال ملن نهىُ ،
ينه ،فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يقول:
" إنّ الله تبارك وتعالى ال ُيع ّذب العامة بذنب
اخل��اص��ة ،ولكن إذا ُع ِمل املنكر ج�ه��ارا ً استحقوا
العقوبة كلّهم " .
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وفي اخلتام نسأل الله تعالى أن يجعلنا وك� ّل من
ساهم في إعداد هذا البحث وك ّل من نصح وعمل به
السوء ال ّذين تكفل الله
وح ّذر في زمرة النّاهني عن ّ
تعالى لهم بالنجاة م��ن ف�تن ال ّدنيا واآلخ ��رة ،اللّهم
اجعلنا ه��داة مهديني ال ضالني وال مضلني مفاتيح
للخير مغاليق للشر ...آم�ين آم�ين ،وآخ��ر دعوانا أن
رب العاملني ،وص ّل الله ّم وسلّم على سيدنا
احلمد لله ّ
مح ّمد وعلى آله وصحبه أجمعني .
املجلس اإلسالمي لإلفتاء
 17جمادي اآلخر  1436املوافق  6.4.2015م

10

ضوابط وقواعد عامة
في بيع الشيكات

نضع بني يدي القارئ ضوابط وقواعد حاكمة لبيع
الشيكات وصرافتها ،وهي عبارة عن ملخص لكافة
املسائل املوجودة في هذه الكراسة :
.1يحرم باإلجماع بيع وشراء الشيكات ال ّراجعة.
.2يحرم باإلجماع بيع الشيكات املؤجلة سواء بيعت
بالدوالر أم بالشاقل.
.3يحرم باإلجماع بيع الشيك النّقدي مقابل نسبة
م�ئ��وي��ة م�ث��ل  1%أو م�ق��اب��ل رب��ح م �ح � ّدد م�ث��ل 100
شاقل مثالً.
.4يحرم باالتفاق شراء ال ّذهب والفضة بالشيكات
امل��ؤج�ل��ة أو التقسيط ع��ن ط��ري��ق ب�ط��اق��ات االئتمان
(فيزا وغيرها).
.5يحرم باإلجماع شراء العمالت األجنبية بالشيكات
امل��ؤج�ل��ة أو التقسيط ع��ن ط��ري��ق ب�ط��اق��ات االئتمان
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(فيزا وغيرها).
.6يجوز بيع الشيك ال�نّ�ق��دي بالعمالت األجنبية
ك��ال��دوالر وال��ي��ورو ون �ح��و ذل��ك ش��ري�ط��ة أن يكون
ال �ش �ي��ك م �ض �م��ون ال��رص �ي��د ،ول �ل �ت��أك��د م��ن وج��ود
رصيد للشيك ال ب� ّد أن يدخله ال�ص� ّراف ثالثة أيام
على احلساب فإذا حتقق الص ّراف من وجود رصيد
للشيك ،فإنّه يجوز أن يبيعه بالدوالر مثالً ،وبعد أن
فإن
يستلم الزّبون ( صاحب الشيك ) الدوالر بيدهّ ،
الصراف
له اخليار بعد ذلك أن يشتري من عند نفس ّ
شواقل أو من عند غيره ،واألفضل من عند غيره.
 .7يجوز أن يعطي زيد لعمرو شيكا ً مؤجالً قيمته
 5000شاقل على سبيل املثال على أن يعطيه عمرو
نفس املبلغ بالشاقل بدون ربح ،وهذا يعتبر قرض
وإرفاق وله ثواب بذلك.
 .8ال م��ان��ع م��ن ش� ��راء ب �ض��ائ��ع وس �ل��ع وم�لاب��س
ب��ال�ش�ي�ك��ات امل��ؤج�ل��ة وال ب��أس ل��و ر ّد ال�ب��ائ��ع املبلغ
أن الهدف لدى
املتبقي من الشيك على املشتري طاملا ّ
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السلع.
املتعاقدين من هذه املعاملة هو شراء ّ
 .9يجوز أن يو ّكل زيد َع ْم ًرا أن ُيدخل الشيك على
حسابه لعدم مت ّكن صاحب الشيك وهو (زي��د) من
إدخ��ال��ه ع�ل��ى ح�س��اب��ه اخل ��اص بسبب وج ��ود حجز
عليه مثالّ مقابل نسبة مئوية أو رب��ح مح ّدد يدفعه
لعمرو ،بشرط أالّ يدفع املو ّكل وهو ( عمرو ) قيمة
وإنا يتو ّكل فقط بإدخاله
الشيك من ماله اخلاص ،مّ
على حسابه ويأخذ أجره مقابل ذلك فقط .
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"مسائل شائعة في بيع
الشيكات وصرافتها "
املسألة األولى :يحرم بيع "شيك" مؤجل مقابل
نسبة مئوية أو ربح مح ّدد :
صورة املسألة :أن يأتي شخص ومعه شيك قيمته
 5000شاقل على سبيل امل�ث��ال مؤجل مل��دة شهر
مقابل  5%للص ّراف أو مقابل  200شاقل ،أو مبعنى
آخر أن يبيع الشيك الذي قيمته  5000شاقل مؤجل
بـ  4800شاقل نقدا ً .
احلكم :هذه املعاملة محرمة باتفاق أهل العلم ،وهي
من ّ
ألن هذه املعاملة تتضمن
اشد أنواع الربا خطرا ً ّ
رب ��ا ال�ف�ض��ل ورب ��ا ال �نَ �س��اء ،وق ��د ث�ب��ت ف��ي احل��دي��ث
الصحيح النهي عن بيع الذهب بالذهب إال ي��دا ً بيد
ّ
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أن بيع الشاقل بالشاقل يأخذ
سوا ًء بسواء ،ومعلوم ّ
حكم بيع ال� ّذه��ب بال ّذهب من حيث كافة الشروط
والضوابط الشرعية ألنّه يقوم مقامه في التعامل.
وبنا ًء عليه :ما يس ّمى بتنقيص الشيكات (خصم مبلغ
من قيمة الشيك ألن الشيك مؤجل) (ניכיון) محرم
شرعا ً بإجماع أهل العلم الشتماله على نوعني من
الربا ( ربا فضل  /ربا نساء ).
املسألة الثانية :ي�ح��رم بيع العمالت األجنبية
كالدوالر ونحو بشيكات مؤجلة :
ص��ورة املسألة :أن يأتي شخص إلى ص� ّراف مثالً

ويشتري منه دوالرات بشيكات مؤجلة أو باألقساط
املؤجلة عن طريق بطاقة االئتمان ( فيزا وغيرها):
احلكم :هذه معاملة ربوية محرمة ،فال يجوز شرعا
بيع شيك م��ؤج��ل ب��ال��دوالر أو بغيره م��ن العمالت
ب��اإلج �م��اع ،وه��ذا يسمى رب��ا ال�نّ�س��اء ل �ف��وات شرط
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مت تسليم ال��دوالر في احلال أم بعد
التقابض س��وا ًء ّ
بأن
الصراف ّ
أجل ،وأ ّما لو كان الشيك نقديا ً وتأكد ّ
له رصيد فإنّه يجوز حينئذ صرفه بالدوالر أو بغيره
من العمالت ،وإذا اخت ّل احد الشرطني َح ُر َم باإلجماع.
ق��ال اب��ن امل�ن��ذر " :أجمع كل من أحفظ عنه من أهل
أن
العلم أن املتصارفني إذا افترقا قبل أن يتقابضاّ ،
الصرف فاسد ".
املسألة الثالثة :يحرم بيع الشيك ال ّنقدي بالدوالر
ث ّم حتويل ال��دوالر إلى شاقل قبل تسليم الدوالر
للزبون :
ص��ورة املسألة :يأتي بعض ال�ن��اس إل��ى ال�ص� ّراف
ومعه شيك نقدي قيمته  5000شاقل على سبيل
امل�ث��ال ،فيقوم ال�ص� ّراف بالتأكد من كونه مضمون
ال��رص �ي��د ،وب�ع��د ال�ت��أك��د م��ن أ ّن ��ه م�ض�م��ون الرصيد
يقوم الص ّراف بتقوميه بالدوالر ،ثم بعد ذلك يح ّول
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الدوالر إلى شاقل دون أن يسلّم الدوالر للزبون ومن
الصراف املبلغ للزبون بالشاقل.
ث ّم يعطي ّ
احلكم :ه��ذه املعاملة محرمة شرعا ً بسبب حتويل
ال� ��دوالر إل��ى ال�ش��اق��ل قبل تسليم ال� ��دوالر للزبون
فهنا ال يتحقق القبض املشروط فقهيا ً ال حسا ً وال
حكماً ،لذا لصحة املعاملة املذكورة ال ب ّد من توفر
الشروط التالية :
أ .أن يكون الشيك نقديا وهذا متحقق في املسألة التّي
بني أيدينا.
ب .أن ي�ك��ون الشيك مضمون ال��رص�ي��د ،ولضمان
الصراف على حسابه
رصيد الشيك يجب أن يدخله ّ
ثالثة أيام قبل أن يصرفه للزبون ،إالّ أنّه قد يغتفر
في الشيكات احلكومية املوثوق بها وما شابهها من
�ص��ادرة ع��ن اجل�ه��ات الرسمية التي ال
الشيكات ال� ّ
يتصور رجوعها ،فهنا ال يشترط إدخالها ثالثة أيام
الصراف على قول طائفة من أهل العلم
على حساب ّ
املعاصرين شريطة أن تكون حالة (نقدية) أي غير
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�ص��راف هذه
مؤجلة ،وإن ك��ان األفضل أن يدخل ال� ّ
الشيكات احلكومية -على الرغم من أنّها مضمونة-
ألن رج��وع الشيك قد
ف��ي حسابه احتياطا ،وذل��ك ّ
يكون خللل فني وليس لعدم توفر ال� ّرص�ي��د وه��ذا
كثير ما يحصل ،فتفاديا ً لهذا احملذور ننصح بإدخال
الصرف
جميع الشيكات على احلساب قبل عملية ّ
للتحقق من توفر ال ّرصيد حتى ولو كانت حكومية
مضمونة ألنّها قد ترجع كما سبق خللل تقني أو فني
الصراف والزبون في ربا النساء
وحينئذ يقع ك ّل من ّ
لعدم حتقق التقابض.
بعد التأكد من وجود رصيد للشيك يقوم الص ّراف
�ص � ّراف
بتحويله إل ��ى دوالر ،وال ب� � ّد أن ي�س�لّ��م ال� ّ
صاحب الشيك ال��دوالرات بيده ،ث ّم إن شاء صاحب
الشيك أن يشتري بالدوالرات شواقل من عند نفس
الصراف اشترى ،أو إن شاء اشترى من عند غيره
ّ
وهذا أفضل.
واخل�لاص��ة :م��ا ي�ق��وم ب��ه بعض الصيارفة من
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حت��وي��ل ال�ش�ي��ك إل ��ى دوالرات وم ��ن ث� � ّم حتويل
ال� � ��دوالرات إل��ى ش��واق��ل دون تسليم ال��زب��ون
ال ��دوالرات محرم شرعا ً لعدم حتقق التقابض،
الصراف
ويزداد األمر سو ّءا إن لم يكن في خزينة ّ
دوالرات فيكون بيعا ً وهمياً ،فليتنبه لذلك !!
املسألة ال ّرابعة :يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح
مح ّدد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً:
صورة املسألة :يأتي بعض الناس إلى احد الصيارفة
ويعطيه شيكا ً نقديا (حاالً) ،قيمته  5000شاقل على
سبيل املثال لصرافته مقابل نسبة مئوية أو أجرة
م �ح��ددة ،وذل ��ك بسبب وج ��ود مشاكل ف��ي حساب
حامل الشيك كحجز ونحوه ،فيعطيه الص ّراف 4900
شاقل على سبيل املثال.
ألن من
احل�ك��م :ه��ذه املعاملة محرمة ش��رع�اً،وذل��ك ّ
ش ��روط ب�ي��ع العملة بجنسها ال �ت �س��اوي والتماثل
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وال �ت �ق��اب��ض ،وف��ي ه��ذه احل��ال��ة -وان ت��وف��ر ش��رط
التقابض إال ان��ه -اخت ّل ش��رط التساوي والتماثل،
وهذا يسمى ربا فضل.
الصراف بإدخال الشيك على حسابه
بينما لو قام ّ
مت صرفه أخذ أجرة مقابل خدمته
اخلاص وبعد أن ّ
فال مانع سوا ًء أكانت األجرة محددة مثل  100شاقل
ألن
أو نسبة مئوية بشرط أن يكون الشيك نقديا ً ّ
�ص��راف في ه��ذه املعاملة يعتبر وكيالً أو وسيطا ً
ال� ّ
وليس ص ّرافا ً وال بأس بأخذ أجرة على الوكالة .
املسألة اخلامسة :ال مانع شرعا ً أن يسلّم زيد
لعمرو شيكا ً م��ؤج�لاً قيمته  5000ش��اق��ل على
سبيل امل�ث��ال على أن يعطيه عمرو نفس املبلغ
بالشاقل بدون ربح:
صورة املسألة :أن يسلّم حامل الشيك ( زيد ) شيكا ً
قيمته  5000شاقل مؤجل لشهر على سبيل املثال
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لشخص اسمه (ع�م��رو ) ليصرفه ل��ه ،فيصرفه له
عمرو بنفس املبلغ (5000شاقل) قبل حلول أجله
دون أن يربح شيئا ً وف��ي بعض احل��االت قد يعطي
ع�م��رو ه��ذا نصف قيمة الشيك أو رب�ع��ه م�ث�لاً لزيد
وعندما يصرف عمرو الشيك يعطي املتبقي لزيد
بدون ربح.
احلكم :هذه املعاملة جائزة شرعاً ،وذلك ألنه ال يراد
وإنا نية املتعاقدين متوجهة
منها الربح واملعاوضة ،مّ
إل��ى املساعدة وتفريج ال�ك��رب ،والعبرة في العقود
كما هو مقرر لدى الفقهاء للمقاصد واملعاني وليس
لأللفاظ واملباني.
أن شخصا ً ق��ال آلخ��ر مثالً بعتك ه��ذه السيارة
فلو ّ
بال ثمن ،اعتبر هذا العقد هبة وليس بيعا ً على الرغم
من تلفظه بالبيع ،ولو قال شخص ألخر وهبتك هذه
السيارة ِبـ  10000شاقل ،اعتبر هذا العقد بيعا ً على
الرغم من تلفظه بالهبة لوجود قرينة املعاوضة وهو
الثمن.
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وكذلك يقال في السؤال املطروح :إن نية املتعاقدين
متوجهة إلى املساعدة وتفريج الكرب ،فيعتبر هذا
قرضا ً وليس صرفا ً على الرغم من تلفظه بالصرف،
وذلك بقرينة جترد العقد عن الربح واملعاوضة.
الصراف
السادسة :مينع شرعا ً أن يقرض ّ
املسألة ّ
ح��ام��ل ال�ش�ي��ك امل��ؤج��ل ج ��زءا م��ن قيمته ع�ل��ى أن
يشتري م��ن عنده بالشيك دوالرات عند حلول
ص ّرح بهذا ّ
الشرط أم لم ُيص ّرح وإنمّ ا
أجله سوا ًء ً
جرى به العرف:
صورة املسألة :يأتي بعض الناس إلى أحد الصيارفة
فيعطيه شيكا ً مؤجالً قيمته  5000شاقل على سبيل
املثال ،فيعطيه الصراف بعض املبلغ كالنصف مثالً
 2500شاقل ،وما تبقى يعطيه إياه موع َد صرافة
الشيك بالدوالر.
الصراف ما أقبل على هذه املعاملة
احلكم :ال شك ّ
أن ّ
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�أن هذا الزبون سيشتري من
إالّ أل ّن��ه يعلم مسبقا ً ب� ّ
عنده عند حلول أج��ل الشيك دوالرات ،ول��وال ذلك
ألن غرض
ما أقدم على إعطائه القرض ابتدا ًء ،وذلك ّ
الصراف ال ّربح .
ّ
فإن هذه املعاملة تُع ّد محرمة شرعا ً ملا
وبنا ًء عليه ّ
أن
فيها م��ن التحايل على ال � ّرب��ا ،وم��ن امل�ق��رر فقهيا ً ّ
الصراف
ك ّل قرض ج ّر نفعا ً فهو ربا ،وال يقالّ :
إن ّ
ل��م يشترط على حامل الشيك ش��راء دوالرات من
ألن القاعدة الفقهية ت�ق��ول :املعروف
عنده  ،وذل��ك ّ
عرفا ً كاملشروط شرطاً ،وهذا أمر متعارف عليه عند
الصيارفة ،فليحذر من التالعب بحدود الله تعالى .
ّ
السابعة :ال مانع شرعا ً من شراء بضائع
املسألة ّ
وسلع ومالبس بالشيكات املؤجلة وال بأس لو
ر ّد البائع املبلغ املتبقي من الشيك على املشتري
طاملا أنّ الهدف لدى املتعاقدين من هذه املعاملة
السلع .
هو شراء ّ
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صورة املسألة :أن يأتي ( زيد ) إلى حانوت ( عمرو
) لشراء مواد متوينية أو مالبس أو غير ذلك ،ويدفع
إليه شيكا ً م��ؤج�لاً بقيمة  1000شاقل على سبيل
أن
املثال ،وبعد جمع قيمة مشتريات ( زيد ) يتبينّ ّ
مجموع ما اشتراه يساوي  800شاقل فقط ،فيقوم
التاجر (عمرو) بإرجاع الباقي للزبون ( زيد ).
احلكم :تتركب هذه املعاملة من شقني :
الشق األول :ش��راء بضاعة وسلع بنقد إل��ى أج��ل،
وهذا الشق جائز بال نزاع ،وتكييفه الفقهي عقد بيع
إلى أجل مح ّدد والشيك عبارة عن وثيقة بدين.
الشق الثاني :اقتراض من البائع لصالح الزبون.
التكييف الفقهي للمعاملة :بيع وس�ل��ف أي بيع
وقرض.
حكم ه��ذا العقد :األص��ل حرمة بيع وسلف لثبوت
السلف
النّهي عن ذلك ،ولكن محل التحرمي إن كان ّ
�س�ل��ف م�ش��روط�ا ً فال
م �ش��روط �اً ،وأ ّم ��ا إن ل��م يكن ال� ّ
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مانع من ذل��ك عند الشّ افعية ،وب�ن��ا ًء عليه فال مانع
السلف
من املعاملة املذكورة بالسؤال على اعتبار ّ
أن ّ
لم يكن مشترطا ً بني البائع واملشتري إلبرام العقد،
ول�ك��ن ل��و ل��م يكن للمتعاقدين قصد م��ن وراء هذه
السلف فعندئذ متنع سدا ً للذريعة ومنعا ً
املعاملة إالّ ّ
للتحايل على الشرع عمالً بالقاعدة الفقهية املقررة
في هذا الباب وه��ي " :العبرة في العقود للمقاصد
واملعاني ال لأللفاظ واملباني" .
امل �س��أل��ة ال�ث��ام�ن��ة  :ي �ح��رم ب�ي��ع ال � ّذه��ب والفضة
بالشيكات املؤجلة واألقساط عن طريق بطاقات
االعتماد ( الفيزا وغيرها) :
التفصيل :يحرم بيع ال ّذهب والفضة بال ّدين سوا ًء
أك ��ان ال � ّذه��ب أو ال�ف�ض��ة ح�ل�ي�ا ً م�ص��وغ�ا ً أو سبائك
أو ل �ي��رات أو غير ذل��ك م��ن أش �ك��ال وأل���وان وأن ��واع
وهيئات ال ّذهب والفضة ،فإنّه يحرم بيعها بال ّدين
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باتفاق املذاهب األربعة ،وبه صدرت قرارات املجامع
الفقهية والهيئات الشرعية ودور الفتوى سوا ًء بيعت
بشيكات مؤجلة أم بالتقسيط ع��ن ط��ري��ق بطاقات
الصور
االئ�ت�م��ان ( فيزا وغ�ي��ره��ا) ف� ّ
�إن جميع ه��ذه ّ
�ص السنة امل�ط�ه��رة ،وإل�ي��ك بعض هذه
محرمة ب�ن� ّ
الصريحة :
النصوص الصحيحة ّ
الصا ِم ِت
•روى مسلم في صحيحه عن ُعبَا َد َة ْب ِن َّ
َقا َل َ :قا َل َر ُس��و ُل الل َّ ِه  ( :ال َّذهَ ُب بِال َّذهَ بِ َوا ْل ِف َّ
ض ُة
بِا ْل ِف َّ
ض ِة ِم ْثالً مِ ِ
ِس َوا ٍءَ ،ي� ًدا ِب َي ٍدَ ،ف�إ ِ َذا
سَ��وا ًء ب َ
ب ْث ٍلَ ،
ف ِ
ص َن ُ
ِيعوا َك ْي َ
ْ
ش ْئ ُت ْم إ ِ َذا َكانَ
اف َفب ُ
اخ َتلَ َفتْ هَ ِذ ِه األَ ْ
َي ًدا ِب َي ٍد ) رواه مسلم ( .)2970
•روى اإلمام أحمد في مسنده عن أبي المْ ِنْ َها ِل َقا َل:
سأ َ ْلتُ ا ْل َب َرا َء ْب��نَ َع ��ازِب َ ،و َز ْي� � َد ْب��نَ أ َ ْر َق � � َم َ ،ع� ِ�ن
َ
�ص � ْر ِ
فَ ،ف� َه� َذا ي� ُق� ُ
س � ْل هَ � َذاَ ،ف �إ ِ َّن � ُه َخ� ْي� ٌر ِم ِّني
ال� َّ
�ولَ :
َوأ َ ْعلَ ُمَ ،وهَ َذا َي ُق ُ
س ْل هَ َذا َ ،ف ُه َو َخ ْي ٌر ِم ِّني َوأ َ ْعلَ ُم،
ولَ :
ول َن َهى َر ُس� ُ
َق��ا َلَ :ف َسأ َ ْل ُت ُه َماَ ،ف ِكلاَ هُ َما َي ُق ُ
�ول اللَّ ِه
سأ َ ْلتُ هَ َذاَ ،ف َقا َل:
َعنْ َب ْي ِع ا ْل َورِقِ بِال َّذهَ بِ َد ْي ًناَ ،و َ
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َن َهى َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َعنْ َب ْي ِع ا ْل َورِقِ بِال َّذهَ بِ َد ْي ًنا" .
(مسند اإلمام أحمد . ) 18823 ،
ومن املقرر فقهيا ً لدى كافة العلماء املعاصرين -وبه
أن النقود الورقية
صدر قرارات مجامع فقهية عديدةّ -
مثل الدوالر والشاقل واليورو ونحو ذلك تأخذ حكم
ألن هذه النقود الورقية
ال ّذهب والفضة في التعامل ّ
أصبحت اليوم تس ّد مسد ال ّذهب والفضة في التعامل .
السابقة قد
وبنا ًء عليه فإنّه إذا كانت األح��ادي��ث ّ
صرحت بحرمة بيع ال ّذهب بالفضة دينا ً فإنّه يحرم
بيع ال ّذهب أو الفضة بالشاقل دينا ً وهذا ُيع ّد من عقود
ألن الصرف يعني بيع عملة بعملة،
الصرف الفاسدةّ ،
ّ
وبيع ال ّذهب بالفضة وال ّذهب بالنقود الورقية هو عقد
صرف ،لذا يشترط لصحته التقابض إجماعا.
الدراسة بحمد الله ومنته
ّ
متت هذه ّ
يوم الثالثاء  18جمادي اآلخر املوافق  07.4.2015م
وجل التوفيق
سائلني املولّى ع ّز ّ
والسداد ملا يحبه ويرضاه
ّ
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