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 إضافيا باعتباره مركبا "المعاصرة فقه المستجدات"تعريف : أولا 

 تعريف الفقه -أ

 .عقليالناشئ عن بذل جهد فهم ال: الف قه بالكسر: لغة

 .أدلتها التفصيليةباألحكام الشرعية العملية المكتسبة من  العلم: الفقه اصطالحا  و

 ب ـ تعريف المستجدات

د ، فهو جديد خالف القديم، وجدد فالن األمر وأجده  لغة؛ جمع مستجدة، من جد الشيء يج 

 .واستجده، إذا أحدثه فتجدد هو أو صيره جديدا، والجديد ما ال عهد للناس به

 :المستجدات بتعريفات متعددة، منها أما في االصطالح فقد عرف العلماء المعاصرون

الوقائع التي جدت وليس لها أحكام ظاهرة مفصلة في المراجع الفقهية القديمة خالل القرون "

 ".الثالثة عشر للهجرة

وحالها، مما النوازل والوقائع الحادثة في العصر الحاضر، الجديدة في وقوعها أو في صورتها "

 ".ال يعرف لها حكم فقهي سابق

المسائل التي تغيرت موجبات الحكم عليها بعامل الزمان أو المكان أو "كما أنهم يطلقونها على 

 ".طبيعة حياة اإلنسان

 :تعريف المعاصرة –ج 

، والمقصود به العصر الحالي أو الدهر، وهو الزمن: العصر وهو لغةالمعاصرة مأخوذة من 

حاضر الذي ظهرت فيه كثير من القضايا والمسائل المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي الوقت ال

 .واجتهاد العلماء المتخصصين فيها

المسائل التي حدثت أو تحدث في العصر الحاضر، : "ويمكن تعريف المستجدات المعاصرة بأنها

لذلك يبحث العلماء عن أحكامها جديدة في وقوعها أو صورتها أو حالها، وليس لها أحكام فقهية سابقة، و

 ".الشرعية لتعريف المسلمين بكيفية التصرف تجاهها

 :فهي تطلق على ما يلي
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المسائل الفقهية التي حدثت أو أحدثت في هذا الزمان، وليس لها حكم ظاهر مفصل في  -0

 .المراجع الفقهية

 .المسائل التي لم يتقدم فيها قول إلمام متبوع -9

 .موجبات الحكم عليها بعامل الزمان أو المكان أو طبيعة حياة اإلنسانالمسائل التي تغيرت  -3

 باعتباره لقبا "فقه المستجدات المعاصرة"تعريف : ثانيا

العلم الذي يدرس المسائل الحادثة في العصر الحاضر، ويستخرج األحكام "يمكن تعريفه بأنه 

 ".اة المكلفينفي حي ، بما يحقق مقاصد الشارع الحكيمالفقهية المناسبة لها

 :العبارات واأللفاظ ذات الصلة بالمستجدات الفقهية: ثالثا

كانت التعامل مع المسائل الحادثة أو الجديدة لم يكن غائبا عن علمائنا القدامى، ففي كل عصر 

هناك مسائل تجد على المسلمين لم يعرفوها من قبل ولم يعلموا أحكامها، فكان العلماء يعالجونها بالدراسة 

 .تناسبهاالفقهية ويستخرجون لها األحكام الشرعية التي 

 :وقد سموا مع هذه المسائل بأسماء عدة، منها

 :النوازل -1

 .التي تنزل بالناسالنوازل في اللغة؛ جمع نازلة، وهي المصيبة الشديدة 

. فالنوازل تطلق بوجه عام على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعياأما في االصطالح، 

كررة أم نادرة كانت مت والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى تبين حكمها، سواء

 .الحدوث، وسواء كانت قديمة او جديدة

لإلشارة إلى الوقائع الجديدة التي لم تكن  المصطلح في العصر الحاضرلكن شاع استعمال هذا 

ولذلك كان هذا المصطلح هو األكثر . معروفة في األزمنة الماضية بالشكل الذي حدثت به في هذا العصر

 .شيوعا، وبخاصة في مسائل العبادات والمعامالت الجديدة

 :الحوادث -2

والحدوث؛ حصول . الحديث الجديد من األشياءجمع حادث أو حادثة، ويقال لها األحداث، و

 .الشيء بعد ما لم يكن

أما في االصطالح فقد أطلقوا لفظ الحوادث على المسائل التي كانت تستجد ولم تعرف لها أحكام 

 .من قبل
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وتسمية المسائل الجديدة بالحوادث؛ إما ألنها لم تذكر في النصوص الشرعية، أو أن داللة 

ظاهرة، أو أن المبتلى بها يجهل أو هو ذاهل عن النصوص الدالة عليها، فكأنها النصوص عليها غير 

 .كانت بعد أن لم تكن في حقه

 :الواقعات -3

 .لغة جمع واقعة، وهي النازلة الشديدة من صروف الدهر

علماء وازل، إال أن يطابق عند جمهور العلماء لفظ النأما في االصطالح فإن لفظ الواقعات 

المسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون من علماء المذهب لما سئلوا عنها ولم خصوه ب الحنفية

المسائل التي استجدت ولم يسبق ألئمة  -عندهم  - فهي بهذا المعنى .عن أئمة المذهب يجدوا فيها رواية

 .المذهب أن أفتوا فيها

عما يعانوانه من الشدة على المسائل المستجدة فيه تعبير " الواقعات"وإطالق العلماء لفظ 

 .والصعوبة في البحث عن أحكامها

 :الفتاوى -4

 .في اللغة؛ اإلبانة واإليضاح أو الفتوى الفتيا

 .واإلفتاء؛ تبيين المبهم، أو تبيين المشكل من األحكام

في المسألة المسؤول المستفاد من دليل تفصيلي اإلخبار عن الحكم الشرعي : وفي االصطالح

 .عنها

ر فإن الفتوى ليست هي المسألة الواقعة، وإنما هي إخبار الفقيه عن حكمها أو إبانته وكما هو ظاه

 .للمستفتي حكم المسألة التي وقعت له ولم يعرف كيف يتصرف حيالها

لكن نظرا للترابط والتالزم بين الواقعة والفتوى، فقد أطلق بعض العلماء الفتاوى وأرادوا بها 

 .المسائل الحادثة

 :المعاصرةالقضايا  -5

عرض على القاضي أو ضية، وهي األمر المتنازع عليه الذي ي  القضايا في اللغة جمع ق: لغة

  .فيهالمجتهد ليحكم أو يفتي 

والتي تستدعي النظر  والقضايا المعاصرة في االصطالح هي المسائل الجديدة في هذا العصر

 .والبحث لمعرفة أحكامها من الناحية الشرعية
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 المسائل المستجدةأنواع : رابعا

 :تتنوع المستجدات الفقهية باعتبارات شتى؛ فمن هذه االعتبارات

 :ق الوقوع أو عدمهبالنظر إلى سب   -1

 :المستجدات بهذا االعتبار ثالثة أنواع

 .النقود الورقية، وزراعة األعضاء: حوادث جديدة تقع ألول مرة، مثل -0

صور قبض المبيع : من عرف، مثل حوادث جديدة تغي ر حكمها؛ لتغير ما اعتمدت عليه -9

 .المعاصرة

عقد االستصناع، بيع : حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة، مثل -3

 .المرابحة لآلمر بالشراء

 :بالنظر إلى أبواب الفقه -2

، تطهير المياه الملوثة بالوسائل الحديثة، والصالة في الطائرة: مثل: مستجدات في العبادات - أ

 .وتطوير مكان السعي ورمي الجمرات، وزكاة العقارات، واألذان بمكبرات الصوت

المرابحة لآلمر بالشراء، والمصارف اإلسالمية، واألوراق : مثل: مستجدات في المعامالت - ب

، والعقود المستحدثة، والعقود المركبة، والتأمين، واألسواق المالية، ومستحدثات التجارة المالية

 .الدولية

وتتميز بالخطورة ألن األصل في األبضاع الحظر  : ات في قضايا األسرة في كتاب النكاحمستجد - ت

قضايا اإلجهاض، وموانع الحمل : والمنع، ولما يترتب على إهمالها من اختالط األنساب مثل

، وزواج المسيار، والزواج العرفي، والزواج عن طريق كاللولب، وما يتعلق بأطفال األنابيب

 .نظيم النسلاألنترنت، وت

األطعمة مثل : الحالل والحرام، من المأكوالت والمشروبات المعاصرة والمصنعةمستجدات في  - ث

 .بالصعق الكهربائي وقتل الحيواناتالمستوردة، 

مثل أطفال األنابيب، والتلقيح الصناعي، واألدوية المستخرجة من : مستجدات في الطب والتداوي - ج

مة، وزراعة األعضاء، واإلجهاض بالوسائل الحديثة، الخنزير وغيره من الحيوانات المحر

 .والبصمة الوراثية، وبنوك الدم والحليب والحيوانات المنوية

مثل االحتفاالت بالمناسبات : مستجدات في العالقات االجتماعية ظهرت مع تطور الحياة - ح

 .المختلفة، واألعراس الجماعية، والتعارف والتواصل عبر األنترنت

مثل أنواع المنافسات والرياضات المختلفة، واليانصيب بأشكاله المتنوعة، : ةمستجدات متنوع - خ

 .واالسم التجاري، وحقوق الملكية الفكرية واألدبية
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 :بالنظر إلى اإلفراد والتركيب -3

 .مثل غسيل الكلى وأثره في الطهارة: أ ـ مستجدات مفردة

 .تحديد أوقات العباداتالمراصد الفلكية وأثرها في : مثل. ب ـ مستجدات مركبة

 :بالنظر إلى الخصوص والعموم -4

 .مستجدات خاصة باألفراد –أ 

 .مستجدات تمس المجتمع واألمة عموما –ب 

 :بالنظر إلى كثرة وقوعها وسعة انتشارها -5

 .النقدية باألوراقمستجدات ال يسلم في الغالب من االبتالء بها أحد، كالتعامل  –أ  

 .وقوعها؛ كالصالة في الطائرة، والتعامل بالبطاقات البنكيةمستجدات يكثر  –ب  

 .مثل زراعة األعضاء، وأطفال األنابيب، والتلقيح الصناعي: مستجدات قليلة الوقوع –ج  

 :أسباب ظهور المسائل المستجدة: خامسا

 الثورة الصناعية والتطور المذهل في وسائل االتصال واإلعالم والتعليم، ويسر وسائل العيش -0

 .وسهولة التواصل بين الناس

اتساع األقاليم التي يعيش فيها المسلمون، فبعضها هم أهلها ومواطنوها، وبعضها هم أغلبية فيها  -9

 .وتشاركهم أقليات على غير دينهم، وبعضها هم فيها أقليات وغيرهم األكثرية

دينهم في مختلف التخلف الذي يطبع ديار المسلمين، ويجعلهم يرتبطون بغيرهم ممن ليس على  -3

 .شؤون حياتهم، في طعامهم وشرابهم ولباسهم وأنماط عيشهم

ارتباط الدول المسلمة باتفاقيات ومعاهدات مع دول غير مسلمة، بحيث ال تستغني الدول المسلمة  -4

 .عن هذه االتفاقيات وال تملك أن تفرض فيها شروطها أو تقلل من آثارها

 اتأوجه أهمية دراسة فقه المستجد: ادسسا

إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح أحكام المسائل الجديدة حتى يعبدوا هللا على بصيرة وهدى ونور؛  -0

دون إيضاح ألحكامها لصار الناس في تخب ط ثم  المستجداتفلو ترك المجتهدون التصدي لتلك 

، وعلى هذا األساس  ل  ل  وي ض  استفتوا من ال يصل إلى رتبة االجتهاد، وهذا قد يفتي بغير علم في ض 

 .فال بد  من ط ْرق هذا الباب واالستعانة باهلل

قتصاد كثير من أبناء المسلمين اليوم يدرسون في تخصصات علمية متعدد، كالطب والهنسة واال -9

والسياسة والقانون والزراعة، وغير ذلك، فتشتد حاجتهم إلى بيان أحكام ما استجد من مسائل 

تتعلق بدراساتهم من جهة وواقع الحياة من جهة أخرى، وبيان أحكام هذه المستجدات لهم من قبل 
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ما  العلماء والفقهاء من شأنه أن يعصمهم من التناقض أو االنفصام بين العلم الشرعي وبين

 .يدرسونه من علوم تجريبية أو إنسانية أو اجتماعية

سة فقه المستجدات من المجتهدين عند وقوع الواقعة إلظهار حكمها الشرعي يبين التصدي لدرا -3

سالمية، وقدرتها على استيعاب كافة المستجدات والحوادث، فإنها  للعالم أجمع كمال الشريعة اإل 

والقوانين األرضية بكونها صالحة لكل زمان ومكان، فاهلل عز امتازت عن الشرائع السماوية 

ينا  : )وجل يقول ْسالم  د  يت  ل ك م  اأْل  ض  ر  ت ي و  ل ْيك ْم ن ْعم  ْمت  ع  أ تْم  ين ك ْم و  ْلت  ل ك ْم د   (.اْلي ْوم  أ ْكم 

مسلمين اليوم في قلوبهم، فكثير من ال به إعادة الثقة إلى نفوس المسلمين في دينهم وتقوية اإليمان -4

يشعرون بالنقص تجاه غيرهم ويستحون أن يطبقوا أحكام دينهم ويخفون عباداتهم، تصورا منهم 

فمتابعة هذه . أحكام المسائل الجديدة يغطيأن شريعتهم قديمة وأنها ال تساير العصر وليس فيها ما 

وس المتذبذبة والقلوب المستجدات باالجتهاد فيها وبيان أحكامها من شأنه أن يعيد الثقة إلى النف

 .الضعيفة

؛ فقد أخذ هللا  الميثاق  على العلماء ببيان األحكام  -5 لها هللا  العلماء  الحرص على تأدية األمانة التي حم 

لقيام أهليتهم واكتمال آلتهم الشرعية الستنباط  الشرعية وعدم كتمانها، وقد حصر التكليف بهم

ما استطاعوا إلى  المستجداتليهم التصدي للفتوى في ؛ فكان لزاما  عأحكام الكستجدات الفقهية

، وطلبا للمعذرة عند هللا ذلك سبيال ، وذلك إبراء للذمة بالقيام بتكاليف إبالغ العلم وعدم كتمانه

نْ : )وقياما بحق قوله تعالى ن ك ل   ف ْرق ٍة م   وا ك افَّة  ۚ ف ل ْوال  ن ف ر  م  ي نف ر  ن ون  ل  ْؤم  ا ك ان  اْلم  م  ْم ط ائ ف ةٌ و  ه 

ون   ْم ي ْحذ ر  ْم ل ع لَّه  ع وا إ ل ْيه  ج  ْم إ ذ ا ر  ه  وا ق ْوم  ر  ي نذ  ل  ين  و  ي ت ف قَّه وا ف ي الد    .[099: التوبة( ]ل  

المتجرد الذي " للمسألة الجديدة"، فإن الدارس للمجتهد كسب األجر والمثوبة من هللا عز وجل -6

ل جهده ووصل إلى حكم فيها فهو مأجور، إن أصاب فله يريد أن يصل إلى حكمها الشرعي إذا بذ

 .أجران، وإن أخطأ فله أجر

تحصيل الد ربة على تخريج األحكام؛ ألن المستجدات المعاصرة غير منصوص على أحكامها،  -7

ولذلك فإن من بين وسائل االجتهاد فيها لبيان أحكامها؛ التخريج على ما يشابهها من مسائل سابقة 

لك تدرب على تطبيق القواعد األصولية والفقهية واستعمالها في إدراك األحكام الوقوع، وفي ذ

 .الشرعية
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)*( 

 

 :القضية وأسبابها

يواجه كثيٌر من المسلمين اليوم في مختلف بلدان العالم مشكلة  كبيرة بسبب نقصان المياه النقية 

فالتطور الصناعي والتقني والعلمي الذي شهدته . للشرب وللطهي وللغسيل ولغيرها من االستعماالت

معظم دول العالم، وزيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى المعيشة، وسهولة الحصول على المياه من خالل 

مشقة، وتركيب تمديدها إلى البيوت والمساكن، وجعلها متوافرة بين أيدي الناس من غير عناٍء وال 

عليها، كل ذلك أدى إلى تزايد استهالك المياه بشكل كبير، فأصبح استهالك الفرد ( أو الصنابير)الحنفيات 

منا لوضوئه أو غ سله أربعة أضعاف ما كان عليه الوضع من قبل أو أكثر، وأصبحت الغساالت تستهلك 

ذلك في تنظيف البيوت واألرصفة  لغسل المالبس أضعاف أضعاف ما كان ي ستهلك سابقا ، ويقال مثل

والشوارع، وسقي الحدائق والزروع الخاصة والعامة، وغسيل السيارات، وغيرها من االستعماالت 

كل ذلك دفع بعض الدول إلى تنقية مياه الصرف . الكثيرة والمتنوعة التي ال يمكن ع د ها أو حصرها

 ..دة استعمالها بعد ذلك، من خالل مشاريع تعمل على ذلك، إلعا(المجاري)الصحي 

 .فهل يجوز شرعا  استعمال هذه المياه بعد تنقيتها؟ وهل تعتبر طاهرة بعد معالجتها؟

 :تحرير محل البحث في هذه القضية

في جميع االستعماالت هو الماء المطلق؛ أي الباقي على أصل  استخدامهالماء الطاهر الذي يصح 

ْلقته، ولم يتغير أحد أوصافه الثالثة، وهي   .اللون، والطعم، والرائحة: خ 

 .فإذا تغير أحد أوصافه الثالثة بمخالطة نجس، تنجَّس، ووجب تطهيره قبل استعماله

 :مية، وتفصيل ذلك كما يليكْ نجاسة ح  نجاسة عينية، و: و النجاسة كما يقسمها الفقهاء على نوعين

                                                           
(*)
 :من مراجع المسألة ـ

دراسة فقهية مقارنة بالتشريعات الكويتية، بحث منشور في  –األحكام المستجدة في مياه الصرف الصحي واألتربة الملوثة  -0

، 96دمحم السكر، المجلد  –حنان مرزوق : للدراسات الشرعية والقانونية، غزة، فلسطين، إعداد مجلة الجامعة اإلسالمية

 .375-345: م، الصفحات9109، 9العدد 

أسامة علي الفقير الربابعة، منشور في مجلة العلوم . د: المياه المعالجة وحكمها في الفقه اإلسالمي، بحث من إعداد -9

 .061-097: م، الصفحات9100هـ، يناير 0439، محرم 0، العدد 4ية، المجلد الشرعية، جامعة القصيم، السعود

حكم تطهير واستعمال المياه العادمة في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بجامعة النجاح الوطنية،  -3

 .م9109ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس، : نابلس، فلسطين، إعداد
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س ا إما بلون أو طعم أو ريح: أما النجاسة العينية( 0 وهي على نوعين؛ . فهي كل عين ت درك ح 

فمنها ما يكون نجسا  في ذاته، ومنها ما يكون متنجسا  بغيره؛ فأما النجاسة الذاتية فهي في الجملة ال تطهر 

ا المتنجسات بغيرها فال بد في تطهيرها من إزالة عين النجاسة وأم. بحال كالبول والغائط ودم الحيض

جد منها؛ إن أمكن  .عنها وال بد من إزالة أوصافها الثالثة؛ من اللون، أو الطعم، أو الريح، أو ما و 

فهي النجاسة الطارئة على المحل الطاهر، وهذه متى ما زالت : وأما النجاسة الحكمية( 9

، كالثوب المتنجس، والنعل المتنجس مثال ونحو ذلك ل حكمهااهر فإنه يزوأوصافها عن هذا المحل الط

 .الماء على المحل بإجراءفهذه ت طهر . مما كان طاهرا ثم وقعت عليه النجاسة العينية فتنجس

 .والتي تطهر بإزالة عين النجاسة عنها ،هي من قبيل المتنجسات ومسألتنا هذه التي نتحدث عنها

فإذا تمت تنقيتها . إنما هو مياه المجاري؛ إذ هي نجسة بال خالف بين أهل العلمومحل بحثنا هنا 

في محطات تنقية مياه المجاري بالوسائل العلمية الحديثة، بحيث يزول معها كل أثر للنجاسة من لوٍن أو 

 ط عٍم أو ريحٍ، فهل تطهر بذلك، وتعود إلى أصل طهوريتها؟

ى ذلك نشير إلى أن هذه نازلة حديثة، لم يسبق للعلماء فيها وقبل اإلجابة عل. هذا هو محل البحث

ال فلقد بحثوا، ودونوا ذلك في ! بحث من قبل، ليس ألنهم لم يبحثوا في كيفية تطهير المياه المتنجسة؟

مصنفاتهم الفقهية، ولكن الجديد هنا هو أن هذه المياه تتم معالجتها من خالل وسائل حديثة لم تكن معروفة 

 : حيث تمر بعدة مراحل كما يليمن قبل، 

تمر معالجة مياه الصرف الصحي بمجموعة من العمليات الطبيعية والكيميائية التي يتم فيها إزالة 

المواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة أو تقليلها وهذه العمليات تنقسم حسب درجة المعالجة إلى 

ا عملية التطهير للقضاء على األحياء الدقيقة في  عمليات تمهيدية وأولية وثانوية ومتقدمة، وتأتي أخير 

وبذلك يزول كل أثر للنجاسة من طعٍم أو لوٍن أو رائحٍة، ويعود للماء نقاؤه . نهاية مراحل المعالجة

 .وصفاؤه

 .حديثة لم تعرف من قبل، فقد احتاجت المسألة إلى بحث فيها ةوبما أن هذه الطريق

 :شرعا طرق وأساليب تطهير المتنجسات

الناظر في المطهرات الشرعية للنجاسات يرى أنها متفاوتة متعددة؛ فمنها التطهير بالمائع، ومنها 

التطهير بالجامد، ومنها التطهير بالمائع والجامد مع ا، ومنها ما ي ط هر بدون مائع وال جامد، فهذه أربع 

 :صور أو طرق لتطهير الشيء المتنجس، ومحصل الكالم في ذلك أن يقال

أما التطهير بالمائع فقط إلزالة النجاسة العينية فهو الماء؛ ويستخدم في التطهر من البول  -

وفي التطهر من المذي  -عند من قال بنجاسته-والغائط، والدم، ودم الحيض، والمني 

 .وغيرها؛ كما يكون التطهير بالمائع في النجاسات الحكمية بالتكثير أو المكاثرة..والودي
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بالجامد فقط إلزالة النجاسة العينية؛ فهي الحجارة التي تستخدم في إزالة النجاسة  وأما التطهير -

 .باالستجمار

وأما التطهير بالمائع والجامد معا  إلزالة النجاسة العينية؛ فذلك بالماء والتراب كالتطهر من  -

الجنابة فغسل فرجه بيده  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اغتسل من: "البول والغائط والمني كما ورد في الحديث

ويكون التطهير بالماء والتراب أيضا  من لعاب الكلب؛ .. ".. ثم دلك الحائط ثم غسلها ثم توضأ

 .كما يكون التطهير بالمائع والجامد أيضا  بالماء

وأما التطهير من دون مائع وال جامد إلزالة النجاسة العينية؛ فيقع في إزالة النجس وما حوله  -

سمن من الفأرة، ويقع أيضا  في النـزح؛ كما يكون في النجاسات الحكمية في تطهير ال

 .باالستحالة

ن تطهير مياه الصرف الصحي ال يمكن أن يكون باستخدام إ: ومن خالل ما سبق يمكن القول

شيء جامد، كاستخدام الحجارة، وال يكون باستخدام مائع وجامد كالماء والتراب مع ا في وقت واحد، وال 

كذلك عدم استخدام شيء مائع وال جامد لتطهير المتنجس، فلم يبق لدينا إال الطريقة األولى، وهي يمكن 

أن تكاثر : والمكاثرة تعني. طريقة التطهير بالمائع والتي تكون بالتكثير ومكاثرة الماء لمكان النجاسة

 .يث يذهب لونها وريحهاصب الماء على النجاسة حتى يغمرها بح: قيللنجاسة بالماء حتى تستهلك فيه، وا

لكن حتى هذه الطريقة لم تعد عملية، ألن تكثير المياه بهذا الشكل ال يمكن تحقيقه بسهولة، ألن 

 .هذه الكميات غير متوافرة في معظم األماكن

فكانت الحاجة داعية إلى اللجوء إلى الطريقة التي ذكرناها قبل قليل، وهي معالجتها باآلالت، فهل 

 قبولة شرعا ؟هذه الطريقة م

 :مدى مشروعية الطريقة الحديثة في تنقية مياه المجاري

 :يمكن تخريج هذه الفتوى على مسألة استحالة النجاسة ومواقف العلماء منها، وفيما يلي توضيحها

 :معنى الستحالة

 .تعني االستحالة التغير والتحول؛ أي تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى

شاةٌ ميتةٌ في أرٍض سبخٍة إلى ملٍح، فهل يجوز استعمال ذلك الملح؟ وهل هذا  أن تتحول: مثال ذلك

 التحول من ميتٍة إلى ملح يكسبها صفة الطهارة؟

إذا احترقت فضالت اإلنسان أو الدواب وتحولت إلى رماٍد، فهل هذا الرماد يكون : مثال آخر

  طاهرا ؟
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 :مذاهب العلماء في استحالة النجاسة

  :في حكم استحالة النجاسة، وما إذا كان ذلك يكسبها الطهارةاختلف العلماء 

إلى القول ( وهو اختيار ابن تيمية رحمه هللا)فذهب أكثر الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة 

كالخنزير والميتة : والنجس لعينه. بطهارتها باالستحالة، سواء أكان نجسا  لعينه، أم كان نجسا  لمعنى  فيه

 .لح كما أسلفنا، والنجس لمعنى  فيه كجلد الميتة إذا د ب غ، وكالخمر إذا تخلل بنفسهإذا تحول إلى م

وهو أحد القولين في مذهب مالك، وهو قول الشافعي فيما كان نجسا  . ال تطهر: وقال أبو يوسف

  .وإحدى الروايتين في مذهب أحمد، وهي ظاهر المذهب. نجاسة عينية

انقلبت بنفسها خال ، وجلد الميتة إذا د ب غ، لورود األدلة من  واستثنى هؤالء من ذلك الخمر إذا

  .األحاديث النبوية فيهما، وأما ما عداهما من النجاسات فال تطهر باالستحالة

 :أدلة القول بالطهارة بالستحالة

 .استدل من قال بتطهير النجاسات باالستحالة بالكتاب والسنة

ل  : )فأما الكتاب فقوله تعالى ي ح  ب ائ ث   و  م  اْلخ  ل ْيه  م  ع  ر   ي ح  ي  ب ات  و  م  الطَّ وجه [. 057: األعراف( ]ل ه 

  .الداللة؛ أن هذه األشياء بعد استحالتها وزوال أوصاف النجاسة عنها صارت طيبة، فهي طاهرة

وأما السنة فما ورد من األدلة في طهارة الخل والمسك وجلود الميتة بعد الدبغ، كقوله صلى هللا 

ا إيهاب د ب غ : )يه وسلمعل جلد الميتة تحول بالدباغة من نجس إلى ف(. ن عم األدم الخل)و( فقد ط ه رأي م 

 .طاهر، والخل متحول من الخمر، فيلحق بهما غيرهما من النجاسات إذا تحولت

 :أدلة القول بعدم الطهارة بالستحالة

ن رماد النجاسة المحروقة هو أجزاء تلك استدل الذين ذهبوا إلى أن االستحالة ال تطهر النجاسة بأ

النجاسة، فتبقى النجاسة من وجه، فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطا ، وألن نجاستها لم تحصل 

 .باالستحالة، فلم تطهر كما في الدم إذا صار قيحا  وصديدا ، فإن أحدا  ال يقول بطهارته بهذا التحول

 :الراجح من األقوال

القائل بالطهارة باالستحالة أرجح، وهللا أعلم، إذ ثبت عن ابن عمر رضي هللا عنه والقول األول 

  .كانت الكالب ت قب ل وت دبر، وتبول في مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يكونوا يرشون شيئا  من ذلك: أنه قال

يه فإن كان بهما أذى فليدلكهما إذا أتى أحدكم المسجد لينظر في نعل: )وفي السنن أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال

 (.بالتراب فإن التراب لهما طهور
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: ، وقال(فتلك بتلك: )وقوله ملسو هيلع هللا ىلص في ذيول ثياب النساء إذا أصابت أرضا  طاهرة ، بعد أرٍض خبيثةٍ 

 (.يطهره ما بعده)

 :مواقف الفقهاء المعاصرين من طهورية مياه الصرف الصحي المنقاة

، نجد أن للفقهاء المعاصرين فيها ى مسألة مدى طهورية مياه الصرف الصحي المنقاةإذا رجعنا إل

 :نين مختلفياتجاه

جواز استعمالها في العادات والعبادات، وهي مياه طاهرة في نفسها، مطهرة : التجاه األول

 .الفقهيةلغيرها، لها جميع أحكام الماء المطلق، وهو الذي عليه قرارات الهيئات والمجامع 

يرى أن هذه المياه مستقذرة طبعا، كيف وقد خالطتها النجاسات والقاذورات ثم : التجاه الثاني

شحت منها، وممن ذهب إلى ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه هللا  :ووجهه أن هذه المياه جمعت ثالث علل. ر 

 .الفضالت النجسة باللون والطعم والرائحة -0

 .األدواء والجراثيم فضالت األمراض المعدية وكثافة -9

لة االستخباث واالستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات المجاري ع   -3

 .من الدواب والحشرات المستقذرة طبعا وشرعا

ولئن استطاع أهل الصناعة التخلص من العلتين األولى والثانية فلن يستطيعوا تخليصها من علة 

 .االستقذار واالستخباث

أو  لكن ربما كان القول بالتفصيل هنا أفضل بدال من الحكم مطلقا بجواز استعمال مياه المجاري

 :، وذلك كما يليعدم الحواز

أما استعمال هذه المياه المنقاة بالطرق العلمية السالفة الذكر في مجاالت الري الزراعي،  -0

بريد، الجوفية مستقبال ، وفي التوري الحدائق العامة، واألماكن الترويحية، وتغذية المياه 

لسيارات، وتنظيف ساحات البيوت والمباني، ونحو ذلك فال اواألغراض الصناعية، وغسيل 

ا للمياه الصالحة للشرب هوبأس به، بل   .من الضروريات، توفير 

االستغناء عن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة كيميائي ا للشرب تحوطا  من ضررها  -9

 .ما تنفر منه طباع الناس وتستقذره وتنزه ا عن

حديث أبي أمامة الباهلي رضي هللا الحكم هذا ستند في المجائز، وف أما الوضوء بهذه المياه -3

والحديث وإن ". الماء ال ينجسه شيء إال ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه: "عنه، قوله ملسو هيلع هللا ىلص

أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت  اتفق المحدثون على تضعيفه؛ إال أن العلماء

ا أنه نجس ما دام كذلك، وأن الماء الكثير إذا  ا أو لون ا أو ريح  فيه نجاسة فغيرت للماء طعم 

ا، أنه بحاله ويتطهر منه، فإذا نتج عن  ا، وال ريح  وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لون ا، وال طعم 

لمياه الصرف الصحي انتفاء هذه األوصاف وعدم بقاء أثرها هذه التنقية والمعالجة الكيميائية 

 .في المياه بعد المعالجة، كانت صالحة لرفع الحدث، وجاز الوضوء بها

  



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   04ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

)*( 

 

                                                           
(*)
، 0طاهر يوسف صديق الصديقي، دار النفائس، عمان، األردن، ط: فقه المستجدات في باب العبادات، تاليف: من كتاب ـ

 .940-997: م، الصفحات9115هـ، 0495



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   05ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   06ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   07ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   08ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   09ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   21ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   20ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   22ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   23ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   24ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   25ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   26ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   27ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   28ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 

 

 

-  

  



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   29ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

)*( 

 :المراد بالسندات

 

 

 

                                                           
(*)
هـ، 0431، 0عبدهللا بن منصور الغفيلي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط. د: نوازل الزكاة، تأليف: من كتاب ـ

 .، بحذف بعض المسائل الجزئية902-022: الصفحات م،9112



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   31ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 :اتزكاة السند

 

المعاصرون على وجوب زكاة دين السند األصلي، واختلفوا في حكم زكاة العائد الربوي اتفق الفقهاء  

 :من السند على قولين

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   30ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   32ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

)*( 

 

 
                                                           

(*)
هـ، 0431، 0عبدهللا بن منصور الغفيلي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط. د: نوازل الزكاة، تاليف: من كتاب ـ

 .902-065: م، الصفحات9112



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   33ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   34ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   35ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   36ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   37ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   38ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   39ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

)*( 

 

                                                           
(*)
، 0قي، دار النفائس، عمان، األردن، ططاهر يوسف صديق الصدي: فقه المستجدات في باب العبادات، تاليف: من كتاب ـ

 .964-959: م، الصفحات9115هـ، 0495



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   41ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   40ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   42ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   43ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   44ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   45ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   46ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   47ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   48ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   49ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   51ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 
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)*( 

 

 :تعريف المفطرات

 .مفسدات الصيام وما ينقضه ويقطعه: المفطرات في اصطالح الفقهاء، هي

والمفطرات مصطلح شرعي ورد في السنة النبوية، وي راد به ما ي فسد الصوم وينقضه، ومن ذلك 

، [أبو داود والدارمي وابن حبان] (أفطر الحاج والمحجوم: )حديث ثوبان رضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

سافر النبي ملسو هيلع هللا ىلص في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء : "وحديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال

فصام : ، قال ابن عباس رضي هللا عنهما"فيه شراب، فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة

أن النبي "، وحديث أبي هريرة رضي هللا عنه [مسلم] " وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطررسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .[الموطأ] "ملسو هيلع هللا ىلص أمر رجال أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا

 :المعاصرة الطبية تعريف المفطرات

 .ها عالقة بفريضة الصوم صحة وفساداهي ما استجد في عصرنا من قضايا طبية ل

 :استخدام مصطلح المفطرات

إن تسمية النوازل الطبية المتعلقة بفساد الصوم بالمفطرات ليس حكمامسبقا، وذلك أنه إذا نزلت نازلة 

ليس لها اسم شرعي فإنها تسمى بما يناسبها في اللغة، وحيث إن النوازل الطبية المتعلقة بالصيام أول ما 

إلى الذهن أنها مفسدة للصيام سميت مفطرات باعتبار أولية المتبادر إلى الذهن، وصارت اصطالحا يتبادر 

شائعا بين الفقهاء  المتأخرين مع جريان الخالف في كونها مفطرة أو غير مفطرة، وحتى من اعتبرها غير 

مي باسم المفطرات مفطرة عبر عنها وسماها بالمفطرات لشيوع االصطالح، وقد بحثها مجمع الفقه اإلسال

المعاصرة، وكذا الباحثون والعلماء الذين تناولوا هذه المسائل بالدراسة الفقهية أطلقوا عليها اسم المفطرات، 

ولذا صار إطالق اسم المفطرات على النوازل الطبية المتعلقة بالصيام . مع حكمهم على كثير منها بعد التفطير

 .إطالق حكم مسبق اصطالحا علميا وعرفيا، وال ي فهم منه

 

                                                           
(*)
دراسة فقهية طبية معاصرة، للدكتور عبد الرزاق بن عبدهللا الكندي، دار الحقيقة  –المفطرات الطبية المعاصرة : من كتابـ 

 .م9104هـ، 0435، 0الكونية الرياض، ط

أشجان دمحم عبد الرحيم يوسف، جامعة النجاح : صيام من ناحية طبية، إعداأحكام معاصرة في ال: ورسالة الماجستير 

 .9112الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 :مفطرات الصيام المعاصرة، للدكتور أحمد الخليل، منشور على الرابط: وبحث 

https://almoslim.net/node/82868 
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 :تعريف التداوي

 .لغة؛ مصدر للفعل تداوى، أي استعمل الدواء

 .التداوي هو تعاطي الدواء بقصد معالجة المرض أو الوقاية منه: اصطالحا

العالج باألدوية، العالج : وقد أصبح للتداوي في العصر الحاضر أشكال ووسائل عديدة جدا، منها

 .ج الفيزيائي، وغيرها من الوسائل العالجية المستجدةالجراحي، العالج النفسي، العال

لسد نقص في الجسم،  أو ،أو مداواة مرض ،ويستعمل الطبيب األدوية في العالج لتخفيف عرض

 .وتستعمل األدوية أيضا في التشخيص والوقاية من األمراض

يبا تحليقيا في وقد تكون األدوية من أصل نباتي أو حيواني، أو معدني، كما قد تكون مركبا ترك

 .المختبر

 :حكم التداوي

جاءت النصوص الشرعية صحيحة وصريحة في مشروعية التداوي والحث عليه، من الكتاب  

ف اٌء ل  لنَّاس  : )والسنة، فمن ذلك قوله تعالى عن النحل ان ه  ف يه  ش  ْخت ل ٌف أ ْلو  اٌب م  ا ش ر  ن ب ط ون ه  ج  م  : النحل( ]ي ْخر 

ا: )تعالى، وقوله [62 يم  ح  ال  ت ْقت ل وا أ نف س ك ْم ۚ إ نَّ َّللاَّ  ك ان  ب ك ْم ر  ، وهذه اآلية متضمنة مشروعية [92: النساء( ]و 

التداوي والطب العاليج والوقائي، وبها استدل عمر بن العاص رضي هللا عنه حين امتنع من االغتسال بالماء 

 .ملسو هيلع هللا ىلص على احتجاجه هذاالبارد خوفا على نفسه منه، فأقره رسول هللا 

 :حكم التداوي للصائم

 .إذا كان حال المريض ممن يجوز له الفطر جاز له التداوي بما يفطر 

 .إذا كان المريض ممن يجب عليه الفطر ألجل الدواء وجب عليه التداوي بما يفطر 

 :والمختلف فيها المفطرات المجمع عليها

رات ثالثة، ولم يخالف في ذلك أحد، وهيأجمع العلماء على أن أصول   األكل والشرب : المفط  

ْيط  : )والجماع، لقوله تعالى تَّٰى ي ت ب يَّن  ل ك م  اْلخ  ب وا ح  اْشر  ك ل وا و  ا ك ت ب  َّللاَّ  ل ك ْم ۚ و  اْبت غ وا م  وه نَّ و  ر  ف اآْلن  ب اش 

ن  اْلف ْجر   د  م  ْيط  اأْل ْسو  ن  اْلخ   [.087: البقرة] (اأْل ْبي ض  م 

أما المفطرات المختلف فيها فكثيرة جدا، وقد عد بعض الفقهاء المفطرات في كتبهم فأوصلها إلى ما  

، ويضعف في  األخرى، كالحجامة، يقارب الستين مفطرا، وقد هذه المفطرات قد يقوى الخالف في بعضها

 .كتب المذاهب والسعوط، والكحل، والحقن، واألدهان، وغير ذلك مما هو مبثوث في

وسبب الخالف فيها يرجع إما إلى حديث مختلف في صحته أو داللته، أو الخالف في القياس على 

المنصوص عليه، وتحرير المعنى الذي أناط به الشارع فساد الصوم، وهل حقيقة الصوم اإلمساك المطلق 
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ما دخل من منفذ معتاد أم هو عن كل ما يدخل الجسم أو اإلمساك المقيد باألكل والشرب، وهل يقيد ذلك ب

 .مطلق الدخول من أي منفذ، وبسبب ذلك اتجهت مذاهبهم إلى موسعين ومضيقين

ومن أسباب اختالفهم، خاصة بين المتقدمين والمتأخرين، هو تغير النظرة التشريحية للجسم، فنجد 

سبب تطور التشريح، المتأخرين في بعض المذاهب يقررون أنه ال منفذ من األذن للجوف؛ لما ظهر لهم ب

 .بينما يقرر المتقدمون في نفس المذهب أنها منفذ

 :مذهب الموسعين في المفطرات

هم الذين يقولون إن الصوم يفسد بدخول كل عين من الظاهر إلى باطن الجسم من منفذ مفتوح أصلي 

 .أو غير أصلي

وعند النظر في باب . وهذا قول الحنفية والشافعية والحنبلة والماكية، على خالف في بعض الصور

توسعوا في هذا الباب حتى أوصل  –رحمهم هللا  –المفطرات في كتب المذاهب المعتبرة نجد أن الفقهاء 

رىن والسنة، ثم بنوا بعضهم المفطرات إلى ستين مفطرا، وقعدوا لها قواعد لم يقم عليها دليل محكم من الق

إلى دراسة مطولة، على هذه القواعد فروعا ال ت حصر، وأصبح معرفة هذه المفطرات أمرا معقدا يحتاج  

 .فغاب التيسير الذي جعله الشارع مالزما للتكليف

 :وأهم األسباب التي حملت الفقهاء المتقدمين على التوسع هي

والدماغ وداخل البطن  ف، كالمعدة والدبرالتوسع في مفهوم الجوف، حيث يدخل فيه كل مجو -0

 .وباطن األذن وداخل قحف الرأس وباطن اإلحليل

توسعهم في المنافذ المعتبرة، فكل فتحة نافذة إلى مجوف معتبرة؛ كالفم، واألنف، واألذن،  -9

 .والدبر، وفرج المرأ، واإلحليل، والجروح النفاذة إلى البطن والدماغ

 .فال فرق بين المغذي وغيره، وال بين المائع والجامدتوسعهم في العين الداخلة،  -3

 :يد الجوف المراد في كالم الفقهاءتحد

 :اختلفت المذاهب األربعة في ذلك

 :األحناف:ا أول

 ،هي التي تصل إلى الجوف: فالجائفة عندهم :بين األحناف مرادهم بالجوف عند حديثهم عن الجائفة

وما بين األنثيين  ،والجنبان ،والبطن ،والظهر ،هي الصدر: والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف

 .ألنه ال يصل إلى الجوف ؛جلين وال في الرقبة والحلق جائفةوال تكون في اليدين والر ،والدبر

مما يوجد في  وهناك فرق ـ عند األحناف ـ بين المعدة والجوف فإن الجوف يشمل المعدة وغيرها

كذلك الدماغ جعلوا الداخل  .أما الحلق فقد جعلوا الداخل إليه مفطرا ، لكونه منفذا  إلى الجوف .التجويف البطني

وكذلك المنافذ األخرى، كاإلحليل، وقبل المرأة وغيرها جعلوا الداخل  .إليه مفطرا ، لكونه منفذا  إلى الجوف

 .إليه مفطرا ، لكونه منفذا  إلى الجوف
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فتلخص من مذهب األحناف أنهم ال يقصرون الجوف على المعدة بل يشمل كل التجويف البطني، أما 

 .باقي المنافذ فقد جعلوا الداخل إليه مفطرا  لكونه منفذا  إلى الجوف

ا   :المالكية :ثانيا

 .المالكية يرون أن الجوف هو كل البطن وليس فقط المعدة

واختلفوا في الدماغ، أما باقي المنافذ فالبد من  .لم ينزلويفطرون بمجرد الوصول إلى الحلق ولو 

  .وصول الداخل منها إلى الجوف

 :الشافعية:ا ثالثا

قصد به عندهم كل مجوف كباطن اإلذن، وداخل قحف ي   ، حيثوهم أوسع المذاهب في مدلول الجوف

إلى الحلق يبطل الصوم وإن لم الرأس، وباطن اإلحليل، وإن لم يصل الداخل إليها إلى المعدة، وصول الداخل 

 .يصل إلى المعدة

د ه  بل ذهب الشافعية إلى أكثر من ذلك، فإن الصائم يفطر عندهم إذا وصل الداخل إلى باطن الفم ـ وح 

مخرج الحاء، أوالخاء، فما بعده باطن، وال يشترط الشافعية أن يكون الجوف محيال  للغذاء وهذا هو المشهور 

وجه عندهم أن يشترط في الجوف أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو  عند الشافعية، وهناك

 .دواء، وهذا هو الذي أخذ به الغزالي في الوجيز

ا   :الحنابلة: رابعا

وكذلك الجائفة، . فهو مفطر( جوف البدن أو الدماغ)يرى الحنابلة أن ما وصل إلى أحد الجوفين 

 .وا أنها ال تؤثر إال إذا وصلت إلى الجوفوالقطرة في الذكر، وحقنة الدبر، صرح

وأما الدماغ فقد اختلف الحنابلة هل هو جوف  .ن الحنابلة يقصدون بالجوف المعدةوالذي يظهر أ

مستقل فما يدخل فيه يفطر ولو لم يصل إلى التجويف البطني، أو هو مفطر بشرط وجود منفذ بين الدماغ 

 .والتجويف البطني

 :القول المختار

 :رنا في أقوال الفقهاء السابقة وجدنا أنهم على قسمينإذا نظ

، الفقهاء الذين يفطرون بغير الواصل إلى الجوف كالواصل إلى الدماغ والدبر ونحوهما: القسم األول

أنه أثبت ( علم التشريح)إشكال معهم ألن الطب الحديث  الء الؤفه( البطني)لى وصوله إلى الجوف بناء  ع

  .المنافذ بالجوفالعالقة لهذه 

الذين يرون أنها جوف بحد ذاتها، ولو لم يصل ما يدخل من طريقها الى التجويف : القسم الثاني

 .البطني، وكذلك الذين يرون أن التجويف البطني ليس هو المعدة فقط
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وهؤالء في الحقيقة ليس معهم دليل يؤيد مذهبهم، بل دل النص على أن المفطر هو الطعام والشراب، 

ذه إنما تدخل إلى المعدة وال ينتفع الجسم بها إال إذا دخلت المعدة، وهذا وصف مناسب يصلح لتعليق الحكم وه

 .به ونفي الحكم عند عدمه

فالقول األقوى أن الجوف هو المعدة فقط، أي أن المفطر هو ما يصل إلى المعدة دون غيرها من 

 .تجاويف البدن

لمكان الذي يمتص فيه الغذاء، فإذا وضع فيها ما يصلح بقي أن ينبه هنا إلى أن األمعاء هي ا

 .لالمتصاص سواء كان غذاء أو ماء فهو مفطر، ألن هذا في معنى األكل والشرب كما ال يخفى

 :مذهب المضيقين في المفطرات

 .إن الصوم إنما يفسد باألكل والشرب خاصة، أو بما كان بمعناهما: وهم الذين يقولون 

 .بما دلت عليه معاقد اإلجماع في هذا البابوهم في ذلك يكتفون 

اإلمام البخاري، واإلمام ابن حزم األندلسي، : ومن أبرز من سلك مسلك التضييق في المفطرات 

 .واإلمام تقي الدين ابن تيمية

، والشيخ يوسف دمحم بن صالح العثيمينالشيخ محمود شلتوت، والشيخ : ومن الفقهاء المعاصرين 

 .تبنته قرارات المجامع الفقهية المعاصرة القرضاوي، وهو ما

 :أنواع المفطرات الطبية المعاصرة

تنقسم المفطرات الطبية المعاصرة إلى أربعة أنواع، ويندرج ضمن كل نوع مجموعة من المفطرات، 

 :كما يلي

 ما يدخل الجسم عبر منافذ الوجه: النوع األول

تخدير، معجون األسنان ومطهرات الفم بخاخ الربو وملحقاته، غاز األكسجين، غاز ال: وهي

ومعالجاته، منظار المعدة، قطرات األنف وملحقاتها، قطرات األذن وملحقاتها، قطرات العين وملحقاتها، 

 .األقراص العالجية التي توضع تحت اللسان

 ما يدخل الجسم عبر الجلد نفاذا وامتصاصا: النوع الثاني

، حقن الدم في الوريد، الغسيل الكلوي البريتوني يةالحقن العضلية والوجلدية والوريد: وهي

 .، منظار البطن، القسطرة القلبية، الدهانات والمراهم واللصقات العالجية والتجميلية(الدياليز)
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 ما يدخل الجسم عبر الجهاز التناسلي: ثالثال النوع

الغسول المهبلي، المنظار المهبلي والرحمي، أصبع الفحص الطبي، : منها ما يختص بالمرأة، وهي

 .التحاميل والمراهم

منظار المثانة والقناة البولية، القسطرة البولية، غسول : ومنها ما يدخل عبر الجهاز البولي، وهي

 .المثانة، إدخال الدواء للجهاز البولي

الحقن الشرجية، التحاميل والمراهم الشرجية، المنظار وأصبع : ومنها ما يدخل عبر الشرج، وهي

 لطبي، الفحص ا

 الخارج من البدن: الرابع النوع

 . ، التبرع بالدم، أخذ الدم للتحليل، شفط الدهون(إيمودياليز)الغسيل الكلوي الدموي : ويشمل

 .كل واحدة من هذه المسائل درسها الفقهاء واختلفوا في حكمها

 :وفيما يلي عرض موجز لهذه المسائل وأحكامها عند الفقهاء المعاصرين

 :الربو وملحقاتهبخاخ : أول

الربو مرض يصيب الجهاز التنفسي، وهو عبارة عن التهاب مزمن يصيب القصبات أو القصيبات  

الهوائية مما يؤدي إلى ضيقها عند تعرض المريض للمواد الحساسة، وبالتالي صعوبة دخول وخروج الهواء 

 .أثناء التنفس، وهذا ما ي عرف بالنوبة الربوية

 :، على قولينفي حكم استعمال بخاخة الربو للصائم نالمعاصروالفقهاء  وقد اختلف

الشيخ دمحم أبو : أن بخاخ الربو ال يفطر، وهذا ما ذهب إليه كثير من المعاصرين، منهم: القول األول

الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ دمحم بن صالح العثيمين، والشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور هيثم زهرة، 

 .يخ عبدهللا البسام، والشيخ فيصل مولوي، واللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربية السعوديةخياط، والش

كما أنه ال يصل . الشرب بأي وجه من الوجوهإلى أن البخاخ ليس في حكم األكل وواستندوا في ذلك 

الذي يصل إلى المعدة من هذه وهذا القدر . إلى المعدة منه إال القليل، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح

المادة ال يقارن بما يصل إلى المعدة عن طريق المضمضة واالستنشاق، ومعلوم أن الصائم يجوز له أن 

يتمضمض ويستنشق، فقياسا على المضمضة كان بخاخ الربو غير مفطر ألنه ال يصل إلى المعدة منه إال 

 .القليل كما قرر األطباء

قول الشيخ دمحم المختار السالمي، والشيخ الربو مفطر، وممن ذهب إلى هذا الأن بخاخ : القول الثاني

، والدكتور دمحم وهبة الزحيلي، والشيخ دمحم تقي العثماني، والشيخ فضل حسن عباس، والشيخ محمود عويضة

 .علي البار، والدكتور دمحم عثمان شبير، والدكتور حسان شمسي باشا
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لى المعدة بيقين، وكذلك دخوله عبر المنفذ المعتاد وهو الفم، ودليلهم في ذلك وصول شيء منه إ

إضافة إلى أنه ليس ضروريا أن يصل إلى الجوف، ألن السنة ال تدل على أن المفطر هو الواصل إلى 

 .الجوف

وألحق ببخاخ الربو كال من بخاخ البودرة وبخاخ . وقد رجح الدكتور عبد الرزاق الكندي القول األول

 .ري، حيث رأى أنها كلها ال ت فطرالرذاذ البخا

 :غاز األكسجين: ثانيا

هو عبارة عن أكسجين ي ضغط بطريقة طبية معينة في أسطوانات ذات أحجام متعددة، وت عطى على 

 .حسب احتياج المريض

وعادة تكون كمية األكسجين التي تعطى باللتر، في عطى المريض على حسب احتياجه ما بين لتر إلى 

 .كل دقيقة، فكلما كان مرضه أسوأ كانت نسبة احتياجاته لألكسجين أكثرعشرة لترات 

ال يحتوي على مواد عالقة، أو مغذية، ويذهب معظمه إلى وبما أن غاز األكسجين مجرد هواء و

 .ال يعتبر مفطرا  كما هو واضح، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي أنه حكمهف ،الجهاز التنفسي

 .لفقهيوهذا ما قرره المجمع ا

 :األقراص التي توضع تحت اللسان: ثالثا

متص مباشرة بعد وضعها هي أقراص توضع تحت اللسان لعالج بعض األزمات القلبية، وهي ت  

بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، وال يدخل إلى الجوف شيء من هذه 

 .األقراص

 .يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبقهذه األقراص ال تفطر الصائم؛ ألنه ال 

 .وهذا ما قرره المجمع الفقهي

 :منظار المعدة: رابعا

ستفاد منه إما في تصوير ما ، ثم المعدة، وي  ئالفم إلى البلعوم، ثم إلى المري هو جهاز طبي يدخل عبر

لفحصها، أو لغير ذلك من األغراض  علم ما فيها من قرحة ونحوها، أو الستخراج عينة صغيرةفي المعدة لي  

 .الطبية

هل دخول أي شيء إلى المعدة يفطر به الصائم أو : هذه المسألة خرجت على مسألة فقهية سابقة هي

 .وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم ؟البد من دخول المغذي

إلى  شيءذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي  :القول األول

، وال معتاد، ولو لم يتحلل وينماع، فلو بلع قطعة حديد، أو حصاة، أو نحوهما جوفه أفطر، ولو كان غير مغذ ٍ 
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إال أن األحناف اشترطوا استقراره، أي  .قاصدا  أفطر، وهو مذهب األحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

الخارج، أو كان متصال  بشيء خارج فليس  أن ال يبقى طرف منه في الخارج، فإن بقي منه طرف في

  .بمستقر

أنه ال يفطر مما دخل إلى المعدة إال ما كان طعاما  أو شرابا ، وهو مذهب الحسن بن  :القول الثاني

 .ابن تيمية صالح، وبعض المالكية، واختاره شيخ اإلسالم

 :نرجع اآلن إلى المسألة المقصودة وهي دخول المنظار إلى المعدة

فالمنظار على هذا يفطر،  ؛يفطر( مغذيا  أو غير مغذ ٍ )ن كل داخل إلى المعدة مهما كان القول بأفعلى 

تخريجا  على قول األئمة الثالثة ـ عدا األحناف ـ فإنهم يشترطون االستقرار ـ كما سبق ـ وهو أنه أال يبقى منه 

جا  على قول األحناف ويفطر شيء في الخارج، ومعلوم أن المنظار يتصل بالخارج، فهو ال يفطر تخري

ومنهم الشيخ وهبة الزحيلي والدكتور حسان  تخريجا  على قول الثالثة، ومقتضى كالم كثير من المعاصرين

أن المنظار يفطر، ألنهم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطر أكلت أو لم تؤكل، تطعم أو ال  شمسي باشا؛

 .تطعم صغيرة أو كبيرة

يفطر إال المغذي فقط فالمنظار ال يفطر؛ لكونه جامدا  ال يغذي، وهذا ما اختاره  أما على القول بأنه ال

 .والشيخ دمحم المختار السالمي دمحم العثيمين الشيخومفتي مصر  المطيعي الشيخ دمحم بخيت

والقول بعدم التفطير هو األقرب؛ ألنه ال يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكال  ال لغة ، وال عرفا ، 

 .فهي عملية عالج ليس أكثر

إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم  :تنبيه

بهذه المادة ال بدخول المنظار؛ وذلك ألنها مفطرة بذاتها، فهي مادة مغذية دخلت المعدة، وهذا يفطر بال 

 .إشكال

 :الغرغرة: خامسا

التهاب الحنجرة واللوزتين، وكملطف للحنجرة، فهل هذا الدواء يعتبر الغرغرة تستخدم في عالج 

 :مفطرا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

. أن الغرغرة غير مفطرة إذا لم يبتلع الصائم شيئا، وال ينبغي فعله إال غذا دعت الحاجة: القول األول

المعاصرين الشيخابن عثيمين والشيخ عجيل وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ومن 

 .جاسم النشمي، والمجمع الفقهي

 .أن الغرغرة مفطرة في الراجح عند المالكية: القول الثاني

 .واألرجح هو القول األول، بشرط التأكد من عدم مرور شيء إلى الجوف
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 :حفر األسنان وقلعها وحشوها: سادسا

 األسنان بأجهزة خاصة من أجل وضع الحشوةحفر األسنان هو قيام الطبيب بحفر 

 .والحشوة عبارة عن مواد توضع في األسنان بعد إزالة الجزء المتآكل من السن

والتلبيس عبارة عن معالجة يقوم بها طبيب األسنان في حاالت معينة، حيث يغطى سطح السن كامال 

 .بمادة اصطناعية وذلك بإزالة طبقة من مادة السن

 .ات ال تتجاوز الحلقفكل هذه العملي

وقد ذهب المالكية إلى أن األصل فيه الكراهة ويفضل مداواته بالليل دون النهار، إال إذا كان هناك 

أما إذا تعمد . ضرر لتأجيله لليل، فيجوز المداواة دون قضاء إذا سلم من دخول الدواء للجوف دون تعمد

 .إدخاله فإنه يفطر

. ه اإلجراءات ال تعتبر مفطرة، وذلك ألن الفم في حكم الظاهروذهب الحنفية والحنابلة إلى أن هذ

 .وهو الراجح، وهللا أعلم. ووافقهم في ذلك الشيخان ابن عثيمين وابن باز، وهو ما قرره المجمع الفقهي

 :قطرة األنف: سابعا

 .األنف منفذ إلى الحلق كما هو معلوم بداللة السنة، والواقع، والطب الحديث

فدل هذا الحديث على أن األنف منفذ  ،"وبالغ باالستنشاق إال أن تكون صائما  " :السنة قوله ملسو هيلع هللا ىلص فمن

 .ذلك فإن التشريح لم يدع مجاال  للشك باتصال األنف بالحلق ق، ثم المعدة، والطب الحديث أثبتإلى الحل

 :اختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولينقد و

  .هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشميالشيخ  وقال به ، أنه ال يفطر :القول األول

دمحم بن عثيمين،  والشيخعبد العزيز بن باز،  الشيخأن القطرة في األنف تفطر، وقال به  :القول الثاني

  .األلفي جبر دمحم والدكتوروالشيخ دمحم المختار السالمي، 

ألن الكمية الذي يظهر عدم التفطير بقطرة األنف، ولو وصل شيء منها إلى المعدة؛  :الراجح

 ..الواصلة قليلة جدا، قياسا على المتبقي من المضمضة واالستنشاق، لمن إذا أحس الصائم بطعمها فليمج ريقه

 (البنج)التخدير : ثامنا

 :هناك نوعان من التخدير

 .ـ تخدير كلي0

 .ـ تخدير موضعي9
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 :تخدير الجسم بعدة وسائلويتم 

 .التخدير عن طريق األنف، بحيث يشم المريض مادة  غازية تؤثر على أعصابه، فيحدث التخدير -أ

وهو نوع من العالج الصيني، ويتم بإدخال إبر مصمتٍة جافٍة إلى مراكز  :التخدير الجاف -ب

مورفين الطبيعي، الذي يحتوي عليه اإلحساس، تحت الجلد، فتستحثَّ نوعا  معينا  من الغدد على إفراز ال

وهو في الغالب تخدير موضعي، وال يدخل معه شيء إلى  .الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على اإلحساس

 .البدن

وقد يكون كليا   .وقد يكون تخديرا  موضعيا  كالحقن في الل  ثة والعضلة ونحوهما :التخدير بالحقن -ج 

لمفعول، بحيث ينام اإلنسان في ثوان معدودة، ثم يدخل أنبوب مباشر إلى وذلك بحقن الوريد بعقار سريع ا

القصبة الهوائية عبر األنف، ثم عن طريق اآللة يتم التنفس، ويتم أيضا  إدخال الغازات المؤدية إلى فقدان 

 .الوعي فقدانا  تاما  

 .ليهاوقد يكون مع المخدر إبرة للتغذية، فهذه لها حكمها الخاص، وسيأتي الكالم ع

التخدير بالطريقة األولى ال يعد  مفطرا ؛ ألن المادة الغازية التي تدخل في األنف ليست  :حكم التخدير

 .جرما ، وال تحمل مواد مغذية، فال تؤثر على الصيام

كذلك التخدير وكذلك التخدير الصيني ال يؤثر على الصيام؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف، 

 .الحكم نفسهالموضعي بالحقن له 

 :أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران

 .دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، وسيأتي بحث الحقن الوريدية في مبحٍث مستقل: األول

 .فقدان الوعي: الثاني

 :وقد اختلف أهل العلم في فقدان الصائم الوعي هل يفطر أم ال، وفقدان الوعي على قسمين

 :أن يفقده في جميع النهار :القسم األول

فذهب األئمة الثالثة ـ مالك و الشافعي وأحمد ـ إلى أن من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس 

وفي بعض طرقه في  ،"كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به :قال هللا: "صحيح؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلصب

فأضاف اإلمساك إلى الصائم، والمغمى عليه ال يصدق عليه  ،"ه وشهوتهيدع طعامه وشراب" :مسلمصحيح 

 .ذلك

وذهب األحناف والمزني من الشافعية إلى صحة صومه، ألنه نوى الصوم، أما فقدان الوعي فهو 

 .كالنوم ال يضر
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بخالف انتبه،  ه  ب   واألقرب قول الجمهور، لوجود الفرق الواضح بين اإلغماء والنوم، فإن النائم متى ن  

 .غمى عليهالم  

در جميع النهار بحيث لم يفق أي  ؛بناء  على القول بأن المغمى عليه كل النهار ال يصح صومه فمن خ 

 .جزء منه فصيامه ليس بصحيح، وعليه القضاء

 :أال يستغرق فقدان الوعي كل النهار :القسم الثاني

 .النية فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال فالبد من تجديد

 .وذهب مالك إلى عدم صحة صومه

 .وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه

ولعل األقرب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه، ألنه 

 .ال دليل على بطالنه، فقد حصلت نية اإلمساك في جزء النهار

ما سبق فالتخدير الذي ال يستغرق كل النهار ليس من المفطرات التي تفسد الصوم لعدم بناء  على 

 .أما التخدير الذي يستغرق كل النهار فهو مفطر، وهللا أعلم. وجود ما يقتضي التفطير

 :قطرة األذن: تاسعا

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

الماء أفطر، وهو مذهب األحناف، والمالكية، واألصح  إذا صب دهن في األذن أو أدخل :القول األول

وقد ذهب هؤالء إلى القول بالتفطير، بناء  على أن ما  .عند الشافعية، ومذهب الحنابلة إذا وصل إلى دماغه

 .يوضع في األذن يصل إلى الحلق، أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم

وبنى هؤالء قولهم على أن ما  .ة، ومذهب ابن حزمأنه ال يفطر، وهو وجه عند الشافعي :القول الثاني

 .يقطر في األذن ال يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام

وفي الحقيقة ال خالف بين هذين القولين؛ ألن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في 

الدماغ قناة ينفذ منها المائع إال األذن إلى الجوف، وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين األذن وبين الجوف وال 

 .في حالة وجود خرق في طبلة األذن

فإذا تبين أنه ال منفذ بين األذن والجوف فيمكن القول ـ بناء  على تعليالت القائلين بالتفطير ـ أن 

 .المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في األذن

 .، وتكون كاألنف(استاكيوس) لبلعوم عن طريق قناةصل األذن باأما إذا أزيلت طبلة األذن فهنا تت
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هناك عدم  ترجحوقد سبق الكالم على قطرة األنف، فما قيل هناك يقال هنا، وال داعي للتكرار، وقد 

 .الفطر بها، فكذلك هنا

 :غسول األذن: عاشرا

كمية السائل  حكم الغسول هو حكم القطرة، إال أنه إذا أزيلت طبلة األذن ثم غسلت األذن فهنا ستكون

الداخلة إلى األذن أكبر من القطرة فيما يظهر، فإن كان هذا السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ونزل من 

خالل القناة الموصلة إلى البلعوم فهذا مفطر؛ لوصول الماء إلى المعدة عن طريق األذن بسبب إزالة الطبلة 

 .كما سبق

ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها 

 .وسبق ذكر الخالف فيه، وترجيح أنه ال يفطر شيء دخل إلى المعدة إال إن كان مغذيا  

 :ما يدخل الجسم عن طريق العين: حادي عشر

وخالفهم هذا مبني على أمر آخر  ؟لعين كالكحل ونحوه هل يفطر أو الاختلف الفقهاء فيما يوضع في ا

هل تعتبر العين منفذا  كالفم، أو ليس بينها وبين الجوف قناة، وال تعد منفذا ، وإنما يصل ما يوضع فيها  :وهو

 ؟إلى الجوف عن طريق المسام

فذهب األحناف، والشافعية إلى أنه ال منفذ بين العين والجوف، أو الدماغ، وبناء  على ذلك فهم ال 

 .ا يوضع في العين مفطرا  يرون م

فإن اكتحل الصائم ووجد  ،وذهب المالكية، والحنابلة إلى أن العين منفذ إلى الحلق كالفم، واألنف

 .طعمه في حلقه فقد أفطر

والطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين واألنف، ثم البلعوم، فالصواب ـ في مسألة وجود 

 -، ال بد من مراعاتها إال أنه يبقى اعتبارات أخرى في مسألة القطرة لحنابلة،وا عدمه ـ مع المالكية، منفذ أو

 .وال يتوقف األمر عند كون العين منفذا  أو ليست منفذا   - كما سيأتي

جد للمتقدمين كالما  حول قطرة العين نصا ، لكن يظهر جليا  من خالل كالمهم حول قطرة األذن نولم 

ندهم هو كونها منفذا  أو ال، فإذا أردنا معرفة حكم قطرة العين عند الفقهاء والكحل في العين أن الضابط ع

 .المتقدمين فهو على الخالف السابق في الكحل

 :أما المعاصرون فقد اختلفوا في قطرة العين كما يلي

عبد العزيز بن باز،  الشيخذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين ال تفطر، وهو قول  :القول األول

الدكتور وهبه الزحيلي والدكتور دمحم حسن هيتو، والدكتور فضل عباس، والدكتور دمحم العثيمين، و والشيخ

دمحم الشيخ محي الدين مستو، والشيخ علي السالوس، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ عجيل النشمي، و

 .وهو ما قرره المجمع الفقهي .بشير الشقفة
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 والدكتورن الشيخ دمحم المختار السالمي، قال به من المعاصري ،تفطرأن قطرة العين  :القول الثاني

  .األلفيجبر دمحم 

عتمد عليه الذي يظهر ـ وهللا تعالى أعلم ـ أن أرجح القولين القول األول، وأنه ليس هناك ما ي   :الراجح

 .في جعل قطرة العين مفسدة للصيام

 :الحقنة العالجية: ثاني عشر

 :الجلدية أو العضلية أو الوريديةالحقنة العالجية  -أ

أن الحقنة الجلدية أو العضلية ال تفطر، فذهب إلى ذلك  في المعاصرين الفقهاء بين ال يوجد خالف

 .، وهو من قرارات المجمع الفقهيالكثير من المشايخ

ى وهذه اإلبرة ليست أكال ، وال شربا ، وال بمعن،ن األصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فسادهأل

 .األكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم األكل والشرب

 :الحقنة الوريدية المغذية  -ب

 :وقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين

عبد العزيز بن باز  والشيخأنها تفطر الصائم، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي،  :القول األول

 .دمحم بشير الشقفة، وهو من قرارات المجمع الفقهيالشيخ دمحم العثيمين، و والشيخ

 .أن اإلبر المغذية في معنى األكل والشرب، فإن المتناول لها يستغني بها عن األكل والشرب: الدليل

 .سيد سابقالد شلتوت، والشيخ وأنها ال تفطر، وهو قول الشيخ دمحم بخيت، والشيخ محم :القول الثاني

 .األولالقول : الراجح

 :الدهانات والمراهم واللصقات العالجية: ثالث عشر

لدموية إلى متص عن طريق الشعيرات افي داخل الجلد أوعية دموية، فما يوضع على سطح الجلد ي  

 .جدا   ئالدم، وهو امتصاص بطي

وقد سبق أن حقن العالج حقنا  مباشرا  في الدم ال يفطر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم 

 .، وهو من قرارات المجمع الفقهيعاصرين اإلجماع على أنها ال تفطربل حكى بعض الم .نحوهاو

 :ين للتصوير أو العالج أو غير ذلكفي الشراي( أنبوب دقيق)طرة سإدخال الق: عشر رابع

طرة في الشرايين ليس أكال ، والشربا ، وال في معناهما، وال يدخل المعدة، فهو أولى بعدم سإدخال الق

 .التفطير من اإلبر الوريدية، وهذ ما أخذ به المجمع الفقهي
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 :منظار البطن أو تنظير البطن :عشر خامس

هو عبارة عن إدخال منظار من خالل فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني، والهدف 

لبعض األمراض، أو من ذلك إجراء العمليات الجراحية، كاستئصال المرارة، أوالزائدة، أو إجراء التشخيص 

 .، أو ألخذ عينات، ونحو ذلك(طفل األنابيب)يضات في عملية التلقيح الصناعي لسحب البي

 .وعلم من هذا التعريف أنه ال عالقة له بالمعدة بمعنى أنه ال يصل إلى داخل المعدة

 :حكم منظار البطن

هي الجرح و :مسألة الجائفة من المسائل التي تشبه منظار البطن وتحدث عنها المتقدمون من الفقهاء

 .الذي في البطن، يصل إلى الجوف، إذا وضع فيه دواء

 :وقد اختلف فيها الفقهاء

أنها ال تفطر، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف، ودمحم، وأبي ثور، وداود، واختاره شيخ  :القول األول

 .ابن تيمية اإلسالم

 .ذهب الجمهور إلى أنها تفطر :القول الثاني

 .أعلم ـ هو القول األول وهللا تعالى -األقرب  :ختارالقول الم

بعد هذا الخالف إذا نظرنا إلى منظار البطن وجدنا أنه ال يصل إلى المعدة، كما صرح بذلك األطباء، 

فهو أولى بعدم التفطير من الجائفة، وكل دليل للذين ال يرون التفطير بالجائفة فهو يصلح لعدم التفطير 

 .عدم التفطير هو ما قرره المجمع الفقهي في دورته العاشرةبالمنظار البطني، و

 :الغسيل الكلوي: عشر سادس

 :هناك طريقتان لغسيل الكلى

، حيث يتم سحب الدم إلى هذا (الكلية الصناعية)يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى  :الطريقة األولى

الدم إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد 

 .إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد

ل أنبوب عبر فتحة صغيرة في دخ  تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن، حيث ي   :الطريقة الثانية

الغلوكوز  دخل عادة ليتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكرجدار البطن فوق السرة، ثم ي  

سحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مراٍت إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة، ثم ت  

ان، في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر واألمالح الموجودة في الدم عن طريق البريتو

لسوائل تدخل إلى دم الصائم عن طريق الغشاء سكر الغلوكوز الموجود في هذه اومن الثابت علميا  أن كمية 

 .البريتواني
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 :اختلف المعاصرون في غسيل الكلى على قولين :حكمه

  .وهبة الزحيلي الدكتورعبد العزيز بن باز، و الشيخأنه مفطر، قال به  :القول األول

  .دمحم الخياط الدكتورأنه ال يفطر وهو قول  :القول الثاني

يظهر أن غسيل الكلى فيه تفصيل، فإذا صاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية الذي  :القول المختار

 .سكرية أو غيرها فال إشكال أنه يفطر؛ ألن هذه المواد بمعنى األكل والشرب، فالجسم يتغذى بها ويتقوى

 .أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لم يظهر لي ما يوجب التفطير به

الضارة فليس في هذا ما يوجب الفطر به، إذ تنقية الدم ليس في معنى  أما مجرد تنقيته للدم من المواد

 .شيء من المفطرات المنصوص عليها، وهللا أعلم

 :(دوش مهبلي)الغسول المهبلي : عشر سابع

وقد اختلفوا على  يعرف حكم هذه المسألة بمعرفة حكم دخول شيء للمهبل عند الفقهاء المتقدمين،

 :قولين

 .المالكية، والحنابلة، إلى أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعا  ال تفطر بذلكذهب  :القول األول

 .ذهب األحناف، والشافعية، إلى أن دخول المائع إلى قبل المرأة يفطر :القول الثاني

بنى األحناف والشافعية قولهم بالتفطير على وصول المائع إلى الجوف عن طريق  :القول المختار

ر مخالف لما ثبت في الطب الحديث، حيث دل على أنه ال منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة قبل المرأة، وهو أم

وبين جوفها، ولذلك فليس هناك في الحقيقة ما يوجب التفطير، حتى على مذهب األحناف والشافعية، انطالقا  

وص ما يدل على فالقول األقرب هو عدم التفطير بالغسول المهبلي مطلقا ، وليس في النص .من تعليلهم

التفطير، كل ما جاء في النصوص فيما يتعلق بالمهبل من المفطرات هو الجماع، وال عالقة له ال شرعا ، وال 

 .لغة ، وال عرفا  بالغسول المهبلي

 .، المنظار المهبلي، أصبع الفحص الطبي(اللبوس)التحاميل  :عشر ثامن

 .حكما  وتعليال   والكالم فيها كالكالم في المسألة السابقة تماما ،

 :الحقنة الشرجية: عشر تاسع

 :وقد بحث الفقهاء المتقدمون الحقنة الشرجية واختلفوا فيها على قولين

 .ذهب األئمة األربعة إلى أن الحقنة الشرجية تفطر الصائم: القول األول

واختاره أن الحقنة الشرجية ال تفطر، وهو قول لبعض المالكية، ومذهب الظاهرية،  :القول الثاني

 .ابن تيمية شيخ اإلسالم
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واختلف المعاصرون في هذه المسألة اختالفا  مبنيا  على الخالف السابق، فمنهم من رأى أنها تفطر، 

 .ومنهم من رأى عدم التفطير فيها

فسنجد أنها متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل ( الدبر)إذا نظرنا إلى فتحة الشرج  :القول المختار

، وامتصاص الغذاء يتم معظمه في األمعاء الدقيقة، وقد يمتص في األمعاء الغليظة (األمعاء الغليظة)بالقولون 

فإذا ثبت طبيا  أن الغليظة تمتص الماء وغيره، فإنه إذا حقنت األمعاء  .الماء وقليل من األمالح والغلوكوز

ن هذا في الحقيقة بمعنى األكل بمواد غذائية، أو ماء، يمكن أن يمتص، فإن الحقنة هنا تكون مفطرة؛ أل

 .والشرب، إذ خالصة األكل والشرب هو ما يمتص في األمعاء

واألصل صحة . أما إذا حقنت األمعاء بدواء ليس فيه غذاء، وال ماء، فليس هناك ما يدل على التفطير

 .الصيام حتى يقوم دليل على إفساد الصوم، وليس هنا ما يدل على اإلفساد

 .فضل حسن عباس الدكتوردمحم العثيمين، و الشيخصيل من المعاصرين واختار هذا التف

 (:اللبوس) الشرجية التحاميل :عشرون

تستعمل التحاميل لعدة أغراض طبية، كتخفيف آالم البواسير، أو خفض درجة الحرارة، أو غيرها، 

 .وحكمها عند الفقهاء كحكم المسألة السابقة، إال أن المالكية ال يرون أنها تفطر

 :وقد اختلف المعاصرون فيها كما يلي

والشيخ وهبة شلتوت،  دمحم بن عثيمين، والشيخ محمود الشيخأنها ال تفطر، قال به  :القول األول

 .األلفيجبر دمحم  الدكتوروالزحيلي، والدكتور حسان شمسي باشا، 

محي الشيخ ، وعبد الحميد طهمازالشيخ أنها مفطرة، وقال به الشيخ حسن أيوب، و :القول الثاني

 .، والدكتور دمحم علي البارالدين مستو

ه في إفساد صيام الذي يظهر أنها ال تفطر، لعدم وجود دليل شرعي يعتمد علي :القول المختار

 .وهللا أعلم. مستعمل التحاميل

 :المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي: واحد وعشرون

 .على األمعاء أوغيرهاقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج، ليكشف 

 .كما قد يضطر إلى إدخال أصبعه ليتأكد من تشخيص المرض

 :وقد انقسمت آراء الفقهاء المعاصرين في المنظار الشرجي وأصبع الفحص إلى قسمين

 .أنه ال يفطر، وهو ما قرره المجمع الفقهي، وأكد الطبيب الدكتور حسان شمسي باشا: القول األول

 .يفطر، ومن قال به الدكتور دمحم عبد الغفار الشريف والدكتور دمحم علي البارأنه : القول الثاني
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إال أن القول بعدم التفطير في المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، أولى وأقوى، لما سبق 

تقريره من أن الجوف هو المعدة، أو ما يوصل إليها، وليس كل تجويف في البدن يعتبر جوفا ، فعلى هذا يكون 

 .لمنظار الشرجي واإلصبع أبعد أن يفطر من منظار المعدةا

طرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على سإدخال الق :ثاني وعشرون

 :وضوح األشعة

 :إذا أدخل إحليله مائعا  أو دهنا ، واختلفوا فيها على قولين: بحث الفقهاء المتقدمون مسألة

 .أن التقطير في اإلحليل ال يفطر، وهو مذهب األحناف، والمالكية، والحنابلة :األولالقول 

  .أنه يفطر، قال به أبو يوسف وقيده بوصوله إلى المثانة، وهو الصحيح عند الشافعية :القول الثاني

البول ظهر جليا  من خالل علم التشريح الحديث أنه ال عالقة مطلقا  بين مسالك  :القول المختار

 .والجهاز الهضمي، وأن الجسم ال يمكن أن يتغذى مطلقا  بما يدخل إلى مسالك البول

 .بناء  على ذلك فإن قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة هو الصواب إن شاء هللا

المقتضي لذلك، وعليه فإن إدخال هذه الوسائل المعاصرة في اإلحليل ال يفسد الصيام، لعدم وجود 

 .وهذا ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي بجدة في دورته العاشرة .لصيامواألصل صحة ا

 .التبرع بالدم: ثالث وعشرون

بحث الفقهاء المتقدمون مسألة الحجامة من حيث التفطير بها، وعدمه، وهي تشبه تماما  التبرع بالدم، 

اآلخرين، والهدف من الحجامة التداوي، ولكن  ، وإن كان الهدف من التبرع إعانةففي كل منهما إخراج للدم

 .ال أثر للمقصود منهما على مسألة التفطير في الصيام

 :وقد اختلف الفقهاء في الحجامة على قولين

بن المنذر، وأكثر أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق، وا :القول األول

 .ن تيميةاب ، واختاره شيخ اإلسالمفقهاء الحديث

  .أن الحجامة ال تفطر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف :القول الثاني

في هذه المسألة إشكال، لكن الذي يظهر رجحان مذهب أكثر السلف، وهو عدم  :القول المختار

 .التفطير؛ لألحاديث المتكاثرة المصرحة بلفظ الترخيص، وهو يكون بعد المنع

 :فللفقهاء المعاصرين فيه قوالنأما بالنسبة للتبرع بالدم، 

 .أن التبرع بالدم مفطر، وبه قال المشايخ ابن عثيمين وابن جبرين وابن باز: القول األول
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أن التبرع بالدم ال يفطر، ألن الفطر مما يدخل ال مما يخرج، ومهذا قول المشايخ : القول الثاني

 .القرضاوي ودمحم عقلة، وهو ما قرره المجمع الفقهي

 :أخذ الدم للتحليل ونحوه: عشرونو رابع

 .إفساد الصوم بأخذ القليل من الدمليس هناك دليل على 

وقد صرح المجمع الفقهي، وكل من المشايخ ابن باز والقرضاوي وابن عثيمين وغيرهم، بأن أخذ 

 .مما يخرج الدم للتحليل ونحوه ال يعتبر مفطرا، ألن الكمية المأخوذة قليلة جدا، وألن الفطر مما يدخل وليس

  .أعلم وأحكم ىوهللا سبحانه وتعال
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)*( 

 

السرعة  بطابعإن تطور الحياة في شتى مناحيها طبع معامالت الناس فيما بينهم وبين بعضهم 

والتعامل عبر الوسائط اإللكترونية، فبعد أن كانت العقود تتم بالطريقة التقليدية؛ بجلوس المتعاقدين في مجلس 

واحد وتبادل األلفاظ الدالة على اإليجاب والقبول قوال  أو كتابة ، أصبح الناس يتعاملون بالتعاقد دون انتقال 

نية أو الهاتف أو اإلنترنت أو غيرها من وسائل االتصال أحدهما إلى اآلخر، بل عبر الوسائط اإللكترو

 الحديثة، مما أثار إشكالية مدى حجية هذا التعاقد؟ وهل يؤخذ به كالعقد التقليدي فيكون حجة أم ال؟

 :وخصائصه   اإللكتروني   العقد   تعريف

 :تعريف العقد اإللكتروني  –أولا 

ارتباط إيجاب وقبول على درجة »ذه التعريفات أنه العقد اإللكتروني عرف بتعريفات عدة، ومن ه

تصال عن بعد وذلك باستخدام وسائل إلكترونية لال ،دون حضور مادي لطرفيه ،يظهر أثره في المعقود عليه

 .«كليا  أو جزئيا  

ومتطلبات صحة التعاقد في العقد اإللكتروني هي بذاتها الموجودة في العقود الورقية العادية؛ حيث 

عد أثير حوله العديد من توفر الرضا بين الطرفين ومحل العقد والسبب، لكن لما كان التعاقد عن ب   البد من

المسائل في مثل هذه التعاقدات؛ ككيفية التحقق من أشخاص المتعاقدين، ونسبة التراضي باإليجاب والقبول 

التي ك زمان حدوثه، وكذلك الكيفية وكذلك يثير صعوبة في تحديد المكان الذي تم فيه إبرام العقد وكذل ،إليهما

كاإلعالن عن  ؛فالتعاقد اإللكتروني يشمل كل ما يدخل في عملية التعاقد عن ب عد .يتم بها التعبير عن اإلرادة

السلع والخدمات والعروض المقدمة في هذا الصدد، وكذلك الوعد بالتعاقد واإليجاب والقبول، وجميع 

لكترونية، وأوامر الدفع والفواتير اإللكترونية، وكل ما يجري من وسائل االتصاالت والبيانات والرسائل اإل

 .من اتصال داخل المنشأة الواحدةتواصل بين منشأة ومنشأة أخرى تجارية، وال يسري على ما يتم 

ا   :خصائص العقد اإللكتروني: ثانيا

 :يتميز العقد اإللكتروني بعدة خصائص تتمثل في اآلتي

عامالت التجارية وإبرام الصفقات رغم تباعد األماكن، حيث تعتمد على الوسائط سهولة إبرام الت -0

المتعددة مثل الفاكس والبريد اإللكتروني وغيرها من الوسائط اإللكترونية مبتعدة عن الوسائط األخرى مثل 

كات ، وساعد على وجود الوسيط اإللكتروني وجود شرص الذين بإمكانهم عرقلة الصفقةالشركات واألشخا

متخصصة في إعداد البرامج التي تتفق مع أجهزة الوسائط اإللكترونية في مجاالت الدعاية واإلعالن 

                                                           
(*)
ملخص من بحث للدكتور رمضان عبدهللا الصاوي أستاذ الفقه المشارك بكلية اإلمام مالك للشريعة والقانون بدبي وكلية  ـ

الشريعة والقانون بجامعة األزهر، منشور على أربع حلقات في مجلة االقتصاد اإلسالمي التي يصدرها بنك دبي اإلسالمي 

 .م9107سنة 
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والمحاسبة، وخدمات البيع والتسوق وغيرها مما ساعد على التحول من النظام المكتبي الورقي إلى النظام 

 .بأقل التكاليف مع اختصار الوقتاإللكتروني 

حيث يتم التعاقد بين طرفين غائبين عن مجلس العقد أو أحدهما، بل : كميالعقد اإللكتروني عقد ح -9

الصباح واآلخر في بلده  بين الطرفين كأن يكون أحدهما في –مع اختالف التوقيت  –يمكن أن يتم التعاقد 

 .المساء

وحجة  –إن كانت في أوراق رسمية  –عدم وجود المستندات الورقية التي تكون حجة على الكافة  -3

على طرفيها إن كانت في محررات عرفية، لكن هنا حلت الشرائح اإللكترونية مكانها، وهذا بدوره يدفعنا 

جهات معتمدة تعطي هذا المستند صفة الرسمية المستند اإللكتروني من حيث وجود للبحث عن مدى حجية 

وكذلك البد من التثبت من فيكون حجة على الكافة أو يكون قاصرا  على طرفي العالقة كالمحررات العرفية، 

تصرفات  الموقع اإللكتروني هل هو لذات الشخص أم أنه صدر عن آخر ال عالقة له بالتعاقد، فيشبه حينئذ

 .الشخص الفضولي

فقد قربت الوسائط اإللكترونية المسافات واقتصدت في النفقات : الطابع الدولي للعقد اإللكتروني -4

البلدان، فال يتطلب األمر أكثر من إنشاء موقع إلكتروني للوصول لألسواق باالستغناء عن التنقل بين مختلف 

 .د على مدار العامفي أي مكان بالعالم، بل وبما يتيح التواج

 :اإللكتروني   العقد   في   اإلرادة   عن   التعبير

كل منها  ال يختلف العقد اإللكتروني عن العقود المعتادة التي تنشأ مشافهة أو كتابة؛ حيث يتطلب

صيغة تتضمن تعبير أحد الطرفين بغرض ما يريد إتمام التعاقد عليه وقبول الطرف اآلخر بذلك وهو 

المعروف باإليجاب والقبول وما يتضمنها من وجود عاقد ووجود محل للعقد، لكن الخالف بين الفقهاء نشأ 

 قتصر على بعضها فقط؟هل تعد كل هذه أركانا  للعقد أم ي  : على

 :فقهاء في ذلك إلى اتجاهيناتجه ال

أحدهما للحنفية الذين يرون أن الصيغة هي الركن الوحيد للعقد، وعللوا ذلك بأن وجود العاقدين من 

حال  لوازم العقد، ألن اإليجاب البد له من موجب والقبول البد له من قابل، ووجود اإليجاب والقبول يقتضي م

 .يظهر فيه هذا االرتباط

الفقهاء إلى أن للعقد أركانا  ثالثة على سبيل اإلجمال وستة على سبيل التفصيل  بينما اتجه جمهور

، فإذا فقد واحد منها بطل العقد الختالل ومحل العقد ،ناوالعاقد ،الصيغة المتمثلة في اإليجاب والقبول: هي

 .أحد هذه األركان

أن الخالف بين الحنفية والجمهور خالف لفظي، حيث عد الحنفية الصيغة ركنا  وحيدا   والواقع

وأخرجوا باقي األركان إلى ما يسمى عندهم بشروط االنعقاد وشروط الصحة والتي يترتب عليها نفس 

 .النتيجة عند فقد أي منها عند الجمهور وهو بطالن العقد
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عبير عن اإلرادة في العقود العادية والثاني للتعبير عن وهذا المبحث سنقسمه لمطلبين أحدهما للت

 .اإلرادة في العقود اإللكترونية

 :التعبير عن اإلرادة في العقود العادية –أولا 

كما قدمنا الصيغة هي الركن المتفق عليه من الجميع ألنه ال يمكن معرفة الرضا الصادر من كال 

 :شكل ألفاظ أو مكاتبات أو إشارات أو معاطاة على التفصيل اآلتيالعاقدين إال بها، وتبرز الصيغة إما في 

أقوى وسائل التعبير هو التعبير باللفظ، وهو أقدم شيء عرفه البشر للتعبير عن  :التعبير اللفظي( أ)

إرادتهم، ويحمل في طياته الداللة على الشخص المتكلم واالستيثاق من صالحيته إلبرام العقود أم ال، 

التعبير ليس اللفظ المحدد المعين بل كل لفظ يدل على الرضا بإبرام العقد أيا  كان، فهذا هو واألصل في 

بألفاظ الكناية، وهي تحتمل العقد وغيره مع النية، يمكن أن يتم كما ذكروا أن العقد . المفهوم من لغة الفقهاء

فالواضح أن التعبير اللفظي سفير  .عقد المراد فالظاهر االنعقادحيث ذكروا أنه عند توفر القرائن على ال

رجع إلى ي  د التقت اإلرادتان على ذلك، والرضا بين الطرفين على انعقاد العقد أيا  كان مادامت ق عنومعبر 

وهذا فيه من السعة ما يشمل مستجدات كل  .ي ذلك مهما اختلف الزمان والمكانعرف العصر والمصر ف

عصر، خصوصا  مع انتشار العقود الدولية التي تتعدد فيها جنسيات األفراد المتعاملين بها أو العقود التي 

تنشئها الحكومات بينها وبين غيرها، وكذلك تغير الوسائل التي يتم بها إبرام العقود في وسائل االتصال 

  .الحديثة

التعبير بالكتابة يأتي في المرتبة التالية للتعبير اللفظي؛ فاألول متفق عليه بين  :لكتابةالتعبير با( ب)

 :الجميع بخالف الكتابة التي اختلف الفقهاء في حجية التعبير بها إلى اتجاهات ثالثة

وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ حيث يرون جواز التعبير : االتجاه األول –

وهو  .وسواء أكانا حاضرين أم غائبينالكتابة في العقود مطلقا  سواء أكان المتعاقدان يجيدان اللفظ أم ال، ب

 .القول الراجح

وهو األصح عند الشافعية ويرى جواز التعبير بالكتابة عند العجز عن اللفظ، فهو : االتجاه الثاني –

 .بدلية ال تصح عند وجود اللفظ وسيلة

 .ين الغائبين فقط دون الحاضرينيرى جواز التعبير بالكتابة ب: ثاالتجاه الثال –

ذه ال اإلشارة إما أن تكون من مضطر إليها كاألخرس ومعتقل اللسان فه :التعبير باإلشارة( ج)

 .، ألنها الوسيلة المقدورة في حقهخالف عليها بين الفقهاء

قهاء؛ حيث يرى الشافعية والحنابلة عدم وأما بالنسبة إلشارة الناطق أو الكاتب فقد اختلف فيها الف

 .شخصية كالنكاح ااالعتداد بها مطلقا  في أي عقد من العقود، سواء أكانت عقود معاملة أو عقود

أس والحنفية منعوا اإلشارة أيضا  من غير األخرس كالممنوع من الكالم أو معتقل اللسان إال عند الي 

 .رة حتى وإن كان صاحبها ناطقا  ختاروا التعاقد باإلشا، والمالكية امن كالمه فأجازوها للضرورة
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هو التعاقد بالتعاطي دون وجود صيغة لفظية، وقد انتشر التعامل بهذه الطريقة  :التعاقد بالمعاطاة( د)

خاصة في مراكز التسوق؛ حيث يوجد الثمن على السلعة فيأخذها من يريدها ويقوم بدفع القيمة المدونة عليها 

 .منه أو من البائع، وقد اختلف الفقهاء في التعاقد بالمعاطاة على اتجاهات ثالثة دون لفظ يصدر

الحنفية والمالكية  يرى جواز البيع بالمعاطاة مطلقا  وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من: االتجاه األول

 .والحنابلة

 .الشافعية، وهو ما عليه فقهاء يرى عدم صحة التعاقد بالمعاطاة مطلقا  : االتجاه الثاني

وهو لبعض فقهاء الشافعية والكرخي من الحنفية وأبو يعلى من الحنابلة، بجواز : االتجاه الثالث

 .اطاة في األشياء قليلة القيمةالمع

ا   :التعبير عن اإلرادة في العقود اإللكترونية –ثانيا

هدة، أو عن طريق يمكن أن يتم التعبير عن اإلرادة بالوسائط اإللكترونية كوسائل التخاطب والمشا

 :ونبين كل واحدة منها على التفصيل اآلتي ،شبكة المواقع أو عن طريق البريد اإللكتروني

 :التعبير عن اإلرادة باستخدام وسائل التخاطب أو المشاهدة( أ)

المقصود بالتخاطب هو النظام الذي يتيح إمكانية التحدث إلى اآلخرين شفاهة بصوت مسموع أو 

، حيث يقوم المخاطب بكتابة رسالته آلخر أو مجموعة من رنت أو شبكات الخدمة المباشرةكتابة عبر اإلنت

وهنا يختلف البريد اإللكتروني عن رسائل التخاطب، حيث إن  .ء الجلسة تأتي الردود مباشرةالناس، وفي أثنا

الصندوق يمكن أن بل حينما يفحص  ،البريد اإللكتروني ليس شرطا  أن يأتي الرد في نفس الجلسة أو اليوم

يجد الرد بخالف رسائل التخاطب التي تجد فيها الرد الفوري، ووسائل التخاطب قد تكون فردية من شخٍص 

إلى آخر، وقد تكون جماعية بانضمام الشخص إلى غرفة التخاطب مع جمع من الناس مشافهة أو كتابة، وفي 

 .طبينكال الحالين يمكن أن يتم التعاقد على سلعة ما بين المتخا

 :حكم التعاقد بوسائل التخاطب والمشاهدة اإللكترونية

يتضح مما سبق أن الحديث بين طرفين في وقت واحد واإليجاب ينتقل من أي منهما إلى الطرف 

اآلخر ويأتيه الجواب مباشرة، وكما قدمنا سابقا  أنه يجوز التعبير عن الرضا بأي من الوسائل المؤدية إلى 

في وسائل التخاطب اإللكترونية هو اختصار الوقت وتقريب المسافات، وهذا ال حرج  ذلك، وغاية ما هنالك

فيجوز التعاقد بهذه الوسائل خصوصا  إذا علمنا أن الفقهاء أجازوا التعاقد بالوسائل الكتابية  ،في االنتفاع به

لوسيلتين معا ، وقد وحدها كالفاكس وبالوسائل السمعية وحدها فجاز االنعقاد من باب أولى من يجمع بين ا

 .يضم لها الوسائل البصرية حسب التقنية المستخدمة

 :التعبير عن اإلرادة عبر شبكة المواقع( ب)

نظام أو شبكة ضخمة من النصوص الحية والمتشعبة »وهي عبارة عن « الويب»شبكة المواقع هي 

الموضوعة في ماليين المستندات المرتبطة فيما بينها وتستطيع مشاهدة المستند بواسطة برنامج لتصفح 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   73ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

هكذا الويب، وعن طريق النقر على كلمة أو صورة مرتبطة يقوم برنامج التصفح بعرض مستند آخر، و

، وبإمكان أي شخص تصفح الويب والمشاركة فيها لما «يمكنك االستمرار على هذا النحو إلى ما ال نهاية

، ويعتبر من أكثر الطرق اميسورأمرا يملكه من تقنيات فائقة ووسائط متعددة تجعل من استخدام اإلنترنت 

ة وسمعية وبصرية عن السلعة التجارية الحديثة اآلن إلتاحته للمستخدم الحصول على معلومات كتابي

المعروضة، لذلك تقوم الكثير من الشركات الكبرى والعالمية بعرض صفحات إعالنية بطريقة مفصلة عن 

منتجاتها ومزاياها واألسعار الخاصة، ولكل شركة عنوان خاص يستخدمه الجمهور ويرتادونه في أي وقت 

؛ فيضع المعلومات الخاصة به؛ كالبريد اإللكتروني الستعراض السلعة، وإبداء موافقته على التعاقد عليها

واالسم والعنوان، وبملء هذه البيانات مع تحديد السلعة المراد التعاقد عليها يكون ذلك إيجابا  من هذا المتعاقد 

 .عقدينتظر قبوال  من صاحب السلعة حتى ينعقد ال

 :حكم التعبير عن اإلرادة عبر شبكة المواقع

ير عن اإلرادة عبر شبكة المواقع عن طريق الكتابة، وهي المعروفة في الفقه عادة ما يتم التعب

اإلسالمي بالتعاقد عبر إرسال رسالة، وقد وصلت الرسالة إلى صاحب السلعة فبموافقته عليها يكون القبول قد 

رأي  لرجحان، وهي معاكلة صحيحةالتقى باإليجاب ويصبح مجلس العقد هو المجلس الذي يتم فيه القبول، 

ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلَّغ الرسالة تارة بالخطاب وتارة بالكتاب كإرساله  ،جواز التعاقد بإرسال رسالةبجمهور الفقهاء 

فإذا جاز في  ،للملوك والرؤساء كتبا  يدعوهم فيها إلى اإلسالم؛ وأمر الدعوة أهم من أمر التعاقد على سلعة

اب أولى، وقد لجأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى الكتابة في توثيق العهود والشروط؛ األهم جاز فيما هو أدنى منه من ب

كوثيقة المدينة للتعايش في وطن واحد مع اليهود الذين يقطنون فيها، وتوثيقه الصلح بينه وبين أهل مكة في 

ي علقوها في الكعبة صلح الحديبية، وهي معروفة عند غير المسلمين كما فعل كفار قريش في الصحيفة الت

  .بعدم البيع والشراء والزواج والتعامل مع بني هاشم قوم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهنا نفس الصورة

 :التعبير عن اإلرادة عبر البريد اإللكتروني( ج)

ثم تتم الرسالة إلكترونيا  بدخول المشترك إلى بريده ثم يقوم بإنشاء رسالة بنقره على أزرار بذاتها، 

ل وتاريخ كتابة الرسالة وتوقيتها فيكون مخزنا  بصورة ل إليه، أما عنوان المرس  يسجل كتابة عنوان المرس  

تلقائية، ثم يكتب رسالته إلى المرسل إليه أو إليهم، ويمكن أن يلحق بها أحد الملفات المخزنة في نظامه قبل 

مشاهدا ، ويصدر أمر اإلرسال وتنتقل الرسالة مباشرة ذلك، ويمكن أن يضمنها صورة أو برنامجا  صوتيا  أو 

ل إليه بفتح ل إليه، وتنتقل مباشرة  إلى العنوان المحدد، وعند قيام المرس  إلى نظام الشركة التي يتبعها المرس  

ل إليه تخزين ، ويمكن للمرس  -إن وجدت  –بريده تظهر الرسالة وتاريخها والموضوع والملفات الملحقة 

، والرسالة في شكلها األولي يمكن أن يرسل الشخص بياناته أو هاؤملف معين أو طباعتها أو إلغا في الرسالة

بيانات شخص آخر أو يكتبها باسم مستعار، لكن الوسائل التقنية أوجدت وسائل للتوقيع اإللكتروني لكي ال يتم 

 .بإرسالهاانتحال أسماء اآلخرين بإرسال رسائل لم يقوموا 
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 :عن اإلرادة بالبريد اإللكترونيحكم التعبير 

ل إليه أو من الواضح من خالل ما سبق أن البريد اإللكتروني يبعث برسالة كتابية نصية يتلقاها المرس  

ل إليهم ويقرأها جيدا  ثم يقوم بالرد إن وافقت رغبة عنده، غاية ما هنالك أن الوسيلة في الكتابة اختلفت؛ المرس  

توجد على أجهزة الكمبيوتر ويمكن قراءتها واالحتفاظ بها، بل يمكن التثبت من  فبدال  من أن تكون على ورق

بوسائل تمنع الشك في نسبتها إلى صاحبها كالتوقيع اإللكتروني، وبذلك نكون أمام إيجاب  ب  نسبتها إلى الموج  

في وقت والرد  وقبول كتابي بكتابة مستبينة، وهي تشبه إلى حد كبير رسائل الفاكس وغيرها بوصول الرسالة

جواز التعامل بالرسائل الواردة عبر البريد اإللكتروني إلحاقا  لها  وانطالقا  من ذلك يتبين .عليها بعد االطالع

برسائل الفاكس التي أجاز الفقهاء التعامل بها، وإذا أجزنا الرسائل الشفهية التي يحملها شخص إلى آخر 

يد أو شخص فإنه من باب أولى يجوز التعامل والتعاقد بالرسائل وأجزنا الرسائل الكتابية التي يحملها البر

 .فها دون نقص أو زيادة؛ وقد تمالمرسلة عبر البريد اإللكتروني، ألن المقصد إرسال الرسالة بحرو

 :صور اإليجاب والقبول عبر اإلنترنت

الخاصة بهم عن كثيرا  ما يقوم التجار بعرض السلع : اإليجاب عبر اإلعالن الموجه للجمهور -0

ها ما إذا كان المقصود من هذا اإلعالن التعريف اإليجاب وطريقت   طريق الدعاية واإلعالن، وتحمل صيغة  

فإن هذا اإليجاب  ،بالسلعة تعريفا  تاما  نافيا  للجهالة مع وضع الشروط والمواصفات المطلوبة وتمت الموافقة

مهور يجعلنا أمام عقد وعليه فصدور القبول من أي من الجيدل داللة صريحة في اختيار االلتزام بالتعاقد، 

ويمكن أن يكون اإلعالن للتعريف بالسلعة حتى يراها الناس، لكن هذا التعريف ال يشمل كل  .صحيح مكتمل

بياناتها وأوصافها، وبالتالي ال يمكن اعتبار هذا اإلعالن إيجابا ؛ بل هو دعوة للتعرف على السلعة، بل من 

ينص المعلن على عدم اعتبار اإلعالن إيجابا ، بل يكون قبول الطرف اآلخر لهذا اإلعالن إنما هو الممكن أن 

 .وال  من المعلن حتى يتم العقدبمثابة إيجاب يحتاج قب

را  عنه بالضغط على أيقونة القبول كثيرا  ما يكون القبول معبَّ : القبول بالضغط على أيقونة القبول -9

على األيقونة ليس من قبيل الكالم أو الكتابة، فهل يعتبر دليال  على الرضا وينعقد به  عبر اإلنترنت، والضغط

 العقد؟

وفقا  لما رجحناه من اتجاه جمهور الفقهاء بأن العرف حاكم في مثل هذه األمور، والضغط على 

ل واالنتقال والخلطة ، وإن هذه الطرق مما تعارف عليها الناس اليوم بعد سهولة االتصاهذا القبيلاأليقونة من 

بين الناس ومع وجود أناس ال تعرف لسانهم وال يعرفون لغتنا ونضطر للتعامل معهم بيعا  وشراء  فكذلك مع 

انتشار التجارة اإللكترونية، إال أنه ينبغي النظر بعين االعتبار إلى إمكانية وقوع الخطأ بالضغط على األيقونة 

رة السابقة في انعقاد العقد وتأكده بذلك، بل لكي نخرج من شبهة الخطأ دون قصد، وهذا ال يمكن إلحاقه بالصو

أو عدم القصد فإنه يمكن الضغط على أيقونة القبول مرتين حتى يتسنى للطرف اآلخر معرفة مدى جدية 

القابل، أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني أو بتعبئة طلب يتضمن بيانات تفصيلية كاسمه وعنوانه 

 .التأكيد بالضغط على األيقونة ه عن بعض األسئلة المطروحة عليه بالقبول أو الرفض، معوإجابت
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إذا قام شخص بتوجيه إيجاب آلخر على بريده اإللكتروني : السكوت دون إبداء قبول أو رفض -3

 نسب لساكت قول، فالبشأن سلعة ما أو تعاقد ما فالتزم الطرف اآلخر الصمت، واألصل في ذلك أنه ال ي  

وعليه يمكن القول إنه إذا دلت  .يمكن أن يكون ذلك دليال  على الرضا إال إذا كانت هناك قرائن تدل على ذلك

القرائن بتعامل سابق بين المتعاقدين على ذلك يعتبر السكوت قبوال ، وكذلك اعتياد التاجر إرسال إيجابه إلى 

يد الثمن وتوضيح األوصاف وقام بإرسال المشتري عبر البريد اإللكتروني يعرض عليه بضاعته مع تحد

البضاعة بناء  على اإليجاب السابق ومضى على استالم البضاعة فترة معقولة من الزمن وحدد مدة للرد ولم 

  .ل المشتري فإن ذلك يعد قبوال  يفع

 اإللكترونية   التجارة   شروط

 :الشروط الخاصة بالصيغة –أولا 

 :في التعاقد اإللكتروني وقت ارتباط اإليجاب بالقبول( أ)

ال يخلو التعاقد اإللكتروني من أن يكون قد تم بوسيلة غير مباشرة كتلك التي تتم عبر البريد 

اإللكتروني؛ حيث يطلع عليه المرسل إليه وقت التصفح ويقوم بالرد سواء في حينه أو بعد ذلك أو عن طريق 

تيار السلعة مع التدقيق في مواصفاتها وإعطاء شارة ؛ حيث يتم تصفح اإلعالنات واخ(web)الشبكة العالمية 

لذلك، وعند ذلك يتم االتفاق بين المتعاقدين على كافة األمور المتعلقة  الموافقة بالضغط على الزر المعد   

باستالم السلعة وتسليم الثمن بالدفع بالبطاقات اإللكترونية، أو تم التعاقد بطريق المحادثة والمشاهدة عبر 

اإللكترونية عن طريق بعض البرامج التي تقدم مثل هذه الخدمات، وهنا يمكن تقسيم الكالم عن  الوسائل

 .الوقت الذي يلتقي فيه اإليجاب والقبول إلى وقت مباشر ووقت غير مباشر

التعاقد المباشر هو الذي يتم بين حاضرين : وقت التقاء اإليجاب والقبول في التعاقد المباشر: أولا 

في العقد اإللكتروني، فليس شرطا  تواجد الطرفين في مكان واحد، بل يمكن عن طريق المحادثة ولو حكما  

المباشرة أو المشاهدة المباشرة عبر الوسائط اإللكترونية أو شبكات البنوك أو الشركات التجارية الخاصة، 

معهما مكان واحد، لكن اتصل والتعاقد بهذه الطريقة يعتبر من التعاقدات التي تتم بين حاضرين مع أنه ال يج

اإليجاب بالقبول في نفس المحادثة أو المشاهدة فكان هذا هو مجلس العقد، فيشترط في هذه الجلسة تمام 

اإليجاب والقبول في نفس المجلس واتصالهما فيه، وتعتبر لحظة انعقاد العقد هي وقت االلتقاء بين اإليجاب 

لصفحة اإللكترونية مبديا  الموافقة على العرض المقدم من على ا( click)والقبول وقت الضغط على زر 

، لكن ينبغي الحذر يع عن طريق المحادثة والمشاهدةالبائع أو وقت صدور الموافقة من البائع إن تم الب

واالحتياط بتأكيد الموافقة بالضغط مرتين أو إرسال رسالة بما يفيد الموافقة حذرا  من النزاع وخروجا  من 

 .كما ذكرنا قبل ذلك –الضغط على زر الموافقة دون قصد الخطأ في 

ا  ومثال التعاقد غير المباشر في العقود : وقت التقاء اإليجاب والقبول في التعاقد غير المباشر: ثانيا

اإللكترونية كالعقد الذي يتم عن طريق البريد اإللكتروني؛ الذي ليس بشرط أن يطلع عليه وقت اإلرسال، بل 

فلذلك نعتبر العقد هنا من التعاقدات غير المباشرة، فهنا ال يجمع المتعاقدين مجلس واحد، وقت التصفح، 

وينطبق على هذا التعاقد ما تكلم عنه الفقهاء بالتعاقد بين الغائبين بإرسال رسول أو كتابة، وقد حدد الفقهاء 
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ة وموافقة الطرف الثاني وقت التعاقد إن كان عن طريق إرسال رسول بمجرد وصول الرسول وتبليغ الرسال

على ما جاء فيها، ويعد هذا مجلس القبول، وإن كانت عن طريق إرسال رسالة فيعد مجلس العقد هو وقت 

، أما إن جاءت الرسالة اإللكترونية عبر البريد وبقيت الرسالة وموافقته بما جاء فيهال إليه على اطالع المرس  

يال  على القبول أو الرفض، بل لكي يتحقق التعاقد يجب فتح دون فتح في صندوق الرسائل فال يعد ذلك دل

 .ا ويصبح هذا المجلس مجلس العقدالرسالة واالطالع عليها، وإبداء الموافقة على ما جاء فيه

 :موافقة القبول لإليجاب( ب)

ل العقد اإللكتروني شأنه شأن بقية العقود من وجوب اتحاد اإليجاب والقبول على السلعة مثال  بكام

أوصافها والثمن المتفق عليه، وأن يعلن الموجب ذلك ويوافقه القابل على نفس ما ذكر، فإن اتفقا في البعض 

فأراد المشتري الدفع بعملة غيرها كالجنيه  بالدينار الجزائريواختلفا في البعض اآلخر كاالتفاق على الدفع 

لة فقال قبلت بألف مؤجلة، ففي مثل هذه حا ديناربعتك بألف : المصري، أو خالف في الصفة؛ كأن قال له

على عدم صحة البيع ألن القبول بجنس ثمن غير الذي ذكر  ء الحنفية والشافعية والحنابلةالحاالت اتفق فقها

حلول واألجل ال قبوال  فلم يتم البيع، وكذلك إذا خالف الصفة في ال زْ ح  في اإليجاب يعد بذلك إيجابا  جديدا  لم ي  

 .يعد ذلك قبوال  

وإذا حدد ثمنا  في اإليجاب فقبل بثمن آخر فإما أن يكون الثمن المحدد أقل من الذي سبقه أو أكثر 

ولكل منهما حكمه، فإن قبل على أقل من الثمن المحدد فقد اتفق فقهاء الحنفية والحنابلة على عدم الصحة لما 

، وأما إن قبل بأكثر من الثمن وال  فلم يصح العقدلم يلق  قب ذكرنا قبل ذلك من أن الثمن الثاني يعد إيجابا  جديدا  

هذه المسألة اختلف الفقهاء إلى  قبلت بثالثة آالف ففي: فقال دينارأوال ؛ كأن قال بعتك هذه الطابعة بألفي 

 :اتجاهين

ويرى أن العقد صحيح إن قبل بأعلى من الثمن : االتجاه األول وهو للحنفية ووجه عند الشافعية

ب أن يقبل الزيادة أو القابل قبل بالثمن المطلوب وزيادة، فهو قابل في المعنى وإن شاء الموج  المحدد، ألن 

 .دد في اإليجابيردها، وإن كان إمام الحرمين من الشافعية ال يرى إال التزامه بالثمن المح

بل على وفق وقد قالوا بعدم صحة البيع ألنه لم يق: وهو ما ذهب إليه جمهور الشافعية: االتجاه الثاني

 .ف اإليجاب والقبول يبطل العقداإليجاب واختال

الرأي األول أولى بالقبول، حيث تم القبول على وفق اإليجاب في المعنى ألنه قبل ما طلبه الموجب و

 وزيادة، والموجب على التخيير في قبول الزيادة أو ردها، ويمكن االستئناس لها بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اقترض من

، وإن كانت ثمة مشكلة فيمكن «خير الناس أحسنهم قضاء»وقال  (أفضل منه)رجل بكرا  فرده خيارا  رباعيا  

الركون لرأي إمام الحرمين بااللتزام بنفس ما حدده الموجب، حيث التزم القابل به، والحديث وإن كان في 

دة بل وضعها القابل من تلقاء نفسه عقد القرض إال أن أوجه الشبه بينهما أن الطرف اآلخر لم يفرض الزيا

 .كما هو واضح هنا
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 :تقدم القبول على اإليجاب في العقود اإللكترونية

قد يتقدم المشتري بطلب عبر الوسائط اإللكترونية بمثابة إعالن عن الرغبة في شراء مسكن في 

موقع ما يحتاجه أو سيارة بمواصفات معينة أو يوافق على السعر أيا  كان إن وجدت السلعة بالمواصفات التي 

المالكية والشافعية والحنابلة يريدها، فإن تم البيع بهذه الصورة يكون القبول متقدما  على اإليجاب على رأي 

يصير له الملك وإن والقبول يصدر ممن  ،وإن جاء متأخرا   عندهم يصدر ممن يكون منه التمليكألن اإليجاب 

 .أوال  والقابل من تكلم ثانيا  ب عندهم هو من تكلم أما الحنفية فالمسألة غير متخيلة عندهم ألن الموج  . تكلم أوال  

قبول عند الجمهور مرتبطة بحال الشخص، بخالف الحنفية الذين يرون أن العبرة فالعبرة في اإليجاب وال

 على اإليجاب هل يصح البيع أم ال؟مرتبطة بصدور الكالم أوال  أو ثانيا ، فإذا تقدم القبول 

 :اختلف الفقهاء التجاهات ثالثة

 .يرى صحة البيع عند تقدم القبول على اإليجاب: االتجاه األول

 .يرى عدم جواز تقدم القبول على اإليجاب: انياالتجاه الث

يرى جواز تقدم القبول على اإليجاب إذا صدر القبول بصيغة األمر أو صيغة : االتجاه الثالث

 .ألول وإن كان قد قيَّد بعض الصيغفهو قريب من ا ،الماضي الخالية عن االستفهام

راضي تحقق سواء في ذلك العقود االتجاه األول أولى بالقبول، ألن المقصد الرئيس وهو التو

 .وألن التقديم والتأخير منهما ال يؤثر على صحة التعاقد ،اإللكترونية أو غيرها

 :فورية في اتصال اإليجاب بالقبولال( ج)

اختلف الفقهاء في لزوم الفورية في االتصال بين اإليجاب والقبول مادام الطرفان في مجلس العقد إلى 

 :اتجاهين

يرى جواز التراخي إن كان العاقدان في المجلس، ولم يوجد ما يقطع مجلس العقد : األولاالتجاه 

 .عرفا ، وهذا ما يراه جمهور الفقهاء

يرى أن تراخي اإليجاب عن القبول يمنع االتصال بينهما، فإذا صدر القبول بعد فترة : االتجاه الثاني

طويل مشعر باإلعراض عن القبول، ومما يشعر طويلة يعتبر كأنه صدر على غير إيجاب، ألن الفاصل ال

 .فيه، وهذا هو اتجاه الشافعية باإلعراض عن القبول أيضا  الكالم األجنبي عن موضوع البيع الذي يتكلمان

رأي الجمهور أولى بالترجيح إن قلنا إن ثمة خالف بين الرأيين ألن مجلس العقد واحد طال أو و

أن كال االتجاهين قريب  نرىهو التفرق باألبدان، لكن بإمعان النظر  قصر، والفارق بين مجلس العقد وغيره

من اآلخر إذا ضممنا إلى ذلك أن خيار المجلس قائم في العقد وجوبا  وال يجوز االتفاق على نفيه، ولو حدث 

ر ذلك بطل العقد، وأن خيار المجلس جعل للتروي حتى يتم التفرق بين العاقدين أو يقول أحدهما لآلخر اخت
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فكأن اتجاه الشافعية وصل إلى نفس النتيجة بما يكملها من خيار المجلس الواجب العمل به والممنوع االتفاق 

على نفيه، وتأسيسا  على ذلك فإنه في العقود اإللكترونية إذا وجد شخص عرضا  لسلعة ما يريدها على الشبكة 

عروض من السلعة على مواقع أخرى مع العالمية ورغب في شرائها وأرسل إيجابا  بذلك وأخذ يطالع ال

، وكذلك إذا ورد عراضا  عن شراء السلعة األولىتفاوضه في نفس الوقت مع الطرف اآلخر فال يعد ذلك إ

على بريده اإللكتروني عرضا  فأخذ يفاضل بينه وبين غيره من العروض األخرى أثناء فتح بريده لالطالع 

ه بذلك ال يعد متشاغال  عن العرض األول، ويعد في مجلس العقد على كل المعروض مع المواصفات ذاتها فإن

الذي بإمكانه فيه أن يعقد جلسة العقد بإرسال الموافقة مع جلوسه فترة أو مطالعته لعروض أخرى ألن أول 

 .المجلس وآخره سواء في عدم الخروج عن مجلس العقد

ا   العاقدين   شروط  –  ثانيا

ذكر نا في العقود اإللكترونية، لذلك سو الشفهية ال يختلفان عنهمالعاقدان في العقود الورقية أ

 :، وشروط العاقدين هيشروطهما على وجه االختصار

وهو البلوغ مصلحا  لدينه وماله، فال يصح العقد من الصغير أو المجنون أو المغمى : الرشد( أ)

يكون الطرفان غير متواجدين في مجلس ، لكن تكمن المشكلة في العقود اإللكترونية أنه غالبا  ما (99)عليه

واحد وربما لم يلتقيا قبل ذلك، مما يجعل شخصية المتعاقدين أو أحدهما غير معروفة للطرف اآلخر وهل 

 :غلب على هذه المشكلة بأحد أمرينتوافر فيها هذا الشرط أم ال، ويمكن الت

العالقة بين الطرفين وتحديد إشهار العقد عن طريق السلطات المختصة؛ حيث تقوم بتنظيم : األول

 .المتعلقة بالتعاقد عبر اإلنترنتأهليتهما القانونية وهويتهما بإصدار شهادات تثبت الحقائق 

القيام بالتعاقد عن طريق الحكومة اإللكترونية التي تجعل كافة المؤسسات ضمن إطار : الثاني

 .شخصية اقدين ببيانات ووثائقمؤسسي واحد، وتقوم بتوفير الخدمة للمتع

والمالحظ أن الحلين المقترحين يمكنهما معا  العمل المتكامل؛ حيث يصلح األول ألصحاب األعمال 

 .والشركات الخاصة، والثاني يعمل في إطار العمل الحكومي المؤسسي

البد لكال العاقدين من صفة تخول له إبرام العقد، كأن يكون مالكا  أو وكيال  أو : الصفة في التعاقد( ب)

ر الفقهاء ليا ، فإذا تم التعاقد عن طريق شخص ليست له هذه الصفة كالفضولي فإن عقده موقوف عند جمهوو

 .وباطل عند الشافعية

أي توافر الرضا في العقد، فلو تم البيع عن طريق اإلجبار بعرض إعالن السلعة : عدم اإلكراه( ج)

نعقد صحيحا  إال أن يكون اإلكراه بحق إلجباره رغما  عن صاحبها على مواقع التواصل وتم البيع فإنه ال ي

 .يع شيء لسداد ما عليه من ديونبب

 عن البد للعقد من طرفين، فال يصح العقد إن قام به شخص واحد وكيال  : أطراف التعاقد( د)

 .وخي المصلحة من الوصي والقاضيأو وصيا  أو القاضي لوفور شفقة األول وت الطرفين؛ إال أن يكون أبا  
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ا   المحل   شروط  –  ثالثا

 :المحل هو الثمن والسلعة ويشترط فيهما إجماال  

ا أي له قيمة مالية( أ) نتفاع به حال أو هو كل ما دخل في الملك وأمكن اال: أن يكون المال متقوما

 .السعة واالختيار

ير لعدم من شروط المبيع النفع به على وجه صحيح مشروع، فال يصح بيع الخمر والخنز: النفع( ب)

يمتها النفع وكذلك الحشرات أيضا ، وال بيع نصف لوحة فنية بكسرها وتسليمها للمشتري، ألن الكسر يهدر ق

 .فال نفع فيها بعد الكسر

وعدم القدرة على التسليم يرجع لضياع السلعة من تحت يده بعد اإلعالن : القدرة على التسليم( ج)

 .التسليم وإن كان مازال مالكا  أو سرقتها أو غصبها، ففي جميع األحوال هو غير قادر على  عنها

ا ( د) وجود أو الوصف سواء كان عن طريق الرؤية أو اإلشارة للشيء الم: أن يكون المحل معلوما

 .النافي للجهالة

 اإللكترونية   العقود   حجية

 التوقيع اإللكتروني وأشكاله –أولا 

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ »التوقيع اإللكتروني بأنه  ف  ر   ع  : التوقيع اإللكترونيتعريف 

شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع 

توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام أو معالجة »بأنه  كما ع رف. «ويميزه عن غيره

 .«ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا  برسالة إلكترونية بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة

 :ومن خالل ما سبق من التعريفين السابقين يمكن لنا أن نحدد الغرض من التوقيع وأهم سماته وهي

لتوقيع اإللكتروني إلى التثبت من الشخص الموقع وتحديد هويته بدقة حتى يتسنى اعتماد يهدف ا -0

 .معاملته إلكترونيا  

التوقيع اإللكتروني يكون على دعائم إلكترونية مشفرة ويؤدي مهمة التوقيع الكتابي إثباتا  وحجية؛  -9

 .حيث إنه يحدد شخصية الموقع بوضوح

ي شكال  واحدا ؛ فقد يكون إشارات أو أصوات إلكترونية أو حروف أو ال يتخذ التوقيع اإللكترون -3

 .أرقام أو غيرها مما يستجد؛ حيث فتح تعريف التوقيع اإللكتروني المصري المجال لذلك

 .موز أو شفرات ال يعلمها إال هوصاحب التوقيع هو فقط من يعرفه، ألنه يحتوي على ر -4

  اعتماد   يتسنى   حتى   بدقة   هويته   وتحديد   الموقع   الشخص   من   التثبت   إلى   اإللكتروني   التوقيع   يهدف

 .إلكترونيا     معاملته 
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 :صور التوقيع اإللكتروني

كما يأخذ التوقيع العادي أشكاال  متعددة كاإلمضاء الكتابي والبصمة والخاتم الخاص، تتنوع صور 

 :التوقيع اإللكتروني، ومنها ما يلي

رقم سري أو رمز سري ينشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسوبي »وهو : التوقيع الرقمي –أولا 

المفتاح العام والمفتاح ينشئ دالة رقمية مرمزة لرسالة إلكترونية يجري تشفيرها بإحدى خوارزميات 

تعديالت ، والمفاتيح العامة هي التي تسمح لكل من يهتم بقراءة الرسالة أن يقرأها دون إدخال أي «الخاص

تها إلى المرسل مذيلة عليها، فإن وافق عليها وضع توقيعه من خالل مفتاحه الخاص، وعندئذ تعود الرسالة ذا

، وعمل هذا التوقيع يتم من خالل معادالت رياضية تحول النص المكتوب من مقروء إلى إشارات أو بالتوقيع

المقروء إال الشخص الذي يملك المفتاح  رموز غير مفهومة، وال يملك أحد أن يعيدها إلى الشكل األول

الخاص بالتشفير، وهذه الصورة من أهم صور التوقيع اإللكتروني لكونها تحدد هوية األشخاص تحديدا  دقيقا  

، وقد يطلب العمالء تسجيل التوقيع الرقمي لدى ألمان الكبيرين في التعامل بهامضافا  إليه درجة الثقة وا

لنوع، وتعطي شهادات تفيد صحة هذا التوقيع بما يملكون من برامج تشفير جهات مختصة بإصدار هذا ا

 .حرفا  ورقما   95إلى  8دالت من وأجهزة خاصة بذلك، ويتم صياغة الوثيقة في شكل حروف أو أرقام ومعا

ا  يمكن أن تصدر الرسالة مطبوع عليها اسم : كتابة الرسالة اإللكترونية مذيلة باسم المرسل –ثانيا

أرسلها أو ما يدل على شخصيته مثل طباعة االسم والعنوان أسفل الرسالة أو الوثيقة اإللكترونية كالبريد من 

 .اإللكتروني مثال  

ا  يمكن من خالل القلم اإللكتروني باستخدام برنامج معين الكتابة على شاشة : القلم اإللكتروني –ثالثا

التقاط التوقيع، والثانية التحقق من صحته، وإمكانية ذلك  الكمبيوتر، ويؤدي هذا البرنامج وظيفتين؛ إحداهما

بتلقي بيانات العميل الموجودة على بطاقة خاصة به ثم توضع في اآللة المستخدمة التي تقوم بدورها بإظهار 

التعليمات على الشاشة، ويقوم الشخص باتباعها، وبعدها تظهر رسالة مطالبة إياه بالتوقيع باستخدام قلم على 

ع داخل الشاشة فيقوم البرنامج بقياس خصائص التوقيع المميزة كالحجم والشكل والخطوط وااللتواءات، مرب

وبعد ذلك يقوم بالضغط على مفاتيح معينة تظهر له على الشاشة بأنه موافق على هذا التوقيع، فإن تمت 

ذلك بالتحقق من صحة الموافقة تخزن هذه المعلومات عن طريق برنامج خاص، ويأتي الدور الثاني بعد 

 . التوقيع بالمقارنة بهذه المعلومات المخزنة ليعطي جهاز الكمبيوتر إشارته بصحة التوقيع من عدمه

ا  وهو عبارة عن استخدام الماسح : نقل التوقيع اإللكتروني عن طريق المسح الضوئي –رابعا

التوقيع عليه إلعطائه  إضافةلنقل التوقيع المحرر بخط اليد إلى الملف المراد ( SCANNER)الضوئي 

، وهو شكل من أشكال التوقيع اإللكتروني يؤخذ به على نطاق واسع إلصدار الوثائق والمعامالت الحجية

القانونية لشخصيات ذات اعتبار قانوني، كما هو الشأن في إصدار العملة النقدية والرخص وبطاقات الهوية 

والجهد باستخدام التوقيع العادي بشكل إلكتروني، إال أن هذه وجوازات السفر، وهو وسيلة مرنة توفر الوقت 
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الطريقة تحتاج ألجهزة خاصة للقيام بهذا األمر، كما أن المشكالت قد تثار بشأن ما إذا كان هذا التوقيع 

مقصودا  به هذا المحرر، أو أن المرسل إليه احتفظ بنسخة من هذا التوقيع وأعاد وضعها على وثائق أخرى 

ط إلكتروني مدعيا  أن من وضعها هو صاحب التوقيع الفعلي مما يؤدي لمشكلة في االعتراف بحجية عبر وسي

 .لصورةالتوقيع بهذه ا

ا  الخواص الذاتية لإلنسان ما أودعه هللا فيه : التوقيع اإللكتروني باستخدام الخواص الذاتية –خامسا

الحصول على هذه الخواص وتخزن على  وال تتشابه مع غيره كبصمة اإلصبع والعين والصوت؛ حيث يتم

جهاز الكمبيوتر للرجوع إليها ومطابقتها عند استخدام الشخص؛ كخواصه الذاتية في إبرام العقود 

، وقريب ن ما هو مخزن في ذاكرة الجهازاإللكترونية، ووقت التوقيع تتم المطابقة بين البصمة الشخصية وبي

وقد جعل هللا سبحانه في خط كل كاتب ما يتميز به عن غيره »: لمن هذه الصورة ما ذكره ابن القيم حيث قا

 .يبون فيها على أن هذا خط فالنكتميز صورته وصوته والناس يشهدون شهادة  ال يستر

ا  وهو األكثر استعماال  عبر العالم؛ حيث يستخدم في : استخدام رقم التمييز الشخصي –سادسا

ت الممغنطة والتي تحوي بيانات الشخص، ويمكن اآللة من بطاقات السحب المصرفية باستخدام البطاقا

التحقق من أن الرقم المميز أو الشخص هو لصاحبه المخول قانونا  باستخدامه، وال تتم عملية السحب إال من 

 .ويكون هو التوقيع اإللكتروني خالله بإدخال الرقم السري، فإن كان صحيحا  تم السحب

ا  ويكون ذلك باختيار الضغط على زر الموافقة، : بالضغط على زر معينالتوقيع اإللكتروني  –سابعا

أن يطلب الضغط  –زيادة في االحتياط  –وعلى المكان المخصص لذلك على شاشة الكمبيوتر؛ إال أنه يمكن 

على الزر مرتين لضمان الجدية في التعاقد، وحذرا  من الخطأ، وربما ينظر لهذه الطريقة على أنها ليست 

بذاتها فتقوم بعض المؤسسات بطلب شهادة تصديق على التوقيع اإللكتروني من الجهات المختصة  توقيعا  

 .لسري للشخص على مربع الموافقةبذلك أو طلب إضافة الرقم ا

    اإللكترونية   المستندات   حجية   من   اإلسالمي   الفقه   موقف

المسائل المستحدثة، إال أن القواعد العامة لم يرد في الفقه اإلسالمي شيء صريح نصا  في مثل هذه 

دَّ من حوادث، والقواعدالعامة ترحب بإثبات  في الفقه اإلسالمي من السعة بمكان بحيث تستوعب كل ما ج 

الحق بأي شيء مميز طالما تأكدنا منه بالشكل الذي تطمئن إليه المعامالت، وقد وجد في الفقه اإلسالمي 

كتابة أو عن طريق الختم، وكلها دالئل تشير إلى أنه لو كان هناك غيرها لما التمييز عن طريق الخط أو ال

وقفت الشريعة اإلسالمية في طريق إثبات الحقوق وإقرار حجيتها، ومما دل على الختم المميز ما جاء في 

ْلق ي  إ ل يَّ ك     قول هللا تعالى على لسان ملكة سبأ
أل   إ ن  ي أ  ا اْلم  يمٌ ق ال ْت ي اأ ي ه  ، ما جاء في [92 :النمل]( ت اٌب ك ر 

كان   خاتما  نقشه دمحم رسول هللا، وكذلك اتخاذ النبي ملسو هيلع هللا ىلصكتاب مختوم حيث اعتاد الملوك ذلكتفسيرها من أنه 

 .يختم به كتبه للملوك واألمراء

لتين يوصي فيه يبيت ليماحق امرئ مسلم له شيء »وأما التدليل بالكتابة فيمكن االستدالل له بحديث 

، ووجه الداللة من الحديث أنه جاز االعتماد على شيء مميز وهو خط الموصي، «إال ووصيته مكتوبة عنده
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وإال لما كان لوصيته فائدة، وال شك أن التوقيع اإللكتروني بصوره التي ذكرناها قبل ذلك تميز كل شخص 

 .عن اآلخر بوسيلة ما، وهو المطلوب هنا

الدالالت، وقراءة  للقواعد العامة في الفقه اإلسالمي جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي وألجل هذه 

 91/3إلى  04هـ الموافق 0401شعبان  93إلى  07مؤيدا  لهذه الرؤية في جلسته المنعقدة في الفترة من 

 :م؛ حيث نص على ما يلي0221

أحدهما اآلخر معاينة وال يسمع كالمه،  إذا تم التعاقد بين غائبين ال يجمعهما مكان واحد وال يرى-0»

وينطبق ذلك على البرق والتلكس « الرسول»وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة 

ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول اإليجاب إلى الموجه « الكمبيوتر»والفاكس وشاشات الحاسب اآللي 

 .إليه وقبوله

د بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين؛ وينطبق هذا على الهاتف إذا تم التعاق -9

والالسلكي، فإن التعاقد بينهما يعد تعاقدا  بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة األحكام األصلية المقررة لدى 

 .الفقهاء المشار إليها في الديباجة

يكون ملزما  بالبقاء على إيجابه خالل تلك  إذا صدر لعارض بهذه الوسائل إيجابا  محدد المدة -3

 .المدة، وليس له الرجوع عنه

إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشتراط اإلشهاد فيه، وال الصرف الشتراط التقابض، وال  -4

 .السلم الشتراط تعجيل رأس المال

 .«امة لإلثباتفيه للقواعد الع ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع -5

وقد أيد المجمع القرار السابق متماشيا  مع التطورات التقنية والتكنولوجية فنص على أشياء سكت 

 :اآلتي( 9110أبريل )عنها في القرار السابق، حيث قرر المجمع في الهند 

مجلس أن المراد من المجلس الحال التي يشتغل فيها المتعاقدان بإجراء التعاقد والقصد من اتحاد ال -0

 .يتصل اإليجاب والقبول في وقت واحد ومن اختالف المجلس أال يتصل اإليجاب بالقبول في وقت واحد

يصبح اإليجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو وإذا كان العاقدان على ( أ) -9

البيع ويعتبر مجلس العاقدين  اإلنترنت في وقت واحد ويظهر الطرف اآلخر قبوله بعد اإليجاب بالفور فينعقد

 .في هذه الصوؤة متحدا  

إذا أجاب أحد في البيع على اإلنترنت ولم يكن الطرف اآلخر متواجدا  على اإلنترنت في وقت ( ب)

 .اإليجاب وبعد وقت استالم اإليجاب يلزمه إظهار القبول في حينه

ألرقام السرية، فال يجوز لشخص آخر إذا أراد البائع والمشتري إخفاء تعاقدهما استخدما لذلك ا – 3

االطالع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما  حق الشفعة أو حق شرعي آخر متعلقا  بذلك العقد أو البيع 

  .«اح فال يصح الشتراط الشاهدينيجوز له االطالع، أما النك
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)*( 

 

  قضية   والقانونية   واالقتصادية   الفقهية   الدراسات   في   كبيرا     حيزا     أخذت   التي   المعاصرة   القضايا   من

  عبارة   التجاري   والتأمين   .نعوما   ومبيح   ومعارض،   مؤيد   بين   ما   العلماء   آراء   فيه   تباينت   فقد   التجاري،   التأمين 

  قسطا     منهم   كل   دفع   نظير   ضدها   نالمؤمَّ    األخطار   عن   تعويضهم   على   عمالئها   مع   شركة   فيه   تتفق   تأمين   عن 

  حقا     وصارت   األقساط   في   حقه   نالمستأم     فقد   الحادث   يقع   لم   فإن   العقد،   وقت   مقداره   يتحدد   قسطا     أي   ثابتا ، 

    نللمؤم    

 :التجاري   التأمين   حقيقة

له تعريفا   نجدلم يعرف متقدمو فقهاء المسلمين عقد التأمين بصورته الحالية، فهو عقد طارئ، لذا لم 

 .عند أحد منهم

 :، فقد عرفوا التأمين وعرفه بعدة تعريفات نختار منهان للتأمينوالفقهاء المعاصر أما

التأمين التزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه ": يقول ،الدكتور سليمان بن إبراهيم بن ثنيان تعريف

ه، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا اآلخر من مبلغ نقدي في ن  ي   له أو لمن ي ع  

 ."قسط أو نحوه

فهذا التعريف قد احتوى أهم خصائص التأمين، وأسسه التي يقوم عليها، كما يتبين ذلك من البيان 

ن له، المؤم   ( طرف آلخر)فالتأمين عقد الزم، ( التزام: )اآلتي لمفرداته مبلغ التأمين، ( بتعويض)ن والمؤم 

لبيان أن ما يدفعه المؤمن والمؤمن : في الموضعين( نقدي)وفيه إشارة إلى أن التأمين من عقود المعاوضات، 

( حادث)ن له، التأمين قد يكون مشروطا  لغير المؤمَّ  ألن مبلغ( هن  ي   ع  أو لمن ي  )له من باب بيع النقود بالنقود، 

العقد  ي ذكر فيفالتعويض مقصور على ما ( مبين في العقد)ليعم وقوع الخطر وغيره مما يحدد في العقد، 

هو ما ( مبلغ نقدي)المؤمن له، ( ما يدفعه له هذا اآلخر)معاوضة، ( مقابل)موضوعا  وسببا ، دون ما سواه، 

كل دفعة ( ونحوه)ما يدفعه المؤمن له من مقادير محددة، في فترات محددة، ( في قسط)أمين، يقابل مبلغ الت

 .هقسطي غير

 

                                                           
(*)
ملخص من بحث من إعداد الدكتور أحمد عرفة مدرس الفقه المقارن المساعد بجامعة األزهر، منشور في مجلة االقتصاد  ـ

 على الرابط  9102سبتمبر  3اإلسالمي التي يصدرها بنك دبي اإلسالمي، وهو منشور إلكترونيا في 

https://www.aliqtisadalislami.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%

D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ 
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 :التجاري   التأمين   حقيقة

ن ضدها التأمين التجاري هو تأمين تتفق فيه شركة مع عمالئها على تعويضهم عن األخطار المؤمَّ 

ن حقه في المستأم   د  ق  مقداره وقت العقد، فإن لم يقع الحادث ف  نظير دفع كل منهم قسطا  ثابتا ، أي قسطا  يتحدد 

 .ناألقساط وصارت حقا  للمؤم   

  مقابال     يأخذ   فكالهما   له   والمؤمن   المؤمن   هما   عاقدين   بين   المالية   المعاوضات   عقود   من   عقد   التأمين

 .يدفع   لما 

الربح، فتحاول أن تضع نظاما  تفيض فيه األقساط عن مبالغ وتسعى الشركة في هذا التأمين إلى 

قوم في الواقع على التأمين لتظفر بربح وفير، والنظام الذي تضعه شركة التأمين للتعاقد في هذه الصورة ي

 .أساس تجاري

وهذا النوع من التأمين هو السائد، بل هو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطالقها، وفي هذا 

ن لهم، وهي التي تتعاقد معهم، فالمساهمون في ع تكون شركة التأمين مستقلة تمام االستقالل عن المؤمَّ النو

ن لهم، ومصالح نون، والعمالء الذين يبرمون عقود التأمين مع هذه الشركة هم المؤمَّ هذه الشركات هم المؤم   

 .الطائفتين في عالقاتهم تختلف وتتعارض

ن إذا كان شركة فإن السبب الدافع لها إلى هذا التعاقد هو الحصول على ويتضح مما تقدم أن المؤم   

دفع إليها أقساطا  الستثماره بوسائل االستثمار المتعددة التي تختارها الشركة، ليكون لها في المال الذي ي  

ن ضرر، وفي هذا ن لهم، تعويضا  عما حل بهم مالنهاية ما يفضل منه، بعد القيام بأداء جميع التزاماتها للمؤمَّ 

 .الفاضل يكون أجرها على العمل وربحها لرأس المال

أو في  ،أن شخصا  يتعرض لخطر في شخصه كما في التأمين على الحياة: والخالصة من التعريف

ر، بأن يتعاقد ماله كما في التأمين من الحريق، أو التأمين من المسئولية، فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخط

لها أقساطا  دورية في نظير أن يتقاضى منها مبلغا  من المال عند تحقق الخطر، ويجوز  يمين يؤدمع شركة تأ

 .أن يشترط دفع المال عند تحقق الخطر لشخص غيره

ن ن له دفع مبلغ التأمين لزوجته أو ألوالده، ويدفع المؤمَّ ففي التأمين على الحياة مثال  قد يشترط المؤمَّ 

متساوية القيمة وقد يدفع اشتراكا  دوريا  يتفاوت مقداره في جمعيات التأمين التبادلية، له عادة أقساطا  سنوية 

مدى  وقد يدفع مبلغا  مقطوعا  جملة واحدة كما إذا دفع هذا المبلغ في مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيرادا  مرتبا  

 .حياته

، والخطر أو (المستفيد) ن لهن، والمؤمَّ المؤم    :وهيالتأمين  كما أبرز هذا التعريف عناصر عقد

 .ه، ومبلغ التأمينخشى وقوع  الحادث الذي ي  

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيقجمع اختيار و ــــــــــــــــــــــــــــ   85ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ فقه المستجدات المعاصرةفي  مختارةمباحث 

 

 :خصائص التأمين التجاري

 :ونلحظ من تعريف التأمين التجاري أنه يتصف بالخصائص اآلتية

أن التأمين عقد من عقود المعاوضات المالية بين عاقدين هما المؤمن والمؤمن له، فكالهما يأخذ  -0

 .يدفعمقابال  لما 

أن عقد التأمين من عقود الغرر، إذ إنه مستور العاقبة، فكال العاقدين ال يستطيع أن يعرف وقت  -9

 .العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ؛ ألن ذلك متوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه

أنه عقد ملزم للمتعاقدين، فال يجوز ألحدهما الرجوع عنه أو فسخه بعد انعقاده إال برضا العاقد  -3

 .اآلخر

أنه عقد يتم باتفاق المتعاقدين، فهو عقد رضائي، وهو ال يثبت عادة إال بوثيقة يوقع عليها  -4

 .الطرفان

أنه عقد إذعان، وعقد اإلذعان هو العقد الذي يكون فيه أحد المتعاقدين مضطرا  إلى أن يقبل  -5

ما هو بالنظر الشروط التي وضعها الطرف اآلخر دون مناقشة وال تعديل، واعتبار اإلذعان إن

ن ألنه الجانب األقوى، فشركات التأمين تتمتع بمركز مالي قوي وفي إمكانها أن تقرر إلى المؤم   

 .روط ما تراه محققا  لمصالحهاعلى جمهورها من الش

 :صفات عقد التأمين التجاري

 :يتصف التأمين التجاري بصفات أربع هي

ن له عن صفة المؤم   : األولى وسيطا  بين المؤمن لهم  ن، فليس المؤمن إالانفصال صفة المؤمَّ

 .وس األموال المستثمرة في قطاع التأمينؤوأصحاب ر

ن عن طريق لجوئه إلى اإلحصائيات والدراسات ثبات قيمة القسط، ويتحقق هذا األمر للمؤم   : الثانية

ن هنا ويلتزم المؤم    الفنية لمعرفة معدالت وقوع الكوارث ونسب حدوثها بما يكفل له تجنب أي دور للصدفة،

 .ن لهمبعدم تعديل هذا القسط إال باتفاق جديد مع المؤمَّ 

عدم التضامن بين المؤمن والمؤمن لهم، فيتحمل المؤمن بمفرده تبعة ما يتحقق من مخاطر : الثالثة

لمتحقق أيا  كان حجمها من حصيلة األقساط التي يتم تحصيلها من العمالء، وتستأثر الشركة المؤمنة بالربح ا

من انخفاض قيمة التعويضات عن مجموع األقساط، وقد أدت هذه الصفة إلى إطالق اسم التأمين التجاري 

 .عليه

التحديد االتفاقي المسبق لقيمة التعويضات الواجبة الدفع عند تحقق الخطر، وتتحدد هذه : الرابعة

أو بحد أقصى ال تتجاوز ( ن على األشخاصكما هو الحال بالنسبة للتأمي)القيمة عند إبرام العقد بمبلغ معين 

 .(بالنسبة للتأمين من األضرار كما هو الحال)قيمة التعويضات 
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 :التجاري   لتأمينآراء الفقهاء المعاصرين في حكم ا

 :اختلف العلماء في حكم التأمين التجاري على قولين

 :أن عقد التأمين التجاري محرم: القول األول

، والدكتور رة، والشيخ دمحم أبو زه بخيت المطيعي، مفتي مصر سابقا  وممن قال بذلك الشيخ دمحم

، ومجمع الفقه اإلسالمي في المملكة العربية السعودية ، وصدر به قرار هيئة كبار العلماءالصديق الضرير

 .، ومجمع الفقه اإلسالمي بجدةالتابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة

 :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها

أن التأمين من عقود الغرر الفاحش، والغرر الذي ي فسد عقود المعاوضات ما كان في  :الدليل األول

وفي األجل، ونذكر فيما يلي أوجه  ،وفي المقدار ،وفي الحصول ،الغرر في الوجود: أحد أربعة أشياء وهي

 :دخول التأمين في هذه األمور األربعة

ن في ذمة الشركة أن مبلغ التأمين الذي هو ديْ  ؛مين في ذلكووجه دخول التأ: لوجودالغرر في ا  –0

 .ن منه، إن وجد وجد، وإال لم يوجدغير محقق الوجود؛ ألن وجوده متوقف على وجود الخطر المؤمَّ 

هل ال يدري  –عند العقد  –أن المستأمن  ؛كووجه دخول عقد التأمين في ذل: الغرر في الحصول  –9

؟ ألنه قد ينتهي عقد التأمين دون أن يتحقق الضرر، وبالتالي تذهب عليه ال سيحصل على مبلغ التأمين أم

ن ال ي ؟ وهل  سيحصل على كل األقساط من المؤمن دري هل سيدفع مبلغ التأمين أم الأقساط التأمين، والمؤم  

 (.99)واحدا   له أم ال؟ ألنه ملزم بدفع مبلغ التأمين عند حدوث الخطر، حتى ولو لم يدفع المستأمن إال قسطا  

بمعنى أن ي جهل أحد العوضين، وجهالة أحد العوضين متحققة في عقد : الغرر في المقدار  –3

ن عند إبرام العقد ال ي عرف مقدار ما يأخذ وال مقدار ما يعطي؛ ألن ذلك متوقف : التأمين، ووجه ذلك أن المؤمَّ

ن في المستقبل، فقد يحصل على قسط واحد من ( ما)على حصول حدث  مبلغ التأمين ثم يقع الخطر المؤم  

ن على أقساط كثيرة من المستأمن ثم  ضده، فعندئذ يدفع مبلغ التأمين أو التعويض كامال ، وربما يحصل المؤم  

ن فهو وإن كان يعرف قيمة كل قسط لكنه في بعض الحاالت ال يعرف  ال يحصل الخطر، وأما بالنسبة للمستأم 

كما لو كان التأمين غير محدد بمدة كما في التأمين على الحياة، أو في حالة لزوم مقدار ما سيدفعه من أقساط، 

 .نتهاء مدة التأمين إذا وقع الخطرسقوط التزام المستأمن بمتابعة دفع أقساط التأمين رغم عدم ا

تضمن بمعنى أن ي جهل أجل حلول أحد العوضين، ومعلوم أن العقد الذي ي: الغرر في األجل –4

 .جل باطل باتفاقجهالة األ

ووجه جهالة األجل في عقد التأمين ظاهر؛ ألن أحدا  من الطرفين ال يدري متى ستحل الكارثة أو 

ينزل الخطر المرتقب الذي تم العقد على دفع العوض عند حصوله، بل قد تنتهي مدة العقد وال يحصل ذلك 

 .لوقوع، كما سبقأال يكون متحقق ا الخطر، إضافة إلى أن من أهم شروط الخطر الذي يتم التأمين عليه
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فتبين أن الغرر بجميع أنواعه متحقق في عقد التأمين، ومالزم له، ومحيط به من جميع جوانبه، 

رر من الخطر، وقسط التأمين، وقيمة التأمين، بل أصبح الغ: وواقع في أركانه التي يقوم عليها، وهي

 .خصائصه التي يتميز بها

فإنه بالرجوع إلى ضوابط الغرر الفاحش يتبين لنا : ين بكونه فاحشا  وأما وصف الغرر في التأم

 :تحققها في التأمين؛ لما يلي

ن والمستأمن، بل أحدهما رابح واآلخر خاسر ( أ) أنه ال يوجد في عقد التأمين احتمال انتفاع المؤم  

د الطرفين على حساب اآلخر، حالة يربح فيها أح: والبد، وعرفنا أن المعاوضة إذا ترددت نتيجتها بين حالتين

 .فإنها معاوضة توجب تحقق الغرر الفاحش

نين والمستأمنين في قضايا ال ( ب) أن الواقع شاهد على ما يفضي إليه التأمين من نزاعات بين المؤم  

حصر لها بلغت الجهات األمنية والقضائية، وقد عرفنا أن الغرر الفاحش المؤثر في العقود عند بعض الفقهاء 

 .نه ما يفضي إلى النزاعلحنفية أكا

وقد عرفنا أن الغرر إذا  ،وركنه القوي هو ما فيه خطر وغرر أن مرتكز عقد التأمين الرئيس( جـ)

 .غرر الفاحش الممنوع بال خالفغلب على العقد حتى صار العقد يوصف به، يعد من قبيل ال

صحيحا  إذا كان النظر منصبا  على إن القول بأن عقد التأمين من عقود الغرر يكون  :المناقشة

ن ومجموع  العالقة الفردية بين المؤمن والمستأمن فقط، دون مجاوزة ذلك إلى العالقة الجماعية بين المؤم  

خسارة التي المستأمنين، حيث ال يكون المؤمن إال وسيطا  بينهم، وينظم تعاونهم جميعا  لمواجهة الخطر أو ال

 .تحيق بالقليل منهم

 :ب عن هذه المناقشة بما يليوقد أجي

أن اللجوء إلى مجموع العقود ال ينفي وجود الغرر الموجود في العقد، إذ ليس هناك تعاقد له وجود 

، وإنما الموجود هو عقد التأمين الفردي المتضمن للغرر الكثير، (مجموع العقود)خارجي يسمى بـ

احد منهم إال عقده الخاص مع الشركة، كما أنه ال فالمستأمنون ال يقصدون التعاقد مع بعضهم، وال يعرف الو

ي عرف في الفقه عقد فاسد في ذاته يكون مباحا  إذا انضم إليه غيره مما يماثله في الفساد، أو أن المقامرات إذا 

ن وحده فإن الغرر  انضمت إلى بعضها يزيل ما في كل منها من مقامرة، وعلى فرض انتفاء الغرر عن المؤم  

 .المستأمنحق باق في 

رم بال أن هذا العقد يتضمن الغ  : أن التأمين من عقود الميسر والمخاطرة، ووجه ذلك :الدليل الثاني

نم بال مقابل أو مقابل غير مكافئ، فالمستأمن حين ي جري عقد التأمين إنما يرجو أن جناية أو تسبب، ومن الغ  

ن كل يبذل مقدارا  يسيرا  من المال مقابل ما يؤمله من مبلغ ك بير في المستقبل إذا وقع الخطر، وإال غرم المؤم  

 .ا  ففيه معنى القمار أو شبهتهالتأمين بال مقابل، وهذا إن لم يكن قمار
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وأما عن تحقق المخاطرة في هذا العقد، فإن احتمال الربح والخسارة في هذا العقد يكون عند إبرام 

حقق في خاسر بينهما على الحظ والصدفة، وبذلك يتالعقد في جانب الطرفين، ويتوقف تحديد الرابح وال

 .التأمين معنى المخاطرة

  في   وواقع   جوانبه   جميع   من   به   ومحيط   له   ومالزم   التأمين   عقد   في   متحقق   أنواعه   بجميع   الغررف

 .عليها   يقوم   التي   أركانه 

إذا مات المستأمن بعد دفع قسط واحد من »الحياة أنه ومما يوضح صورة القمار في التأمين على 

ء أخذته أقساط التأمين فإن الشركة تدفع المبلغ المتفق عليه كامال  لورثته، دون أن يكون ذلك في مقابلة شي

كما أن المقامرة حاصلة من ناحية أخرى، هي أن المستأمن بعد أن يوفي جميع ما  .الشركة إال قسطا  ضئيال  

األقساط يكون له كذا، وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا، وال يعلم المستأمن وال التزمه من 

نة ما سيؤول إ  .«ليه األمر، وهل بينهما تناسبالشركة المؤم  

 :المناقشة

ال طرفي العقد غانم، بيان ( أ) أننا ال نسلم أن أحد الطرفين في عقد التأمين غانم واآلخر غارم، بل ك 

ن غانم لألقساط التي هي ثمن ضمانه السالمة، والمؤمن له غانم السالمة سواء سلمت العين  أن: ذلك المؤم  

ن عليها أو تلفت، فإن كانت سليمة فقد اكتسب الطمأنينة واالرتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها،  المؤمَّ

 .إن تلفت فقد كسب التعويض عنهاو

ية؛ وقد وصفه هللا تعالى بأنه وسيلة من وسائل الشيطان، إليقاع أن ممارسة القمار غير أخالق( ب)

نين لصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة، كما أن القانون ال يقرها؛ فهو من قبيل اللعب الذي  العداوات بين المؤم 

ال يمارسه إال األشخاص غير األسوياء ممن يبحثون عن الكسب السهل والسريع، بخالف التأمين، فصاحبه 

ل وثيقة قانونية، ومن يتجه إليه شخص عاقل ومسؤول ويريد تغطية خسائره حين وقوعها، فهو وسيلة يحم

لترميم آثار الكوارث بطريق التعاون على تجزئتها وتفتيتها، وليس وسيلة للتالعب بالحظوظ والنصيب، 

ن يسعى للتحصن من الخطر، بينما المقامر يوقع نفسه في الخطر وال يتحصن م نه، كما أن التأمين ليس فالمؤم  

 .هللا وعن الصالة كحال القمارمما يصد عن ذكر 

 :ويمكن اإلجابة عن هذا بأن يقال

كما ، قمار في الفقه اإلسالميإن المعول عليه في كون هذا العقد من عقود القمار هو ضابط ال –0

تؤدي إلى ربح أحد الطرفين ، وليس القانون الوضعي، والذين شبهوه بالقمار وجدوا أن فيه معاوضة قسب

ن قد تعهد أن يدفع للمستأمن مبلغ التعويض إذا حدثت واقعة معينة، والمستأمن  وخسارة اآلخر والبد، فالمؤم  

قد تعهد بدفع مبلغ آخر وهو أقساط التأمين مدة عدم وقوع الحادث، كما الحظوا عنصر المخاطرة، وعدم 

ل العادل في حال الكسب، وأما ادعاء أن القمار لعب دائما  فغير التناسق بين الكسب والخسارة، وعدم التقاب

مسلم؛ فإن الميسر الذي جاء تحريمه في القرآن كان لمصلحة الفقراء، وليس للمتياسرين منه شيء، ومع ذلك 

 .؛ ألن الغاية ال تبرر الوسيلةحرمه هللا تعالى
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اف في إباحة هذا العقد؛ ألن كثيرا  إن مجرد كون من يمارس القمار شخصا  عاقال  سويا  غير ك –9

 .ال يمارسها إال العقالء من الناس ممن يبحث عن الكسب والثراء –كالربا  –من المحرمات 

إن القول بأن المنع من القمار لكونه مما يصد عن ذكر هللا وعن الصالة، وهذا غير موجود في  –3

ك م ،التأمين، قول صحيح ا  وأوصافا  مناسبة في المنع من القمار ال ت بنى عليها لكون ما ذكر ال يعدو أن يكون ح 

األحكام، وليست علة في المنع، إذ إن من المشاهد أيضا  أن بعضا  من الذين يشربون الخمر ممن تبدو مودتهم 

، وأما إيقاع العداوة والبغضاء بسبب التأمين هذا إباحة الخمر بالنسبة لهم وعطفهم وال عداوة منهم، فهل يعني

 .لها بين المؤمنين والمستأمنينو متحقق في قضايا ال حصر فه

أن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو : أن هذا العقد يتضمن الربا بنوعيه، ووجه ذلك :الدليل الثالث

لورثته أو للمستفيد أكثر أو أقل مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والتقابض بين البدلين لم يحصل في 

ربا نسيئة، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسيئة فقط، وكالهما  وقت واحد فيكون

فروض محرم باإلجماع، وفي بعض الشركات ي فرض على المستأمن فوائد ربوية إذا تأخر في سداد القسط الم

 .عليه عن موعده

عاوضة بين نقود تدفع إن المعاوضة على التأمين ليست معاوضة بين نقود، وإنما هي م :المناقشة

ل تبعة الكارثة وضمان رفع أضرارها أو تخفيفها، كالعالج وترميم المخاطر،  ن، ومنفعة تحم  أقساطا  للمؤم  

وهذه المنفعة ليست من األصناف الستة وال ما ألحق بها، فال يتحقق بذلك ربا النساء، وال ربا الفضل 

 .نس البدلينالختالف ج

اة، والذي يسترد المستأمن فيه إذا بقي حيا  بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد وأما في التأمين على الحي

األقساط التي دفعها مع فائدتها، فهذا محرم شرعا  وربا  ال إشكال فيه، وال يصح أن ي عمم وجود الربا على 

 .التأمين خاصة جميع أنواع التأمين؛ لوجوده في هذا النوع من

 :ين التجاري جائزأن عقد التأم: القول الثاني

ن قال به الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ على الخفيف، والدكتور دمحم يوسف موسى، والشيخ عبد ومم

 .الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وصدر به قرار الوهاب خالف

 :وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها

في العقود والشروط الجواز  أن التأمين التجاري من العقود المستحدثة، واألصل :الدليل األول

؛ لعدم ، فكان األصل فيه هو الجوازل الشرع على تحريمه أو إبطالهوالصحة، وال يحرم منها ويبطل إال ما د

 .وجود نص شرعي ينهى عنه

إال ما ورد الشرع : )نوقش هذا االستدالل بأن من يقول بهذا األصل يقيد ذلك بقوله :المناقشة

 .قد، مثل القمار والغرر والرباجاء الشرع بحظر أمور كثيرة يتضمنها هذا الع، وهذا العقد قد (بحظره
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أن محل العقد األمان والسالمة من ضياع المال أو تلفه، فاألقساط التأمينية ثمن لضمان  :الدليل الثاني

عت بحسب غاياتها ونتائجها، فما هي الغاية من عقد الحراسة؟ أليس من أ جل تحقيق األمن، والعقود إنما ش ر 

ر على المحروس، فكذلك عقد التأمي  .ن لضمان حفظ المال وعدم هالكهاألمان للمستأج 

 :نوقش هذا االستدالل من وجهين :المناقشة

أن الباعث على العقد : أن هناك فرقا  بين كون الشيء باعثا  للعقد، أو محال  للعقد، وبيان ذلك: األول

قد وال يصلح أن يكون محال  للعقد يباع وي شتري؛ إذ قد يحصل هو األمان، وهو أمر معنوي خارج عن الع

 .ال تصلح أن تكون محال  للعقودبغير ثمن، وقد يدفع الشخص ثمنا  كبيرا  وال يحصل له األمان، فغايات العقود 

أن هناك فرقا  بين درء الخطر ابتداء وبين تعويض آثاره إذا وقع، فدرء الخطر عمل، والعقد : والثاني

من شأنه تقليل احتمال وقوع الخطر، بينما العقد على  –كالحراسة  –العمل عقد أمانة وارد على عمل على 

تعويض آثار الخطر عقد ضمان، وعقد التأمين عقد ضمان؛ ألنه معاوضة بين قسط التأمين وبين مبلغ 

وضة حل المعاالتعويض، وليس للعمل مكان في هذه المعاوضة، بل تنص عقود التأمين أن يكون الخطر م

 .خارجا  عن سيطرة المستأمن

أن التأمين ضرورة عصرية واقتصادية، ويحقق مصالح معتبرة، فهو يمنح األمان : والثالث

واالطمئنان للمستأمنين ويوزع المخاطر بينهم، كما يحقق التكافل والتآزر فيما بين أفراد المجتمع، وهذا من 

 .الة التي جاءت الشريعة بحفظهالمصالح المرس

 :ويناقش من وجهين :المناقشة

أنه على فرض كون التأمين من ضرورات العصر، فإن اللجوء إليه ال يمكن إال عندما : األول

تستغلق أبواب المباح حتى نلجأ إلى الحرام، والواقع أن هناك أبوابا  كثيرة يمكن اللجوء إليها لتحقيق نفس 

التعاوني، وأما كون التأمين يحقق التكافل والتآزر فيما بين أفراد الغاية، وبطريقة شرعية كما في التأمين 

المجتمع، فهذا صحيح لو كانت الغاية منه كذلك، لكن المالحظ أنه قائم على تحقيق األرباح الباهظة من أقصر 

الطرق، بدليل أن شركات التأمين التجارية ال تحرص على التأمين في المناطق التي هي بأمس الحاجة إلى 

 .ثر فيها الزالزل أو الفيضاناتاألمن، كالمناطق التي يك

أن المصلحة إذا تعارضت مع نصوص الشريعة فهي ملغاة، وال ي لتفت إليها، إضافة إلى أن : الثاني

 .الوقوع في المحاذير الشرعية تلك المصالح يمكن تحقيقها بصورة التأمين التعاوني من غير حاجة إلى

 :الموازنة والترجيح

 :بالتأمل في أقوال الفريقين وما استدل به كل فريق يتبين ما يلي

أن هذا العقد يكتنفه أمران مهمان يمكن اعتبارهما العاملين المؤثرين في إباحة هذا العقد أو  -0

 :تحريمه، وهما
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ون هل عقد التأمين التجاري قائم على أساس التعا: مبدأ القصد أو الغاية من عقد التأمين، بمعنى(  أ)

للتقليل من آثار األخطار إذا وقعت، أم أن أساس قيامه على الربح؟ ومن ثم يكون من عقود المعاوضات 

 .المالية فتجري عليه أحكامها

وهذا مبني على المقدمة السابقة، فإذا كان عقد التأمين من عقود المعاوضات، فمعنى : الغرر(  ب)

 غرر من اليسير الذي ي غتفر أو من الفاحش الذي ال ي غتفر؟ذلك أن الغرر يعتبر مؤثرا  فيه، لكن هل هذا ال

مؤثرا  في الحكم على التأمين، إما لعدم  – الباحث في نظر –العتبارين فإنه ال ي عد وأما ما عدا هذين ا

 .احتواء التأمين عليه، أو لوجوده في أنواع خاصة منه كما سبق

 إذا كانت المعاوضة نقدية، كالتأمين على الحياة، فأما الربا فغير متحقق في جميع أنواع التأمين إال

 .وأما إذا كانت على منفعة فال يدخلها الربا

وأما القمار فإنه ال يعلم أن المستأمن قد دخل في عقد التأمين وهو يقصد أن يقامر الشركة المؤمنة، 

منه وال تعطي، ولكن األمر  على أن يأخذ منها أكثر مما دفع؛ والشركة تراهنه على أن تكسب المقامرة، فتأخذ

المعلوم المتفق عليه أن كال  منهما قد دخل هذا العقد وهو يجهل حقيقة ما أقدم عليه، فال يدري كل منهما ما 

وهذا هو الغرر، فبناء على ذلك فإن الوصف المؤثر في تحريم هذا العقد هو  –كما سبق  –سيأخذ أو يعطي 

لغرر الفاحش متحقق في عقد التأمين على كل قول من أقوال وجود الغرر، وسبق أن قررنا أن ضابط ا

 .الفقهاء

م له  -9 أن من أباح التأمين التجاري اعتمد على أقيسة مأخوذة من استنتاجات الفقهاء، بينما المحر 

 .أجمع المجتهدون على األخذ بهااستند إلى نصوص شرعية، وقواعد أساسية 

جهة العموم، وأما الدخول في هذا العقد بالنسبة لألفراد أن الحكم بتحريم هذا العقد هو على  -3

فاألصل في ذلك التحريم كما ذكرنا خصوصا  عند وجود بدائل شرعية كالتأمين التعاوني، وي ستشنى من 

 :التحريم حالين

فإذا وقع العقد على شيء وجاء : إذا كان التأمين تابعا  في العقد غير مقصود أصالة فيه: األولى

يجوز »: تبعا  لذلك فيغتفر وجوده في ذلك العقد، وال حرج من الدخول فيه، ومن القواعد المقررة أنهالتأمين 

، واعتبر المالكية أن الغرر ي غتفر للحاجة إذا كان مضافا  ألصل جائز، «لتابع ما ال يجوز في المتبوعفي ا

 .ر أصال  في العقد فيبطل العقدبخالف ما لو كان الغر

ن، : ن التأمين تقتضيه الحاجةإذا كا: الثانية ويقصد بالحاجة أن يلحق اإلنسان حرج ومشقة إذا لم يؤم  

وال يلزم أن يصل إلى مرحلة الضرورة، بل يكفي وجود الحاجة الستباحة هذا العقد، ويشترط في هذه الحالة 

قد آخر مباح أن تتحقق شروط الحاجة من حيث كونها حقيقية ال موهومة، وأن تقدر بقدرها، وأال يوجد ع

ال »، وأنه «منزلة الضرورة عامة أو خاصة أن الحاجة تنزل»: تندفع به الحاجة، ومن المقرر في القواعد

 .«النادرة يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد
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وبهذا يتبين لنا أن التأمين التجاري بصورته الراهنة غير جائز شرعا ، وأن عقده باطل، ألنه يقوم 

 :الغرر ونحوه من المخالفات الشرعية لألدلة اآلتيةعلى 

أنه عقد من عقود المعاوضات التي يدفع فيها العامة مبلغا  من المال ليحصل على معاوضة معينة،  -0

وشركة التأمين ال تدفع للمؤمن له مبلغ التأمين إال إذا دفع أقساط التأمين، وهذا يدل على أنه عقد من عقود 

 .بذل صاحبها شيئا  ليأخذ مكانه عوضا  في المقابلالمعاوضات التي ي

أن التأمين التجاري يشبه الربا والغرر والغبن والقمار والرهان، وفيه جهالة، وأكال  ألموال الناس  -9

 .بالباطل

إلى وقوع العداوة بين المتعاقدين، ذلك أنه متى وقع الخطر حاول  يأن هذا النوع من التأمين يؤد -3

ن تحميل اآلخر الخسائر التي حصلت، كما أن المستأمن إذا لم يقع الخطر المؤمن منه فإنه كل من الطرفي

 .سيندم على ما دفعه من أقساط، وقد يرتكب حادثة ليحصل على مبلغ التأمين

أن شركات التأمين قد سيطرت على االقتصاد القومي بما يتجمع لديها من رؤوس أموال ضخمة  -4

 .ع مما يضر بمصالح المجتمعتستغلها في الكسب السري

أن الزعم بأن اإلسالم ال يجيز استحداث أي عقد لم يكن معروفا  من قبل، إنما هي دعوى بال  -5

دليل، وإضافة عقد جديد إلى العقود ال يعني استحداث تشريع جديد، ألن العقد الجديد طالما ال يتعارض مع 

عالى ورسوله، وليس فيه تشريع جديد، وبالنظر إلى أصول الشريعة وأحكامها فهو خاضع لما شرعه هللا ت

مقامرة التأمين التجاري فإننا نجد أن عدم المشروعية فيه ليست لكونه عقدا  جديدا ، بل لما يتضمنه من غرر و

 .وربا
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 المبحث األول

  (الفردي)حقيقة التورق الفقهي  

 (.الفردي)معنى التورق الفقهي : أولا 

. الخير والمال: مأخوذ من الورق، وهو يدل في األصل على معنيين؛ أحدهما :التورق في اللغة

 .لون من األلوان، وهذا اللون هو ما يشبه الرماد: واآلخر

بثمن أقل أن يشتري الرجل السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلى آخر نقدا  : "هو والتورق في الصطالح

.”مما اشتراها به
1
أن يشتري الشخص سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا  لغير البائع بأقل مما : "وبعبارة أخرى 

"اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد
2
. 

ا   (:الفردي)صور التورق الفقهي : ثانيا

 : ذكر بعض الصور له، وهي معنى التورق الفقهيمما يوضح 

، فيشتري سلعة نسيئة إلى سنة مثال  بثمن يزيد عن ثمنها نقدا ، ثم (نقود) أن يحتاج رجل إلى دراهم  -0

إنسان يريد أن : ومثاله. يبيعها على غير البائع األول؛ ألنه إذا باعها على األول فهي بيع عينة

يتزوج، وليس عنده أموال، فيشتري سيارة بمائة ألف لاير مؤجلة لمدة سنة، ثم يبيعها لغير البائع 

.ألف لاير ليدفع تكاليف الزواج بتسعين
3
  

أن يشتري المدين سلعة نسيئة بطريق المرابحة لآلمر بالشراء،  وبثمن يزيد عن سعر يومها،   -9

أن يشتري المدين سيارة باألقساط بمائة ألف لاير، ويبيعها إلى : مثل إلى الدائنويبيعها بسعر أقل 

 .الدائن بما عليه من دين، وهو ثمانون ألفا  

أن يشتري الرجل السلعة من تاجر بأكثر من سعر يومها، كألف دينار، على أن يدفع نصف ثمنها   -3

إلى سنة، فيأخذ المشتري السلعة، ثم يبيعها بالنقد بأقل ( مؤجل)، والنصف اآلخر نسيئة (معجل)نقدا  

                                                           
(*)
بحث لألستاذ الدكتور دمحم عثمان شبير، قدم لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر ملخص من  ـ

م، 9112هـ، 0431ي، الدورة التاسعة عشرة، والمنعقد في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، اإلسالم

 :ورابطه

https://archive.org/download/Fiqh4000/Figh03752.zip 

1
 .051معجم لغة الفقهاء، قلعه جي ، وقنيبي، ص   

2
معجرم المصرطلحات االقتصرادية واإلسرالمية، لعلري الجمعرة، : ، وانظرر018معجم المصطلحات االقتصادية لنزيه حماد، ص   

 .092، المعجم االقتصادي، للدكتور جمال عبد الناصر، ص029ص
3
 .4/037شرح زاد المستقنع للعثيمين،   
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ار، وينتفع من ثمنها الذي اشتراها به كثمانمائة دينار، ويسدد النصف المعجل، وهو خمسمائة دين

 . المشتري بالباقي وهو ثالثمائة دينار، وبعد تمام السنة يسدد الثمن المؤجل، وهو خمسمائة دينار

 (:الفردي)خصائص التورق الفقهي : ثالثا

 :، وصوره؛ أنه يختص  بالخصائص التالية(الفردي)لتورق الفقهي تعريف ايظهر من خالل 

، أو المشتري األول للسلعة، (المستورق)طالب التورق : وهيثالثة أطراف ( الفردي)للتورق الفقهي  -0

الذي يتضمن  البيع المطلقوهو بذلك يختلف عن . وبائع السلعة األول، والمشتري الثاني للسلعة

 .الذي يتضمن طرفين فقط، وهما البائع والمشتري بيع العينةطرفين، كما يختلف عن 

أو االنتفاع  ال المتاجرة بالسلعة،( السيولة)المستورق على النقود حصول : الغاية من التورق الفردي هي -9

وهو ال يصرح للطرفين . بها؛ ألن  حاجته إلى النقود ال تسد إال بذلك، فال تسد باالقتراض الحسن

حصول الزيادة لصاحب : ؛ ألن الغاية منه هيبيع العينةوالتورق بذلك يختلف عن . اآلخرين بذلك

 . العينة بالبيع الذي يتضمن القرض، كما أن هذه الغاية تكون معلومة لجميع األطراف

بيع  في التورق الفقهي البائع األول ال توجد له أية عالقة ببيع السلعة، فال يعيد شراءها لنفسه؛ كما في -3

 . ي بيع السلعة، وال يكون وكيال  عن المستورق فالعينة

 .ويقوم المستورق بشرائها منه. في التورق الفقهي تكون السلعة في حوزة البائع األول وملكه -4

الذي  بيع العينةفي التورق الفقهي يكون المشتري الثاني للسلعة غير البائع األول، وهو بذلك يختلف عن  -5

 .يكون المشتري الثاني فيه هو البائع األول للسلعة

التورق الفقهي يتم قبض المستورق للسلعة التي اشتراها، وتدخل في ضمانه وبذلك يكون البيع في  -6

 . مستقرا  

في التورق الفقهي يوجد فصل كامل بين التصرفات التعاقدية، حيث يقوم المستورق بشراء السلعة بعقد  -7

رى منفصلة عنها تماما ، ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخ ،بيع آجل، مستوفي األركان والشروط

فال يكون العقد المستقل ذريعة إلى عقد آخر . وهي إعادة بيع المستورق للسلعة للحصول على النقود

.وقد أشار إلى هذا الجويني في نهاية المطلب. مستقل عنه
4
الذي بيع العينة وهو بذلك يختلف عن  

ال إذا تعهد المشتري أنه سوف يبيعها يتضمن عقدين مرتبطين مع بعضهما، فال يبيع السلعة باألجل إ

 . له، أو لوكيله بالنقد بسعر أقل؛ فيحصل التواطؤ على ذلك، وتتحقق الحيلة على الربا

ا   (.الفردي)األلفاظ ذات العالقة بالتورق الفقهي : ثانيا

يشتبه بالتورق الفقهي عدة ألفاظ ومصطلحات تؤثر على مفهومه وحكمه الشرعي، حيث تجعل عليه 

: ، فال بدَّ من تبديد هذا الغبش الذي يالبس ذلك المصطلح، ولتحقيق ذلك ساتناول بعض هذه األلفاظ وهيغبشا  

 .الربا، والعينة، والمرابحة لآلمر بالشراء، والتوريق

 :وفيما يلي بيان ذلك

                                                           
4
 .5/304نهاية المطلب للجويني،    
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 .الربا-1 

الفضل والزيادة :الربا في اللغة
5
الزيادة في أشياء مخصوصة :والربا في الصطالح .

6
فهو كل زيادة  .

سواء أكانت . موجودة في مبادلة األصناف الربوية، وخالية عن العوض المشروع، ومشروطة في العقد

 . متجانسة، أم غير متجانسة األصناف التي تقع عليها المبادلة

وبالرغم من حصول الزيادة في المال في كل من بيع التورق والربا، إال أنه توجد عدة فوارق بينهما، 

 :ر منهانذك

كالعروض بالنقود، وهذا االختالف في البدلين : المبادلة في بيع التورق تكون لصنف غير ربوي- أ

كذهب بذهب، أو بين : وأما المبادلة الربوية فتكون بين متماثلين. جائز، لعدم ظهور الزيادة الربوية فيه

بوية هنا تظهر بمجرد كذهب بفضة نسيئة، فالزيادة الر: صنفين مختلفين من األصناف الربوية

 .التفاضل في البدلين، أو بعدم قبض أحدهما في مجلس العقد

الزيادة في بيع التورق مقابل األجل جائزة عند جماهير الفقهاء؛ ألن الزمن في البيوع له قيمة اقتصادية، -ب  

 .أما الزيادة في الديون ألجل األجل فال قيمة لها؛ فال  تجوز باتفاق الفقهاء

 .ةالعين-2

تطلق على السلف، والبيع اآلجل، والزيادة التي تحصل  (:بكسر العين وفتح النون)العينة في اللغة 

 . من البيع الصوري للسلعة للمحتاج إلى النقود

فها النسفي الحنفي بقوله والعينة في الصطالح هي أن يشتري ثوبا  مثال  من إنسان بعشرة دراهم ": عرَّ

ثمانية، ثم يبيعه من إنسان نقدا  بثمانية، فيحصل له ثمانية، ويحصل عليه عشرة دراهم إلى شهر، وهو يساوي 

.”دين
7
 

.ويرجع سبب تسميتها بذلك إلى أن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين
8
: وقال ابن األثير 

سميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، ألن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها 

.ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة
9
  

عالقة تباين عند بعض فقهاء المالكية والكمال بن الهمام من الحنفية،  العالقة بين العينة والتورقو

رجوع العين المباعة إلى البائع األول، وعدم رجوعها إليه، : حيث فرقوا بينهما من حيث وبعض الحنابلة،

                                                           
5
 .0/925المصباح المنير، للفيومي   

6
 .4/3المغني البن قدامة،  

7
 .933االصطالحات الفقهية، للنسفي، ص طلبة الطلبة في   

8
 .   48، والتعريفات الفقهية للمجددي، ص 916التعريفات للجرجاني، ص   

9
 .645النهاية في غريب الحديث، البن األثير، ص   
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فإذا عادت إليه  بثمن أقل كانت عينة، أما إذا باعها إلى شخص آخر دون تواطؤ بينه وبين البائع األول كانت 

 تورقا  

المالكية، والحنابلة في بن عابدين من الحنفية وابن شاس من ذهب الشافعية والزيلعي وافي حين 

إلى أن العالقة بين العينة والتورق هي عالقة توافق، فيعتبر التورق صورة من صور  رواية أيدها ابن القيم؛

.العينة
10
  

ن المشتري الثاني للسلعة في التورق هو غير البائع األول، ؛ وذلك ألبينهماواألولى بالعتبار التفريق 

: وبذلك يكون للتورق ثالثة أطراف وهي. الثاني فيها هو البائع األول للسلعة وأما في العينة فيكون المشتري

 .وأما العينة فلها طرفان. للسلعةطالب التورق، وبائع السلعة األول، والمشتري الثاني 

وقد تكون هذه الغاية غير  ،(السيولة)حصول المستورق على النقد : أن الغاية من التورق هي: ومنها

حصول الزيادة لصاحب العينة، وهي تكون معلومة : وأما الغاية من العينة فهي. ف اآلخرمصرح بها للطر

 .للطرفين، ويتم البيع بالتواطأ على ذلك

 .المرابحة لآلمر بالشراء-3

.مأخوذة من الربح، والنماء والزيادة الحاصلة في المبايعه :المرابحة في اللغة
11
 

.البيع بزيادة على الثمن األول :والمرابحة في الصطالح
12
اشتريتها بعشرة، وتربحني : فيقول البائع 

.”تربحني درهما  لكل دينار أو غير ذلك: دينارا  أو دينارين، أو يقول
13
 

أن يشتري ( أو المصرف)طلب الفرد أو المشتري من شخص آخر " :والمرابحة لآلمر بالشراء هي 

أساس وعد منه بشراء تلك السلعة الالزمة له مرابحة، وذلك سلعة معينة بمواصفات محددة، وذلك على 

.”بالنسبة أو الربح المتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات، أو على أقساط تبعا  إلمكانياته وقدرته المالية
14
 

.وهي جائزة شرعا  في الراجح من أقوال الفقهاء
15
  

ة قد تكون وسيلة من وسائل التورق، أن المرابح :والعالقة بين التورق والمرابحة لآلمر بالشراء

الغاية من كل منهما؛ فالمشتري في : لكنهما يختلفان من حيث. فيشتري المتورق السلعة بطريق المرابحة

المرابحة يقصد تملك السلعة واالنتفاع بها، في حين أن المتورق ال يقصد من المعاملة ذلك، وإنما يقصد منها 

 .الحصول على المال أو السيولة

 .التوريق-4

ق :التوريق في اللغة   ر  .مأخوذ من الو 
16
 

                                                           

 
10
 .9/682، وعقد الجواهر الثمينة، البن شاس، 5/973ية ابن عابدين، ، وحاش4/063تبيين الحقائق للزيلعي،   

 
11

 .085المفردات لألصفهاني، ص    
12

 .647التوقيف على مهمات التعريف للمناوي، ص   
13

 .982قوانين األحكام الفقهية البن جزي، ص   
14

 .334االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، أميرة مشهور، ص   
15

 .302-318انظر تفصيل ذلك في كتاب المعامالت المالية المعاصرة للدكتور دمحم شبير، ص   
16

 .9/0196المعجم الوسيط   
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تقسيم ملكية الموجودات من األعيان أو المنافع أوالديون إلى وحدات متساوية  :وهو في الصطالح

.القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها قابلة للتداول في سوق ثانوية
17
ل تلك الملكيات إلى صكوك قابلة يأو تحو 

بالتصكيك، أوالتسنيدللتداول، ويسمى ذلك 
18
 .ويقصد من وراء هذه العملية الحصول على السيولة 

وبالرغم من أن التوريق والتورق يتقاطعان في توفير السيولة للمستفيد، إال أن العالقة بينهما عالقة 

تباين؛ فإذا كان التورق هو شراء سلعة باألجل، وقيام المشتري بإعادة بيعها لغير البائع األول؛ بقصد 

الحصول على النقود؛ فإن التوريق هو أن يقوم بنك أو مؤسسة مالية بتحويل بعض الملكيات إلى صكوك قابلة 

 .للتداول؛ بقصد الحصول على السيولة

 المبحث الثاني

 (الفردي)الحكم الشرعي للتورق الفقهي  

التورق؟ لكن قبل إذا كانت حقيقة التورق الفردي تختلف عن كل من الربا والعينة، فما حكم هذا 

التكييف : اإلجابة عن ذلك ال بدَّ من تكييفه تكييفا  فقهيا ؛ ولذا سوف يشتمل هذا المبحث على مطلبين، وهما

 :الفقهي للتورق الفردي، والحكم الشرعي له، وهما

 .التكييف الفقهي للتورق الفردي: المطلب األول

 : ختلفوا فيه على قولين وهماهذا التكييف لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء، وإنما ا

ذهب الشافعية والزيلعي وابن عابدين من الحنفية وابن شاس من المالكية، والحنابلة في : القول األول

رواية أيدها ابن القيم؛ إلى أن التورق الفردي يكيف على أنه بيع عينة، حيث اعتبر هؤالء الفقهاء التورق 

 .صورة من صور بيع العينة

ذهب بعض العلماء منهم بعض فقهاء المالكية، والكمال بن الهمام من الحنفية، وبعض : القول الثاني

الحنابلة إلى أن التورق ال يعتبر من بيع العينة؛ وإنما يعتبر معاملة مستقلة؛ ألن العين المباعة في التورق ال 

ك، أما في بيع  العينة؛ فإن العين ترجع إلى ترجع إلى البائع األول، وال يعلم البائع األول بنية المشتري بذل

 .البائع األول، وبتواطؤ بينهما

من أن التورق معاملة مستقلة عن العينة، وذلك ألنه يختلف عن العينة من والراجح هو القول الثاني 

األول،  أن المشتري الثاني للسلعة في التورق هو غير البائع: عدة وجوه ذكرتها في بيان العالقة بينهما منها
                                                           

17
 .092بتصرف من المعجم االقتصادي، للدكتور جمال عبد الناصر، ص    

18
الديون  أو تصركيكها منعره المجمرع الفقهري التوريق لألعيان والمنافع مقبول شرعا  بضوابط وإجراءات محددة، لكن توريق   

( تصركيك)ال يجروز توريرق :"الردورة السادسرة عشررة لرهاإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، حيث جراء فري قررارات 

(." أ)الديون، بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ ألنه في معنرى  حسرم األوراق التجاريرة المشرار لحكمره فري الفقررة 

ة قبرل موعرد وخصم األوراق التجارية ال يجوز شرعا ؛ ألن حقيقته أن يدفع البنك قيمرة الورقرة التجاريرة مرن شريك أو كمبيالر

استحقاقها، وبعد حسم مبلغ معين يمثل فائدة من القيمرة المرذكورة فري الورقرة عرن المردة الواقعرة برين تراريخ الخصرم وموعرد 

أنهرا قررض ( الحسرم)والتكييرف الفقهري لعمليرة الخصرم . االستحقاق وذلك باإلضافة إلى عمولة البنرك ومصراريف التحصريل

أن يقتررض : ا  مرن المرال علرى أن يردفع أكثرر منره، وهرو قيمرة الورقرة التجاريرة مثرلربوي، فالعميل اقترض من البنرك مبلغر

التابع لرابطة العرالم اإلسرالمي،  قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي. )تسعمائة دينار على أن يدفعها من قيمة الورقة ألف دينا

 (947- 946المعامالت المالية المعاصرة، دمحم شبير، ص. 397ص
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حصول : أن الغاية من التورق هي: ومنها. وأما في العينة فيكون المشتري الثاني فيها هو البائع األول للسلعة

وأما الغاية من العينة . وقد تكون هذه الغاية غير مصرح بها للطرف اآلخر ،(السيولة)المستورق على النقد 

 .لطرفين، ويتم البيع بالتواطؤ على ذلكحصول الزيادة لصاحب العينة، وهي تكون معلومة ل: فهي

 حكم التورق الفقهي الفردي: ثانيالمطلب ال

عرفنا حقيقة التورق الفقهي، وتكييفه الفقهي، وأنه يختلف عن بيع العينة المحرم شرعا ؛ ننتقل  أن بعد

أن : ختالف بينهمومحل هذا اال. اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال: إلى بيان حكمه لدي الفقهاء، فأقول

أما إذا اشتراها بقصد . ، وبيعها لغير البائع(الدراهم)يشتري الشخص السلعة بقصد الحصول على النقود 

االتجار بها، وتحصيل الربح؛ فال يدخل ذلك في هذا االختالف، وكذلك إذا اشتراها بقصد االنتفاع بعينها أو 

 .ن هذا مما اتفق الفقهاء على جوازهاستهالكها، ثم باعها لغير البائع لحاجة طارئة؛ أل

 :وهذه األقوال هي

ذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية والمالكية في قول ابن جزي، والحنابلة في رواية  :القول األول 

 .نصَّ عليها اإلمام أحمد، وهي المعتمدة في المذهب الحنبلي إلى أن التورق جائز

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ب ا): وله تعالىق  -0 م  الر   رَّ ح  لَّ َّللاَّ  اْلب ْيع  و  أ ح  فاآلية تدل بعمومها على أن هللا تعالى أحلَّ  ، [975 :البقرة] (و 

وبيع التورق لم ترد فيه . البيع بجميع أنواعه، ما عدا ما دلت النصوص الشرعية على تحريمه

 .نصوص تمنعه، فيدخل في عموم ما دلت عليه اآلية، وهو الحل  

ن وا إ ذ ا ت د اي نت م ب د  ): وقوله تعالى  -9  ين  آم  ا الَّذ  ى ف اْكت ب وه  ي ا أ ي ه  س مًّ ٍل م  فبيع التورق  ،[989:البقرة( ]ْيٍن إ ل ٰى أ ج 

فتدل على جوازه؛ ألنه يتضمن شراء السلعة . نوع من المداينات التي تدخل في عموم هذه اآلية

انتفاع وبيع : باألجل، وإذا انتقلت إلى ملك المشتري جاز له التصرف فيها بجميع أنواع التصرف من

 .وإجارة وهبة

ة    -3 ْير  ع ْن أ ب ي ه ر  ي   و  ْدر  يٍد اْلخ  س يَّب  ع ْن أ ب ي س ع  يد  ْبن  اْلم  وي عن س ع  س ول  َّللاَّ  : "ور  صلى هللا عليه أ نَّ ر 

ن يبٍ  وسلم ه  ب ت ْمٍر ج  اء  ، ف ج  ْيب ر  ال  ع ل ى خ  ج  ل  ر  س ول  َّللاَّ  . اْست ْعم  ْيب ر  ه ك ذ ا؟ ف ق ال  : ملسو هيلع هللا ىلصف ق ال  ل ه  ر  : أ ك ل  ت ْمر  خ 

ث ة   اع ْين  ب الثَّال  الصَّ ، و  اع ْين  ْن ه ذ ا ب الصَّ اع  م  ذ  الصَّ س ول  َّللاَّ ، إ نَّا ل ن أْخ  َّللاَّ  ي ا ر  س ول  َّللاَّ  . ال  و  ف ال  : ملسو هيلع هللا ىلصف ق ال  ر 

، ث  . ت ْفع لْ  م  اه  ْمع  ب الدَّر  ن يب اب ْع اْلج  م  ج  اه  .”مَّ اْبت ْع ب الدَّر 
19
ووجه االستدالل أن الحديث أجاز هذا المخرج  

لالبتعاد بواسطته عن حقيقة الربا وصورته، وإلى صيغة ليس فيها قصد الربا، وال صورته، وإنما هي 

ا فدل ذلك على جواز البيوع التي يتوصل به. عقد بيع صحيح مشتمل على تحقق شروط البيع وأركانه

إلى تحقيق المطالب والغايات من البيوع إذا كانت بصيغ شرعية معتبرة، بعيدة عن صيغ الربا 

.وصوره، ولو كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها
20
  

                                                           
19

، وصرحيح مسرلم، كتراب المسراقاة، براب بيرع الطعرام (9910)بخاري، كتراب البيروع، براب إذا أراد بيرع تمرر بتمرر، صحيح ال   

 (0523)بالطعام، 
20

 .446/ 9التأصيل الفقهي للتورق، للمنيع، ضمن وقائع مؤتمر المؤسسات المصرفية، : بحث   
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وألن األصل في المعامالت من عقود وشروط اإلباحة والحل، إال ما دلَّ الدليل على حرمته، ومما   -4

 .لتورقيدخل في ذلك بيع ا

.وألن السلعة في بيع التورق التي خرجت من البائع؛ لم ترجع إليه، فال محذور فيه  -5
21
   

وألن الحاجة إلى هذه المعاملة ماسة، فال يستطيع كثير من الناس الذين اشتدت حاجتهم إلى النقود أن   -6

فيلجأون إلى التورق، وقد قرر الفقهاء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة . يجدوا من يقرضهم بدون ربا

 . عامة كانت أو خاصة

ية نصَّ عليها اإلمام أحمد واختارها شيخ ذهب بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في روا :القول الثاني

باعتبار أن التورق صورة من صور بيع العينة . اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن التورق حرام

.المنهي عنه كما بينت في التكييف الفقهي له
22
  

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ْذت ْم أ ْذن اب  اْلب ق ر  : "بقوله ملسو هيلع هللا ىلص سولالتورق صورة من صور العينة التي حرمها الر  -0 أ خ  ين ة  و  إ ذ ا ت ب اي ْعت ْم ب اْلع 

ين   ع وا إ ل ى د  تَّى ت ْرج  ع ه  ح  ل ْيك ْم ذ الًّ ال  ي ْنز  اد  س لَّط  َّللاَّ  ع  ه  ْكت ْم اْلج  ت ر  ْرع  و  يت ْم ب الزَّ ض  ر  .”ك مْ و 
23
وفي رواية   

ْره م  : "قال رضي هللا عنهما رأخرى عن ابن عم الد   ين ار  و  نَّ النَّاس  ب الد   ب يل   ،إ ذ ا ض  اد  ف ي س  ه  ك وا اْلج  ت ر  و 

وا أ ْذن اب  اْلب ق ر   ،َّللاَّ   م  ل ز  ع وا ،و  اج  تَّى ي ر  ْم ب الء  ل ْم ي ْرف ْعه  ح  ل ْيه  ين ة  س لَّط  َّللاَّ  ع  ت ب اي ع وا ب اْلع  .”و 
24

قال ابن   

 ."سواء، وألن هذا يتخذ وسيلة للرباهو كمسألة العينة : "القيم

وى ابن بطة عن األوزاعي قال : ومن األدلة على منع التورق  -9 يأتي على " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ما ر 

. "الناس زمان يستحلون الربا بالبيع
25

وال سيما وقد  ،فهو صالح لالعتضاد به -وإن كان مرسال  -هذا 

 .تقدم من المرفوع ما يؤكده

وي عن علي بن أبي طالب  -3 عن بيع المضطر، وبيع  ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول هللا : "قال رضي هللا عنه وما ر 

.”الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك
26

فإن : فبيع التورق يدخل في بيع المضطر، كما قال ابن تيمية  

غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل ال يبيع إال بنسيئة كان ربحه 

.على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا  من التجار
27
والمتورق لم يشتر السلعة  

 . لى ذلك، ويستغل البائع حاجته، فيبيعه بأكثر من ثمنها بكثير؛ فال يجوز ذلكإال وهو مضطر إ
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 .5/973حاشية ابن عابدين،    
22

 9/682، وعقد الجواهر الثمينة، البن شاس، 5/973، وحاشية ابن عابدين، 4/063تبيين الحقائق للزيلعي،    
23

 . وهو صحيح( 3469)سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب النهي عن العينة،    
24

رواه :" وقررال. 4/07، ونصررب الرايررة فرري تخررريج أحاديررث الهدايررة للزيلعرري، (63ص /  00ج ) -المعجررم الكبيررر للطبرانرري    

 ."وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات. ب الزهدأحمد في كتا
25

 (7/453)عون المعبود     
26

 .وهو ضعيف( 3389)سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب بيع المضطر،    
27

 .5/012شرح مختصر سنن أبي داود، البن القيم    
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وي عن ابن عباس  -4 وإذا استقمت . إذا استقمت بنقد، فبعت بنقد؛ فال بأس: "قال رضي هللا عنهما وما ر 

ق بورق: بنقد، فبعت بنسيئة؛ فال خير فيه .”تلك ور 
28
مت، ومعنى األثر" استقمت"فمعنى   إذا  أنك: قوَّ

مت السلعة بنقد، ثم بعتها بنسيئة، وكان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة مع  قوَّ

م السلعة بنقد وباعها به؛ ألن المقصود . زيادة، فال خير فيه؛ ألنه يؤول إلى الربا وهذا بخالف ما إذا قوَّ

 .من البيع السلعة

مره هللا تعرالىوألن القصد من التعامل بالتورق الحصول على   -5 حيرث . النقد بزيادة، وهو الربرا الرذي حرَّ

وألن األمرور . أنه يؤول إلى شراء دراهم بدراهم زائدة، وأن السلعة ال تكون إال واسطة غير مقصرودة

 . يشتر السلعة قاصدا  االنتفاع بهابمقاصدها، فالمتورق لم 

و قول أمير المؤمنين عمر بن عبد ذهب المالكية في رواية والحنابلة في رواية وه :القول الثالث

 .العزيز ودمحم بن الحسن من الحنفية إلى أن التورق مكروه، أو خالف األولى

 :واستدلوا لذلك بما يلي

فقد حمله بعض  ،"نهى عن بيع المضطر ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : "رضي هللا عنه الحديث السابق الذي رواه علي - 0

الفقهاء على  بيع التورق الذي يقع من رجل مضطر إلى النقود؛ ألن الموسر يضن عليه بالقرض، 

.فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة بنسيئة، ثم يبيعها بالنقد بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل على النقود
29
 

 .وهو بيع مكروه

.حثَّ عليها اإلسالموألن في بيع التورق اإلعراض عن مبرة القرض التي  -9
30
 

 . أو ألنه يضارع الربا، وألن هذا البيع فيه رائحة الربا، وهي الزيادة في الثمن ألجل األجل -3

 :مناقشة األدلة

إن بيان الراجح من أقوال الفقهاء يقتضي مناقشة أدلة هذه األقوال، وما يرد  عليها من مالحظات، 

 :  وفيما يلي بيان ذلك

 .القائلين بالجوازمناقشة أدلة 

االستدالل بعموم آية حل البيع على جواز بيع التورق غير مسلم؛ ألن اآلية تناولت البيع مطلقا ، ولم - 0

تتناول بيع التورق الذي يتضمن عقدين وليس عقدا  واحدا ، وحكم العقد الواحد يختلف عن حكم 

عن بيعتين في بيعة ملسو هيلع هللا ىلصالصيغة التي تجمع بين عدة عقود، ولذلك نهي النبي 
31

.، وعن بيع وسلف
32
 

.”حكم الجمع يخالف حكم التفريق: "وقد قررالفقهاء القاعدة الفقهية
33
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 (05198)مصنف عبد الرزاق،    
29

 .012-5/018شرح مختصر سنن أبي داود، البن القيم : بتصرف من   
30

 , 5/973حاشية ابن عابدين،    
31

 (. 9780)، وصحسح مسلم، إبطال بيع المالمسة، (542)صحيح البخاري، باب الصالة بعد الفجر،    
32

 .وهو حسن صحيح( 0934)كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عندك، رقم سنن الترمذي،    
33

 .900القواعد النورانية البن تيمية، ص    
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بأن الجمع بين العقود المنهي عنه ليس على إطالقه، وإنما هو خاص باجتماع   :ويجاب عن ذلك

ذا ارتبطا مع بعضهما ارتباطا  وثيقا ؛ إ مثل القرض والبيع أو اإلجارة، أو السمسرة؛: السلف وعقد المعاوضة

وألن المعاوض يشترط على المقترض المعاوضة بسعر أعلى يزيد في  .”ال يحل سلف وبيع: "ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

. منفعة لمقرض، وهو ممنوع شرعا   روهذا يؤدي إلى قرض ج بسبب القرض؛ ،الغالب عن عوض المثل

هذا باإلضافة إلى أن الجمع بين العقدين .وبيع التورق ليس داخال  في الجمع المنهي عنه لعدم وجود قرض فيه

في بيع التورق غير مرتبطين في صيغة واحدة، ولكنهما عقدان منفصالن فصال  كامال  عن بعضهما البعض، 

قد بيع إلى أجل مستوفي األركان والشروط، ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ حيث يقوم المستورق بشراء للسلعة بع

 .عملية أخرى منفصلة عنها تماما ، وهي إعادة بيع المستورق للسلعة للحصول على النقود

االستدالل بآية المداينة على جواز بيع التورق غير مسلم؛ ألن هذه اآلية جاءت في جواز بيع السلم كما  -9

قال عبد الجبار . ، وتوثيق الدين بالكتابة والرهن، فال تدل على جواز بيع التورققال ابن عباس

والحق أنني عجزت عن فهم وجه االستدالل بهذه اآلية التي أمرت بتوثيق الدين بالكتابة : "السبهاني

.”، أوالرهان المقبوضة(الشهادة)واالستشهاد 
34
 

بأن اآلية جاءت في البيع اآلجل الذي يدخل في بيع التورق، فالمشتري يشتري  :ويجاب عن ذلك

 .السلعة بنسيئة، ويبيعها بالنقد، من أجل الحصول على النقود

االستدالل بحديث التمر الجنيب غير مسلم؛ ألن الغرض من الحديث هو الخروج من الربا، في حين أن  -3

.باالغرض من بيع التورق هو الدخول في الر
35
  

بما ذكرنا في بيان العالقة بين الربا وبيع التورق من أن المبادلة في بيع التورق  :ويجاب عن ذلك

كالعروض بالنقود، وهذا االختالف في البدلين جائز، لعدم ظهور الزيادة الربوية : تكون لصنف غير ربوي

كذهب : صنفين من األصناف الربوية كذهب بذهب، أو بين: وأما المبادلة في الربا فتكون بين متماثلين. فيه

. بفضة نسيئة، فالزيادة الربوية هنا تظهر بمجرد التفاضل في البدلين، أو بعدم قبض أحدهما في مجلس العقد

هذا باإلضافة إلى أن الزيادة في البيع مقابل األجل جائزة عند جماهير الفقهاء، أما الزيادة في الديون ألجل 

 .اق الفقهاءاألجل فهي غير جائزة باتف

االستدالل باألصل العام في العقود يقابله أصل آخر؛ وهو أن األصل في الحيل التحريم، وهو أصل شهدت  -4

له نصوص متضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وهذه القاعدة أخص من قاعدة الحل في 

. ض عام وخاص قدم الخاصالمعامالت؛ ألنها تتناول الحيل دون غيرها، ومن المعلوم أنه إذا تعار

.والتورق يعد حيلة على الحصول على النقود بزيادة، وهو الربا
36
 

بأن بيع التورق الفردي ال يمكن أن يكون حيلة على الربا؛ ألن المتورق ال يقصد  :ويجاب عن ذلك

الممنوعة من وراء هذه المعاملة إال الحصول على النقود بخسارة، وهذا أمر جائز وليس ممنوعا ، والحيلة 
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، ص (93)بحث التورق المصررفي المعاصرر، للردكتور عبرد الجبرار السربهاني، مجلرة كليرة الشرريعة، جامعرة قطرر، العردد    

400-409. 
35

 . 4هل هو مبارك أم مشؤوم؟ للدكتور رفيق المصري،ص: التورق في البنوك: مقال   
36

 .38-37بحث التورق والتورق المصرفي، لسامي السويلم، ص    
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شرعا  هي ما كان القصد منها التوصل إلى ما حرم هللا تعالى، أما إذا كان القصد من المعاملة التوصل إلى ما 

 . هو جائز؛ فال يعد حيلة ممنوعة شرعا  

وهو الحصول على : القول بأن السلعة في التورق لم ترجع إلى البائع يرد  عليه بأن العبرة بمآل العقد -5

 .ة، وهو الرباالنقود بزياد

والبائع  -كما ذكرت سابقا   -بأن حقيقة بيع التورق هي الحصول على النقود بخسارة :ويجاب عن ذلك

 .  ال يستفيد من هذه الخسارة كما في بيع العينة

االستدالل بالحاجة الماسة للتورق، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة؛ يجاب عنه  -6

تكفي الستباحة المحرم، ورفع الحرج أصل من أصول التشريع، بال ريب، لكن رفع  بأن الحاجة ال

.الحرج يستلزم سد أبواب الربا، ألن الربا من أعظم مصادر الحرج والمشقة والعنت
37
  

أن ال يكون قد : منها. بأن ما يجوز للحاجة ليس على إطالقه، وإنما هو مقيد بقيود :ويجاب عن ذلك

بخصوصه، ولم يكن له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، ولكن كان فيه نفع ومصلحة، ورد فيه نص يمنعه 

.فأين استباحة المحرم والوقوع في الربا، والحال أنه ال يوجد نص يمنع عملية التورق
38
  

 :مناقشة أدلة المانعين

 .غير مسلم؛ لوجود اختالف بينهما كما بينت سابقا   ملسو هيلع هللا ىلص القول بأن التورق كالعينة التي حرمها الرسول -0

غير مسلم؛ ألن شراح الحديث قالوا يراد به العينة، وقد " يأتي على الناس زمان: "االستدالل بحديث- 9

 .بينت أن التورق ليس بعينة

 :غير مسلم من عدة وجوه .”النهي عن بيع المضطر: "االستدالل بحديث -3

 .لضعف في رواته أن الحديث الذي اعتمدوا عليه في منع بيع المضطر ضعيف، ال يحتج به :األول

لو سلمنا بصحة الحديث، وقلنا بمنع بيع المضطر فإن المعنى الذي من أجله منع بيع المضطر  :لثانيا

 .ال يظهر في بيع التورق

ضطر وشراؤه بيع الم: لحنفيةأن منع  بيع المضطر ليس محل اتفاق بين الفقهاء، فقد قال ا :الثالث

 .حنابلة، وقال المالكية، إنه عقد الزم ويمضي،  كرهه الفاسد

أن ابن تيمية الذي منع بيع التورق بحجة أنه بيع مضطر مستغرب؛ ألن الشيخ يرى صحة بيع  :الرابع

 .المضطر من غير كراهة

ثر لم يورده أهل الحديث في باب غير مسلم؛ ألن األ .”إذا استقمت بنقد: "االستدالل بأثر ابن عباس- 4

بع هذا : حيث أورده الصنعاني في باب الرجل يقول. العينة والتورق، وإنما أوردوه في أبواب أخرى

هذا باإلضافة إلى أنه روى عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه . بكذا فما زاد  فلك، وكيف إن باعه بدين

مل عل   .ى التورق لمنعه ابن عباسأجاز بيع التورق بصورته المعروفة؛ فلو ح 
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 .38والتورق المصرفي، لسامي السويلم، ص بحث التورق   
38

 75عمليات التورق وتطبيقاتها االقتصادية في المصارف اإلسالمية، ألحمد الرشيدي، ص : انظر   
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القول بأن التورق ذريعة إلى الربا؛ ألن المتورق يقصد الحصول على النقود بزيادة غير مسلم؛ ألن - 5

كون المقصود منها هو النقد ال يوجب تحريم المعاملة وال كراهتها؛ ألن مقصود التجار غالبا في 

المبيعة هي الواسطة في ذلك، وإنما يمنع مثل هذا المعامالت هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع 

وصورة . العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا

أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه؛ فهذا ممنوع : ذلك

با وتسمى هذه المسألة مسألة العينة وقد ورد فيها من حديث عائشة شرعا لما فيه من الحيلة على الر

.وابن عمر رضي هللا عنهما ما يدل على منعها
39
  

 :مناقشة أدلة القائلين بالكراهة

االستدالل بحديث المضطر على الكراهة غير مسلم؛ لما بينت في مناقشة أدلة المانعين من أن الحديث - 0

هذا باإلضافة أن بيع . ع التورق ال يدخل في معنى بيع المضطرضعيف، وعلى فرض صحته فإن بي

 . -كما بينت سابقا   –المضطر مما اختلف الفقهاء في صحته 

 .وأما اإلعراض عن مبرة القرض، فال يترتب عليه حكم شرعي من كراهة أو غيرها- 9

كما بينت . اللة على الرباوأما مضارعة بيع التورق للربا فغير مسلم؛ ألن بيع التورق ليس فية أية د- 3

 سابقا   

 :القول الراجح

 .من أن التورق الفقهي أو الفردي جائزوالراجح هو القول األول 

 .عند المناقشةوذلك لسالمة أدلة القائلين بالجواز، وعدم صمود أدلة المانعين والقائلين بالكراهة 

البائع األول، وإنما هو خسارة تحملها اآلجل والحال لم يدخل في ملك : وألن الفرق بين الثمنين

ومن المعلوم أن . المستورق، وهو ليس زيادة حاصلة للبائع األول باعتباره مقدما  للتمويل النقدي للمستورق

أن لصاحب السلعة جواز بيعها : فقد قرر الفقهاء. الخسارة بقصد الحصول على النقد أمر جائز شرعا  

  .الذي يقابل بيع المرابحة" بيع الوضيعة: "قه اإلسالمي اسمبخسارة، وهو ما يطلق عليه في الف

 

 المبحث الثالث

 التورق المصرفي المنظم

بعد أن كان التورق يجري بين الناس بصورة فردية وشبه عفوية، حيث كان األفراد  يتعاملون به فيما 

علمها، حيث كان العميل بينهم، وفيما بينهم وبين المصارف اإلسالمية دون تنظيم من قبل المصارف، أو 

يشتري السلعة بطريق المرابحة لآلمر بالشراء، ويبيعها هو بمعرفته لمن شاء من الناس؛ أصبح هذا التورق 

 فما حقيقة هذه العملية؟ وما حكمها. يخضع لتنظيم المصارف، وترتيبها، فهي التي تغري الناس بعملية التورق

 الشرعي؟
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 .40،ص  6مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ج بتصرف من بحث التورق المنشور في    
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 . شاء هللا تعالى، وسوف يتضمن مطلبينهذا ما سأبينه في هذا المبحث إن 

 :لمنظمحقيقة التورق المصرفي ا: المطلب األول

لما كان الحكم على الشيء فرعا  عن تصوره، فال بدَّ من بيان حقيقة التورق المصرفي المنظم، من 

 :ذلكوفيما يلي بيان ( الفردي)حيث معناه، وواقعه وإجراءاته، والمقارنة بينه وبين التورق الفقهي 

 :التورق المصرفي المنظم ىمعن :أولا 

أن يقوم المصرف اإلسالمي باالتفاق مع شخص ممن يحتاجون إلى : "المراد بالتورق المصرفي المنظم 

النقد على أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر يومها، ثم يوكل المشتري المصرف اإلسالمي ليبيع له 

الثمن المؤجل الذي اشترى به السلعة ليحصل المتورق بذلك على الثمن النقدي، السلعة بثمن نقدي أقل عادة من 

.”وتبقى ذمته مشغولة للمصرف بالثمن األكثر لهذه المعاملة
40
 

أنا أريد نقودا  عن طريق : أن يذهب العميل إلى المصرف اإلسالمي، ويقول: وصورة هذه المعاملة

بيعها له باألجل والتقسيط، ثم يطلب المصرف من العميل أن التورق، فيشتري المصرف له سلعا  دولية، ثم ي

ويثبت في ذمة العميل الثمن . يوكله في بيع تلك السلع، وبعد ساعات يجد العميل ثمن تلك السلع في حسابه

 .المؤجل لتلك السلع

ا   :الغاية من التورق المصرفي المنظم :ثانيا

التورق المصرفي المنظم مستهدفة تحقيق األهداف لجأت المصارف والنوافذ اإلسالمية إلى صيغة 

 :والغايات التالية

وقد  .تمويل األفراد والشركات، وتوفير السيولة الالزمة لتمويل مشاريعهم االقتصادية واالجتماعية  -0

 .اعتبرته المصارف بديال  شرعيا  عن القرض الربوي

ية، حيث تستخدم المصارف اإلسالمية التورق تمكين المدينين من سداد ديونهم لدى المصارف التجار  -9

 .لتحويل المدين للبنوك التجارية للتعامل مع المصارف اإلسالمية

استثمار المصرف اإلسالمي ما لديه من سيولة فائضة في السلع الدولية عن طريق المتاجرة بهذه - 3

االتصال الحديثة،  السلع، حيث يقوم المصرف بشراء السلعة من شركة في السوق الدولية بوسائل

ومن ثم بيعها للمتورق باألجل مساومة أو مرابحة، بأكثر من سعر يومها، ثم يبيعها المصرف نيابة 

ويستفيد المصرف من فرق . ، وقد يبيعها  للشركة التي اشترى منها السلعة(العميل)عن المالك 

 .السعرين

ا   .  اإلسالمية وإجراءاتهواقع التورق المصرفي المنظم في المؤسسات المالية  :ثالثا

المتتبع لواقع التورق المصرفي المنظم في المؤسسات المالية اإلسالمية والمصارف والنوافذ  

 :ثالثة أقسام وهياإلسالمية يجد أنها تنقسم إلى 
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التورق والتورق المرنظم للسرويلم، مجلرة المجمرع : ، وانظر 99لقادر العماري، صبيع الوفاء والعينة والتورق، للشيخ عبد ا   

 .953-959، ص(91)الفقهي اإلسالمي، العدد
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البنك اإلسالمي : مؤسسات مالية ومصارف إسالمية ال تمارس التورق المصرفي مثل :األول

 .اإلسالمي الدولي األردنياألردني، والبنك العربي 

مؤسسات مالية ومصارف ونوافذ إسالمية تمارس التورق المصرفي بجميع صوره؛  :القسم الثانيو

حيث بدأ العمل به كوسيلة من وسائل التمويل في دول الخليج العربي، فأول ما بدأ العمل به في المملكة 

ة ومن أوائل المصارف التي مارست هذه األدا%(. 81)العربية السعودية، حتى وصلت نسبة التمويل به إلى 

( م9111)وفي اكتوبر ".تيسير" :البنك األهلي السعودي، حيث مارسها قبل نهاية األلفية الثانية، وسماها

 "و" التورق المبارك : "أطلق البنك السعودي البريطاني صيغة التمويل بالتورق المصرفي المنظم، وسماها

تورق المصرفي المنظم، أطلق بنك الجزيرة السعودي صيغة التمويل بال( م9119)وفي سنة ".  مال

وفي السنة نفسها أطلق البنك السعودي األمريكي صيغة التمويل بالتورق المصرفي ".  دينار:" وسماها

"تورق الخير": وسماها. المنظم
41
ثم توالت المؤسسات المالية والمصارف والنوافذ اإلسالمية في اإلعالن  

امل البحريني، ومصرف أبو ظبي اإلسالمي، عن هذه الصيغة في بقية دول الخليج، وطبقها مصرف الش

.وشركة أصول لإلجارة والتمويل الكويتية، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الريان القطري
42
 

 :وتتم عملية التورق المصرفي المنظم لدى هذه المصارف وفق اإلجراءات التالية 

 . يتقدم العميل للمصرف اإلسالمي بطلب تمويل بأسلوب التورق المصرفي المنظم -0

 .يعرض المصرف قائمة بأسعار السلع؛ ليحدد العميل نوع السلعة والثمن واألجل -9

 .يطلب المصرف من العميل وعدا  بالشراء، وتوكيله ببيع السلعة المشتراة -3

 .لية أو المحليةيقوم المصرف بشراء السلعة من السوق الدو -4

 .بموجب الوعد يقوم المصرف ببيع السلعة للعميل بأسلوب المرابحة، وتقسيط  الثمن -5

لحساب العميل، ويودع ثمنها في ( النقد)بموجب الوكالة يقوم المصرف ببيع السلعة بسعر الحال  -6

 .حساب العميل لدى المصرف

 .  االتفاق يستوفي المصرف أقساط بيع المرابحة من العميل حسب -7

البنك : مؤسسات ومصارف ونوافذ إسالمية تقتصر في تطبيقه على بعض صوره مثل :القسم الثالثو

 .الوطني اإلسالمي بقطر، حيث يقتصر على التورق بغرض سداد الديون

وقد حدد الوطني اإلسالمي إجراءات التورق المصرفي المنظم بغرض سداد الديون في الخطوات 

 :التالية

أن يتم فتح حساب للبنك في سوق األسهم الدولية، وإيداع الحد األدني من التأمين النقدي ضمن مجموعة  -0

 " داو جونز اإلسالمي: "مؤشر
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التررورق المصرررفي : وانظررر. 084-083: ، صالسررعيديالتررورق كمررا تجريرره المصررارف فرري الوقررت الحاضررر، لعبررد هللا    

 ، 322المعاصر، للسبهاني، ص 
42

 .053-098عمليات التورق للرشيدي، ص : انظر  
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أن يتقدم العميل للبنك اإلسالمي؛ بطلب سداد ديونه في بنكه الحالي مقابل تحويل راتبه إلى البنك الوطني  -9

 .اإلسالمي

 .الطلب، ومدى مالئمته لسياسة تمويل األفراد في البنك اإلسالمييقوم البنك بدراسة  -3

يقدم العميل للبنك اإلسالمي خطابا  يفيد عدم ممانعة بنكه الحالي من تحويل راتبه الشهري لصالح البنك  -4

 .اإلسالمي بمجرد سداد التزاماته القائمة

كما يوقع على تفويض للبنك ببيع  ،تملكهايقوم العميل بالتوقيع على وعد بشراء األسهم من البنك بعد  -5

األسهم المملوكة للعميل بعد شرائها من البنك، وإيداع المبلغ في حساب العميل بعد قبضه، ومن ثم 

 .استخدامه في سداد الدين المطلوب للبنك اآلخر

لحساب وذلك من خالل ا( في حدود المبلغ المحدد من العميل)يقوم البنك بشراء األسهم المطلوبة - 6

 .المفتوح للبنك لدى سوق األسهم الدولية

بعد التأكد من إضافة األسهم المشتراة لحساب البنك لدى سوق األسهم الدولية، يبلغ العميل بذلك ويباع - 7

األسهم المشتراة، حيث يتم توثيق عملية البيع من قبل البنك، وقبول ذلك من قبل العميل بواسطة 

 .البنك التسجيل الصوتي المحفوظ لدى

بموجب تفويض العميل للبنك بالبيع، يقوم األخير بإصدار تعليماته ببيع األسهم في السوق الدولية - 8

 .لصالح العميل

في اليوم الثاني يقوم العميل بتوقيع عقد بيع بالمساومة مع البنك اإلسالمي لتغطية إجراءات البيع - 2

 .بواسطة الهاتف والتي تمت في اليوم السابق

ي اليوم الثالث من الشراء يتم تسوية حساب البنك اإلسالمي النقدي مع السوق الدولية وقبض الثمن، ف- 01

ومن ثم استخدامه في سداد دين العميل تجاه البنك اآلخر مقابل تحويل راتبه لحسابه لدى البنك 

 .اإلسالمي حسب ما تمَّ االتفاق عليه

ا   :لتورق الفرديمقارنة بين التورق المصرفي المنظم وا: رابعا

اختلف الباحثون المعاصرون في تحديد العالقة بين التورق الفردي، والتورق المصرفي المنظم، 

فذهب بعضهم إلى أن العالقة بينهما عالقة توافق، وأنه ليس هناك اختالف بينهما، وإنما التورق المصرفي 

.المنظم هو التورق المعروف لدى الفقهاء
43
في حين ذهب غالبية الباحثين المعاصرين إلى أن العالقة بينهما   

.عالقة تباين واختالف
44
  

ا،  ا واختالفا يتفقان في الحصول على النقود عن طريق  فبالرغم من أنهماواألولى بالعتبار أن بينهما تباينا

  :إال أنهما يختلفان من عدة وجوه وهي ،شراء سلعة باألجل وبيعها بالثمن الحال
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ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد هللا المنيع، والشيخ عبد القادر العماري، والباحث صالح دمحم الخضيري في رسالة الدكتوراة   

 .48والمقدمة إلى جامعة ماليا  الماليزية، ص "التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف اإلسالمية: "بعنوان
44

 .ذهب إلى ذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، وكثير من العلماء   
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يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض، حيث يقوم العميل بشراء ( الفردي)التورق الفقهي - 0

للسلعة مستوفية أركان البيع باألجل، ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تماما ، وهي 

رتبطة مع بعضها البعض، أما في التورق المصرفي فإن عملياته م. بيع السلعة التي اشتراها بثمن حال

حيث يقوم المصرف باتفاقات سابقة على العملية، مع كل من الجهة التي يشتري منها، والجهة التي 

.وهو تواطؤ يقترب من بيع العينة. يبيع عليها، ليضمن استقرار السعر، وعدم تذبذبه
45
وبمجرد توقيع   

مة العميل ديون، ويدخل في حسابه ثمن العميل على األوراق تتم عملية البيع والشراء، ويدخل في ذ

.السلعة بالنقد
46
 

في التورق المصرفي المنظم يكون المصرف وكيال  عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه، - 9

ولوال وكالة المصرف بالبيع نقدا  لما أقدم العميل على هذه المعاملة،  ولو انفصلت الوكالة عن البيع 

.مويل من أساسهاآلجل النهار هذا الت
47
في حين أن البائع في التورق الفقهي ال عالقة له ببيع السلعة  

.مطلقا ، وال عالقة له بالمشتري الثاني
48
 

في التورق المصرفي المنظم لم يتم قبض السلعة؛ ال من قبل العميل، وال من قبل المصرف، وهذا - 3

 .يؤدي إلى ربح ما لم يضمن المنهي عنه شرعا  

بهدف العميل من التورق، وهو الحصول على ( المصرف)المصرفي المنظم يعلم البائع  في التورق- 4

وقد كانت . النقود، في حين أن البائع في التورق الفقهي ال يعلم بهدف المشتري األول من الشراء

د المصارف اإلسالمية في بداية نشأتها تمتنع عن إجراء بيع المرابحة لآلمر بالشراء إذا علمت أنه يري

 .بيع السلعة بقصد الحصول على النقود؛ بناء على فتوى شرعية بذلك

في التورق الفقهي تدور السلعة دورتها العادية من مالك أصلي إلى المتورق إلى مالك جديد، ثم منه - 5

أما في التورق المصرفي المنظم فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى . إلى أطراف أخرى

.وبهذا يكون التورق المصرفي صورة من صور العينة. المصرف
49
كما أن الغالب على البيع في  

التورق المصرفي أنه  ليس حقيقيا ؛ ألنه بيع إليصاالت المخازن، حيث أن البضائع التي يراد بيعها 

ترسل إلى المخازن، وبعد وصول تلك البضاعة إلى المخازن تصنف في وحدات متساوية تقريبا ، 

وبعد ذلك تكتب البيانات . أي خمسة وعشرين ألف كيلو جرام: حدة خمسة وعشرين طنا  تزن كل و

الكاملة التي تتصل بهذه الوحدة من جنس وصفات ووزن حقيقي، ومكان التخزين الذي توضع فيه هذه 

وهذا . السلعة، ويصدر فيها إيصال المخازن، وتوجد منه نسخة غير أصلية على جهاز الحاسوب

لذي يتم تداوله في البورصة، وهو ينتقل من يد إلى يد إلى أن ينتهي إلى يد مستهلك اإليصال هو ا

والمصارف اإلسالمية ال تتسلم البضاعة، وال اإليصاالت األصلية لها، . يستطيع أن يتسلم به ما اشتراه

وا هذه لماذا لم تتسلم: وحينما وجه سؤال ألحد العاملين في هذه المصارف. وال تستطيع االحتفاظ بها
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إننا ال نستطيع أن نتحمل مخاطر تغير األسعار، وال قدرة : البضاعة، أو الوصوالت األصلية؟ أجاب

.فالبيع والشراء يتم على الورق فقط. لنا على مجاراة البنوك والشركات العمالقة
50
 

 صيغ التورق المصرفي

يغٍ، تختلف اختالفاتٍ  جوهرية، وهي على  غير   تعتمد البنوك التي تتيح التورق لعمالئها عدة  ص 

 :الوصف اآلتي

 :صيغة األمر بالشراء والمرابحة: الصيغة األولى -أ

فت ها أن ينتظر البنك األمر  من عميله بالشراء، فإذا أمره بشراء سلعٍة معينة، ووع ده بشرائها منه  وص 

العميل، ثم يبيعها بعد تمام مرابحة ، قام البنك بالشراء من السوق سلعة بالوصف والقدر المذكور في طلب 

إلى عميله باآلجل، بثمن يمثل ما قامت به السلعة، مضاف ا إليه ( باإليجاب والقبول والقبض الحكمي)تملكه لها 

كما  -ربٌح متَّفق عليه، ويكون الثمن مقسط ا، ثم يقوم العميل في حال رغبته في ذلك ببيعها إلى طرف ثالث 

وكيل البنك ببيعها في السوق إذا كانت سلعة تتداول في األسواق الدولية، ثم أو بت -هو الحال في السيارات 

 .توريد ثمنها في حسابه لدى البنك

وتسير البنوك على صيغة األمر بالشراء والمرابحة في العمليات الخاصة بتمويل الشركات، إال أن 

 [.65]بعضها يتبع الطريقة نفسها حتى في تمويل األفراد

 :صيغة الشراء المسبق والبيع مرابحة: نيةالصيغة الثا -ب

من سلعة معينة مخزونة في مستودع  -بالجملة  -وفيها يقوم البنك في أول كل أسبوع بشراء كمية 

لة بذلك، ثم يقوم بعد  تمام تمل كه لها ببيع وحدات، أو كميات صغيرة  موثَّق بشهادات صادرة من الجهة المخوَّ

يتقدمون بطلب الشراء منه خالل  أيام األسبوع، وهو يبيع إليهم مرابحة  بثمن  من هذه السلعة لعمالئه الذين

مؤجل يتحدد بما قامت به السلعة على البنك، مضاف ا إليه الربح المتفق عليه مع العميل، ثم يجري من العميل 

 .التوكيل للبنك بالبيع في السوق، وتوريد الثمن في حسابه

 :مساومة صيغة البيع: الصيغة الثالثة -ج

وهي تشبه الصيغة السابقة، عدا أن البيع يكون مساومة  ال مرابحة ، وفيها يقوم البنك في أول أيام 

األسبوع بشراء كمية من السلع المخزونة في مستودع كما أسلفنا، وبعد أن تصبح ملك ا للبنك باإليجاب 

ياٍت صغيرة  منها بيع  مساومٍة؛ إذ ال والقبول الحكمي، يعرضها على عمالئه، وهو يبيع إليهم وحداٍت أو كم

يخبرهم بما قامت به السلعة عليه، وإنما يبيعها بثمن يضمن ربحه، ويكون ثمن ا مؤجال  مقسط ا على مدة متفق 

 .عليها، ثم يجري من العميل التوكيل للبنك بالبيع إلى طرف ثالث في السوق، وتوريد الثمن في حسابه
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 . 62 -67، التمويل بالتورق للسالوس، ص(58-57)العينة والتورق المصرفي، للدكتور علي السالوس: بحث    
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 :في عملية التورق السلع التي تستخدمها البنوك

كل سلعة يجوز شراؤها تصلح للتورق، ولكن ليس األمر كذلك في التورق المصرفي؛ فالسلع التي 

إن لها سوق ا كثيرة  التداول، وتتسم باستقرار نسبي لسعرها : تصلح للتورق هي تلك التي تتمتَّع بالسيولة؛ أي

 :ك وعمالؤها في التورق هي بصفة أساسيةفي المدى القصير؛ لذلك فإن السلع التي استخدمتها البنو

 :السيارات -1

كان الناس يشترون السيارة من البنوك بالمرابحة، ثم يبيعونها في المزاد؛ ليحصلوا على ثمنها 

ا على من اشترى السيارة أن يبيعها  ا إلى أن للسيارات أسواق ا فيها متعاملون ك ثر، لم يكن عسير  النقدي، ونظر 

ا عن ثمنها النقدي عند بائعها األول، ولما كثرت عمليات التورق في وقت قصير، وب ثمن نقدي ال يختلف كثير 

في السيارات، تخصص في تجارتها مؤسسات ومعارض للسيارات، تبيع وتشتري وتتوسط بين البنك 

وعمالئه في ذلك، فصار للتورق سيارات تدور بين مشتٍر وآخر، ويجري تداولها عشرات المرات حتى 

 .ي إلى من يشتريها؛ ألنه يريدها لالستعمال ال للتورقتنته

 :أسهم الشركات -2

معلوم ما تتوافر عليه أسواق األسهم من سيولة وسرعة في اإلجراءات؛ ولذلك تستخدم البنوك هذه 

ا بثمن مؤجل، ثم بعد استقرار ملكه عليها يبيعها  األسواق مع عمالئها لغرض التورق، فتبيع إلى عميلها أسهم 

 .ي السوق ليحصل على ثمنها النقديف

 :السلع الدولية -3

النحاس والحديد واأللمنيوم ونحو ذلك، التي يكون : يقصد بالسلع الدولية المواد األولية األساسية، مثل

 .لها بورصات عالمية، يجري فيها تداول كميات السلع المخزونة في مستودعات تصدر شهادة مخزون

في عمليات إنتاج السلع في الدول الغربية وتسويقها، وهي تنهض بدور  مستودعات السلع حلقة مهمة

مهم في توفير السيولة للمنتجين، وأكثر  عمليات التورق اليوم  في السلع الدولية؛ لما تتميز به من سيولة 

 .وسهولة في اإلجراءات

 :السلع المحلية -4

كما  -ي تتوافر على الصفات المذكورة وتسعى بعض البنوك إلى تطوير عمليات في السلع المحلية الت

مثل وجود أسواق نشطة، واستقرار نسبي في األسعار، ونحو ذلك، ومن هذه السلع التي تتَّجه  -سبق بيانه 

األسمنت، وزيوت الطعام، والمشروبات الغازية، ومنتجات : البنوك المحلية إلى استخدامها في التورق محليًّا

  .البالستيك الخام

السلع المحلية عن الدولية إال بوجود نظام المستودعات الذي سبق اإلشارة إليه، وإن كانت  وال تختلف

 .تتميز عليها في أن تكاليف قبض السلعة واالحتفاظ  بملكيتها أقل  أو أيسر  من السلع الدولية
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 كم الشرعي للتورق المصرفي المنظمالح: المطلب الثاني

والذي أجازه بعض الفقهاء، فال ( الفردي)إذا كان التورق المصرفي المنظم يختلف عن التورق الفقهي 

يمكن أن ننزل عليه ذلك الحكم، وبالتالي ال بدَّ من البحث في الحكم الشرعي له، لكن قبل ذلك ال بدَّ من تكييفه 

التكييف الفقهي للتورق المصرفي، : ن وهماتكييفا  فقهيا ؛ ولذا سوف يشتمل هذا المطلب على نقطتين أساسيتي

 : وفيما يلي بيان ذلك. والحكم الشرعي له

  :التكييف الفقهي للتورق المصرفي المنظم: أولا 

لما كان بيان الحكم الشرعي للواقعة المستجدة يتوقف على تكييفها الفقهي، فال بد من البدء بتكييف 

وارق أساسية ومؤثرة بين التورق الفردي، والتورق المصرفي فبالرغم من وجود ف .التورق المصرفي المنظم

 :المنظم إال أن العلماء المعاصرين اختلفوا في تكييفه الفقهي على قولين

ذهب بعض العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد هللا المنيع والشيخ عبد القادر العماري  :القول األول

نه تورق فقهي؛ لوجود تشابه بينهما في عدد األطراف والعقود إلى أن التورق المصرفي المنظم ي كيَّف على أ

والغاية منه، فالمصرف اإلسالمي يشتري السلعة حقيقة، كما يفعل أي تاجر، ثم يبيعها للعميل الذي يقوم 

.بتوكيل المصرف ببيع السلعة
51
  

لتورق ذهب بعض العلماء المعاصرين منهم الدكتور حسين حامد حسان إلى أن ا :القول الثاني

المصرفي المنظم ال ي كيَّف على أنه تورق فقهي لوجود فوارق بينهما، وهي التي أشرت إليها في بيان حقيقة 

التورق المصرفي، وإنما هو معاملة تجمع بين عدة عقود وتصرفات متداخلة، تجعله أشبه ما يكون ببيع 

 . العينة، هذا باإلضافة إلى اشتماله على بعض اإلشكاالت الشرعية

من أن هذه المعاملة غير التورق الفقهي المعروف عند الفقهاء، وذلك لما والراجح هو القول الثاني 

بينهما من فروق عديدة، فصلت القول فيها في حقيقة التورق المصرفي، فالتورق الفقهي يقوم على شراء 

ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضا  حقيقيا ، وتقع في 

اآلجل : بثمن حال لحاجته إليه، وقد يتمكن المتورق من الحصول عليه وقد ال يتمكن، والفرق بين الثمنين

وهذا ال يتوافر في معاملة التورق المصرفي التي تجريها بعض ( المصرف)والحال ال يدخل في ملك البائع 

بأنها تجمع بين عدة عقود وتصرفات متداخلة ومرتبطة مع  وإنما تكيف هذه المعاملة. المصارف اإلسالمية

وعد من المتورق للمصرف بشراء السلعة، واتفاق مواعدة بين المصرف والبائع : بعضها البعض، وهي

األول على البيع والشراء، وعقد شراء السلعة بين المصرف والبائع األول، وعقد مرابحة لآلمر بالشراء بين 

ن يشتري السلعة إلى أجل بثمن يزيد عن ثمنها الحال، وعقد وكالة بين المتورق بأ: المصرف والمتورق

إذا كانت السلعة في السوق الدولية، وفي هذه ( الوسيط)والمصرف، وعقد وكالة بين المصرف والسمسار 

يع الحالة ال تتحرك السلعة المباعة من مكانها، وال يتم قبضها من قيل المشتري أو وكيله، مما يجعل الب

والشراء صوريين،وعقد بيع السلعة من قبل المصرف للمشتري األخير؛ فهذه العقود والتصرفات تجعل 

 .التورق المصرفي المنظم يختلف كل االختالف عن التورق الفردي
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ا   : حكم التورق المصرفي المنظم: ثانيا

الختالفهم في  اختلف العلماء المعاصرون في الحكم الشرعي في التورق المصرفي المنظم تبعا    

 :التكييف الفقهي له على قولين وهما

ذهب غالبية العلماء المعاصرين منهم الدكتور علي السالوس، والدكتور سامي السويلم،  :القول األول

وبه أخذ . والدكتور عبد الجبار السبهاني والدكتور أحمد محيي الدين أحمد، والدكتور حسين حامد حسان

 .التابع لرابطة العالم اإلسالميالمجمع الفقهي اإلسالمي 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
52
: 

أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها؛ يجعلها - 0

شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا ، سواء أكان االلتزام مشروطا  صراحة، أم بحكم العرف والعادة 

 .المتبعة

أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم لصحة - 9

 . المعاملة

أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في - 3

هدف البنك من . معامالت البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها

وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف . إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل

 .عند الفقهاء

إن ممارسة المصارف اإلسالمية للتورق المصرفي المنظم سوف تترتب عليه العديد من السلبيات - 4

منهانذكر 
53
: 

اإلسالمية ألساس وجودها، وسند مشروعيتها، فهي وجدت أنه سيؤدي إلى فقدان المصارف  -أ-4

وبدخولها في التورق المصرفي تقترب من " وأحلَّ هللا البيع وحرم الربا :"لمحاربة الربا، ولرفع شعار

 .العينة التي هي حيلة على الربا

رف أنه سوف يبعد هذه المصارف عن تحقيق التنمية االقتصادية، ألن ممارسة المصا :ومنها -ب-4

للتورق المصرفي تجعلها تتاجر في سلع وهمية، وهي مجرد أسماء تنتقل في السجالت، وهي في 

حقيقتها ليست سلعا  رأسمالية تسهم في االنتاج، وال هي سلعا  استهالكية، وإن كانت؛ فهي ال تستخدم 

 .من أجل ذلك

كثير من صيغ العقود  أنه سوف يؤدي إلى استغناء المصارف اإلسالمية مستقبال  عن :ومنها -ج-4

واألدوات األخرى من المضاربة واالستصناع والسلم، وسوف تكون عملية التورق هي العملية 

 .السائدة
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 .المرجع السابق   
53

الترورق صرار : ، وبحرث95-91التورق المصرفي في التطبيرق المعاصرر، لمنرذر قحرف، وعمراد بركرات،ص : بحث: انظر   

 .   7التمويل مخدوما  بدل أن يكون خادما ، لعز الدين خوجة، ص
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أنه سيحول المصارف اإلسالمية إلى مؤسسات تمويل شخصي تنظر إلى مالءة  :ومنها -د-4

 . الشخص فقط، دون النظر إلى استعماالت النقود المقدمة للعميل

ذهب بعض العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد هللا المنيع، والشيخ عبد القادر العماري  :نيالقول الثا

إلى جواز التورق المصرفي المنظم، بناء على جواز التورق الفقهي لدى جمهور الفقهاء واستدال بأدلة جواز 

وأن األصل في  .(الرباوأحل هللا البيع وحرم ): ناها سابقا  من عموم قوله تعالالتورق الفقهي التي ذكر

أن التورق يعد   :منهاهذا باإلضافة إلى أن التورق المصرفي المنظم يحقق عدة فوائد . المعامالت اإلباحة

بديال  شرعيا  لالقتراض بفائدة ربوية محرمة، وهو وسيلة للحصول على السيولة والتسهيالت المالية لكل من 

 . المؤسسات المالية واألفراد

لكن هذا التورق يختلف كل االختالف   ناقشت أدلة آراء العلماء في التورق الفقهي،وقد سبق أن 

وأما الفوائد والمنافع التي ذكرها أصحاب . عن التورق الفقهي الفردي، فال يأخذ حكمه بحال من األحوال

مه اإلسالم ال يخلو من فوائد ومنافع، ولكن: القول الثاني؛ فيجاب عنها نتيجة الموازنة  بأن الربا الذي حرَّ

فإذا أجرينا تلك الموازنة بين المنافع والمضار . الشرعية بين المنافع والمضار هي المعتبرة في تقرير الحكم

في التورق المصرفي المنظم كانت النتيجة أن المضار أعظم من المنافع التي تترتب عليه، وأما المنافع فهي 

 . ياتأقل بكثير من األضرار، منها ما ذكرت من سلب

ا     .وبناء على ذلك فالراجح هو القول األول من أن التورق المصرفي المنظم ل يجوز شرعا

 

 المبحث الرابع

 (المرابحة العكسية)التورق العكسي  

لم يقف طلب التورق المصرفي عند المتعاملين مع المصرف اإلسالمي، وإنما انتقل إلى المصرف 

لجذب ودائع العمالء، ويحقق للمودعين زيادة في ودائعهم نفسه، فأصبح المصرف هو الذي يستورق 

المصرفية، فما حقيقة هذا التورق، وما صوره، وما حكمه الشرعي؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا المبحث إن 

 .شاء هللا تعالى

 :حقيقة التورق العكسي: المطلب األول

 :معنى التورق العكسي، وصورته: أولا 

ويسلم  ،يوكل المصرف اإلسالمي في شراء سلعة معينة( المودع)العميل هو أن : التورق العكسي 

العميل المصرف الثمن نقدا ، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل، وبربح يتم االتفاق عليه 

.مع العميل
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 .مقال حكم التورق العكسي أو المرابحة العكسية من موقع اإلسالم سؤال وجواب   
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ببيعها لنفسه بثمن مؤجل، وبهامش ربح يتم االتفاق عليه بين ( المصرف)الدولية، ومن ثم يقوم الوكيل 

 .لاير( 001111)ى مائة وعشرة آالف المصرف والعميل، قد يصل إل

ا   .الغاية من التورق العكسي: ثانيا

اتخذت المؤسسات المالية والمصارف والنوافذ اإلسالمية صيغة التورق العكسي لمنافسة البنوك  

التجارية، التي تتفن في جذب المودعين، وتغريهم بزيادة الفوائد تارة، وبوعد أصحاب الحظوظ بجوائز 

ارف اإلسالمية لهذه الطريقة مستهدفة تحقيق األهداف مغرية تارة أخرى، فلجأت المؤسسات المالية والمص

 :والغايات التالية

وهذا مما يشجع المودعين على . أن تحقق للمودعين أرباحا  على ودائعهم بطريقة التورق العكسي - 0

 .التعامل مع المصارف اإلسالمية دون غيرها

ية عن طريق التورق العكسي، المنتج توفير السيولة الالزمة للمؤسسات المالية والمصارف اإلسالم  -9

متها الشريعة اإلسالمية لتضمنها الربا  .البديل للوديعة إلى أجل في البنوك التجارية؛ التي حرَّ

بحيث يتنازل ". ضع وتعجل: "تمكين المودعين من السحب من الودائع االستثمارية وفق مسألة - 3

 .ديعة االستثماريةالعميل عن جزء من ديونه على المصرف مقابل سحب الو

تمكين المودع من زيادة وديعته االستثمارية عن طريق التورق العكسي، بحيث تتعامل المصارف - 4

اإلسالمية مع المبلغ الجديد المودع من قبل العميل  مثلما تعاملت مع المبلغ األول، عن طريق التورق 

 . العكسي

لسلع الدولية عن طريق المتاجرة بهذه السلع، استثمار المصرف اإلسالمي ما لديه من سيولة في ا- 5

حيث يقوم المصرف بشراء السلعة من شركة في السوق الدولية بوسائل االتصال الحديثة لحساب 

ثم يبيعها المصرف مرة ثانية إما . العميل، ومن ثم يبيعها لنفسه باألجل مرابحة، بأكثر من سعر يومها

ويستفيد المصرف من فروق . اشترى منها السلعة لعميل من عمالء المصرف، أو للشركة التي

 .األسعار

ا   ة والمصارف اإلسالمية  وإجراءاتهواقع التورق العكسي في المؤسسات المالي: ثالثا

 المتتبع لواقع التورق العكسي في المؤسسات المالية والمصارف والنوافذ اإلسالمية يجد أنها تنقسم إلى

 :ثالثة أقسام وهي

ارف ونوافذ ال تمارس التورق المصرفي المنظم مثل المصارف اإلسالمية في مص :القسم األول

 .  البنك اإلسالمي األردني، والبنك العربي اإلسالمي الدولي: األردن

مصارف ونوافذ تطبقه على الصعيد الفردي والمؤسسات المصرفية للحصول على  :والقسم الثاني

منتج جديد، ومبتكر، وهو عبارة عن استثمار أموال المودعين السيولة، ففي الكويت قام بنك بوبيان بتطوير 

وقد كان هذا المنتج مستعمال  بين . عن طريق الوكالة في االستثمار بدال  من االستثمار عن طريق المضاربة

وأطلقت  "المراجحة": كما أنه طبق هذا المنتج في بنك الريان القطري، وسماه. المؤسسات المالية المختلفة

لدى البنوك  "المنتج البديل عن الوديعة ألجل" :المصارف على هذه المعاملة عدة أسماء منهابعض 
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. "الستثمار بالمرابحة"، و"الستثمار المباشر"، و"مقلوب التورق"، و"المرابحة العكسية"التقليدية، و

 :اإلجراءات التالية لتنفيذ هذا المنتجواتبعت المصارف والنوافذ اإلسالمية 

 .يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال في حسابه لدي المصرفأن - 0

يتقدم المصرف للعميل بتوجيهه لشراء سلعة ثمنها قدر المبلغ الذي في حسابه؛ ليشتريها المصرف منه - 9

ويفضل المصرف أن تكون  .مرابحة، وبهامش ربح يجري االتفاق عليه بينهما وفقا لوقت تأجيل الثمن

 .ببيعها في الحال وبأقل نقصالسلعة مما يتيسر له 

يعرض المصرف على العميل صاحب الحساب أن يتوكل عنه في شراء السلعة، وال يلزمه بذلك إن - 3

ا على شراء السلعة التي يريدها البنك  .كان قادر 

 .بعد تملك العميل للسلعة ببيعها لنفسه بثمن مؤجل لمدة محدودةيتوكل المصرف - 4

عن الشراء بعد شراء العميل السلعة؛ فإن العميل يعامل المصرف بمقتضى في حال عدول المصرف  -5

 .أحكام الوعد الملزم؛ ألن وعد العميل وعد ملزم بأن يشتري منه السلعة مرابحة بعد تملكه إياها

في حال رغبة العميل في السداد المبكر لمديونيته على المصرف أو سحب المبلغ؛ فإن المصرف يتيح  -6

 ".ضع وتعجل: "ه الرغبة، لكن يدخل معه في مسألةله تحقيق هذ

في حال توفر مبلغ لدى العميل ويرغب في إضافته إلى حسابه، فيمكنه إجراء عملية المرابحة مع  -7

 .المصرف  وفق اإلجراءات المتخذة في أول عملية مرابحة مع البنك

مصارف إسالمية تقتصر في تطبيقه على المؤسسات المصرفية اإلسالمية لتوفير  :القسم الثالث

السيولة، حيث أجيز للمصارف اإلسالمية في قطر التعامل بهذه المعاملة فيما بينها وبين المصارف اإلسالمية 

نفيذ هذا وتتبع لت. مثل توفير السيولة للمصرف الذي شحت لديه السيولة: األخرى؛ وذلك في حاالت الضرورة

 .اإلجراءات السابقة المنتج

ا   .مقارنة بين التورق العكسي وبين كل من التورق الفقهي والتورق المصرفي: رابعا

الذي تجريه بعض المؤسسات المالية اإلسالمية بلفظين يؤثران " التورق العكسي" يشتبه مصطلح

فقهي، والتورق المصرفي المنظم؛ على مفهومه وحكمه الشرعي، حيث يجعالن عليه غبشا ، وهما التورق ال

فال بدَّ من تبديد هذا الغبش الذي يالبس ذلك المصطلح، ولتحقيق ذلك ساتناول عالقة التورق العكسي بكل من 

 :وفيما يلي بيان ذلك .التورق الفقهي، والتورق المصرفي المنظم

 :التورق العكسي والتورق الفقهي-1

 .التورق الفردي، والتورق العكسي العالقة بيناختلف الباحثون المعاصرون في تحديد 

فذهب بعضهم إلى أن العالقة بينهما عالقة توافق، وأنه ليس هناك اختالف بينهما، وإنما التورق 

.العكسي هو التورق المعروف لدى الفقهاء
55
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.عالقة تباين واختالف لمعاصرين إلى أن العالقة بينهمافي حين ذهب غالبية الباحثين ا
56
  

ا، واأل ا واختالفا يتفقان في الحصول على النقود  فبالرغم من أنهماولى بالعتبار أن بينهما تباينا

 : إال أنهما يختلفان من عدة وجوه وهي ،عن طريق شراء سلعة باألجل وبيعها بالثمن الحال( السيولة)

العميل بشراء يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض، حيث يقوم ( الفردي)التورق الفقهي - أ

للسلعة مستوفية أركان البيع باألجل، ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تماما ، وهي 

أما في التورق العكسي؛ فإن عملياته مرتبطة مع بعضها البعض، . بيع السلعة التي اشتراها بثمن حال

مش ربح متفق عليه إلى أجل معين، حيث يقوم المصرف بإعطاء وعد ملزم للعميل بشراء السلعة بها

وبمجرد توقيع العميل على األوراق تتم عملية البيع والشراء، . وهو تواطؤ يقترب من بيع العينة

 .ويدخل في ذمة المصرف  ديون للعميل

في التورق العكسي يكون المصرف وكيال  عن العميل في شراء السلعة بالمبلغ الموجود في حسابه، - ب

ي البيع لنفسه، ولوال وكالة المصرف بالشراء والبيع نسيئة لما أقدم العميل على هذه ووكيال  عنه ف

.المعاملة، ولو انفصلت الوكالة عن الشراء والبيع اآلجل النهار هذا التمويل من أساسه
57
في حين أن  

 .البائع في التورق الفقهي ال عالقة له ببيع السلعة مطلقا  

قبض السلعة ال من قبل العميل وال من قبل المصرف، وهذا يؤدي إلى ربح في التورق العكسي لم يتم - ج

 .ما لم يضمن المنهي عنه شرعا  

في التورق العكسي يوجه المصرف العميل إلى أن يتوكل في الشراء والبيع، في حين أن البائع في - د

 . التورق الفقهي ال يعلم بهدف المشتري األول من الشراء

ي تدور السلعة دورتها العادية من مالك أصلي إلى المتورق إلى مالك جديد، ثم منه في التورق الفقه- هـ

. أما في التورق العكسي فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى العميل. إلى أطراف أخرى

.وبهذا تكون صورة من صور العينة
58
 .كما أن البيع يكون صوريا  كما بينت سابقا   

 :والتورق المصرفي المنظم التورق العكسي -2  

 .الفردي، والتورق العكسي اختلف الباحثون المعاصرون في تحديد العالقة بين التورق

فذهب بعضهم إلى أن العالقة بينهما عالقة توافق، وأنه ليس هناك اختالف بينهما، وإنما التورق 

.الفقهاءالعكسي والتورق المصرفي المنظم هما صورتان للتورق المعروف لدى 
59
 

.في حين ذهب غالبية الباحثين المعاصرين إلى أن العالقة بينهما  عالقة تباين واختالف
60
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 .ذهب إلى ذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، وكثير من العلماء  
57

 .021التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، لعبد هللا السعيدي، ص  
58

 .456/ 9التطبيقات المصرفية لعقد التورق للدكتور أحمد محيي الدين، ضمن وقائع مؤتمر دور المؤسسات المصرفية   
59

الترورق وتطبيقاتره : "ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد هللا المنيع، والباحث صالح دمحم الخضيري في رسالة الدكتوراة بعنروان   

 .48والمقدمة إلى جامعة ماليا  الماليزية، ص "المعاصرة في المصارف اإلسالمية
60

 .من العلماءذهب إلى ذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، وكثير    
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ا،  ا واختالفا أنهما : في عدة أمور منها  يتفقان فبالرغم من أنهماواألولى بالعتبار أن بينهما تباينا

أنهما ينقصهما قبض  :ومنها .يتضمنان عدة عقود مرتبطة مع بعضها البعض، وهذا يقربهما من بيع العينة

أنهما ال يعمالن على : ومنها. أنهما يتضمنان عقد الوكالة من قبل المصرف للعميل: ومنها. العميل للسلعة

وهذا مما يقربهما . دوران السلعة المشتراة دورتها الطبيعية، وإنما قد ترجع السلعة إلى الشركة التي باعتها

 :من عدة وجوه نذكر منها إال أنهما يختلفان. من بيع العينة

إذا كان التورق المصرفي المنظم هو مصدر السيولة للعميل، فإن التورق العكسي أصبح هو مصدر - أ

 .السيولة للمصرف نفسه

إذا كان المصرف في التورق المصرفي المنظم يشتري ويبيع نيابة عن العميل، فإن الوكيل - ب

 .في التورق العكسي يبيع لنفسه( المصرف)

العميل في التورق المصرفي هو المدين، ويلتزم بدفع األقساط في موعدها، أما في التورق العكسي، - ج

فإن العميل هو الدائن، ويمكنه أن يطالب المصرف بتعجيل تسديد بعض الديون مع الحط منها، وفق 

 "ضع وتعجل: "مسألة

في التورق العكسي فإن المصرف المصرف في التورق المصرفي المنظم ال يضمن للعميل شيئا ، أما - د

 . يضمن للعميل كل من رأس المال والربح، وهذا مما يجعل التورق العكسي من قبيل قرض جرَّ نفعا  

في التورق العكسي يتمكن العميل من استيفاء بعض الثمن المؤجل قبل انتهاء األجل المحدد على - هـ

وهذا غير . الربح المتعلق بذلك المبلغحيث يتنازل العميل عن هامش " ضع وتعجل: "أساس مبدأ 

 . موجود في التورق المصرفي المنظم

 . الحكم الشرعي للتورق العكسي: المطلب الثاني

والذي أجازه بعض الفقهاء، وهو قريب ( الفردي)إذا كان التورق العكسي يختلف عن التورق الفقهي 

؟ لكن قبل اإلجابة عن ذلك ال أم المن التورق المصرفي؛ فهل يمكن أن ننزل عليه حكم التورق المصرفي، 

التكييف الفقهي للتورق : وهما بد من تكييفه تكييفا  فقهيا ؛ ولذا سوف يشتمل هذا المطلب على نقطتين أساسيتين

 :وفيما يلي بيان ذلك. العكسي، والحكم الشرعي له

 .التكييف الفقهي للتورق العكسي: أوال  

لما كان بيان الحكم الشرعي للواقعة المستجدة يتوقف على تكييفها الفقهي، فال بدَّ من البدء بتكييف 

 :وفيما يلي بيان ذلك .التورق العكسي

( المنتج البديل عن الوديعة ألجل: )لمعاصرون في التكييف الفقهي للتورق العكسياختلف العلماء ا

 :على ثالثة أقوال، وهي

ت كيف ( المرابحة العكسية)ذهب الدكتور علي القره داغي إلى أن معاملة التورق العكسي  :القول األول

التورق المصرفي المنظم، والمتاجرة في السلع الدولية، : على أنها تجمع عدة عقود في صيغة واحدة، وهي

.نه لرأس المال، وتضميبهامش ربح معينومسألة شراء الوكيل لنفسه، وإلزام الوكيل بالشراء والبيع لنفسه 
61
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بحث تطبيقات الوكالرة والفضرالة والمرابحرة بصرفة البنرك مشرتريا ، للردكتور علري القرره داغري، المقردم لنردوة البركرة الثامنرة    

 .32-38م، ص9117سبتمبر/هـ0498والعشرين لالقتصاد اإلسالمي، بجدة في رمضان 
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ذهب الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية في  :القول الثاني

بحث قدمه للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته التاسعة عشرة في موضوع التورق 

، وهي أنها وديعة مصرفية إلى أجللمعاملة ت كيًّف على إلى إن هذه ا" المنتج البديل للوديعة ألجل"العكسي أو 

.في حقيقتها قرض بزيادة مشروطة
62
 

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية : "ذهب  الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع :القول الثالث

ها بيع وشراء بطريق ت كيَّف على أن( المنتج البديل للوديعة ألجل: )إلى أن معاملة التورق العكسي" السعودية

أن يقوم العميل بتحويل هذه المبالغ المودعة : وتفصيل ذلك" ضع وتعجل: "التورق الفقهي، ويتضمن مسألة

لدي المصرف من قروض في ذمة المصرف إلى ودائع استثمارية، يتولى مالكها مباشرة نشاط البيع والشراء 

ة بقدر المبلغ الموجود في حساب العميل، ثم يقوم بها، فيقوم المصرف بشراء سلعة معينة من السلع الدولي

المصرف بشراء هذه السلعة بما قامت به على صاحبها؛ باإلضافة إلى هامش ربحي يجري االتفاق عليه بين 

وألجل سداد مديونية العميل على المصرف بسحب بعض المبالغ؛ . البنك وصاحب الحساب مالك السلعة

، وفي حال وجود مبلغ لدى صاحب الحساب يرغب ضمه إلى "عجلضع وت: "يدخل مع البنك في مسألة

مبلغه االستثماري؛ يقوم العميل باإلجراءات التي أجراها أول مرة، وهكذا يتيسر للعميل بهذا المنتج البديل 

المرونة في سحب ما يريده من مبلغ، وتوظيف ما يستجد لديه من مال بطريقة شرعية تضمن له العائد 

.كما تضمن له سهولة السداد في أي وقت يريده الربحي المباح،
63
  

 والناظر في هذه التكييفات الفقهية للتورق العكسي يجد أن أقربها إلى الصواب هو التكييف األول

لوجود اختالفات ( فردي)فال يمكن تكييف التورق العكسي بأنه تورق فقهي . القاضي بأنه يجمع عدة عقود

وهو ال يمكن تكييفه بأنه وديعة (. الفردي)التورق العكسي بالتورق الفقهي  جوهرية بينهما ذكرتها في عالقة

إلى أجل؛ ألنه وإن كان يتضمنها إال أنه جاء متضمنا  لعدة عقود وتصرفات أخرى غير موجودة في الوديعة 

 ،وكالة المصرف في البيع والشراء، وبيع الوكيل لنفسه، والمتاجرة في السلع الدولية: إلى أجل؛ منها

فهذه ". ضع وتعجل: "والمربحة لآلمر بالشراء، والوعد الملزم بالشراء، وضمان رأس المال والربح، ومسألة

العقود والتصرفات تجعل التورق العكسي أعم وأشمل من الوديعة ألجل التي ت كيَّف على أنها قرض بفائدة، 

 .نفعا   التورق المصرفي المنظم، وبيع العينة، وقرض جرَّ : وتقربه من كل من

التورق المصرفي المنظم : وبناء على ذلك يمكن تكييف التورق العكسي بأنه يتضمن عدة صيغ وهي

الذي ينطوي على المتاجرة بالسلع الدولية، وعقد الوكالة بما فيها من بيع الوكيل لنفسه، والمرابحة لآلمر 

ضع : "متفق عليه، ومسألةبالشراء، والوعد الملزم للمصرف بالشراء، وضمانه لكل من رأس المال والربح ال

 ".  وتعجل

ا   .حكم التورق العكسي: ثانيا

اختلف العلماء المعاصرون في الحكم الشرعي في التورق العكسي تبعا  الختالفهم في التكييف   

 :الفقهي له على قولين وهما
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 .التابع لرابطة العالم اإلسالمي، موجود في موقع على االنترنتالبحث الذي قدمه الشيخ عبد العزيز الشيخ للمجمع الفقهي    
63

 .البحث الذي قدمه الشيخ المنيع للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، موجود في موقع على االنترنت   
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داغي إلى والدكتور على القره  آل الشيخ والدكتور سامي السويلم ذهب الشيخ عبد العزيز :القول األول

ي المجمع الفقهي اإلسالمأن األصل عدم جواز التورق العكسي، أو ما يعرف بالمرابحة العكسية، وبه أخذ 

 .التابع لرابطة العالم اإلسالمي

 :واستدل القائلون لعدم جواز التورق العكسي بما يلي

المبيعة ليست مقصودة أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعا  من جهة كون السلعة - 0

 .لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصا  أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه

أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم التورق المصرفي المنظم، فما علل به منع التورق المصرفي المنظم - 9

 .من علل توجد في هذه المعاملة

اإلسالمي القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما  أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل- 3

.”يعزز النمو والرخاء االقتصادي
64
  

التي ع رفت في البنوك التجارية، وهي تدخل في " الوديعة ألجل: "التورق العكسي يتضمن معاملة- 4

قة هي ربا محرم فالفائدة المأخوذة عليه في الحقي". كل قرض جر  نفع ا فهو ربا: "مفهوم المبدأ الفقهي

 .شرعا  

 . التورق العكسي يتضمن أن يبيع الوكيل لنفسه، وهو ممنوع شرعا  - 5

ن هذه الممارسة زلة شنيعة قد تجر إلى أ :منها إن ممارسة التورق العكسي تترتب عليه سلبيات عديدة- 6

األمة،  وفي هذا خطر عظيم على. صبغ بعض المعامالت الربوية بالصبغة اإلسالمية، أو الشرعية

أما . فلما كانت المعاملة ربا صريحا كان الناس أبعد عنها، ومن قارفها يعلم خطأه وعصيانه لوضوحها

وقد أ لبست لباس الدين؛ فإنها ستنطلي على كثير من المسلمين عامتهم وخاصتهم، وقد وقع هذا في 

الممارسة ستعود على هذه أن هذه  :ومنها .عدد من المنتجات المالية حتى أن بعضهم أباح بيع العينة

النهضة االقتصادية اإلسالمية المباركة بنتائج سيئة، وقد تذوب في خضم البنوك التجارية من حيث ال 

ا وإنا نعلم جيدا قوة البنوك الربوية عالميا وتأثيرها وانتشارها  تشعر تحت غطاء األسلمة، خصوص 

هذا التوجه يجعل المؤسسات المالية اإلسالمية أن  :ومنها. وتبني معظم الدول لها في سياستها المالية

تدور في فلك المنتجات التي تتعامل بها البنوك التجارية، حيث  تنتظر المصارف اإلسالمية ماذا 

. يقدمون من منتجات، ثم تلبسها الرداء اإلسالمي، وتعتبر هذا المنتج من ابتكارات البنوك اإلسالمية

م هللا من المعامالت الربويةوهذا مما قد يحمل البعض على التسا  . هل في تحليل ما حرَّ

إلى صحة " بالمملكةعضو هيئة كبار العلماء "ذهب الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع،  :القول الثاني

 .هذه المعاملة

وأحل هللا البيع ): ىبأدلة جواز التورق الفقهي التي ذكرناها سابقا  من عموم قوله تعالواستدل لذلك 

 هذا باإلضافة إلى أن التورق العكسي يحقق عدة فوائد. وأن األصل في المعامالت اإلباحة ،(رباوحرم ال

أن هذا المنتج يعطي العميل فرصة االستفادة من المبالغ المودعة في حسابه لدى المصرف، كما يعطيه  :منها
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 (م9117/هـ0498)دورته التاسعة عشرة،قرارات وتوصيات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في     
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مباح، فهو منتج مبني على أن مبالغ العميل المودعة في وضع استثماري  :ومنها .مرونة في السحب واإليداع

 .البيع والشراء

ا  ؛ ألنه يتضمن التورق المصرفي والراجح هو القول األول من أن التورق العكسي ل يجوز شرعا

ع ض: "أن يبيع الوكيل لنفسه، والدخول في مسألة: المنظم، ويزيد عليه بعدة أمور ممنوعة شرعا ، ومن ذلك

 .، وأنها قرض جرَّ نفعا  "وتعجل

بأن التورق العكسي يختلف كل االختالف عن التورق : استدل به الشيخ المنيع فيجاب عنه وأما ما

وأما الفوائد والمنافع التي ذكرها الشيخ المنيع . فال يأخذ حكمه بحال من األحوال .الفردي كما بينا سابقا  

مه اإلسالم ال يخلو من فوائد ومنافع، ولكن نتي: فيجاب عنها جة الموازنة الشرعية بين بأن الربا الذي حرَّ

المنافع والمضار هي المعتبرة في تقرير الحكم في ذلك، فإذا أجرينا تلك الموازنة بين المنافع والمضار في 

التورق العكسي كانت النتيجة أن المضار أعظم من المنافع التي تترتب عليه، ومن هذه األضرار ما ذكرته 

 .ع ال تؤثر في الحكم بعدم الجوازالمناففي أدلة القائلين بالمنع؛ ولذا فإن هذه 

وأما ما ذهب إليه الدكتور القره داغي ومن معه في هيئة الرقابة الشرعية من جواز التورق العكسي 

بين المصارف اإلسالمية، لضرورة توفير السيولة، فليس على اإلطالق؛ وإنما يكون ذلك في حالة العجز في 

ة عمالئها؛ أما في غير هذه الحالة فتوجد بدائل أخرى لتوفير السيولة، السيولة لتلبية الحاجة، وتجنب خسار

وقد نبهت هيئة المحاسبة والمراجعة .  المرابحة اآلمر بالشراء، والمضاربة، وغير ذلك: نذكر منها

للمؤسسات المالية اإلسالمية إلى عدم اعتبار التورق العكسي وسيلة لتوفير السيولة لعملياتها بدال  من بذل 

الجهد لتلقي األموال عن طريق المضاربة أو الوكالة باالستثمار، أو إصدار الصكوك االستثمارية أو 

وينبغي حصر استخدامها له لتفادي العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة . الصناديق االستثمارية وغيرها

.وتجنب خسارة عمالئها وتعثر عملياتها
65
 

كما صدرت فتوى  .بعدم جواز هذا النوع من التورق( 98/3)ها رقم كما أفتت ندوة البركة في فتوا

أخرى عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك العربي اإلسالمي الدولي في األردن تتضمن عدم جواز التورق 

 .العكسي
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 .423المعايير الشرعية، ص    
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، للدكتور حمد دمحم الهاجري، منشور في مجلة كلية الشريعة "موت الدماغ بين الفقهاء واألطباء"من بحث بعنوان  ـ

 .338-921: م، الصفحات9116هـ، 0497، 94والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، ع 
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)*( 

 

 :الجنايةتعريف 

الجناية في اللغة؛ الذنب والجرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا 

 .واآلخرة

 :أما في االصطالح، فعرف الفقهاء الجناية بتعاريف كثيرة، منها، قول عالء الدين الحصكفي

 ".الجناية؛ اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس"

وهذا التعريف عام يشمل كافة األفعال الواقعة على المال من غصب ونهب وسرقة وخيانةوإتالف 

واألفعال الواقعة على النفس؛ من قتل وضرب وجرح وزنا وقذف وشرب، وغير ذلك من . وغير ذلك

 .المحرمات

  :حادث المرورتعريف 

مسلمين رحمهم هللا لتعريف حوادث المرور أثناء بحثهم ألحكامها، ولعل الذي لم يتعرض فقهاء ال

صرفهم عن تخصيصها بتعريف مستقل كونها ال تخرج عن حقيقة األمر أن تكون أحد أنواع الجنايات مهما 

أو تعددت أنواعها واختلفت أشكالها ووسائلها، ألن نتيجة الحادث المروري إما جناية على النفس يإزهاقها، 

جناية على الطرف بقطعه أو جرحه أو شل حركته، أو إتالف للمال كالتلف الحاصل للدابة أو اآللة المشتركة 

 . في الحادث المروري

الحوادث التي ينتج عنها إزهاق لألرواح، أو إصابات : "ولذلك يمكن تعريف حوادث المرور بأنها

 ".ركبةفي األجسام، أو خسائر في األموال؛ نتيجة استعمال الم

فحادث المرور؛ هو كل األمور التي تنتج عن السير في الطريق العام، وما يترتب على ذلك من 

أفرادا  –أضرار تلحق بالغير، ألن السير بالطريق العام مشروع، ولكنه مقيد بعد الضرر الذي يلحق بالغير 

كبة، سواء كان مباشرا للحادث وما يضمنه سائق المر –منقولة أو غير منقولة  –أو باألموال  –أو جماعات 

 ".أم متسببا في وقوعه

                                                           
(*)
 :من مراجع الموضوع ـ

دمحم علي : أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، إعداد -0

 . م0288هـ، 0418مشبب القحطاني، 

دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية  –حوادث السيارات في التشريع الجنائي اإلسالمي  -9

 .م9101ناجح دمحم حسن عصيدة، : طين، إعدادبنابلس في فلس
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وما دام موضوعنا متعلقا ببيان أحكام حوادث المرور التي هي في الواقع أغلب جنايات الطريق في 

هذا العصر، فسنتكلم عن الجناية بمفهومها الواسع، وهو الجناية على األبدان واألموال، حتى يشمل التلف 

 .وغيرها من األموال األخرى أثناء تعرضهالحوادث المرورالحاصل في وسائط النقل 

 :أقسام الجنايات المرورية

قسمت حوادث المرور عدة تقسميات، كل تقسيم باعتبار األساس الذي يقوم عليه؛ إذ يمكن تقسميها 

أو  باعتبار وقت الحادث، أو كيفية وقوعه، أو جسامة األضرار المترتبة عليه، أو باعتبار العمد والخطأ،

 :وبيان ذلك فيما يلي. االنفراد بالحادث أو االشتراك

 :باعتبار األضرار الناتجة المرورتقسيم حوادث : أول

 (:إزهاق الروح)حادث الوفاة  –أ 

 .هو الحادث الذي ينتج عنه إزهاق لألرواح

 :حادث اإلصابة –ب 

أو تهتك في  هو الحادث الذي يترتب عليه إصابة شخص أو أكثر، في صورة جرح أو كسر،

حادث المرور الذي "ويكمن تعريفه بأنه . األنسجة، سواء كانت اإلصابة ظاهرة أم خفية، خطيرة أم طفيفة

 ".يصيب جسم اإلنسان بأذى ما، غير أنه ال يؤدي إلى الوفاة

 :حادث التلفيات –ج 

تلفيات فقط، هو حادث المرور الذي ال يترتب عليه وفاة أو إصابة أحد األشخاص، وإنما ينتج عنه 

 .سواء كانت هذه التلفيات في مركبة من المركبات المشتركة في الحادث، أم في الممتلكات العامة أو الخاصة

 :تقسيم حوادث المرور من حيث التعمد والخطأ: ثانيا

 :الحادث العمدي –أ 

حوادث المرور العمدية؛ هي تلك الحوادث التي يرتكبها بعض األفراد باستخدام المركبات؛ قاصدين 

إلحاق الضرر بأشخاص آخرين أو بممتلكاتهم، وهو ما يعني توافر صفة القصد الجنائي في مثل هذه 

في باب  –حالة في هذه ال –وقد ينتج عن مثل هذه الحوادث حاالت قتل وإزهاق لألرواح، فتندرج . الحوادث

 .القتل العمد

ومن األمثلة عليها؛ أن يتجاوز قائد مركبة السرعة القانونية المقررة، فيصدم أحد المارة، أو يتلف 

أو أن يسير سائق مركبة عكس االتجاه المحدد للسير، فيصدم مركبة أخرى، أو أحد . شيئا في الطريق العام

 .المارة
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 :الحادث الخطأ –ب 

طأ؛ هي تلك الحوادث التي ال تتوافر فيها صفة العمد والقصد، حيث تقع بطريق حوادث السير الخ

الخطأ، دون إرادة أي طرف من األطراف المشاركين فيها، سواء ترتب عليهاحاالت قتل ووفاة، أم إصابات 

 .وتلفيات وخسائ في الممتلكات

 :تقسيم حوادث المرور باعتبار المباشرة والتسبب: ثالثا

 :من حيث المباشرة المرورحادث  –أ  

إيجاد علة التلف؛ كالقتل "ويمكن تعريفها بأنها . وي قصد بالمباشرة؛ إيصال اآللة بمحل التلف

 ".واإلحراق الذي ي ضاف إليه التلف في العادة والعرف إضافة حقيقية، يسمى علة، واإلتيان به مباشرة

أن يتخلل بين فعله والتلف فعل  وهو من يحصل التلف بفعله، من غير"والفاعل يسمى مباشر، 

 ".مختار

 .ومن أمثلة المباشرة في حوادث المرور؛ أن يصدم قائد المركبة إنسانا فيقتله

 :حادث المرور من حيث التسبب –ب 

. التسبب هو ما يحصل الهالك عنده بعلة أخرى، إذا كان السبب هو المقتضي لوقوع الفعل بتلك العة

اإلنسان بالشيء، ال حقيقة فعله، فيحدث التلف أو الضرر، كما في حفر بئر  وهو يتحقق بأن يتصل أثر فعل

في الطريق العام، فإن أثر الحفر هو الذي اتصل بمن تردى فيها فمات، فهنا لم يحدث الضرر بنفس الفعل 

 .وهو الحفر، إذ الحفر متصل بالمكان، ال بالواقع في الحفرة، ولكنه متصل باألثر وهو نتيجة الفعل

 .لمتسبب هو الذي يحصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختاروا

ومن أمثلة التسبب في حوادث المرور؛ أن يقوم شخص بحفر بئر في الطريق العام، يؤؤدي وجوده 

ومنها مذلم؛ أن سيقوم سائق إحدى المركبات بالتخطي . إلى حادثة مرورية، يباشرها أو يقوم بها شخص آخر

بطريقة خاطئة، فيحاول سائق مركبة أخرى أن يتفاداه فيصدم بعض المارة أو يقوم بإتالف بعض أو الدوران 

 .فتصرف سائق المركبة األولى لم يحدث هو نفس الحادث، ولكنه تسبب في وقوعه. الممتلكات أو المنشآت

 :تقسيم حوادث المرور باعتبار الشتراك أو النفراد: رابعا

 :رد أحد المتصادمين بالمسئولية فيهاحوادث السير التي ينف –أ 

 .وذلك إذا حدث االصطدام بتفريط وتعد مستقل منه

ومثل ذلك أن . وي تصور هذا في حالة تصادم مركبتين؛ إحداهما في حالة توقف، والثانية في حالة سير

سائق مركبة أو أن يسير . يتجاوز سائق مركبة السرعة القانونية المحددة، فيترتب على ذلك وقوع حادث سير
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في االتجاه المعاكس، أو في طريق ي منع الدخول فيه فيتسبب في إصابة بعض األشخاص أو قتلهم أو إلحاق 

 .الضرر ببعض المركبات أو الممتلكات

 :حوادث المرور التي تتعدد األطراف المشاركة فيها، حيث تقع المسئولية فيها عليهم جميعا –ب 

. رهما، ويترتب على هذا االصطدام ضرر وإتالف لكال الطرفينمثل؛ أن تصطدم مركبتان أثناء سي

ومنها كذلك؛ أن يقصر صاحبا المركبتين المصطدمتين في صيانة آليتهما، أو يسيرا في ظروف مناخية ال 

ن معها من وقوع الحوادث؛ كريح عاتية، أو أمطار شديدة، أو برد الشديد يؤدي إلى تكون الصقيع في  ي ؤم 

 .الطريق

أن ي ضاف هنا طرف آخر وهو الهيئة المسؤولة عن تنظيم المرور، إذا قصرت في تأمين ويمكن 

وفي غيرها مما  -ففي هذه الحاالت . الطرقات، أو لم تضع إشارات المرور في مواضعها المناسبة والمطلوبة

رتب عليها من تقع المسؤولية على عدة أطراف، مع تفاوت بينهم في درجة هذه المسؤولية وما قد يت -يشبهها 

 .نتائج

 :نظام المرور ضرورة يقتضيها العصر

مما استجد في هذا العصر؛ ظهور المركبات المختلفة األنواع واألحجام، من سيارات وشاحنات 

وحافالت، وكثرتها واكتظاظ الشوارع والطرقات بها، وقد نجم عن حركة هذه المركبات وقوع الكثير من 

وفيات وجراحات وإتالفات، وقد بلغت هذه الحوادث من الكثرة حدا أصبح الحوادث التي نتج عنها حاالت 

 .معه إحصاؤها من الصعوبة بمكان

ولذلك ظهر ما يسمى بقوانين المرور التي سنتها الدول والحكومات في مختلف أنحاء العالم لضبط 

وأجسادهم  حركة سير المركبات واألشخاص في الطرقات العامة، بقصد المحافظة على أرواح الناس

 .وممتلكاتهم وحمايتها من التضرر الكلي أو الجزئي

وقوانين المرور في مختلف دول العالم تكاد تكون متطابقة، إال في بعض الخصوصيات التي تختص 

 .ببلد دون آخر

وهذه القوانين تعتبر قوانين شرعية بما أنها ال تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، وكذلك بما 

النفوس واألبدان واألموال التي هي من المقاصد التي جاءت الشريعة اإلسالمية لحمايته والحفاظ  أنها تحفظ

بل إن وضع هذه األنظمة والقوانين يعتبر أمرا مطلوبا شرعا، بل  .عليها من مختلف صور التعدي عليها

 .مفاسدضرورة تقتضيها أصول الشريعة ومبادئها العامة في حفظ وجلب المصالح ومنع ودرء ال

 :روريةأركان الجناية الم

الركن : للجناية بصفة عامة أركان البد من وجودها، حتى يمكن عدها جناية، وهذه الركان تنقسم إلى

الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، وهذه األركان قاسم مشترك بين جميع الجنايات، غير أن 

 .خاصة بكل جناية بحد ذاتهاتوافرها في الجناية ال يغني عن توافر األركان ال
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 :الركن الشرعي –أ 

فالفعل أو الترك ال يحمل صفة الجناية إال بنص شرعي يحظر الفعل ويعاقب عليه، ألن القواعد 

 ".ال جريمة وال عقوبة إال بنص"الشرعية تؤكد أنه 

 .والقياسالقرآن، والسنة، واإلجماع، : ومصادر التجريم في التشريع الجنائي اإلسالمي أربعة، هي

وخالصة القول في الركن الشرعي لجنايات المرور، وهي من الجنايات التعزيرية التي ال نص فيها؛ 

ولكن . أن القاعدة العامة الفي الشريعة أن التعزير ال يكون إال في معصية، أي في فعل محرم بنص شرعي

فنظام المرور . ر منصوص عليهأن يكون التعزير في أمر غي -استثناء من هذه القاعدة  -الشريعة تجيز 

والجنايات التي حدد لها عقوبة معينة لم ينص عليها دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القياس، 

مبني على ما أعطاه الشارع لولي األمر من سلطة السياسة الشرعية في إطار جلب المصلحة أو دفع المفسدة؛ 

على مخالفتها من أجل حماية المصالح ودفع المفاسد، بما يحقق بأن يسن بعض األنظمة ويضع العقوبات 

 .ومن هذا القبيل نظام المرور. مرونة الشريعة وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكان

 :الركن المادي –ب 

 .هو الفعل أو الترك المعاقب عليه، والنتيجة الناشئة عنهما، على أن تقوم بينهما رابطة السببية

المرور هو االصطدام؛ وهو كل حادث نتج عنه إصابة شخص أو أشخاص  والفعل في حوادث

بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية، ومثله إتالف مال الغير من جراء ذلك، بما في ذلك الحوادث 

الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها، أو عن مادة أخرى من المواد الالزمة 

 .يعد اصطداما كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان ي حظر الوقوف فيهكما . الستعمالها

 :الركن األدبي –ج 

هو القصد الجنائي للفاعل الذي يرتب مساءلة جنائية، فالجناية ال ي نظر إليه من حيث نتائجها المادية 

 .واالجتماعي أيضافحسب، وإنما من حيث أهلية المرتكب لتحمل التبعات والتكليف الديني 

 :ويتكون الركن األدبي من عنصرين هما

العلم؛ أي الوعي او المييز، ويعني المقدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعته واآلثار التيى يمكنه  -0

 .إحداثها

 .االختيار؛ أي حرية اإلرادة وعدم إجباره على الفعل -9

يث تقوم المسئولية الجنائية وجوهر الركن األدبي في جناية المرور هو الخطأ غير العمدي، ح

 .التقصيرية

االنحراف عن السلوك المألوف للشخص "والمقصود بالخطأ الذي يوجب المسئولية التقصيرية؛ 

 :وهو نوعان". العادي
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ويتحقق إذا لم يتوقع الشخص أن سلوكه قد يؤدي إلى نتائج غير مشروعة، : الخطأ بغير توقع: أوال

ع ذلك، أي أن عدم االحتياط في هذه الحالة ينتج من عدم تفكير محدث وكان بوسعه ويجب عليه أن يتوقق

 .الضرر في النتائج المحتملة لفعله

 :ويتطلب فهمه التمييز بين حالتين نفسيتين للشخص في هذا الصدد: الخطأ مع التوقع: ثانيا

، "النتيجةعدم قيام الفاعل بأي نشاط لضمان عدم حدوث "وهو : القصد االحتمالي: الحالة األولى

فالشخص قد اختار موقف الحياد النفسي إزاء حدوث الضرر، وتساوى لديه وقوع الضرر وعدم وقوعه، 

 .فإرادته مشوبة بعيب عدم االكتراث

 –على العكس  –ال يقبل الشخص النتيجة، بل "في هذه الحالة : خطأ عدم االحتراز: الحالة الثانية

 ".اعتقاده مبنيا على تقدير غير حقيقيء كان يمكنه أن يتجنبهيعتقد أناه لن تحدث، وإن كان تصوره أو 

مثال ذلك؛ قائد السيارة الذي يقودها وهو يعلم أن مكابحها في حالة سيئة ويتوقع إصابة أحد المارة، 

ولكنه يبالغ في تقدير مهاراته، معتقدا أنه سيتمكن في حالة حلول الخطر من تفادي حدوث النتيجة اعتمادا 

 ".ه في القيادةعلى مهارت

ومعيار خطأ عدم االحتراز؛ هو التقدير المجرد، أي أن القاضي يستند في تقديره لخطأ المتهم إلى 

قدرة اإلنسان العادي، أي نموذج اإلنسان المتوسط في المجتمع في نفس ظروف المتهم، وال يستند إلى قدرة 

 .المتهم نفسه

 :مفهوم الضرر وأنواعه في الفقه اإلسالمي

: مادي ومعنوي، وينقسم األول إلى: الضرر في اصطالح الفقهاء مصطلح عام يندرج ضمنه نوعان

 .ضرر مالي ضرر جسدي و

هو كل أذى ملموس محسوس يصيب جسد المتضرر أو ماله، ويتفرع إلى  :الضرر المادي: أول

 :ضرر جسدي وضرر مالي

، ويعوض عنه منفردا بغض (أذى النفس)ويطلق عليه في الفقه الغسالمي : الضرر الجسدي -0

 .النظر عن آثاره التبعية، مالية كانت أو أدبية

 : وهذا الضرر يشمل

 .اإلصابات المميتة التي ينجم عنها إزهاق النفس البشرية المحترمة -0-0

اإلنالف : وتشمل صورا عديدة لإليذاء تتدرج بحسب ما يلي: اإلصابات غير المميتة -0-9

الفوات الكلي  –الكلي أو الجزئي لألعضاء، كفقد يد أو عين أزو أصبع أو شعر أو جلد 

أو الجزئي لمنافع األعضاء وإن بقيت على حالها، كفقد العقل أو البصر أو القدرة على 

فوات الجمال، كتشويه الوجه وسائر األعضاء  –المشي أو الجماع أو اإلنجاب ونحوها 

األلم، ولو تعافى المضرور  –الجروح والكسور ولو تعافى المضرور من اإلصابة  –

 .من اإلصابة
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يكون الضرر ماليا إذا مس العناصر اإليجابية للذمة المالية للمضرور، وهو : ضرر الماليال -9

 :يشمل ما يلي

: وتشتمل على كل ما يفقر الذمة المالية، وهي يمكن أن تكون: كل صور الخسارة المالية -9-0

إما خسارة أصلية ناجمة عن اإلضرار المباشر باألموال، من أعيان وحقوق مالية 

ارة تبعية تنجم عن اإلصابات الجسدية وتكون نتيجة مباشرة لها، وتشمل أو خس. أخرى

ما يتكبدهالشخص من نفقات العالج كأجرة المستشفى والطبيب وثمن األدوية أو األجهزة 

البديلة سواء دفعت لعالج المضرور نفسه أو لعالج من هو ملزم باإلنفاق عليهم كأبويه 

 .واوالده وزوجته

 .وهي كذلك يمكن أن تكون أصلية أو تبعية: تكل صور الكسب الفائ -9-9

هو الضرر الذي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية ال ينحصر الضرر : الضرر األدبي: ثانيا

المترتب على النيل من الحرمة الجسدية لألشخاص في الجانب المادي فقط، وإنما يتعداه إلى الجانب المعنوي 

 .هالذي يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن

فالضرر األدبي لإلصابة يتمثل في كل ما يمر به المضرور من آالم ومعاناة أثناء فترة العالج أو 

 .بعدها، وذلك بسبب ما قد ينجم عن اإلصابة من تشوهات أو عجز كلي او جزئي

 :األضرار المترتبة على حوادث السيارات

أهمها نظرا لخطورتها وكثرة هناك صور كثيرة لألضرار الناتجة عن حوادث المرور، نذكر منها 

 :وقوعها، وهي

 :ضرر الموت -1

وهو أشد األضرار وأقساها، إذ تعتبر كل األضرار األخرى بسيطة مقارنة بالضرر الذي يبحق 

 .الشخص إذا ما تسبب الحادث في موته

 :ضرر اآللم النفسية والمعاناة -2

جسدية يكون مصحوبا بآالم حادة يتعرض المتضرر في حوادث المرور إلى اعتداء على سالمته ال

ومعاناة ناجمة عن المساس بتوازنه وتكامله الجسماني، وما يترتب على ذلك من مضايقات في مسلك حياته 

 .الطبيعية، كاإلصابة بالتشوهات أو العجز الذي يصيب الجسم

اإلصابة أما اآلالم المعنوية، فهي تتمثل في شعور المصاب بالقلق واالكتئاب والخوف من نتائج 

 .والعجز الدائم الذي سيلحق به باإلضافة إلى القلق على مصير أبنائه إن كان له أبناء

 :أو المنعكس الضرر المرتد -3

وهو الذي يلحق األشخاص الذين تربطهم بالشخص المتضرر جسمانيا روابط معينة مادية أو 

الروباط، مما يسبب لهم ضررا  عاطفية، حيث يترتب على إصابة أو وفاة المضرور الصلي المساس بتلك
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إذن فالضرر الذي يلحق ذوي المصاب دائما يكون ضررا أدبيا وليس ماديا، كان يكون . معنويا أو أدبيا

المضرور هو الزوج أو الزوجة مما يؤدي إلى إلحاق حزن كبير بالطرف اآلخر، أو كأن يكون المضرور هو 

 .ادة عليها مما يؤدي إلى ضرر كبير جراء ذلكرب األسرة فينقطع عن األسرة وسائل الكسب المعت

 :ضرر الحرمان من مباهج الحياة -4

والمقصود به ما يلحق النفس من جراء الضرر البدني، في خصوص عدم التمكن مستقبال من التمتع 

بمتع الدنيا ومباهجها، وبالتالي فإن الضرر البدني هو المتسبب في ضرر الحرمان، في نظر إليهما من جهة 

 .القة السبب والنتيجةع

 :ضرر الصبا -5

هو الضرر الذي يلحق شخصا في سن مبكرة من حياته، حيث يتسبب له في تقلص حظوظه في 

وهذا الضرر في الحقيقة . الحياة، ويحرمه منذ صباه من التمتع بالحياة كما يحق لكل طفل صغير أن يتمتع بها

عن بقية العناصر من وضعية المتضرر المتمثلة في عنصر من عناصر الضرر المعنوي، استمد استقالليته 

 .صغر سنه

 :الضرر الجنسي -6

وهو . هو افتقاد الجهاز التناسلي أو النقص الحاصل في قدرته على أداء وظائفه بالشكل المطلوب

لكن الضرر الجنسي المقصود، هو الشعور بالحزن العميق . ضرر مادي ومعنوي في آن واحد يلحق بالبدن

الناتج عن الحرمان من التمتع بلذة المعاشرة الجنسية ويتسم هذا الضر بطابع خاص، ألنه يمس والتأسف 

 . غريزة إنسانية جبل اإلنسان عليها وعلى الرغبة في إشباعها

 :التعويض عن األضرار في حوادث المرور

فالسبيل في حوادث السير تمثل خطرا كبيرا، السيما في ظل تزايد عدد اإلصابات وكثرة الوفيات، 

جبر الضرر هو اللجوء إلى التعويض المادي، فال يمكن أن يتم التعويض عينيا والذي ي قصد به إعادة الحال 

 .قبل وقوع الضرر

والتعويض؛ هو كل ما يلزم أداؤه من قبل المسؤول عن الضرر للمتضرر بغرض إعادته، كلما كان 

 .ذلك ممكنا، إلى الحالة التي كان عليها قبل إصابته

ويهدف التعويض إلى تجاوز نتائج الحادث وذلك بطريقة غير مباشرة، ويجب أن يكون مناسبا لحجم 

الضرر محققا للمبدأ الشمولي الذي يقوم عليه التعويض، في منح المتضرر التعويض الكافي لتعويضه عن 

 .العجز الذي ألم به

في ذلك الظروف المالبسة  ويقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور، مراعيا

للحادث ودرجة اإلصابة، دون أن ينال المتضرر عوضا يزيد على الضرر الذي وقع عليه، أو يعوض 

 .بتعويض يقل عن الضرر الحقيقي
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 :إن التعويض عن الضرر الناشئ عن المسئولية التقصيرية يشمل على

المصاريف التي بذلت أو التي الخسائر الحاصلة، أي ما تلف حقيقة، إضافة إلى : العنصر األول

 .ستبذل

 .ما فات من الربح، أي الضرر الالحق بالذمة المالية للمتضرر: العنصر الثاني

 :العقوبات الشرعية المترتبة على حوادث المرور ومخالفاته

العقوبات المترتبة على حوادث المرور ومخالفاته، هي نفسها العقوبات الشرعية المترتبة على 

ل والجرح وإتالف المال، أو التجاوزات المخالفة للنظام الشرعي الذي ال حد فيه، والتي تتمثل جنايات القت

القصاص، الدية وما يلحق بها من أروش الجنايات، والكفارة، وحرمان : عقوباتها إجماال في األمور التالية

ا ينتج عن الحوادث فهذه سبع عقوبات شرعية يمكن تطبيقها على م. اإلرث، وحرمان الوصية، والتعزير

المرورية من قتل وجرح وإتالف، وكذلك على ما يصدر من سائقي المركبات وغيرهم من مستعملي الطريق 

من مخالفات مرورية، كل جناية  أو مخالفة يقدر لمرتكبها ما يناسبها من عقاب حسب ما قررته الشريعة 

 .مرتكبي حوادث المرور ومخالفاته وفيما يلي بيان لكيفية تطبيق هذه العقوبات على. اإلسالمية

 :الكفارة: أول

، وسميت كفارة ألنها تكفر الذنب، أي تستره، "ما ي تاب به عن الذنب، من صدقة وصوم ونحوهما"

 .مثل كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ

العلماء على أن هذه الكفارة وقد أجمع . والكفارة المقصودة في حوادث المرور هي كفارة القتل الخطأ

تجب على القاتل خطأ في ماله، إذا باشر بنفسه، وكان مسلما حرا مكلفا، ذكرا أو أنثى، وكان المقتول مسلما 

ن : )وهي ثابتة بقوله تعالى. حرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى م  أ  ۚ و  ط  ن ا إ الَّ خ  ْؤم  ٍن أ ن ي ْقت ل  م  ْؤم  ا ك ان  ل م  م  و 

دَّق وا ۚ ف إ ن ك  ق ت   ةٌ إ ل ٰى أ ْهل ه  إ الَّ أ ن ي صَّ س لَّم  ي ةٌ م  د  ن ٍة و  ْؤم  ق ب ٍة م  ير  ر  أ  ف ت ْحر  ط  ن ا خ  ْؤم  ه و  ل  م  ٍ لَّك ْم و  ن ق ْوٍم ع د و  ان  م 

م م    ب ْين ه  ن ق ْوٍم ب ْين ك ْم و  إ ن ك ان  م  ن ٍة ۖ و  ْؤم  ق ب ٍة م  ير  ر  ٌن ف ت ْحر  ْؤم  ن ٍة ۖ م  ْؤم  ق ب ٍة م  ير  ر  ت ْحر  ةٌ إ ل ٰى أ ْهل ه  و  س لَّم  ي ةٌ م  يث اٌق ف د 

ا يم  ك  ا ح  ك ان  َّللاَّ  ع ل يم  ن  َّللاَّ  ۗ و  ت ت اب ع ْين  ت ْوب ة  م   ْين  م  ي ام  ش ْهر  ْد ف ص  ن لَّْم ي ج   [.29: النساء( ]ف م 

تل نتج عن خطأ ارتكبه المتسبب في الحادث والقتل الموجب للكفارة في حوادث المرور هو كل ق

 .المروري، أو عن شبه عمد، سواء كان سائقا أم ماشيا أو غيرهما، باشر فعل القتل بنفسه أم لم يباشره

ما لو تجاوز بسيارته حدود السرعة المقررة، أو تجاوز بها في مكان ال يجوز : مثاله في السائق

حوها، أو غفل عن مراقبة الطريق، أو خالف نظام المرور؛ كأن سار التجاوز فيه كالمنحنيات والتقاطعات ون

في االتجاه المعاكس للطريق، أو قطع إشارة المرور بشكل خاطئ، أو أوقف سيارته في وسط الطريق أو في 

مكان غير مأذون بالوقوف فيه، فإن عليه في ماله كفارة القتل فيما لو ارتكب بسيارته حادثا مروريانتج عنه 

 .أو تسبب في تعرض غيره لحادث مروري نتج عنه وفاته ،أحد األشخاصقتل 
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خوفا  –ما لو قفز فجأة في طريق سيارة مما اضطر سائقها إلى تحويل مسارها : ومثاله في الماشي

فانقلبت من جراء ذلك ومات سائقها، فإن على الماشي كفارة في ماله لتسببه في قتل  –من دعسه أو صدمه 

 .السائق

ما لو حفر شخص بئرا أو حفرة كبيرة في وسط الطريق، فسقطت : في غير السائق والماشي ومثاله

 .فيها سيارة ومات سائقها، فإن على الحافر كفارة في ماله لتسببه في قتل السائق

 :القصاص: ثانيا

أو  هو المماثلة في الفعل، فمثل ما يفعل الجاني بغيره ي فعل به، سواء بالقتل أو الجرح أو الضرب،

 .بالقول، وهذا قمة العدل والمساواة بين الناس

اْلع ْبد  ب اْلع ْبد  : )وهو ثابت بقوله تعالى ر   و  ر  ب اْلح  ل ْيك م  اْلق ص اص  ف ي اْلق تْل ى ۖ اْلح  ن وا ك ت ب  ع  ين  آم  ا الَّذ  ي ا أ ي ه 

اأْل نث ٰى ب اأْل نث ىٰ  ي اةٌ ي ا أ ول ي اأْل ْلب اب  ل ع لَّك ْم ت تَّق ون  : )، وقوله سبحانه[078: البقرة( ]و  ل ك ْم ف ي اْلق ص اص  ح  ( و 

ل ْيك ْم : )، وقوله عز وجل[072: البقرة] ن  اْعت د ٰى ع  اٌص ۚ ف م  ات  ق ص  م  ر  اْلح  ام  و  ر  ام  ب الشَّْهر  اْلح  ر  الشَّْهر  اْلح 

ل يْ  ا اْعت د ٰى ع  ثْل  م  ل ْيه  ب م  تَّق ين  ف اْعت د وا ع  ع  اْلم  وا أ نَّ َّللاَّ  م  اْعل م  اتَّق وا َّللاَّ  و   [.024: البقرة( ]ك ْم ۚ و 

ي ا  يكون بينهم »: ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقا: ، قالرضي هللا عنهما عن ابن عباسو م   ي ا، أو ر  م   من ق ت ل  في ع 

ٍر، أو ب س ْوٍط، ف ع ْقل ه  ع ْقل  خطإ، ومن ق ت   ج  ال  بينه وبينه فعليه لعنة هللا، والمالئكة بح  ، فمن ح  د  ي د ْيه  ل  ع ْمد ا  ف ق و 

 .[واه أبو داود والنسائي وابن ماجهر]« والناس أجمعين

والقصاص في حوادث المرور يقتضي إثبات العمدية في الفعل، وهذا أمر يصعب جدا إثباته، إال إذا 

ولذلك عادة ما تحكم المحاكم في . و إتالف ماله، وهذا نادراعترف الجاني بقصده قتل الشخص أو جرح أ

 .قضايا حوادث المرور بتكييفها في إطار الفعل الخطأ أو شبه العمد في أقصى الحاالت

 :الدية: ثالثا

 .هي عقوبة مالية مقدرة تؤدى إلى ولي المجني عليه، في جناية القتل بغير حق

النفس، بينما األرش هو  اسم للمال المقدر الذي هو بدل ما دون اسم للمال المقدر الذي هو بدل فالدية 

 .النفس، أما حوكمة العقل فهي اسم للمال غير المقدر الذي هو بدل ما دون النفس

أ  ف ت  ): والدية ثابتة بقوله تعالى ط  ن ا خ  ْؤم  ن ق ت ل  م  م  أ  ۚ و  ط  ن ا إ الَّ خ  ْؤم  ٍن أ ن ي ْقت ل  م  ْؤم  ا ك ان  ل م  م  ق ب ٍة و  ير  ر  ْحر 

دَّق وا ةٌ إ ل ٰى أ ْهل ه  إ الَّ أ ن ي صَّ س لَّم  ي ةٌ م  د  ن ٍة و  ْؤم   [.29: النساء( ]م 

وهي تجب في كل من القتل العمد إذا عفا أولياء القتيل عن القصاص، والقتل شبه العمد، والقتل 

 .الخطأ

التصالح على دفع مبلغ من المال عوضا فتجب الدية في حوادث المرور المفضية إلى القتل، ويجوز 

 .وهو ما يجري العمل به في مجتمعنا اليوم. عنها إذا كان ذلك برضا أولياء القتيل
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 :الحرمان من الميراث: رابعا

فإذا قتل الوارث مورثه، فإنه ي حرم من ميراثه، سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وسواء 

 .كان القتل بحق أو بغير حق

 [.، والدارقطنيىرواه النسائي في السنن الكبر" ]ليس للقاتل من الميراث شيء: "وله ملسو هيلع هللا ىلصلق

وي تصور هذا في حوادث المرور، بأن يتسبب شخص في قتل مورثه في حادث مرور، سواء كان في 

أو  ،يه هذا المورثمركبة أخرى، أو كان ماشيا فصدمه بسيارته، أو كان راكبا معه فجرى لهما حادث توفي ف

 .غير ذلك

 :الحرمان من الوصية: خامسا

: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي : قالرضي هللا عنه عن علي وهنا يقال نفس ما قيل في الحرمان من الميراث، 

 [.الطبراني في األوسط رواه] «ليس لقاتل وصية»

 .ورابطة السبب متوافرةوفي حوادث المرور ي حرم القاتل من وصية قتيله له، ألنه قتل بالتسبب، 

 :التعزير: سادسا

هو عقوبة غير مقدرة يختارها الحاكم أو القاضي جزاء على تصرف غير مشروع، من غير األفعال 

 .التي تستوجب القصاص أو الدية أو الكفارة

وفي موضوعنا؛ يعتبر االستهتار بنظام المرور، والسياقة في حالة سكر، أو السرعة الزائدة إلى حد 

 يقوم بها المفحط بالسيارة البهلوانية مجموعة حركاتوهو )ور، أو ما يسمى بالتفحيط في بعض البلدان الته

والتي تنجم عنها حوادث تذهب ضحية لها أرواح وتخرب بسببها ممتلكات، من قبيل  ،(مع توهم التحكم فيها

 .الجنايات المستوجبة للعقوبة التعزيرية

مخالفات قانونية وشرعية تستوجب عقوبات تعزيرية، وعلى هذا هذه التصرفات وأمثالها تعتبر 

األساس يمكن للقاضي حرمان السائق من رخصة السياقة مؤقتا أو دائما، أو الحكم بالسجن لمدة معينة، على 

من يرتكب حادث مرور من هذا القبيل، ردعا له عن العودة إلى مثله، وتحذيرا لغيره من الوقوع في مثل ما 

 .وقع فيه
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(*)
إبراهيم عبد الغفار الظاهري، منشورات مجلة الوعي : المسائل الطبية المعاصرة في باب الطهارة، تاليف: من كتاب ـ

 .937-908: م، الصفحات9104هـ، 0435، 0اإلسالمي، الكويت، اإلصدار الخامس والسبعون، ، ط
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