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ملخص
َّ
بعضا
إن أمر الفتوى ليس ابألمر اهلني ،فقد توىل رب العزة سبحانه بنفسه ً
النيب
تنويها هبا وتشري ًفا ،مثل فتواه يف مرياث الكاللة ،وقد قام هبا ُّ
منهاً ،
حممد صلى هللا عليه وسلم مبيناً عن هللا تعاىل ،وهنض هبا العماء من بعده،

ولعظم شأهنا ،ألف فيها ابن القيم كتاابً ،أمساه إعالم املوقعني عن رب
العاملني ،يف إشارة إىل أن املفيت عندما يفيت ،يوقع عن رب العاملني على
الفتوى ،وقد رغَّبت الشريعة يف التبليغ ،وحذرت من كتم العلم عند احلاجة،
توعدت فاعله بلعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني،كما  -توعدت بذلك
بل ّ

املتكلم بغري علم ،ومما -سبق تتضح مكانة الفتوى يف اإلسالم ،وهذا ما
حياول الباحث إظهاره ،متعرضاً الختالف الفتوى يف املصارف اإلسالميّة،
وم ّنوهاً على أنه ال يوجد اختالف بني الْ ُمفتني يف مبادئ الشريعة
ُ
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اإلسالميّة ،ولكن االختالف انشئ عن تعدد وجهات نظر املفتني ،يف
تطرق
بعض املسائل الفرعيّة ،وهو أمر معروف يف الفقه اإلسالمي .وقد ّ
الباحث إىل أ ّن أبرز االختالفات يف الفتوى قدمياًكان سببها ،بُعد األمصار

اإلسالميّة ،وقد نشأ هذا االختالف يف املذاهب الفقهيّة املختلفة ،لعوامل
ُ
متع ّددة ،ويف مسائل ظنيّة الختالف عقول الناس ومداركهم .كما أ ّكدت
الدراسة أ ّن االختالف مل يُقصد لذاته ،بل كانت الغاية منه الوصول إىل
احلُكم الشرعي الصحيح .وأشار الباحث إىل أ ّن تعدد وجهات نظر
ألهنا توصل للحقيقة،
اجملتهدين يف الفتوى ،ظاهرة إجيابية وصحيّة مطلوبة؛ ّ
كما أهنا دليل على سعة هذه الشريعة ومرونتها ،وصالحيتها لكل زمان
ومكان .زد على ذلك؛ فقد أ ّكدت الدراسة أن اختالف الفقهاء املعترب

هو الناشئ عن نظر يف دليل شرعي ،وما عدا ذلك فهو قول ابهلوى،
مرفوض يف الشريعة اإلسالمية ،ومن اآلاثر اليت ينوي الباحث إبرازها ،قلّة
الفقهاء
املتخصصني يف فقه املعامالت الشرعية املعاصرة ،ممّا سبّب إشكاالً
ّ
لفهم الكثري من الفتاوى املستج ّدة ،خبصوص طريقة تطبيق ،بعض
منتجات املصارف اإلسالميّة .وسيُسلّط الباحث الضوء على كل
عوقات ،اليت يرى أ ّهنا تعيق أعمال هيئات الرقابة الشرعية ،مرّكزاً دراسته
املُ ّ
سيتطرق من خالل هذه الدراسة،
على بيان الفتوى املختلف فيها .كما
َّ
للتطورات السريعة للمعامالت املصرفية ،واليت تُعد من املستجدات والنوازل
ّ
ب
اليت حتتاج إىل فقهاء جمتهدين؛ إلخراج ُحكم شرعي هلا مما تزخر به كتُ ُ
الشريعة اإلسالمية .وقد اعتمد الباحث على املنهج التحليلي النقدي،
املرج ّوة .وقد
واملنهج االستنباطي ،والتطبيقي ،بُغية الوصول إىل النتائج ُ
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.فيها وأثرها على تطوير وتطبيق املنتجات املاليّة اإلسالمية

، املصارف، املالية، املنتجات، الفتوى، اختالف، أثر:الكلمات املفتاحية
.اإلسالميّة
ABSTRACT
Fatwa is not an easy issue, as Allah (swt) has taken some of its
responsibilities Himself e.g. His fatwa about those who leave no
descendants or ascendants as heirs. The Prophet Muhammad
(saw) has explained the fatwa of Allah (swt) and the scholars after
him explained further. As a result of its importance, the Shariah
encouraged conveyance of knowledge and warned against
concealing it, and vowed to inflict curse of Allah, angles and the
people as a whole on persons who are involved in this act. This
warning is also extended to those who speak without knowledge.
The researcher discusses the difference of fatwa in Islamic banks,
noting that there is no difference between the muftis in the
principles of Shariah, but the difference stems from the
multiplicity of muftis’ views in some sub-matters. The researcher
pointed out that the most prominent differences in fatwa was
caused by the long distance between Islamic cities, and this
difference arose in the different schools of jurisprudence for
multiple factors, and in speculative matters due to differences in
people’s minds and perceptions, as the differences was not the
main goal, but the goal was to reach to a correct Shariah decision.
And the diversity of fatwas by the muftis was a positive thing
which is evidence of the capacity and flexibility of the Shariah.
And that the recognized fatwa diversity is the one which is based
on Shariah proof and other than that is rejected. Indeed, lack of
specialized jurists in the contemporary Islamic transactions has
caused problem of understanding many new fatwas on how to
apply some products. The researcher will highlight all the
obstacles, and explain the difference in fatwa. The researcher
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adopted the critical analytical approach and the deductive
approach in order to achieve the desired results. The study consists
of two parts: The first part addresses the outlook of fatwa and its
future in Islamic banks. And the second part discusses differences
of fatwa and its impact on the development and application of
Islamic financial products.
Keywords: Impact, difference, fatwa, products, finance, banks,
Islamic

املق ّدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد صلى هللا عليه
ليبني للناس مانُِّّزل إليهم من رهبم ،وآله صحبه ،ومن
وسلم ،الذي بعثه هللا ّ
تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

ّأما بعد :سيتناول الباحث االختالف يف الفتوى ،وأثر ذلك على تطبيق

املنتجات املالية احلديثة ،يف املصارف اإلسالمية ،وحىت تكون هذه
املنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،حتت مظلة الفقه
اإلسالمي ،جيب على هيئات الرقابة الشرعية ،بيان إشكالية تعدد اآلراء
الفقهية؛ واألمر الذي أدى إىل االختالف يف الفتاوى الصادرة ،عن اهليئات
الشرعية يف املصارف ،وحكم تطوير املنتجات املصرفية ،فقد حيدث أن
تصدر اهليئات الشرعية يف أحد املصارف فتوى ،يف حكم العمل ابملنتج
يف مصرف ما ،وتصدر عن هيئة شرعية يف مصرف آخر ،فتوى خمتلفة
متاما عن الفتوى السابقة ،خبصوص املنتج وشرعيته؛ وهذا يؤدي إىل ارتباك
ً
فكري ،لدى القائمني على إدارة هذه املصارف .وقد ينتج عن ذلك كله
تعطيل لبعض الصيغ ،اليت توفر هلذه املصارف مرونة يف العمل هبا ،يف
262

أثر مستقبل اختالف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف اإلسالميّة

عرض مستقبل املصرفية اإلسالمية ،إىل
األسواق املالية اإلسالمية ،مما يُ ّ
التساؤالت اليت تُقلل من مصداقيتها لدى املتعاملني معها .إضافة لذلك؛
فإن الفتوى منصب للتبليغ عن هللا ورسوله ،ال جتوز املعاوضة عليها ،كما
لو قال فقيه إلنسان :ال أعلمك اإلسالم أو الوضوء أو الصالة إال أبجرة،
فهذا ال جيوز أن يفعله من يريد وجه هللا ،وتوضيح املعامالت الصحيحة
للناس .علماً أب ّن اختالف آراء الفقهاء يف الفتوى أمر طبيعي ،إذا كان
االختالف بني الفقهاء مبنيًا على الدليل واالجتهاد ،فالفقيه الذي خياف

هللا ال خيالف اإلمجاع بفتواه ،ألنه يعلم أ ّن رأي اجلماعة ُم ق ّدم على رأي
االجتهاد الفردي ،كما أن أ ُّم ة حممد صلى هللا عليه وسلم ال جتتمع على
ضاللة ،)Albanian: 1408 H).وإذا أخذان يف االعتبار وحدة الفتوى ،فيما تنتجه
املصارف اإلسالمية ومستقبلها الواعد ،ال بد أن نضع يف احلسبان رأي
اجملامع الفقهية ،يف كيفية توحيد هذه الفتاوى ،ألن العلماء القائمني على
إجيااب
أمر هذه اجملامع ،هلم القدرة على وحدة الفتوى ،مما ينعكس أثره ً
على تطبيق املنتجات املالية اإلسالمية ،ومن هنا تربز أمهية وحدة الفتوى
ومكانتها يف اإلسالم.
احملور األول :استشراف الفتوى ومستقبلها يف املصارف اإلسالمية
متهيد:
يهدف هذا احملور إىل بيان املراد ابلفتوى ،وشروط األهلية هلا ،ووسائلها،
وجماهلا ،مع بيان طريقة عرضها ،وآداهبا ومعاجلة اخلطأ فيها .كما يوضح
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أيضا جانب املعيار الصحيح للفتوى ،واملهام املنوطة هبيئات
هذا احملور ً
الرقابة الشرعية( ،للمؤسسات املالية اإلسالمية).
املطلب األول :التعريف ابلفتوى ،واالستفتاء
 .1الفتوى لغة :هي اسم من أفىت ِّ
العاملْ إذا ّبني احلُكم ،وهي اإلابنة
مطل ًقا فيقال أفتيته يف األمر أي بيّنته له ،ويقال أفتيت فالانً رؤاي
عربهتا له ،وأفتيته يف مسألته إذا أجبته عنها ،فهي يف
رآها ،إذا ّ
األصل ،موضوعة لإلابنة .والفتيا :تبيني املشكل من األحكام.
وأتكيدا ملا سبق يذكر :الدخيل " :أ ّن الفتوى ليست جمرد بيان،
ً
ت َاي أَيُّ َها
بل هي بيان وتوضيح للسائل ،قال هللا تعاىل﴿ :قَالَ ْ
ِّ
اطع ًة أَمراً ح َّىت تَ ْشه ُد ِّ
ون﴾( ،سورة
املَََلُ أَفْ تُ ِّوين ِّيف أ َْم ِّري َما ُك ُ
َ
نت قَ َ ْ َ
النمل :آية ،)32كما أن الفتوي تعين :اجلواب يف احلادثة Al-

 ،)Qaradawi: (1408 Hاشتُقت -كما قال الزخمشري يف
الكشاف من "الفىت" يف السن ،على سبيل االستعارة .واملراد
ابلفتوى يف اآلية السابقة :اإلشارة عليها مبا عندهم ،فيما حدث
هلا من الرأي والتدبري( )Zamakhshari 1430H
 .2الفتوى شرعا :تبيني احلكم الشرعي ،ملن سأل عنه يف واقعة نزلت
فعالً (انزلة الفتوى) أو يتوقع حصوهلا ،ال على سبيل االفرتاض،
عما يُشكل من األحكام Al-Mlah:
كما أ ّن الفتوى :اجلواب ّ

 .)(1432 Hكما أ ّن الفتوى شرعا :من استفىت يستفيت استفتاءً،
استَ ْفتِّ ِّه ْم﴾:أي ،استخربهم يقال استفىت
قال هللا تعاىل﴿:فَ ْ
استفتاء ِّ
العاملْ يف مسألة :سأله أن يفتيه فيها والفتوى والفتيا اسم
264
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ِّ
العاملْ إذا ّبني احلكم واجلمع الفتاوي
من أفىت
والفتاوى()Darwish: 1415 H
 .3االستفتاء :طلب حكم املسألة النازلة أو اليت يتوقع نزوهلا.
وللقرآن والسنة طريقتني يف بيان األحكام الشرعية وتعاليمها،
والتوجيهات اليت نزلت من أجلها.
ويف القرآن الكرمي جاء البيان بصيغة سؤال ،واستفتاء .ومما جاء يف صيغة
ِّ ِّ ِّ ِّ
يت لِّلن ِّ
احلَ ِّّج﴾،
َّاس َو ْ
سؤال :قوله تعاىل﴿ :يَ ْسأَلُونَ َ
ك َع ِّن األهلَّة قُ ْل ه َي َم َواق ُ
اخلَ ْم ِّر َوالْ َمْي ِّس ِّر
ك َع ِّن ْ
(سورة البقرة :آية  )189وقوله تعاىل﴿ :ويَ ْسأَلُونَ َ
قُ ْل فِّ ِّيه َما إِّ ْْثٌ َكبِّ ٌري َوَمنَافِّ ُع لِّلن ِّ
َّاس َوإِّْْثُُه َما أَ ْكبَ ُر ِّمن نَّ ْفعِّ ِّه َما﴾( ،سورة البقرة:
آية  ،)219وبصيغة يستفتونك :يف قوله تعاىل﴿ :يَ ْستَ ْفتُونَ َ
ك قُ ِّل ّ
اّللُ
يُ ْفتِّي ُك ْم ِّيف الْ َكالَلَِّة﴾( ،سورة النساء آية )179 :ومن بيان السنة النبوية،
مما يكون جو ًااب لسؤال :مثال ذلك .ما سأله أبو موسى األشعري قال:
ايرسول هللا ،أفتنا يف شرايني كنّا نصنعها ابليمن :البِّْت ُع ،وهو من العسل
ينبذ حىت يشتد ،واملِّ ُزر ،وهو من الذرة والشعري ،ينبذ حىت يشتد ،فقال
صلى هللا عليه وسلم( :كل مسكر حرام).

املطلب الثاين :احلكم الشرعي للفتوى واالستفتاء
احلكم األصلي للفتوى أهنا واجبة على الكفاية على من له القدرة على
تبليغها ،وقد تتعني إذا مل يوجد غري القادر على الفتوى .وتتعني الفتوى
على أعضاء اهليئة الشرعية للمؤسسة املالية ،لالرتباط بينها وبني املؤسسة
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املتطورة من الصيغ التمويلية للشريعة اإلسالمية،
املعنية ،اببتكار املنتجات ّ

وفق ضوابط الشريعة

اإلسالميّة(Shariah Standards:1415).

املؤسسة
أما حكم االستفتاء من عمالء املصرف وغريه ،فهو الوجوب على ّ
ملعرفة حكم الشرع يف حادثة وقعت ،أو يتوقع حدوثها كما جيب عليها
االستفتاء عن احلكم الشرعي ،ألي عملية استثمارية يراد الدخول فيها.
واألصل أن للمستفيت أن خيتار حبسب طاقته األعلم أو األتقى ،من أعضاء
اهليئة الشرعية للفتوى ،ولو اضطره األمر أن يسأل يف كل مسألة يريد
اإلستفتاء عنها على حدة ،ولكن املؤسسات املالية املصرفية ،حبسب
نظمها ولوائحها مقيدة ابستفتاء هيئتها الشرعية ،أل ّن هيئة الفتوى متثّل
أعلى اهلرم فيما يتعلق أبحكام الشريعة ،هلذا ما تصدره من قرارات املصرف
ومبني ابلقرآن والسنّة.
مؤصل ّ
يلتزم به .وحكم الفتوى واإلستفتاء ّ

استَ ْفتِّ ِّه ْم أ َُه ْم
الـتأصيل الشرعي للفتوى من القرآن :قال هللا تعاىل﴿ :فَ ْ
ني َال ِّز ٍ
ِّ
اهم ِّم ْن ِّط ٍ
ب﴾ (سورة الصافات:
أَ
َش ُّد َخ ْل ًقا أ َْم َم ْن َخلَ ْقنَا إ َّان َخلَ ْقنَ ُ ْ
استَ ْفتِّ ِّه ْم﴾أي ،حاجهم ،أو سلهم من
آية  ،)11ومعىن قوله تعاىل﴿ :فَ ْ
استفتاء املفيت )Darwish: (1415 H.وكما يقول :الشريف " :أن احلكم
الشرعي للفتوى هو احلكم املتعلق أبفعال العباد على وجه العموم من غري
التفات إىل واقع معني يرتبط به احلكم ،كالقول بوجوب الصالة وحرمة
الراب ،وغريها مما هنى هللا عنه من احملرمات (Sharif: Saaid.net( .قال هللا
ِّ
تعاىل :يف شأن احلكم مبا أنزل هللا ِّ
اّللُ َوالَ تَتَّبِّ ْع
َنزَل َّ
﴿وأَن ْ
اح ُكم بَْي نَ ُهم مبَا أ َ
َ
وك َع ْن بَ ْع ِّ
ك﴾(،سورة املائدة:
َنزَل َّ
اح َذ ْرُه ْم أَن يَ ْفتِّنُ َ
اّللُ إِّلَْي َ
أ َْه َواءَ ُه ْم َو ْ
ض َما أ َ
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اك َعلَى َش ِّر َيع ٍة ِّّم َن األ َْم ِّر فَاتَّبِّ ْع َها
أيض ُ
اْ﴿:ثَّ َج َع ْلنَ َ
آية  )49قال هللا تعاىل ً
َّ ِّ
ِّ
ين الَ يَ ْعلَ ُمو َن﴾( ،سورة اجلاثية :آية ،)18
َوالَ تَتَّب ْع أ َْه َواءَ الذ َ
التأصيل الشرعي للفتوى من السنة:

دل عليه القرآن من احلث ابلتمسك ابلسنة يف
وقد دلّت السنة على ما ّ

كل نواحي احلياة سواء العبادات أواملعامالت .فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد)Al- ،
 )Bukhaari:1423 H:قال صلى هللا عليه وسلم (تركت فيكم ما إن
متسكتم به لن تضلوا بعدمها  :كتاب هللا وسنيت))Malik: (1419 H ،
وعن وابصة بن معبد ،قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :اي
وابصة :استفت قلبك ،واستفت نفسك ،الرب ما اطمأن إليه القلب،
واطمأنت إليه النفس ،واإلْث ما حاك يف النفس ،وتردد يف الصدر ،وإن
اّللُ َعْنهُ،
وع ِّن البَ َر ِّاء َر ِّض َي َّ
أفتاك الناس وأفتوكَ )Abu Sheiba: (235 H .
ِّ
ِّ
آخر سورٍة نَزلَ ِّ
ِّ
ورةِّ النِّّ َس ِّاء
قَ َ
ورةٍ نََزلَ ْ
الْ َ َ ُ ُ " :
ت َخامتَةُ ُس َ
ت َكاملَ ًة بََراءَةٌَ ،وآخ ُر ُس َ
اّللُ يُ ْفتِّي ُك ْم ِّيف ال َكالَلَِّة﴾ ،سورة النساء .آية ،)176 :و
ك قُ ِّل َّ
﴿يَ ْستَ ْفتُونَ َ
ول ِّ
ِّ
هللا صلى هللا عليه وسلم ،يُ ْسأ َُل َع ِّن ا ْشِّ َرت ِّاء الت َّْم ِّر
ت َر ُس َ
قَ َ
ال َس ْع ٌدَ :مس ْع ُ
ال رس ُ ِّ
ِّاب ُّلرطَ ِّ
ب إِّذَا
ص ُّ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أَيَْن ُق ُ
ب .فَ َق َ َ ُ
الرطَ ُ
ِّ
ِّ
ك .وإضافة ملا سبق" :قال مالك :كل
س؟» .فَ َقالُوا :نَ َع ْم .فَنَ َهى َع ْن ذل َ
يَب َ
رطب بيابس من نوعه حرام")Malik: 1406 H( .
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املطلب الثالث :جمال الفتوى (ما يفىت فيه):

يقتصر اإلفتاء يف املؤسسات ،على األحكام العملية لعقود املعامالت
املالية ،وما يتصل بذلك ،مثل بعض أحكام العبادات واحلالل واحلرام،

كالزكاة ،وغريها.
املطلب الرابع :شروط املفتني ومناهجهم:

يشرتط يف عضو اهليئة أن يكون ذا ملكة فقهية ،متمكنًا من فهم كالم
قادرا على التخريج الفقهي أو االستنباط ،يف القضااي املستج ّدة
اجملتهدينً ،
طب ًقا للقواعد املقررة لذلك ،وأن يكون متص ًفا ابلفطانة والتيقظ والعلم

أبحوال الناس وأعرافهم ،والتنبه حليلهم يف التزوير ،وقلب الكالم ،وتصوير
الباطل ،بصور احلق )Al-Samani: (489H( .ومن صفات اجملتهد الفقيه
أن يبلغ مرتبة االجتهاد اليت جتعله يستطيع أن يستنبط األحكام الشرعية
من األدلّة املعتربة )Alsaleh: 1416 H(.لقوله تعاىل﴿ :قُ ْل إََِّّّنَا َحَّرَم َرَِّّّب
ُ
احل ِّق وأَن تُ ْش ِّرُكواْ ِّاب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ّلل
ري
غ
ب
ي
غ
ب
ل
ا
و
ْث
اإل
و
ن
ط
ب
ا
م
و
ا
ه
ن
م
ر
ه
ظ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
الْ َف َواح َ
ش َما َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ
ِّ
اّللِّ َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن﴾ ،سورة األعراف
َما َملْ يُنَ ِّّزْل بِّه ُس ْلطَاانً َوأَن تَ ُقولُواْ َعلَى ّ
آية )33:مبناسبة هذه اآلية أورد الصاحل ،قول اإلمام الشافعي -رضي هللا
رجالً عارفًا بكتاب هللا
عنه" -ال حيل الحد أن يفيت يف دين هللا ،إال ُ
وحمكمه ومتشاهبه ،ومكيّه ومدنيّه ،وأن يكون على علم
انسخه ومنسوخهُ ،
حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،املتواتر منها واآلحاد والعزيز
والغريب والصحيح واحلسن ،وأن يكون على اطالع مبا جرى فيه اخلالف"
أيضا جتنب منهج
( )Al-Shatby: (1430 Hابإلضافة ملا سبق على اجملتهد ً
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التساهل ،ومنهج التشدد ،حبيث يكون وسطًا ،وأالّ ينفرد ابلرأي يف الفتوى
دون رأي اجلماعة.

ويعرف أبو غ ّدة منهج التساهل :بقوله هو "من يكون منهجه التساهل
التوسع فيها حىت يصبح منهجه
والولع ابلرخص واحللول االستثنائيّة ،و ّ
الدائم" ( )Abu Ghada: (1425 Hهذا يتناىف مع من يتصف بصفة الفقيه
أيضا مواصالً حديثه أ ّن من يسلك مسلك
اجملتهد .ويقول أبو غدة ً
التساهل يف الفتوى يفقد أحد شروط املفيت األساسيّة اليت ح ّددها ابن
السمعاين بقوله ( :املفيت من استكمل فيه ثالث شرائط :االجتهاد،
والعدالة ،والكف عن الرتخيص والتساهل ()EbnulHmam:1424 H
وللمتساهل حالتان:
إحدامها :أن يتساهل يف طلب األدلّة وطرق األحكام ،وأيخذ مببادئ
قصر يف حق االجتهاد ،وال حيل له أن يفيت،
النظر وأوائل الفكر ،فهذا ُم ّ

ستفىت.
وال جيوز أن يُ َ

الشبه ،فهذا متجاوز حدود
اثنيهما :أن يتساهل يف طلب الرخص وأتول ُ

هللا يف دينه ،وهو آْث أكثر من األول .يقول صاحب اجملموع شرح امله ّذب:
" ومن التساهل أن حتمله األغراض الفاسدة ،على تتبع احليل احملرمة أو
املكروهة" )AL-Nawawi: 676 H( ،وهذا مما هو خمالف لسلوك املفيت
النزيه الواقف على حدود هللا.
ّأما منهج التش ّدد :هو األخذ ابلشدائد ،واالنفراد ابلرأي ،دون الرأي
اجملمع عليه من فقهاء اجملامع الفقهية ،ومن مييل للتّش ّدد يصبح منهجه
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الدائم ،بدالً من وضع األمور يف نصاهبا ،واملضي يف إجياد احللول السليمة،
ملا يقع فيه املتعاملون مع املصارف اإلسالميّة من ضيق .وهذا املنهج ليس
صنيع الفقهاء بل هو صنيع الوعَّاظ ،الذين يقعد هبم أتهيلهم العلمي ،عن

املقدرة على االستنباط ،فيلوذون ابلتحرمي بدعوة االحتياط ،ويف هذا يقول
أبو غدة نقالً عن سفيان الثوري" :إَّنا العلم عندان الرخصة من ثقة ،فأما
التشديد فيحسنه كل أحد"( )Al-Zarkashi: 1413 H

وتعرف األهلية الفقهية للمفيت ابالستفاضة أو ابلقرائن ،كالدراسات
املتخصصة يف الفقه ،وخباصة فقه املعامالت املالية املعاصرة .وتصح الفتوى
من الفقيه املقتصر ،علمه على نوع من الفقه ،كاملعامالت املالية ابلنسبة
حذرا من إصدار فتوى
للمؤسسات املالية املعاصرة ،وعلى املفيت أن يكون ً
غري منضبطة" ،أخربان كثري بن ِّ
عبد هللا بن عمرو عن أبيه عن جده رضي
ُ ُ
هللا عنه ،يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يقول :إين أخاف
هوى ُمتّب ٍع ،ومن ُحكم
على ّأميت من ثالث :من زلة عامل ،ومن ً
جائر()Al- Bazar: 1409 H
املؤسسة املستفتية
املطلب اخلامس :واجبات ّ

يلزم املؤسسة العمل ابلفتوى الصادرة عن اهليئة مبجرد إصدارها ،وال يتوقف

ذلك على قناعة اإلدارة ،وهذا إذا كان مقتضى الفتوى وجوب الفعل أو
للمؤسسة عدم العمل ،إذا رأت
الرتك ،أما إن كان مقتضاها اجلواز فيحق
ّ
املؤسسة املستفتية توجيه األمة
املصلحة العملية يف ذلك ،ومن واجبات ّ

من خالل الفتوى املنضبطة( )Yusry: 1428 H
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وينبغي إعادة االستفتاء ،يف موضوع سبقت الفتوى فيه ،إذا كان لدى
املؤسسة معطيات جديدة ،إلعادة العرض ،كتغيري أو تصحيح التصور ،أو
جتدد بعض الظروف ،أو انتفاء بعض األمور املؤثرة يف الفتوى السابقة،
وليس للمؤسسة العمل مبا صدر عن غري هيئتها إال مبوافقة هيئتها.
وكذلك ليس للمؤسسة ،مطالبة اهليئة ابإلفتاء طب ًقا ملذهب معني ،ولو
كان املذهب الرمسي يف بلد مقر املؤسسة ،أو املذهب الذي التزمت به
جهة الفتوى الرمسية ،ومع هذا ينبغي مراعاة ما إذا كان القضاء أو القانون،
مقيداً مبذهب معني ،وكان املوضوع مما حيتمل يف املستقبل الرجوع فيه إىل
القضاء.

املطلب السادس :طريقة الفتوى ووسائلها

أول ما تستند إليه الفتوى ما جاء يف كتاب هللا -تعاىل -صريح الداللة،
وما جاء يف السنة الثابتة الصرحية الداللة ،و ما وقع عليه اإلمجاع ،أو ما
يرجحه املفيت من األدلة املختلف فيها ،مثل
ثبت ابلقياسْ ،ث ما ّ
اجملرد
االستحسان واملصلحة املرسلة .وال جيوز ً
شرعا الفتوى مبقتضى الرأي ّ
عن االستدالل ،أو مبا خيالف النصوص العامة الصحيحة القطعية الداللة،
أو ما يعارض اإلمجاع الثابت ،أو القواعد الكلية املستندة إىل النصوص.
ال يسوغ التحرج من الفتوى يف األمور املستجدة ،بسبب عدم توافر
النصوص فيها ،أو عدم وجود كالم عنها للفقهاء السابقني ،ويتم النظر
فيها مبراعاة قواعد االستنباط املقررة يف أصول الفقه.
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وللهيئة الشرعية للفتوى ،التنسيق مع املؤسسة يف إحالة االستفتاء ،عند
احلاجة إىل هيئة تتوافر فيها صفات اإلفتاء ،ويُتوقع منها اإلجابة على
الفتوى املطروحة ،وهذا يتحقق بتوسيع عضوية املشاركة يف عضويتها ،أو
التنسيق مع اجملامع الفقهية ،ابنضمام خربات أخرى إليها ،مثل اجمللس
الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة ،للمؤسسات املالية واإلسالمية ،أو اهليئات
الشرعية العليا األخرى .ومن الوسائل اليت جيب أن تتبعها هيئة الفتوى،
للوصول إىل احلكم الشرعي الصحيح ،للمسائل اليت تستفىت فيها ،اآليت:
أوال :املعرفة الدقيقة ابلواقعة املستفىت فيها ،مع استخالص حقيقتها إذا مل
تتضح يف االستفتاء ،وذلك من خالل سؤال املستفيت أو التشاور مع
اهليئات األخرى ،أو الرجوع للخرباء وجهات االختصاص ،مع مراعاة
األعراف والعادات حسب املكان والزمان.
اثنيا :تتبع احلكم الشرعي يف املذاهب الفقهية ،وبذل اجلهد يف ما إذا كان
الدليل يف القضية اليت يبحث عنها ،مما تعارضت فيها األدلة ،أو مل يرد
فيها نص أو قول للفقهاء السابقني.
اثلثا :االستفادة من االجتهادات اجلماعية ،مثل :قرارات اجملامع الفقهية،
وفتاوى اهليئات األخرى ،والندوات واملؤمترات الفقهية.
رابعا :جيب على اهليئة الشرعيّة ،إذا ورد إليها استفتاء من املؤسسة أن
جتيب عليه ببيان احلكم الشرعي ،إال إذا خيف استغالل الفتوى ملا ليس
مشروعا ،فإن للهيئة االمتناع عن الفتوى وحفظ االستفتاء ،أو اإلفتاء مع
ً
وضع قيود على نشر الفتوى.

272

أثر مستقبل اختالف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف اإلسالميّة

املطلب السابع :ضوابط الفتوى

 .1جتنب حتميل النصوص ما ال حتتمله من الدالالت ،طب ًقا للمقرر
يف أصول الفقه وقواعد االستنباط ،والتحرز من االستدالل مبا مل
يثبت من األحاديث ،مع االهتمام بتخريج ما يستدل به من
احلديث.
 .2التوثق من نقل اإلمجاع أو أقوال اجملتهدين ،واستمداده من مصادره
املعتمدة ،ومراعاة املفىت به أو الراجح أو املشهور أو الصحيح ،يف
كل مذهب طب ًقا ألصول الفتوى فيه ،حسب العبارات املصطلح
عليها بني فقهائه ،مع االستعانة مبا تضمنته الكتب املتعلقة أبصول
اإلفتاء واملفيت.
 .3إذا تكافأت األدلة أو كان يف األمر ختيري بني مباحني فينبغي
اختيار األيسر ،وإذا كان يرتتب على أحدمها مصلحة وعلى اآلخر
مفسدة ،فينبغي سد الذريعة إىل املفسدة الراجحة مع بذل اجلهد
إلجياد احللول للقضااي النازلة.
منهجا ،طلبًا لَلهون يف كل
 .4ال جيوز اختاذ اإلفتاء ابلرخص الفقهية ً
أمر ،وال يفىت هبا إال إذا اقتضى النظر واالستدالل الصحيح،
ترجيح الرخصة الفقهية ،ويشرتط لذلك أال يرتتب على األخذ
ابلرخصة حقيقة مركبة ممتنعة ابالتفاق بني الفقهاء ،وأال يؤدي إىل
اختالف احلكم يف واقعتني مماثلتني ،وهو التلفيق املمنوع ،ويقصد
الفقهاء قبول القول من غري دليل ) )Al- Mawardi: 1414 H
شرعا اليت يتجاوز
 .5عدم توجيه املؤسسة املاليّة ،إىل احليل املمنوعة ً
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هبا مقتضى األحكام الشرعية ،أو ختل مبقاصد التشريع.
 .6جيب التأين يف إصدار الفتوى ،وعدم التسرع يف اإلفتاء ابلتحرمي،
جملرد االستنكار للعادات أو األعراف اجلديدة واملستحداثت ،ما
مل يكن شيء من ذلك منافيًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،
وعدم التسرع يف اإلفتاء ابلتحليل ،جملرد االنسياق مع القوانني
واألعراف.
املطلب الثامن :مجاعية الفتوى

يقصد جبماعية الفتوى أن تصدر الفتوى بعد التشاور مع أهل العلم
عما
وتدارسهم للواقعة املعروضة وحكمها؛ لتكون الفتوى بذلك ّ
معربة ّ

ينتهون إليه من رأي قائم على تدبّر وفهم للكتاب والسنة وقواعد الشريعة
اإلسالمية ،وفهم كامل لطبيعة املسألة اليت يفتون فيها ،وتتأكد ضرورة
صا تلك اليت تتعلق
الفتوى اجلماعية يف املسائل املستج ّدة ،وخصو ً
ابملعامالت املالية ،وهلا طابع العموم ،وهتم مجهور العلماء من الناس،
واجملامع الفقهية اليت نراها تستند إىل ما أرشد إليه ،النيب صلى هللا عليه
وسلم " :عن سعيد بن املسيب عن على بن أىب طالب رضي هللا عنه قال:
قلت اي رسول هللا األمر ينزل بنا بعدك مل ينزل به القرآن ،ومل نسمع منك
فيه شيئًا ،قال امجعوا له العاملني أو قال العابدين من املؤمنني ،واجعلوه
شورى بينكم وال تقضوا برأي واحد"( )Suyuti: 1414 H
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املطلب التاسع :مقتضيات نص الفتوى

جيب أن يكون التعبري عن احلكم يف الفتوى أبلفاظ واضحة ،حبيث ال
خمتصا ،وال تصرف إىل معىن ابطل،
تفهم على غري وجهها ،ممن مل يكن ً
ممن كان سيئ النية ،كما على اهليئة الشرعية للفتوى أن تنتهي يف فتاواها،
إىل رأي ختتاره إذا كان يف املسألة أكثر من رأي ،مما شأنه األحباث
والدروس ،وإذا كانت املسألة خمتل ًفا فيها فعلى اهليئة الرتجيح ،وبيان ما
أيضا ينبغي تفصيل األقسام املختلفة للحكم ،إن
يقتضيه النظر العلميً ،
كانت له وجوه متعددة ،وعدم اإلطناب ابلعبارات اإلنشائية ،اليت تشتت
ذهن املستفيت وال يكون هلا أثر يف احلكم.

املطلب العاشر :اخلطأ يف الفتوى ،والرجوع عنها
تبني خطؤها من
 .1جيب على اهليئة الشرعيّة الرجوع عن الفتوى ،إذا ّ
خالل إعادة النظر أو عرضها على جهة أعلى ،وعلى اهليئة إعالم
(املؤسسة املالية) ،وتصحيح احلكم ،واآلاثر املرتتبة عليه ،وعلى
ّ
أيضا تصحيح العمل الذي مت على أساس الفتوى اخلاطئة،
املؤسسة ً
ّ
وعدم العمل هبا مرة أخرى ،فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و
سلم " :كل بن آدم خطاء ،فخري اخلطائني التوابون ،ولو أ ّن البن
بن آدم إال
آدم واديني من مال ،البتغى هلما اثلثًا ،وال ميَلُ ُ
جوف ُ
الرتاب")EbnuHambal: 164 H( .
املؤسسة ،أن تعيد النظر يف فتوى سابقة،
 .2للهيئة ابتداءاً ،أو بطلب من ّ
ولو أدى ذلك إىل إصدار فتوى خمالفة ،وعلى املؤسسة االلتزام
ابلفتوى اجلديدة يف املستقبل ،مع املعاجلة املناسبة لآلاثر املتعلقة
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ابلفتوى السابقة.
احملور الثاين :الفتاوى املختلف فيها وأثرها على تطوير وتطبيق
املنتجات املاليّة اإلسالمية
متهيد:
يهدف هذا احملور ،إىل إبراز أمهية تعدد اآلراء الفقهية ،اليت هي دليل على
سعة هذا ال ّدين ومشوله ،وعلى أهل الفتوى أن حيسنوا استغالل اآلراء

الفهقية ،املختلف فيها لصاحل وحدة املصارف اإلسالمية ،كما أ ّن أمر
جديدا ،ففي عهد الصحابة كان تعدد
أمر
ً
االختالف يف الفتوى ليس ً
شائعا ،يف النوازل والقضااي املستج ّدة ،حيث اختلفوا يف املرياث،
اآلراء ً
ويف أحكام األسرة )EbnuHambal:1414H( ،ويف بعض املعامالت.
وتواصل االختالف إىل عهد التابعني ،ومن بعدهم ُوجدت املذاهب
الفقهية املختلفة ،وتفاصيل االختالف ليس مراد حبثنا ،وإَّنا املراد الفتوى
املختلف فيها ،اليت برزت بسبب تباعد األمكنة قدمياً ،والفهم ،والتطور
وسيوضح الباحث أسباب االختالف ،يف
التكنولوجي امللحوظ حديثاً،
ّ
الفتوى يف املطلب التايل.
املطلب األول :أسباب االختالف يف الفتوى

تنوع ال اختالف
بدايةً االختالف احلاصل عند الفقهاء ،هو اختالف ّ
تضاد ،وكما هو معلوم فإن تطبيق جتربة منتجات املصارف اإلسالمية،
تعد من القضااي املستج ّدة يف تعامالت املؤسسات املالية ،ولالستفادة من
التنوع ،ومسايرة املستج ّدات ،ال بد من حتريك مياه الفقه اإلسالمي،
هذا ّ
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األمة اإلسالميّة ،استخراج
اليت كانت ر ً
اكدة ،ألسباب كثرية ،فعلى فقهاء ّ
أحكام هذه املنتجات ،مما تزخر به كتب الشريعة اإلسالمية ،واضعني
نصب أعينهم ما يلي:
أوال :اختالف هيئات الفتوى يف املصارف اإلسالمية ،وما قد يصاحبه
من تفسريات وأتويالت خمتلفة ،لبعض األحكام الشرعية الفرعية ،سببه
االختالف القائم خبصوص هذه التفسريات ،بني املدارس الفقهية.
أساسا على شكل املعلومات
اثنيا :فتاوى هيئات الرقابة الشرعية ،تقوم ً
املق ّدمة ،هليئة الفتوى ،خبصوص املنتج املختلف فيه.
اثلثا :عدم االتفاق على مرجعيّة واحدة اثبتة ،يرجع هلا يف البت على
احلُكم الشرعي ،للمسألة املختلف فيها ،فقد تتفاوت وجهات النظر ،يف
التصور لفهم املسألة الفقهية.
ّ

علماً أبن االختالف يُثري الفكر ،ويسهل على الناس ،ليأخذوا مبا هو
أقرب لكتاب هللا وسنة نبيه ،حممد صلى هللا عليه وسلم .ويف ذلك يقول
الشبيلي" أن االختالف يف مسائل املعامالت املعاصرة ،من االختالف
السائغ ،ألن ما يناقش فيها من املسائل غري القطعية ،اليت ال بد فيها من
اجتهاد ،قال عليه الصالة والسالم" :إذا حكم احلاكم فأصاب فله أجران،
وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" ومثل هذا االختالف حممود ،بل قد
وجد مثله بني الصحابة ،رضوان هللا عليهم ،وهم بني يدي النيب صلى هللا
عليه وسلم ،كاختالفهم يف صالة العصر ،يف غزوة بين قريظة ،وذلك عندما
صلني أحد العصر ،إال يف بين
قال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال يُ ّ
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قُريظة" ( )Al-Bukari:1423Hفمنهم من صالها يف وقتها يف الطريق،
ومنهم من صالها بعد خروج وقتها يف بين قريظة فأقر النيب صلى هللا عليه
وسلم كال الفريقني على اجتهاده ،ومل يعنف أايً منهم .فاخلالف املبين على
(Al-

االجتهاد املشروع املنضبط على قول" :أجتهد رائي وال آلوا"،
 )darmi:1436Hوهذا إ ّن مل جيد يف كتاب هللا ،وسنة نبيه حممد صلى
ول َِّّ
اّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم
(ر ُس َ
صلَّى َّ
اّلل َ
هللا عليه وسلم ،كما حدث مع معاذ .قال َ
ِّ
ث ُم َعاذًا إِّ َىل الْيَ َم ِّن قَ َ
لَ َّما أ ََر َاد أَ ْن يَْب َع َ
ض لَ َ
ك قَ َ
ال َكْي َ
ف تَ ْقضي إِّذَا َعَر َ
ضاءٌ
اّللِّ
اب َِّّ
ال أَقْ ِّ
ال فَبِّسن َِّّة رس ِّ
ال فَِّإ ْن َمل َِّجت ْد ِّيف كِّتَ ِّ
ضي بِّ ِّكتَ ِّ
اّللِّ قَ َ
قَ َ
ول َّ
اب َّ
ْ
اّلل قَ َ ُ َ ُ
ول َِّّ
ال فَِّإ ْن َمل َِّجت ْد ِّيف سن َِّّة رس ِّ
اّللُ َعلَْي ِّه
اّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم قَ َ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
ْ
اّلل َ
َ
ُ َُ
ِّ
ِّ
وسلَّم وَال ِّيف كِّتَ ِّ
صلَّى
ب َر ُس ُ
اّلل قَ َ
ول َّ
اب َّ
َجتَ ِّه ُد َرأْيِّي َوَال آلُو فَ َ
ال أ ْ
اّلل َ
ضَر َ
ََ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ول رس ِّ
اّلل ل َما
ال ْ
ص ْد َرهُ َوقَ َ
ول َّ
اّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
احلَ ْم ُد َّّلل الَّذي َوفَّ َق َر ُس َ َ ُ
اّللِّ) )Abidawed:202H( ،وكما اختلف أبوبكر وعمر يف
يُْر ِّضي َر ُس َ
ول َّ
قضية حرب املرتدين)EbnuHambal:1414H( .
املطلب الثاين :أثر اختالف الفتاوى على تطبيق املنتجات املالية
اإلسالمية

املؤسسات املالية اإلسالمية ،ونشاطها املتنامي إىل احلاجة
أدى ظهور ّ
تصورها يف معامالهتا ،وعقودها
هليئات الفتوى واجملامع الفقهية ،لتبدي ّ

التنوع الكمي ،هليئات الفتوى ،االختالف
اليت تُطبقها .وقد نتج عن هذا ّ
يف الفتوى ،مما أدى إىل االختالف يف التطبيقات العملية ،للمنتجات املالية
اإلسالميّة احلديثة .وبسب هذه االختالف غري املنضبط ،تدنت مصداقية
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العمالء املودعني ألمواهلم ،يف املصارف اإلسالمية ،مما كان له األثر الكبري
التطور للمنتجات .وابلرغم من تضارابت الفتوى إال
ً
أيضا ،يف تدين نسبة ّ
أ ّن الفقهاء اجملتهدين ،وهيئات الفتوى املستقلة ،واجملامع اإلقليمية،

وخمرجا ملا هو غري مفهوم ،من الثروة الفقهية
تطورا يف املنتجاتً ،
أوجدت ً
القدمية ،للمعامالت املعاصرة ،وعلى القائمني على املصارف اإلسالمية،
أيضا إىل تقارب الفتاوى ،املختلف فيها ،ملواجهة املستج ّدات،
أن يسعوا ً
إذا ما أرادوا تطوير منتجات جديدة ،وفق الضوابط الشرعية.

املطلب الثالث :آاثر الفتاوى الشاذة على تطوير املنتجات املالية
اإلسالمية
 .1من آاثر الفتاوى الشاذة يف املصارف اإلسالمية ،حصول البلبلة،
واحلرية بني املسلمني.
املتخصصني ابلفتوى ،والتشكيك يف
هز الثقة يف رجال الفقه
ّ .2
ّ
قدراهتم ونزاهتهم ،من خالل االهتامات.
 .3حترمي احلالل وحتليل احلرام ،وهذا اخلطر الذي هنى هللا عنه .بقوله
تعاىل﴿ :وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا
حرام لتفرتوا على هللا الكذب إن الذين يفرتوت على هللا الكذب
ال يفلحون﴾ ،سورة النحل :آية )116
املطلب الرابع :مثال على أثر اختالف فتاوى الفقهاء املتق ّدمني

كان لتعارض العام واخلاص ،أثر على اختالف الفقهاء املتقدمني ،ومثاله
نصاب زكاة الزروع والثمار ،فأبو حنيفة ،مل يشرتط النصاب فيما أخرجته
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األرض ،واشرتط الصاحبان واجلمهور ملك النصاب ،وهو مخسة أوسق.
( )EbnuNjim:1618Hوسبب اخلالف تعارض حديثني ومها حديث:
"ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة" ()Al-Bukari:1423H
وحديث" :فيما سقت السماء والعيون أو كان َعثَ ِّّرايً عثرًاي العشر ،وفيما
سقي ابلنضح نصف العشر" ( )Al-Bukari:1423Hتعارض العام
واخلاص عند أّب حنيفة فيما دون مخسة أوسق ،ومل يعلم اترخيهما ،فيعمل
ابلراجح منهما ،والعام هو الراجح؛ ألنه يُوجب الزكاة يف القليل فيعمل به

احتياطًاّ ،أما اجلمهور فخصص احلديث الثاين ابألول ،فلم يُوجبوا الزكاة
يف اخلارج من األرض يف أقل من مخسة أوسق ،أي أنّه يُق ّدم اخلاص،
ويشرتط ملك النصاب)Al-Zuhialy:1419H( .

املطلب اخلامس :تطبيق الفتوى املختلف فيها بني البنك اإلسالمي
والشريك يف التأمينات العينية أو الشخصية.

أوردت هيئة الفتوى ابلرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين،
الفتوى رقم ( )22واملتعلقة ابلشراكة اليت حتدث بني املصرف اإلسالمي
والشريك ،مبنية على الوكالة واألمانة ،يف التجارة على املال ،فكل شريك
وكيل يف التصرف مبال شريكه وأمني عليه .واألمني ال يضمن األمانة إال
إذا تعدى عليها أو قصر ابإلخفاق يف حفظها .واملقصود ابلضمان أو
ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف االلتزام ابحلق،
الوكالة ،هو ضم ّ
مجيعا ولصاحب احلق مطالبة من شاء منهما ،وجيوز
فيثبت يف ذمتهما ً
الضمان بعد وجوب احلق ابتفاق الفقهاء ،وجيوز قبل وجوبه عند احلنفية
واملالكية واحلنابلة)Al-Bukari:1427H( .وبناءً على هذا جيوز للبنك يف
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هذه املذاهب عندما يشارك غريه أن يطلب ضامنًا يضمن له ما يضيع من
ماله ٍ
بتعد أو تقصري منه ،وال جيوز للبنك أن يطلب ضامنًا يضمن ما يضيع
من غري تعد وال تقصري من الشريك ،أل ّن ما يضيع يف هذه احلالة ال يكون

مضموان على ضامنه .هذا ابلنسبة
مضموان على الشريك فال يكون
ً
ً
للضمان ،أما الرهن ويراد به يف الفقه اإلسالمي" ،الرهن احليازي" فهو
حبس شيء مايل حبق ُميكن استيفاؤه منه ،والفرق بينه وبني الرهن العقاري
"االئتماين أو الرمسي" هو أ ّن الرهن احليازي يبقى فيه املرهون يف يد املرهتن
إىل أن يستويف حقه ّأما الرهن العقاري َّ
فإن املرهون يبقى يف يد الراهن
يتصرف به ،ولكنه جيعل للمرهتن احلق يف أن يتقدم على الدائنني يف استيفاء
حقه من ْثن العقار املرهون ولو انتقل إىل شخص آخر .والغرض من

الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق احلق واالطمئنان إىل استيفائه .وقد
أفىت املالكية جبواز أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستويف
منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصري من الشريك ،ويف ذلك يقول
اخلرشي" :ويشرتط يف املرهون فيه أن يكون دينًا احرت ًازا من األمانة فال

قرضا "مضاربة" وأيخذ رهنًا )Al-Karshi:1306H( .وقد
جيوز أن يدفع ً
أفىت العدوي معل ًقا على قول اخلرشي :بقوله" وأيخذ رهنًا أل ّن األمانة إذا
ضاعت أو تلفت ال يلزم املؤمتن عليها شيء ،ومراد ضياعها من غري
تفريط ،وأما لو أخذ منه رهنًا على أهنا إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنًا
هلا ،وال رهن ألجل ذلك فيصح وال فرق عند املالكية بني الرهن والضمان
أي الكفالة )Al-Adawi:1414H( .وفرق احلنابلة يف فتواهم بني الرهن
والضمان فمنعوا أخذ الرهن مبامل جيب ضمانه وعللّوا ذلك أب ّن يف أخذ
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ضررا ابلرهن ألن املرهون يبقى يف يد املرهتن فيمنع الراهن من
الرهن ً
التصرف فيه خالف الضمان .هذا ابلنسبة للرهن احليازي ،أما الرهن
العقاري االئتماين فإ ّن أخذه من الشريك جائز خترجيًا على مذهب املالكية،

ألهنم إذا جاز عندهم أخذ الرهن احليازي مع ما فيه من حبس املرهون،
أيضا جيوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس يف حبس املرهون
فإنه ً
قياسا
من ابب أوىل )Al-Bahja:1418H( .وهذا جائز ً
أيضا عند احلنابلة ً
على الضمان أل ّهنم عللّوا التفرقة بني الضمان والرهن ببقاء املرهون يف يد

املرهتن وهذا متحقق يف الرهن احليازي أما الرهن االئتماين فال يكون فيه
املرهون يف يد املرهتن فال فرق بينه وبني الضامنBen Mufleh:763 ( .
 )Hوخالصة االختالف يف الفتوى  " :جيوز للبنك أن يطلب من شريكه
ضامنًا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصري من الشريك عمالً
مبذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة ،كما جيوز له أن أيخذ من شريكه رهنًا
عقارًاي – ائتمانيًا -عمالً مبذهب املالكية واحلنابلة ،ورهناً حيازًاي عمالً
مبذهب املالكية.

املطلب السادس :تطبيق فتاوى الفقهاء املعاصرين املُختلف فيها يف
بيع َّ
الدين

يتناول الباحث يف هذا املطلب فتاوى الفقهاء املعاصرين يف صحة تطبيق
معاملة أدوات إدارة السيولة ،املتمثلة يف بيع الدَّين ،الذي يُعد من األدوات

اليت ختدم غرض إدارة السيولة يف البنوك اإلسالمية ،وتتمثل صورته يف بيع
مؤجل .أما زكراي حممد صربي فيقول " لو
الدَّين بثمن حال ،وليس بثمن ّ
كانت الصورة املطبقة هي بيع ال ّدين للمدين نفسه ،فإنه ال أبس فيه .أما
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لو كانت الصورة املطبقة لبيع ال ّدين لغري املدين فإهنا حتتاج إىل نظر .واألمر
يؤدي إىل غياب شرط التساوي بني البدلني إذا كان من جنس
الذي ّ
واحد ،هو بيع ال ّدين لغري املدين بثمن حال أقل من قيمة ال ّدين ،وهذا ال

جيوز)Zakarya:2007e( .

الفرع األول :آراء الفتوى املختلف فيها جبواز بيع َّ
الدين والر ّد عليها
لقد أفىت ساب ًقا بعض الفقهاء األفاضل يف جنوب شرق آسيا جبواز بيع
الدَّين ،وحينما أفتوا بذلك توصلوا بفتواهم إىل القول جبواز حسم الكمبيالة،

واستنادهم يف الفتوى لبيع ال ّدين كان على األدلة اآلتية:
 .1فرقوا بني القرض وبني ال ّدين الذي ينتُج عن بيع بضاعة ،قائلني:
"إن القرض ال جيوز بيعه أو شراؤه ،لعدم استناده إىل بضاعة .أما
املؤجل جيوز ،ألنه يستند إىل بضاعة متّ
الدَّين عن طريق البيع ّ
بيعها ،فوثيقة هذا الدَّين ال متثل النقود البحتة ،وإَّّنا متثل النقود
اليت حلّت حمل البضاعة املبيعة ،فكأنه بيع للبضاعةAl-( ،".
))Uthmani:1419H
 .2وقد قالوا فيما يتعلق ابل ّديون اليت يتم توريقها يف صورة شهادة
ال ِّّديون ،إ ّهنا ختتلف عن النقود ،لعدم أخذها أحكام الصرف
املعروفة بوجوب التماثل والقبض يف احلال ،هلذا السبب يقول:
زكراي "إن بيع شهادة الديون ابلنقد خيتلف عن بيع النقد ابلنقد،
ألن تلك الشهادة متثل حق ال ّدين الختالف وصفها عن النقود".
283

 | Vol 7, June 2018مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Malaysian Journal of Syariah and law

أيضا يستند إىل ما روي عن املالكية وعن
 .3دليلهم جبواز بيع ال ّدين ً
بعض الشافعية ،وقالوا" :مىت جاز بيع ال ّدين ،فإن البيع يقتضي
بيع ال ّدين
أن جيوز بكل ما اتفق عليه العاقدان من ْثن ،فيجوز ُ
أبقل من مبلغ ال ّدين إذا تراضى عليه الطرفان".
ّ
)Uthmani:1419H

(Al-

الفرع الثاين :رد حممد تقي العثماين على الفتوى املتعلقة بتطبيق بيع
َّ
الدين
رد حممد تقي العثماين على فتوى الفقهاء اجمليزين لبيع ال ّدين مبا أييت:
لقد ّ
أوال :للرد على ما استدل به بعض الفقهاء من بنائهم الدليل عن قول
املالكية و بعض الشافعية إبجازهتم لبيع ال ّدين من غري من هو عليه .يف

هذه الفتوى :قال :حممد تقي ،العثماين ،إ ّن ما استند عليه الفقهاء ابلفتوى
جبواز بيع ال ّدين ،يتمثّل يف قوهلم" :إ ّن اجلواز املقصود هو الذي خيضع
جلميع الشروط الالّزمة يف مثل هذا البيع ،ومثلوا هلذا البيع ،إبنسان إذا
قال جبواز بيع الذهب ،فليس املقصود أنه جيوز بذهب أقل منه أو أكثر،
وإَّنا املراد هو إجازة هذا البيع جبميع شروطه املعتربة ،ومنها أنه إذا كان
الدَّين من األموال الربوية وبيع جبنسه فإنه ال جيوز التفاضل ،وهذا القول
فتصوروا بيع الدَّين من غري جنسه ،ومثّلوا لذلك
للمالكية" ،أما الشافعيةّ :
بشراء الدابة ابلدراهم يف ذمة املديون ،ومل يذكروا شرط التساوي ،ألنه من

البديهيات اليت ال حتاج إىل تنبيه.
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اثنيا :إ ّن الدليل الذي استند عليه فقهاء جنوب شرق آسيا ضعيف،
فلما
لسبب أ ّن من لوازم عقد البيع ،هو انتقال ملك املبيع إىل املشرتيّ ،
مت البيع بني الفريقني ،انتقلت البضاعة تلقائيًا إىل ملكية املشرتي ،ومل يبق
للبائع إال مطالبة الثمن الذي ثبت يف ذمة املشرتي .وهو الدَّين الذي متثله
ذمة املشرتي ،من اعرتض على هذه
الكمبيالة ،وبعد ثبوت هذه النقود يف ّ
الفتوى من الفقهاء قال:مل يبق هناك أي فرق بني النقود املقرتضة ،وبني
النقود اليت ثبتت يف ذمة املشرتي بسبب الشراء .وإن هذه النقود ليست
قائمة مقام البضاعة حيث ميكن إرجاع البضاعة إىل حملّها ،وإَّّنا هي
ابات ال َعودة فيه ،لذلك ال
بيعا ً
عوض عن البضاعة املبيعة اليت متّ بيعها ً
ُميكن أن جتري عليها أحكام البضاعة .وإال لصارت مجيع النقود اليت حصل

عليها اإلنسان ْثنًا للبضاعة قائمة مقام البضاعة يف جواز تداوهلا ابلتفاضل،
شرعا.
وهو حمظور ً

اثلثا :القول أبن الكمبيالة بيع للبضاعة اليت يقوم ال ّدين مقامها يستلزم أن

يقع على البضاعة الواحدة بيعان جلهتني خمتلفتني ،فإن البضاعة متّ بيعها
إىل مصدر الكمبيالة وانتقل ملكها إليه ،فكيف جيوز بيع حامل الكمبيالة
هذه البضاعة نفسها إىل جهة أخرى؟ مع العلم أن حامل الكمبيالة ال
ميلكها ،وال اجلهة األخرى حتصل على هذه البضاعة يف مرحلة من املراحل

العمليّة.
للنص ،من حديث عبد هللا بن
رابعا -:قالوا " إ ّن هذا الدليل معارض ّ
عمر ،رضي هللا عنهما ،الذي يقول فيه (كنت أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع
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ابلداننري وآخذ الدراهم ،وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري ،آخذ هذه من
فقلت
هذه ،وأعطي هذه من هذه ،فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! ُ
رويدك أسألك ،إين أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع ابلداننري وآخذ الدراهم،
وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري ،آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه،
فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (.-ال أبس أن أتخذها بسعر
يومها مامل تفرتقا وبينكما شيء)  )Al-Nasei:303H( ،ويقول العثماين
مقصود هذا احلديث :إذا وقع البيع على نقد من النقودْ ،ث أراد املتبايعان
حيولوه إىل نقد آخر ،فإن ذلك جيوز بشرطني:
أن ّ
األول :أن يكون على سعر يوم األداء.
الثاين :أن يتم األداء يف اجمللس وال يبقى يف ذمة املشرتي شيء.
وتعجل" استناداً
ورمبا استدل بعضهم مبا ذهب إليه الفقهاء من جواز "ضع ّ
على قصة بين النضري حينما أُجلوا من املدينة املنورة وكانت هلم ديون على
ورد الفقهاء على هذه القصة قائلني " :إ ّن مجهور فقهاء األمة
أهل املدينةّ .
ذهبوا إىل منع مسألة (ضع وتعجل) وهو مذهب عبد هللا بن عمر وزيد
ضعفوا
بن اثبت ،وغريهم من أعالم فقهاء األمة .وبعض علماء األمة ّ
جوزوا مسألة "ضع وتعجل" استندوا
حديث بين النضري .أما العلماء الذين ّ
جيوزه أحد منهم
إىل جوازه " يف ما إذا كان ذلك بني الدائن واملدين ،ومل ّ

إذا ختلّل اثلث يف العمليّة ،لذلك قالوا ال يقاس حسم الكمبيالة على
مسألة "ضع وتعجل" والسبب " أن الدائن مالك لل ّدين ،وله أن يضع من
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ال ّدين ما شاء .أماّ من يشرتي ال ّدين بنقد ،فإنه يشرتي النقود الواجبة يف
ذمة املديون ،وهو يف حكم بيع النقود ابلنقود ،وال جيوز فيه التفاضل.

خامسا :فتوى جممع الفقه اإلسالمي يف مسألة ضع وتعجل :وابلنظر إىل
القرار رقم ،66 :أصدر جممع الفقه اإلسالمي الفتوى اآلتية -:يف مسألة
ضع وتعجل "احلطيطة من ال ّدين املؤجل ،ألجل تعجيله ،سواء أكانت
بطلب ال ّدائن أو املدين " ضع وتعجل " جائزة شرعاً ،ال تدخل يف الراب
احملرم إذا مل تكن بناءً على اتفاق ُمسبق ،وما دامت العالقة بني الدائن
ّ
ٍ
عندئذ
واملدين ثنائية ،فإذا دخل بينهما طرف اثلث مل جتز ،ألهنا أتخذ
حكم حسم األوراق التجارية.
وأهم النتائج
اخلامتة ّ
تطرق الباحث ملكانة الفتوى يف اإلسالم ،ودورها يف تطبيق وتطوير،
ّ
املنتجات املالية اإلسالمية .واستعرض اختالف الفتاوى يف املصارف
منوهاً على أنّه ال يوجد اختالف بني املفتني يف قواعد الشريعة
اإلسالميةّ ،
اإلسالمية وأصوهلا ،ولكن اخلالف ينشأ من اختالف وجهات نظر املفتني

يف فهم بعض املسائل الفرعية ،وهو أمر معروف يف اتريخ الفقه اإلسالمي.
 .1دعت الدراسة إىل توحيد الفتاوى من خالل اجملامع الفقهية
املعتربة ألهل السنة واجلماعة مما ُمي ّكن الفقهاء من تطوير وابتكار
ب الشريعة اإلسالميّة،
أدوات ومنتجات ماليّة ممّا تزخر به كتُ ُ
وتكون قادرة على التنافس والثبات.
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 وغياب وحدة، ح ّذرت الدراسة من التضارب يف الفتوى.2
عمق الفجوة بني
ّ  الذي،املرجعيات الدينية يف البالد اإلسالمية
.تشويشا وبلبلةً على أذهان العامة من الناس
الفتاوى اليت سبّبت
ً
 ث ّمنت الدراسة االختالفات اليت حتدث يف وجهات رأي اجملتهدين.3
التنوع
ّ  واعتربهتا ظاهرة إجيابيّة وصحيّة؛،يف الفتوى
ّ ألهنا تُظهر
 وهو،الذي هو عكس التضاد من أجل الوصول للهدف األمسى
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