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 :معامالت مالية معاصرة تشتمل على الظلم
 :تطبيقات على الظلم يف املعامالت املالية املعاصرة: ب الثالثاملطل"
َّا كـــان حتـــرمي الظلـــم، هـــو األصـــل اجلـــامع جلميـــع أســـباب التحـــرمي يف املعـــامالت، فـــإن النـــاظر يف َّملـــ ُ

َّاملعــامالت املاليــة املعاصــرة، جيــد أن ســبب التحــرمي يف كثــري منهــا ُّ اشــتماهلا علــى الظلــمَّ وهلــذا أمثلــة . ُ
 :كثرية؛ منها ما يلي

لتمليـك: ًأوال َّمنـع بـعـض صـور عـقـد اإلجـارة املنتهـيـة  َ حـيـث ذكـروا يف أدـلـة التحـرمي اشــتمال العـقـد ؛ُ
َّعـلـى ظـلـم، فـفـي ـقـرار هيـئـة كـبـار العلمــاء يف اململكــة العربـيـة الســعودية، حــول عـقـد اإلجــارة املنتهـيـة  ُّ َّ

ُأن هذا العقـد غـري جـائز " :ار مجاعي حول هذه املعاملة جاء يف القرار ما يليرهو أول قلتمليك، و َّ
ُّ، وقد ذكروا لذلك عدة أسباب، منها اشتماله على الظلم، حيث جاء يف القرار يف بيان أوجـه "اًشرع

ُّوال خيفى ما يف هذا من الظلم واإلجلاء إىل االستدانة، إليفاء القسط األ: "َّالتحرمي  ".خريَ
لتمليك  هل يشتمل على ظلم؟.. اإلجيار املنتهي 

ُهذه الصـورة األوىل والتطبيـق األول الـذي ذكـره املؤلـف رمحـه هللا مـن صـور املعـامالت املعاصـرة الـيت منعـت 
لتمليك جياراإلد من أجل ما فيها من الظلم، وهي عق  .املنتهي 

لتمليك هو من العقود املعاصجيارعقد اإل ًرة احلديثة، وصورته أن يستأجر اإلنسان عينـا، ويكـون  املنتهي 
ايــة عقــد اإلجــارة، وهــذا العقــد عنــدما ورد يف أول وروده إىل الســوق  املــؤجر مواعــدة نيبيـنـه وبــ لبـيـع يف 

ًاملالـيــة، ورد عـلــى صـــورة عرضـــت عـلــى هيـئــة كـبــار العلمـــاء فأصـــدرت اهليـئــة ـقــرارا بتحـــرمي هـــذه الصـــورة  ـملــا ؛ُ
 .تضمنته من الظلم

لقرار  جاء يف القرار مـا يلـي؛ أن هـذا العقـد :وهذا ما أشار إليه املؤلف فيما نقله؛ حيث قال فيما يتعلق 
لتمليــك يف صــورته األوىل الــيت وردت علــى الســوق امل اليــة، وقــد ذكــروا غــري جــائز، عقــد اإلجيــار املنتهــي 

وال " :ار يف بيـان أوجـه التحـرمي اشـتمال العقـد علـى الظلـم؛ حيـث جـاء يف القـر:منهـالذلك عدة أسـباب؛ 
ار رل القـَّفعلـ؛ "ُّمـن الظلـم واإلجلـاء إىل االسـتدانة، إليفـاء القسـط األخـري" العقـد: أي" َخيفى ما يف هذا

ل متلـك العـني ِّن املستأجر الذي يؤمـإ إذ ؛حترمي هذه املعاملة بعدة علل؛ منها ما تضمنه من ظلم املستأجر
اية العقد، فال يتمكن من دفع القسط اإلجياري األخري فيكـون ذلـك مفـو لـه مـا  ًقد تضيق به احلال يف 

ُ فيحمله على االقرتاض ألجل إيفاء القسط األخري الذي به يسـتحق الوعـد الـذي وعـد ،ُوعد به من متلك
 .به من التملك

لتمليكًوهذا كما ذكرت كان موجودا يف الصورة األوىل، ا التعامل يف عقد اإلجارة املنتهية   . اليت جرى 
لتمليـك مراجعـات عـدة، وتعـديالت نإلجـارة املالكن بعد القرار الصـادر مـن اهليئـة، جـرى يف عقـود  تهيـة 

 املسـتعمل يف السـوق دة، ومنها ما هو جـائز، وهـو غالـبكثرية، حىت انبثق من هذه املراجعات صور عدي
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اآلن، فــإن غالــب امل
ُ

لتمليــك، ال تشــتمل علــى احملــاذير الــيت  ســتعمل يف الســوق اآلن عقــود إجــارة منتهيــة 
 . فيما سبق من قرار صدر عن هيئة كبار العلماءالتحرميأوجبت 

لتفصــيلاوهلــذا صــدر عــن جممــع الفقــه اإلســالمي اـلـدويل الـتـابع ملنظمــة العــ  مبـنـع ؛مل اإلســالمي جبــدة، ـقـرار 
لصــور اخلالـيـة ـمـن تـلـك ـقـرار رـمـة اـلـيت ـنـص عليهــا الصــور املتضــمنة للمـعـاين احمل هيـئـة كـبـار العلمــاء، واإلذن 

 .احملاذير
، فـإن األصـل إجراءهـا ةال يعـي الفـرق بـني احلـالل واحلـرام يف مثـل هـذه املعاملـقـد وملا كان كثري مـن النـاس 

رة مـن حيـث جـد نـزاع أو خـالف فـاملرجع يف ذلـك إىل القضـاء للفصـل يف هـذه الصـوُعلى الصـحة، وإذا و
لتمليــك جــرى عليهــا مــن التعــديل مــا أذهــب كثــري؛احلــل واحلرمــة  مــن ًا وذلــك أن صــورة اإلجــارة املنتهيــة 

 .أسباب التحرمي
 من ظلم أو غـرر أو حنـو ذلـك، التحرميلكن بعض الشركات ما زال عندها شيء من الشروط اليت توجب 

ن مــن معرفــة احلــالل واحلــرام، وإذا مل يــتمكن َّمتكــ ْبــل املقبــل علــى العقــد إنِع مــن قَفمثــل هــذه العقــود تراجــ
ــا صــورة مباحــة، مث وقــع نــزاع بينــه وبــني اجلهــة املــؤجرة، فالفصــل يف ذلــك وبــىن  فإنــه ؛القضــاءإىل  علــى أ

عادته إىل إجارة حسب ما يراه القاضي عادة العقد إىل بيع أو   .يفصل يف هذه املسائل إما 
 


