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 :من صور املعامالت املعاصرة املشتملة على الر
 .التطبيق الثاين

ٍالشيكات والسندات ألمر(حسم األوراق التجارية : ًنيا َّ ال جيوز ملا فيه من ر ) َّ وسندات السحبَّ
ِّالنسيئة، وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، يف دورته السابعة، ما يلي ُّ ِّ َّإن حسم : "َّ

ًاألوراق التجارية غري جائز شرعا) خصم( ٍ َّ ألنه يؤول إىل ر النسيئة احملرم؛ُ ُومثله ما جاء يف ". َّ
َّقرارات جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة ِ ِ ِّ ّ ال : "َّّ

ُجيوز حسم األوراق التجارية  َّ؛ ملا فيه من بيع الدين )الكمبياالتَّالشيكات، السندات اإلذنية، (ُ
ِّلغري املدين، على وجه يشتمل على الر ٍ". 

 تعترب ورقة جتارية، أو السندات ألمر اليت ، األوراق التجارية هي الشيكات،"حسم األوراق التجارية"
تتضمن دفع مبالغ بعد أجل، وسندات السحب اليت تقتضي السحب الفوري لشيء من األموال، أو يف 

 .ٍأجل حمدد
ُُومثة فـروقات بني السندات ألمر والسندات لسحب، هذه يعرفها الدارسون ألنواع األوراق التجارية َّ. 

؟ عبارة ماذا الشيك عبارة عن ،َّاملقصود املثال، فإذا كان مع اإلنسان شيك وقام ببيعه، الشيك مؤجل
ًعن قدر من املال يف ذمة مصدر الشيك، عندما حتمل شيك لف اَّ ال من جهة من اجلهات، حقيقة ـري 

ذا القدر املايل الذي يف الشيك: هذا الشيك ِإثبات أن ذمة مصدر الشيك مشغولة لك  ْ ُ َّ. 
ًأحيا يكون الشيك مؤجال َّ يك يريد أن  ليس حال الصرف، بعد شهر، بعد ستة أشهر، فيأيت حامل الشً

 ، فماذا يصنع؟ًّيستفيد من املبلغ حاال
ال فإنه ـلشيك، ولن يبيعه بقيمته اليت تكون بعد ستة أشهر، فإذا كان الشيك فيه ألف رييقوم ببيع هذا ا

ال، اليوم، فماذا يستفيد مشرتي الشيك؟ يستفيد مشرتي الشيك الفارق بني قيمة ـسيبيعه بثمامنائة ري
 .الشيك احلالية وقيمته املؤجلة

ْا تتضمن بيع الدين على غري من هو عليه هذه الصورة من حسم األوراق التجارية، وهي ال جتوز؛ أل َ
دة–بر  نه؛ -بز يئة؛ ألن املفروض أنك إذا  من ر النس:َّولذلك علل مجاعة من أهل العلم التحرمي 

خري جيل و  .ُبعت هذا الشيك يكون تقابض بينك وبني املشرتي، وهنا 
نه لر ر -ٍ بيع الدين لغري من هو عليه على وجه يشتمل على الر :َّوعلله بعضهم  واملقصود 

 .-النسيئة
 .عاصرة لبعض الصور املتضمنة للرهذا تطبيق يف املعامالت املالية امل

 :التأكيد على ضرورة التأين يف دراسة مسائل الر واحلكم عليها
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 أن يتأىن اإلنسان يف احلكم على مسألة - ه ابن كثريكما ذكر قبل قليل فيما أشار إلي-لكن من املهم 
؛ ألنه يلتبس األمر يف كثري من  لر ا حمرمة ألجل معىن من املعاين السيما فيما يتعلق  ًمن املسائل  َّ

 . األحيان
، ويقول: فعلى سبيل املثال ني أنه من أوجه حترمي التأم: َّالتأمني مينعه بعض أهل العلم؛ بعلة أن التأمني ر

؟ قيل له ؟ يقول: يتضمن ر ًألن املؤمن يدفع مبلغ: كيف جاء الر ِّ  مقابل أنه إذا حصل عليه حادث، اَ
ًّرثة، أو مصيبة، أخذ تعويضا نقدأو كا  . أكثر مما بذل، فيكون هذا رً

ر من ولكن هذا امللحظ غري واضح يف حترمي التأمني؛ ألن املعاقدة ليست على قدر من املال، على قد
ًاملال أعطيك ألف على أن تعوضين حاد َ  بقيمة عشرة آالف، قد يكون حادث، قد ال يكون حادث، ِّ

كثر من األلف، فملحظ الر هنا غري  قد يكون حادث دون األلف، قد يكون بقدر األلف، قد يكون 
نه يشتمل  ًعلى الر ليس صحيحا، واضح فيما يتعلق بعقد التأمني، فتربير أو تعليل حترمي عقد التأمني 

ُوإن كان قد قال به بعض أهل العلم املعاصرين، فالبد لطالب العلم أن حيرر ويتحرى يف حتقق وجود 
الوصف املوجب للتحرمي، وإذا انتفى وصف ال يعين انتفاء بقية األوصاف، قد يوجد وصف آخر موجب 

 .للتحرمي غري هذا الوصف
 


