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مستخلص البحث

املقاصة تعني إس�قاط ديٍن مطلوٍب لش�خص عىل غريمه يف مقابل�ة ديٍن مطلوٍب من ذلك 
الّش�خص لغريم�ه، وهي مرشوعة من حيث اجلمل�ة، وهلا ثالثة أنواع: تلقائي�ة؛ ال تتوقف عىل 
رضا أحٍد من الطرفني، وتتحقق عند تس�اوي الدينني جنس�ًا وحلوالً. وتوافقية؛ تتم بالرتايض 
بينه�ا، إذا كان الدين�ان خمتلف�ني يف اجلن�س. وقضائية؛ تت�م بتنازل صاحب احل�ق األفضل عن 
األفضلي�ة كأن يكون أجل دينه أقرص. وتكون باطلة إذا ترتب عىل وقوعها خمالفة حكم رشعي 

كعدم تقابض البدلني يف جملس عقد الرصف، أو أن تصبح املقاصة ذريعة إىل الربا.

تقوم البنوك داخل كل بلد بإجراء عمليات املقاصة يوميًا بني الشيكات املسحوبة لصاحلها، 
والشيكات املسحوبة عليها، بإرشاٍف من البنك املركزي ومن خالل غرفة خمصصة تسمى غرفة 

املقاصة، وهي مقاصة مرشوعة.

ك�ا أن هن�اك مقاص�ة إلكرتونية تتم بني البن�وك برعاية من املنظات الت�ي متنح الرتاخيص 
للبن�وك األعض�اء فيها إلصدار بطاقات االئت�ان لعمالئها، وهي أيض�ًا مرشوعة إذا كان أصل 

استعال البطاقة مرشوعًا. 

وهن�اك أن�واع أخرى من املقاص�ة بعضها مرشوع كاملواع�دة عىل إجراء املقاصة فيا ينش�أ 
بينها من ديون يف املستقبل، أو ما ينشأ بينها من ديون البيوع اآلجلة كاملرابحة املؤجلة. وبعضها 
غ�ر م�رشوع كاملقاصة ب�ني الفوائد الدائنة والفوائ�د املدينة، واملقاصة يف عقود املس�تقبليات أو 

البيوع اآلجلة.

ولعل أهم ما جيعلها غر مرشوع هو عدم وجود دين صحيح رشعًا كا يف القروض الربوية، 
أو كون العقد باطاًل من أساسه كا يف البيوع املستقبلية التي يتأجل فيها العوضان. 
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مقدمة 

 احلم�د هلل رب العلم�ني، وأفض�ل الص�الة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد وآل�ه الطيبني 
الطاهرين، وصحابته أمجعني، ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين.

وبع����د: فلع�ل الناظر يف معامالت البن�وك اليوم جيد أن معظم ما تق�وم به من العمليات 
كان�ت موجودة يف األزمنة الس�ابقة، أي قبل ث�ورة املعلومات والتقنيات التي يش�هدها عرصنا 
احل�ارض، غ�ر أهنا كان�ت بصورهتا البس�يطة. فاإلق�راض بالرب�ا، واإلي�داع )أو اإلقراض غر 
الرب�وي( واحلوالة، والرصف، والكفالة ... وغرها من العمليات كلها كانت موجودة يف واقع 
الناس قديًا، ولكن ليس عىل مستوى املؤسسات كا هو الغالب اليوم، بل عىل مستوى األفراد، 

وضمن حدود ضيقة.

�ة. فقد عرفها الن�اس منذ قرون  وم�ن ه�ذه العملي�ات القديمة اجلديدة ما يس�مى بامُلقاصَّ
طويل�ة، وتناوهلا فقهاؤنا بمختلف مذاهبهم يف مصنفاهتم الفقهي�ة املخترصة واملطولة، وذكروا 

أنواعها، ورشوط صحتها، واآلثار املرتتبة عليها رشعًا. 

إال أن دخ�ول البن�وك مع�رتك احلياة من جهة، وتوس�ع نطاق املب�ادالت التجارية بني 
الناس من جهة أخرى، قد جعال عملية املقاصة حتظى بأمهية زائدة، وتدخل س�احة العمل 

التجاري بقوة.

فالبن�وك التجاري�ة اليوم تصدر وتس�تقبل ع�ددًا كبرًا من وس�ائل الدف�ع والقبض الناجتة 
ع�ن تعامالهت�ا م�ع بعضها، أو ع�ن تعامالهتا مع زبائنه�ا، أو تعامالت الزبائن م�ع من حوهلم. 
وتيس�رًا لألمر، وتوفرًا للجهد والوقت، ودفعًا للمخاطر، مل تعد البنوك تس�وي تلك احلقوق 

وااللتزامات عن طريق نقل النقود، بل عن طريق املقاصة. 
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والبحث الذي بني أيدينا يتناول أحكام املقاصة بني الديون النقدية يف الفقه اإلسالمي، ثم 
تطبيقاهتا املعارصة يف عامل اليوم، وذلك من خالل مقدمة ومطلبني وخامتة، وعىل النحو اآليت:

املقدم��ة.

ة بني الديون النقدية. وفيه مخسة فروع: املطلب األول: التأصيل الرشعي للُمقاصَّ

ة. الفرع األول: تعريف امُلقاصَّ

الفرع الثاين: حكم املقاّصة.

الفرع الثالث: حمل املقاصة.

الفرع الرابع: أنواع املقاصة.

الفرع اخلامس: املقاصة املحرمة.

املطلب الثاين: التطبيقات املعارصة للمقاصة بني الديون النقدية. وفيه أربعة فروع:

الفرع األول: عمليات املقاصة بني البنوك بإرشاف البنك املركزي.

الفرع الثاين: عمليات املقاّصة اإللكرتونية الناجتة عن بطاقات االئتان.

الفرع الثالث: املقاصة بني البنك وعميله يف الديون املستقبلية.

الفرع الرابع: املقاصة املمنوعة.

اخلامت����ة: وتتضمن أبرز نتائج البحث وتوصياته.

وأخرًا أس�أل اهلل س�بحانه أن جيعل التوفي�ق حليفي، ويعصمني من الزل�ل، إنه نعم املوىل 
ونعم النصر.
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املطلب األول

ة بني الديون النقدية التأصيل الشرعي للُمقاصَّ

ة:  الفرع األول: تعريف الُمقاصَّ

�ة يف اللغة: بضم امليم، وتش�ديد الصاد، مصدٌر من الفعل َقَصَص. والَقصُّ يأيت  1- امُلقاصَّ
بعدة معاٍن؛ منها: 

 - تتب�ع األث�ر. يقال: قصص�ُت اليشَء؛ إذا تتبع�َت أثَرُه ش�يئًا بعد يشٍء. ومن�ه قوله تعاىل: 
﴿ ھ   ے  ےۓ ﴾ )11( سورة القصص، أي: اتبعي أثره. 

ْعَر والصوَف والظِفَر، يقصه، قصًا: قطعه.  - القطع. يقال: َقصَّ الشَّ

- املس�اواة أو التناصف يف القصاص. قالوا: ومنه تقاص القوم؛ إذا قاص كل واحٍد منهم 
ين)1(. ين يف مقابلة الدَّ صاحَبه يف حساٍب أو غره، فجعل الدَّ

2- ويف االصطالح: »إس�قاط ديٍن مطلوٍب لش�خص عىل غريمه، يف مقابلة ديٍن مطلوٍب 
من ذلك الّشخص لغريمه« )�( .

)1( انظر مادة )قصص( ابن منظور، لسان العرب؛ الزبيدي، تاج العروس: باب الصاد، فصل القاف.
)�( املوسوعة الفقهية الكويتية )كلمة مقاصة(: 38/ 3�9. وهو مأخوذ من تعريف الدردير )الرشح الكبر: 
��7/3( »إسقاط َما َلَك من دين عىل غريمك، يف نظر َما َلُه عليك، برشوطه«. وهناك تعريفات أخرى 
هل�ا؛ منه�ا: تعريف ابن عرف�ة هلا بقوله: »هي متاركُة مطل�وٍب بماثِل صنِف ما عليه ملا َل�ُه عىل طالبه فيا 
ذكر عليها«. وقد انتقد ملا فيه من الغموض والتعقيد من جهة، ولكونه غر جامع من جهة أخرى لعدم 
ش�موله املقاص�ة يف الدينني املختلفني كذهب وفض�ة. )انظر: عليش، منح اجلليل: 410/5؛ التس�ويل، 
البهجة: �/84؛ اخلريش، رشح خمترص خليل: �33/5(. ومنها تعريف التس�ويل )البهجة: �/85( هلا 
بأهن�ا: »تط�ارح املتداين�ني دينها املتفق اجلنس، ع�ىل أن يأخذ كل منها ما يف ذمت�ه، يف مقابلة ما له يف ذمة 
صاحب�ه«. ومنه�ا تعريف ابن ج�زي )القوانني الفقهية: �19( هلا بأهنا: »اقتط�اع دين من دين«. وهي = 
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والصل�ة بني التعريفني االصطالح�ي واللغوي غر خافية. فاملقاص�ة يف اللغة تفيد التتبع، 
والقطع، واملساواة-كا أسلفنا- وهي ذات املعاين املتضمنة يف التعريف االصطالحي هلا، حيث 

فيها تتبع الذمم املدينة، وقطع املطالبة من الدائنني، واملساواة بني الدينني الساقطني..

�- األلفاظ املشاهبة أو ذات الّصلة باملقاصة:

هن�اك جمموع�ة م�ن األلف�اظ أو املصطلح�ات ذات ش�به باملقاص�ة، أو ذات صل�ة قوي�ة 
هب�ا، ومتداخل�ة معها، وربا اش�تبهت هب�ا يف أذهان كثر من الن�اس. وفيا ييل بي�ان ألهم تلك 

األلفاظ:

أ - احلوالة: وهي يف اللغة مش�تقة من التحول بمعنى االنتقال. يقال: حتّول من مكانه؛ إذا 
انتقل عنه)1(.

ويف االصطالح : انتقال الدين من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه)�( .

والّصلة بني املقاّصة واحلوالة : أّن املقاّصة سقوط أحد الّدينني بمثله برشوطه، وأما احلوالة 
فه�ي نق�ل للّدين م�ن ذمة إىل أخ�رى. أي أنه ال إس�قاط للدي�ن يف احلوالة بل نقل م�ن ذمة إىل 

أخرى)3(.

= كله�ا لفقه�اء املالكية، وأم�ا فقهاء املذاهب األخرى فلم يولوا تعريفها أمهي�ة تذكر، ذهابًا منهم -واهلل 
أعل�م- إىل بقائه�ا يف معناه�ا اللغوي، وعدم خروجها عن�ه. ومن التعريفات القليل�ة التي وجدهتا لدى 
املذاهب األخرى -إن جازت تسميتها تعريفًا- تعريف الشافعية هلا بأهنا: »سقوط أحد الدينني باآلخر« 
)انظ�ر: الرم�يل، هناية املحت�اج: 4�4/8(. وتعري�ف ابن القيم )إع�الم املوقعني: �/9( هل�ا »بأهنا: بيع 
الساقط بالساقط«. وهي قريبة من سابقاهتا. هذه أهم وأبرز تعريفات املقاصة التي وقفت عليها، وكلها 

تفيد سقوط أحد الدينني باآلخر.
)1( الرازي، خمتار الصحاح، مادة )حول( باب احلاء.

)�( اجلرجاين، التعريفات: 1�6؛ البهويت، رشح منتهى اإلرادات: �/135.
)3( املوسوعة الفقهية الكويتية: 330/38.
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ب - اإلبراء: وهو يف اللغة يعني التخلص والتنزه واملباعدة عن اليّشء)1(.

ويف االصطالح : إسقاط الّشخص حقًا له يف ذّمة آخر)�( .

والّصل�ة ب�ني املقاّص�ة واإلب�راء: أّن املقاّص�ة إس�قاط بع�وض، واإلب�راء إس�قاط بغ�ر 
عوٍض)3(.

ْين: وهو يف اللغة القرض)4( . ج- الدَّ

ويف االصطالح: ما يثبت يف الذمة بالوصف وال يكون معينًا مش�خصًا )5( أو: ماٌل حكمٌي 
يف الذمة ببيع أو استهالك أو غرمها )6(.

د- القرض: وهو يف اللغة القطع )7( .

ويف االصطالح: دفع ماٍل إرفاقًا ملن ينتفع به، وَيُردُّ َبَدَلُه له )8(.

والعالقة بني القرض والدين عالقة عموم وخصوص مطلق، والقرض أخص. بمعنى أن 
كل قرض دين، وليس كل دين قرضًا. فالقرض أحد أسباب الدين )9(.

)1( ابن منظور، لسان العرب، مادة ) برأ ( باب اهلمزة، فصل الباء.
)�( املوس�وعة الفقهية الكويتية: 330/38. وانظر أيضًا: احلموي، غمز عيون البصائر: 17/3؛ األنصاري، 

أسنى املطالب: �/156؛ البهويت، كشاف القناع: 546/5.
)3( املوسوعة الفقهية الكويتية: 330/38.

)4( الرازي، خمتار الصحاح، مادة )دين( باب الدال.
)5( هيئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلسالمية، املعاير الرشعية: 56. وانظر أيضًا: ابن عابدين، 

رد املحتار: 149/3؛ املجلة: املادة 158.
)6( الربكتي: قواعد الفقه: �96/1.

)7( الرازي، خمتار الصحاح، مادة )قرض( باب القاف.
)8( البهويت، رشح منتهى اإلرادات: �/99.

)9( املعاير الرشعية: 56؛ حيدر، درر احلكام: 111/1. وانظر أيضًا: الدس�وقي، حاشية عىل الرشح الكبر: 
.43/3
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والدين قد يكون حاالً )وهو ما جيب أداؤه فورًا، أو عند طلب الدائن له، سواٌء أكان حاالً 
يف أصل�ه، أم كان مؤج�اًل وحل أجله( وقد يكون مؤجاًل )وهو ما كان أداؤه مس�تحقًا يف وقت 

معني يف املستقبل، أو مقسطًا عىل أوقات معينة( )1(.

ين،  والصلة بني املقاصة وبني الدين أو القرض جلية؛ إذ إن جوهر املقاصة وقوامها هو الدَّ
واحللول واألجل رشوط يلزم منها صحة املقاصة، أو فسادها، و لزومها، أو عدم لزومها..

الفرع الثاين: حكم املقاّصة: 

اختلف الفقهاء يف حكم املقاصة يف اجلملة عىل قولني:

األول: وي�رى املنع. وهو قول ضعيف ذهب إليه بعض الش�افعية، ورواية عن اإلمام أمحد 
أيضًا )�(.

الثاين: ويرى اجلواز. وإليه ذهب عامة الفقهاء )3( .

 ويعود سبب اختالفهم يف حكم املقاصة إىل تكييفهم هلا. 

فمن نظر إليها عىل أهنا من قبيل بيع الدين بالدين قال بعدم مرشوعيتها، ومن نظر إليها عىل 
أهنا إسقاط )أو متاركة أو إبراء( قال بمرشوعيتها )4( .

)1( املعاير الرشعية: 56. وانظر أيضًا: الربكتي: قواعد الفقه: �96/1.
)�( النووي، روضة الطالبني: ��73/1؛ الرميل، هناية املحتاج: 4�4/8؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5.

)3( الباب�ريت، العناية رشح اهلداية: 10�/11؛ املرغيناين، اهلداي�ة: 84/3؛ مالك، املدونة: 141/9-�14؛ 
القرايف، الذخرة: �99/5؛ النووي، روضة الطالبني: ��73/1؛ األنصاري، أسنى املطالب: 493/4؛ 

ابن قدامة، املغني: 358/10؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5.
)4( الرسخيس، املبس�وط: 150/30؛ مالك، املدونة: 143/9؛ ابن جزي، القوانني الفقهية: 193؛ الرميل، 
هناي�ة املحت�اج: 4�4/8؛ الرشبين�ي، مغن�ي املحت�اج: 534/4؛ البه�ويت، كش�اف القن�اع: 310/3؛ 

الرحيباين، مطالب أويل النهى: �35/3.
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- استدل الفريق األول عىل عدم مرشوعيتها )بنهي النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عن بيع 
الكالئ بالكالئ()1( قالوا: )والكالئ بالكالئ(: الدين بالدين )�(.

- واستدل الفريق الثاين عىل مرشوعيتها با يأيت:

1- أن�ه قد ج�رى التعامل هبا عرب العص�ور من غر نكر، كا أهنا حتق�ق مقصود الرشع يف 
براءة الذمم دون تكلف األخذ واإلعطاء )3(.

�- إن مطالب�ة أحدمه�ا اآلخر بمثل م�ا له عليه، عناد ال فائدة في�ه؛ وعبث ال يقره الرشع؛ 
وذلك ألن عدم القول باملقاصة يعني أن يستويف أحدمها من صاحبه، ثم يرد عليه من ساعته ما 

كان له ِقَبله، والرشيعة ال تقر االشتغال با ال فائدة فيه )4( .

3- الديون تقىض بأمثاهلا ال بأعياهنا، وإذا كان الدينان متساويني من كل وجه فإنه ال فائدة 
ألٍي منها يف مطالبة صاحبه بدينه )5( .

4- ُيعترَبُ آِخُر الدينني قضاًء عن أوهلا، ومن ثمَّ فإنه يكون قبضًا للدين األول )6(.

)1( الدار قطني، الس�نن: 71/3-�7 رقم �69-�70 وقال: قال اللغويون: هو النس�يئة بالنسيئة. البيهقي، 
معرفة السنن واآلثار: 303/4 رقم 3366. ونقل عن الشافعي أن أهل احلديث يوهنون هذا احلديث ، 
وعن أمحد قوله: هذا حديث رواه موسى بن عبيدة وهو غر قوي«. وقال ابن حجر يف التلخيص احلبر 
)�6/3 رق�م 1�05( : » ق�ال أمح�د: ليس يف هذا حديث يصح، لكن إمجاع الن�اس عىل أنه ال جيوز بيع 

دين بدين«. 
)�( الرميل، هناية املحتاج: 4�4/8؛ الرشبيني، مغني املحتاج: 534/4. ونقله الدار قطني والبيهقي وغرمها 

عن أئمة اللغة كا يف اهلامش الذي سبق.
)3( املعاير الرشعية: 55.

)4( الرسخ�يس، املبس�وط: 150/30؛ الرم�يل، هناي�ة املحت�اج: 4�4/8؛ الرحيب�اين، مطال�ب أويل النهى: 
.�35/3

)5( الرسخيس، املبسوط: 150/30.
)6( الرسخيس، املبسوط: 19/14؛ حيدر، درر احلكام: 89-88/3.
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5- إن من مات وعليه دين لوارثه، فإن ذمته تربأ بانتقال الرتكة لوارثه، وال يؤمر ببيعها يف 

دينه، لعدم الفائدة فيه، النتقال العني إليه )1(.

وأما ما استدل به املانعون من تشبيهه ببيع الدين بالدين املنهي عنه رشعًا فأجابوا عنه بأنه: 

إما خمصوص بغر املقاصة يف النقود، أو أن حمل النهي هو بيع الدين لغر َمْن عليه الدين )�(.

كا يمكن أن جياب بأن املقاصة إس�قاط وإبراء للذمم، وليس كا يف البيع مبادلة ماٍل بال، 

ومن ثمَّ كانت التهمة فيها معدومة، وخصوصًا مع تس�اوي الدينني يف اجلنس والصفة واحللول 

أو األجل )3(.

وعليه فإن القول بمرشوعية املقاصة ال ينبغي أن يكون حمل خالف بني أهل العلم..

الفرع الثالث: حمل املقاصة:

األص�ل يف املقاص�ة أهن�ا ال تك�ون إال بني دين�ني - ويظهر ذل�ك جلي�ًا يف التعريفات التي 

أوردناه�ا- والدين�ان أع�م من النقدي�ن، فقد يكونان نقدي�ن أو عرضني، أو نق�د وعرض عىل 

خ�الف بني الفقهاء يف بع�ض أنواعه. غر أن احلنفية ذكروا ص�ورًا، واعتربوها من املقاصة بني 

العني والدين، وقد تتبعها وناقش�ها الدكتور حممد س�الم مدكور، وانتهى إىل أهنا مجيعًا ال تعدو 

إح�دى حالتني: إما أهن�ا مقاصة بني دينني كا يظهر عند التدقيق والتمحيص. وإما أهنا من قبيل 

اإلسقاط بعوض باتفاق من الطرفني، ومن ثم فهي ليست من املقاصة احلقيقية يف يشء )4(.

)1( الزركيش، املنثور: 39�/1؛ األنصاري، أسنى املطالب: 493/4.
)�( الرميل، هناية املحتاج: 4�4/8.

)3( القرايف، الذخرة: �99/5؛ ابن جزي، القوانني الفقهية: 193؛ عليش، منح اجلليل: 411/5.
)4( مدكور، املقاصة يف الفقه اإلسالمي: 14-19؛ وانظر أيضًا: املوسوعة الفقهية الكويتية: 331/38.
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الفرع الرابع: أنواع املقاّصة :

يمك�ن تقس�يم املقاصة إىل ثالث�ة أن�واع: تلقائية )جربي�ة( وتوافقية )اختياري�ة(، وقضائية 
)طلبية من طرف وجربية يف حق الطرف اآلخر(. وفيا ييل تفصيل ذلك:

أ- املقاصة التلقائية )اجلربية(: 

- تعريفه�ا: ه�ي س�قوط الدي�ن تلقائي�ًا، دون توق�ف ع�ىل طل�ب أو موافق�ة أٍي م�ن 
الطرفني )1(.

- حملها: وتكون يف الدينني - من النقود - املتفقني يف اجلنس والصفة واحللول. 

- حكمه�ا: عام�ة الفقه�اء من احلنفية والش�افعية واحلنابلة -باس�تثناء ق�ول ضعيف لدى 
الش�افعية ورواية عن اإلمام أمحد كا أسلفنا آنفًا- عىل القول بمرشوعية هذا النوع من املقاصة، 
وع�ىل أهن�ا تقع بص�ورة تلقائية، وال تنتظر رضًا م�ن أحٍد من الطرف�ني )�( . ووافقهم املالكية يف 
القول بمرشوعيتها، إال أهنم خالفوهم يف القول بأهنا تقع بصورة تلقائية، وقالوا: إهنا ال تتحقق 

وال يقيض هبا القايض إال بناًء عىل مطالبٍة من أحد الطرفني هبا )3(.

وأما أدلة مرشوعية هذا النوع من املقاصة فهي نفس األدلة التي أسلفناها آنفًا يف مرشوعية 
املقاصة بصورة عامة )4( .

)1( املعاير الرشعية: 49.
)�( انظ�ر: البابريت، العناية رشح اهلداي�ة: 10�/11؛ املرغيناين، اهلداي�ة: 84/3؛ النووي، روضة الطالبني: 
��73/1؛ األنصاري، أس�نى املطالب: 493/4؛ ابن قدامة، املغني: 358/10؛ املرداوي، اإلنصاف: 

.118/5
)3( مال�ك، املدون�ة: 141/9-�14؛ اب�ن ج�زي، القوانني الفقهية: 193؛ الدس�وقي، حاش�ية عىل الرشح 

الكبر: ��8/3.
)4( انظر الصفحة: 5-6 من هذا البحث.
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- رشوط صحتها: يشرتط لصحة املقاصة اجلربية ما يأيت:

1. أن يكون كل من طريف املقاصة دائنًا لآلخر ومدينًا له يف نفس الوقت.

�. أن يك�ون الدين�ان متس�اويني جنس�ًا ونوع�ًا وصفًة وحل�والً. فإن كان ثم�ة تفاوت يف 

ق�در الدين�ني وقعت املقاصة يف القدر املش�رتك بينها، وبقي للدائن األك�رب يف ذمة املدين مقدار 

الزي�ادة. وإن كان الدين�ان مؤجل�ني إىل أجل واحد وقعت املقاصة أيضًا ج�ربًا عند احلنابلة، ومل 

تق�ع عند احلنفية، ولدى الش�افعية وجهان كاملذهبني الس�ابقني، ورجح إم�ام احلرمني الوقوع، 

وأي�ده البلقيني، وقال: يف نص الش�افعي ما ي�دل له. بينا رجح البغوي املن�ع، وقال الرشبيني: 

بأن�ه املعتمد، وذلك النتفاء املطالبة من جهة، وألن أجل أحد الدينني قد حيل قبل اآلخر بموت 

صاحب�ه م�ن جهة أخرى، واس�تثنوا م�ن املنع حال�ة واحدة وه�ي أن يؤدي التق�اص إىل العتق 

فيجوز، لتشوف الشارع إليه )1(.

3. أال يتعل�ق بأحد الدينني حق للغ�ر؛ دفعًا للرضر عنه، كدين الزوج عىل زوجته إذا كان 

من جنس واجب نفقتها، فال حيتسب به عليها من نفقتها مع عرسها؛ ألن قضاء الدين إنا يكون 

با فضل عن النفقة، والنفقة مقدمة عليه دفعًا للرضر عن املدين. وكتجهيز امليت فإنه مقدم عىل 

الدي�ن، فمن باع ش�يئًا من الرتكة لدائن امليت من جنس دين�ه، مل تقع املقاصة، مراعاة حلق امليت 

ودفعًا للرضر عنه. وكحق املرهتن يف استيفاء دينه من الرهن قبل غره من الدائنني )�(.

4. أال يرتتب عىل املقاصة حمظور رشعي كالربا أو شبهة الربا مثاًل كعدم التقابض يف جملس 

الرصف، والترصف عىل قاعدة: ضع وتعجل )3(.

)1( اب�ن عابدين، رد املحتار: �66/5؛ الرشبيني، مغني املحتاج: 4/ 535؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5؛ 
البهويت، كشاف القناع: 310/3.

)�( الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته: 379-378/5.
 )3( قاع�دة )ض�ع وتعج�ل(: إن أخذ امل�ال من املق�رتض مقابل تعجيل بقي�ة القرض بالنص ع�ىل ذلك يف =
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5. أن يكون الدينان مستقرين. فلو كانا أو أحُدمها ديَن سلٍم، مل جيز.

6. أن يكون الدينان بنفس القوة. وهو رشط انفرد به احلنفية. ومن ثمَّ قالوا: ال تقاص بني 

دين الزوج عىل زوجته ودين نفقتها الذي ال يزال يف ذمته؛ ألن دين النفقة ضعيف يسقط بموت 

الزوج قبل أدائه )1(.

هذه هي رشوط املقاصة اجلربية، فإن اختل أحدها مل تعد املقاصة جربية، وينظر فإن حتققت 

فيها رشوط األنواع األخرى دخلت فيها، وإال كانت باطلة.

ب- املقاصة االتفاقية )أو االختيارية(: 

- تعريفها: هي سقوط الدينني برتايض الطرفني عىل انقضاء االلتزام فيا بينها )�(.

=  عق�د الق�رض ح�راٌم أيض�ًا عند أئم�ة املذاهب األربع�ة، ألن نقص م�ا يف الذمة لتعجيل الدفع ش�بيه 
بالزيادة، ألن املعطي جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدالً منه.

ومعن�ى القاعدة: أن يكون لش�خص عىل آخر دين مل حيل، فيعجله قب�ل حلوله عىل أن ينقص منه، ومثل 
ذل�ك أن يعج�ل بعضه ويؤخر بعض�ه إىل أجل آخر، وأن يأخ�ذ قبل األجل بعضه نق�دًا وبعضه عرضًا، 
والنق�د ه�و الذهب والفض�ة أو ما حيل حملها من األوراق النقدية، والعرض ما س�وى ذلك من الس�لع 
واألمتع�ة. وجيوز ذلك كل�ه بعد األجل باتفاق، وجيوز أن يعطيه يف دين�ه املؤجل عرضًا قبل األجل وإن 
كان�ت قيمت�ه أقل من دين�ه. تنظر القوانني الفقهي�ة: ص ��5، �89، وانظر: بداي�ة املجتهد: �/1�7، 
�14، وأعالم املوقعني: �/135، والربا واملعامالت يف اإلس�الم للش�يخ رشيد رضا: ص 70، والفقه 

اإلسالمي وأدلته 381/5 .
)1( للوق�وف ع�ىل هذه الرشوط انظر: املعاير الرشعية: 49. وانظر أيضًا: ابن عابدين، رد املحتار: �66/5؛ 
حي�در، درر احلكام: 89/3؛ الزركيش، املنثور يف القواع�د: 39�/1-393؛ الرشبيني، مغني املحتاج: 
4/ 535؛ اجلمل، حاشية عىل رشح املنهج: 476/5؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5؛ البهويت، كشاف 

القناع: 310/3؛ الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته: 375/5- 380.
)�( املعاير الرشعية: 50.
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- حمله�ا: تك�ون املقاص�ة يف الدين�ني املختلف�ني يف اجلن�س، كأن يك�ون أحدمه�ا دراه�م 
واآلخ�ر دنانر. كا تك�ون يف الدينني املتفقني يف اجلنس والنوع والصف�ة واحللول بناًء عىل قوٍل 

ضعيٍف )1(.

- حكمها: أما القس�م األخ�ر، أعني الدينني املتفقني يف اجلنس والن�وع والصفة واحللول 
فبناًء عىل قول ضعيف لدى الش�افعية، ورواية عن اإلمام أمحد )هي خالف املعتمد يف املذهب( 

وذلك تشبيهًا منهم هلا باحلوالة )�( أي ؛ فكا أن احلوالة حتتاج إىل رضا املحيل واملحال فاملقاصة 

كذلك. 

واحل�ق أن وجه الش�به بينها بعيد جدًا، إن مل يكن منعدمًا؛ وذل�ك ألن احلوالة: نقل الدين 

من ذمة إىل ذمة أخرى، ويف هذه احلالة قد يكون املحال عليه من الذين ياطلون يف أداء الديون، 

أو معروفًا بفقره وعدم قدرته عىل التس�ديد، واملحال مل يقرضه، ومل يتعامل معه بالدين، فكيف 

جيع�ل دين�ه بغر رضاه يف ذمة ش�خص مل يقرضه ومل يتعامل معه؟! ال ش�ك أنه أمٌر غر مقبول. 

وأما املقاصة فليس�ت كذلك، بل هي إس�قاط للدين عن الذمتني، وإبراٌء هلا. فإذًا بني املس�ألتني 

فرق جيل ال خيفى عىل الناظر )3(.

وأم�ا القس�م األول م�ن الدينني: وه�و ما اختل�ف جنس�امها، كأن يكون أحدمه�ا دراهم 

واآلخ�ر دنان�ر، أو اختلف نوعامها، كأن يكون أحدمها دراهم حممدي�ة واآلخر دراهم يزيدية، 

فقد اختلف الفقهاء يف مدى مرشوعية املقاصة فيه عىل قولني:

)1( انظر: النووي، روضة الطالبني: ��73/1؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5. وأما املالكية فقد ذكرنا سابقًا 
أن مثل هذه الصورة حتتاج عندهم إىل القضاء. انظر: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبر: ��7/3-

.��8
)�( انظر: النووي، روضة الطالبني: ��73/1؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5.

)3( انظر: مدكور، املقاصة يف الفقه اإلسالمي: �8-�7.
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األول: املنع مطلقًا ؛ وإليه ذهب الشافعية واحلنابلة )1( . واستدلوا با يأيت:

1- املقاصة بني الدينني املختلفني يف اجلنس من قبيل بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه كا 
أسلفنا )�( .

وا بعضها عىل  هب إال مثاًل بمثٍل، وال ُتِش�فُّ هَب بالذَّ �- حدي�ث النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تبيعوا الذَّ
وا بعضها عىل بعٍض، وال تبيعوا منها  بع�ٍض، وال تبيع�وا الَوِرَق بالَوِرِق إال مثاًل بمثٍل، وال ُتِش�فُّ

غائبًا بناِجٍز « )3(.

وج�ه الداللة فيه: أن�ه إذا كان احلديث قد أفاد عدم جواز مبادل�ة الغائب بالناجز، فألن ال 
جيوز مبادلة الغائب بالغائب أحرى كا يف حالة املقاصة بني الدينني املختلفني يف اجلنس )4( .

الث�اين: اجل�واز ؛ وإليه ذهب احلنفي�ة)5( واملالكية غر أهنم )أي: املالكي�ة( قيدوه بأن يكون 
الدينان معًا حالني، وإال مل جيز؛ ألنه رصف مؤخر، وهو ممنوع )6(. جاء يف املدونة: »قال مالك: 
الدنانر والدراهم إن حلت آجاهلا فال بأس به، وإن مل حتل وكانت آجاهلا واحدة، فال خر فيه؛ 
ألن�ه بي�ع ورٍق بذه�ٍب إىل أجٍل، وإن حل أحد األجل�ني ومل حيل اآلخر، فال خ�ر فيه؛ ألنه بيع 
الذه�ب بال�ورق أيض�ا إىل أجل« )7(. وقال ابن عب�د الرب: »من كان له عىل رج�ل دنانر، وعليه 

)1( الن�ووي، روض�ة الطالب�ني: ��73/1؛ الزرك�يش، املنث�ور: 394/1؛ اب�ن قدامة، املغن�ي: 358/10؛ 
املرداوي، اإلنصاف: 118/5.

)�( انظر الصفحة: 5 من هذا البحث.
)3( البخاري، الصحيح: �/761 رقم �068؛ مسلم، الصحيح: 1�08/3 رقم 1584.

)4( ابن عبد الرب، التمهيد: �90/6؛ 8/16؛ ابن رش�د، بداية املجتهد: �/151؛ العس�قالين، فتح الباري: 
.380/4

)5( ابن نجيم، البحر الرائق: �17/6؛ ابن عابدين، رد املحتار: �66/5.
)6( اب�ن ج�زي، القوانني الفقهية: 193؛ عليش، منح اجلليل: 411/5-�41؛ اخلريش، حاش�ية عىل خمترص 

خليل: �34-�33/5.
)7( مالك، املدونة: 143-14�/9.
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لذل�ك الرجل دراهم، جاز أن يش�رتي أحدمها ما عليه با له ع�ىل اآلخر، ويتطارحان ويتفرقان 
عليه، وذلك إذا حل األجل فيها«)1(.

واستدلوا عىل اجلواز باملنقول واملعقول: 

أّما املنقول: فا ورد عن عبد اهللّ بن عمر ريض اهللّ تعاىل عنها أّنه قال: كنت أبيُع اإلبَل بالبقيِع 
فأبي�ُع بالدنانر وآُخُذ الدراهَم، وأبيُع بالدراهِم وآُخُذ الدنانَر، آُخُذ هذه من هذه، وأعطي هذه 
من هذه. فأتيُت رس�وَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف بيِت حفصَة . فقلت: يا رس�وَل اهلل ؛ ُرويَدَك أس�أُلَك ؛ 
إين أبي�ُع اإلبَل بالبقيِع، فأبيُع بالدنانِر وآُخُذ الدراهَم، وأبيُع بالدراهِم وآُخُذ الدنانَر، آُخُذ هذه 
م�ن ه�ذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رس�ول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ال بأَس أْن تأُخذها بس�عر يومها، ما مل 

تفرتقا وبينكام يشٌء « )�(.

وجه الداللة فيه: أنه رصح بجواز االستبدال من ثمن املبيع الذي يف الذمة بغره، واملقاصة 
االتفاقي�ة مثل�ه متامًا، حيث تقوم عىل اس�تبدال ما يف الذمة بغره، فتكون جائ�زًة مثله )3(. يقول 

)1( ابن عبد الرب، الكايف: 308.
)�( اب�ن حنب�ل، املس�ند: �/139 رق�م 6�39 ؛ ابن حب�ان، الصحي�ح: �87/11 رق�م 49�0؛ أبو داود، 
الس�نن: �50/3 رق�م 3354؛ الرتم�ذي، الس�نن: 544/3 رق�م �1�4 وق�ال: ال نعرف�ه مرفوعًا إال 
م�ن حديث س�اك بن حرب. ؛ النس�ائي، الس�نن: 34/4 رقم 6180 و6181. ق�ال احلافظ ابن حجر 
يف الدراي�ة)�/155 رق�م 789(: روي مرفوع�ًا وموقوف�ًا، ووقف�ه أرجح. وقال الن�ووي يف املجموع: 
)�60/9( »حديث ابن عمر صحيح؛ رواه أبو داود والرتمذي والنس�ائي وآخرون بأس�انيد صحيحة، 
عن ساك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر .. قال الرتمذي وغره: مل يرفعه غر ساك. وذكر البيهقي يف 
معرفة السنن واآلثار أن أكثر الرواة وقفوه عىل ابن عمر. قلت: وهذا ال يقدح يف رفعه وقد قدمنا مرات 
أن احلدي�ث إذا رواه بعضهم مرس�اًل وبعضهم متصاًل وبعضهم موقوف�ًا وبعضهم مرفوعًا، كان حمكومًا 
بوصل�ه ورفعه عىل املذهب الصحي�ح الذي قاله الفقهاء واألصوليون، وحمقق�وا املحدثني من املتقدمني 

واملتأخرين. وانظر البيهقي، معرفة السنن واآلثار:353/4 رقم 3468.
)3( الكاساين، بدائع الصنائع: �34/5؛ ابن عبد الرب، التمهيد: �90/6-�91؛ املوسوعة الفقهية الكويتية: 

.330/38
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اب�ن عب�د الرب: » اختلف الفقهاء أيضًا يف تصارف الدينني وتطارحها، مثل أن يكون لرجٍل عىل 
رج�ٍل دنانر، وآلخر عليه دراهم، فمذهب مالٍك وأيب حنيفة أنه ال بأس أن يش�رتي أحدمها ما 
علي�ه ب�ا عىل اآلخر ويتطارحاهنا رصف�ًا. ومن حجة من ذهب هذا املذهب، حديث س�اك بن 
ح�رب ... فف�ي هذا احلديث دليٌل عىل ج�واز الرصف إذا كان أحدمها دين�ًا. قالوا: فكذلك إذا 
كان�ا دينني؛ ألن الذمة احلارضة كالعني احلارضة، وص�ار الطرح عندهم يف ذلك كاملقبوض من 

العني احلارضة« )1(.

وقد ردوا عىل دليل املانعني بأن املقصود بالغائب فيه: هو الذي حيتاج إىل قبض، وال يمكن 
قبض�ه حت�ى يفرتقا )�(. ق�ال ابن عبد الرب: » حدي�ث ابن عمر يف اقتضاء الدنان�ر من الدراهم، 
والدراهم من الدنانر، جعله قوم معارضًا حلديث أيب سعيد اخلدري يف هذا الباب، لقوله: » وال 
تبيعوا منها غائبًا بناجٍز «. وليس احلديثان بمتعارضني عند أكثر الفقهاء؛ ألنه ممكن استعال كل 
واحد منها، وحديث ابن عمر مفرس، وحديث أيب سعيد اخلدري جممل، فصار معناه: ال تبيعوا 

منها غائبًا ليس يف ذمة بناجز. وإذا محال عىل هذا مل يتعارضا « )3(.

وأم�ا املعق�ول: فهو أن الدي�ون مجيعها إنا تقىض باملقاصة؛ وذل�ك أن قبض نفس الّدين ال 
يتص�ور؛ ألن�ه م�اٌل حكمٌي يف الذمة، وم�ا يف الذمة ال ُيَتص�ّور قبضه حقيقة، وإن�ا يكون قبضه 
بقب�ض بدل�ه. قالوا: وقد أفاد حديث ابن عمر الس�ابق - يف اقتضاء الدنان�ر من الدراهم - أن 
األم�وال كلها يف معنى املالية جنٌس واح�ٌد، وأن املقاّصة تتحقق باملعنى، وهو املالية. وعليه فإن 

املقاصة تكون جائزة وإن اختلف اجلنس إذا اتفقا عىل ذلك)4(.

)1( ابن عبد الرب، التمهيد: 8/16. وانظر أيضًا: ابن رشد، بداية املجتهد: �/151؛ ابن بطال، رشح صحيح 
البخاري: 6/ 105.

)�( ابن عبد الرب، التمهيد: 8/16.
)3( ابن عبد الرب، التمهيد: 1�/16.

)4( الكاس�اين، بدائع الصنائع: �34/5؛ ؛ البابريت، العناية رشح اهلداية: 1�8/7؛ مدكور، املقاصة يف الفقه 
اإلسالمي: �1-13؛ املوسوعة الفقهية الكويتية: 331-330/38.



ـة بني الـديون النقـدية تأصيـٌل شـرعٌي و تطبيقـاٌت معاِصـرٌة املُقاصَّ 20

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

والراج�ح - واهلل أعل�م- اجل�واز ؛ لألدلة التي أوردناه�ا، وألن الطرفني قد اصطلحا عىل 
املقاص�ة في�ا بينها، واحل�ق فيها يعود إليه�ا دون غرمها، وال حمظور رشعي�ًا يرتتب عىل ذلك، 
والرس�ول صىل اهلل عليه وآله وس�لم يقول: » الصلح جائٌز بني املسلمني إال صلحًا حرم حالالً، 

أو أحل حرامًا «)1(.

وأرى أن ه�ذا أوىل م�ن املخرج الذي قدمه بع�ض الفقهاء القائلني باملن�ع وهو: »أن يأخذ 
أحُدمه�ا َم�ا َلُه عىل اآلخر، ثم جيعل املأخوذ عوضًا عا عليه لآلخر - برضامها- ويرده إليه، ألن 
الع�وض ع�ن الدراهم والدنانر جائز، وحينئذ يس�تغني عن قبض الع�وض اآلخر« )�(. أقول: 
لعل القول باجلواز أوىل من هذا املخرج الذي جيعل األمر متوقفًا عىل قبض ش�كيل، ومن طرف 
واحد، خوفًا من الوقوع يف مبادلة الدين بالدين املنهي عنه رشعًا. وما يدفعني إىل هذا الرتجيح 
هو الس�بب نفس�ه الذي دفع مجهور الفقهاء إىل القول )بوقوع املقاصة التلقائية( وهو أن املقاصة 

تقوم عىل اإلبراء واإلسقاط، ومها فيها أظهر من معنى البيع. .

ك�ا يمكن أن يضاف إليه س�بب آخ�ر، وهو أن حديث النهي عن بي�ع الدين بالدين، ليس 
رصحي�ًا يف النه�ي عن ه�ذه الصورة من املقاصة، وم�ن املمكن محله عىل صور أخ�رى، مثل بيع 
الدين بدين آخر خمالف له يف القدر والصفة، أو أن يكون أحد البدلني أو كالمها مؤخرًا فتنشغل 
الذمتان بغر فائدة، أو بيع الدين من غر َمْن عليه الدين)3(. وعليه فهذا القول ال يصادم احلديث 

)1( ابن حبان، الصحيح: 488/11 رقم 5091؛ أبو داود، السنن: 304/3 رقم 3594؛ الرتمذي، السنن: 
634/3 رق�م �135 وق�ال: حديث حس�ن صحيح، لكن�ه انتقد عىل تصحيحه؛ ألن يف س�نده كثر بن 
عبد اهلل وهو ضعيف باتفاق أئمة اجلرح والتعديل. واحلديث يرتقي بش�واهده إىل احلس�ن لغره. انظر: 

الشوكاين، نيل األوطار: 30�/3. 
)�( النووي، روضة الطالبني: ��73/1؛ الرشواين، حاشية عىل حتفة املحتاج: 418/10؛ 

)3( انظ�ر: اب�ن القيم، إعالم املوقع�ني: �/8-9؛ الصديق الرضير، بيع الدين: جمل�د 1، جزء 1، ص 1�1-
��1 بحث منشور ضمن أعال الدورة 16 للمجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة التابع لرابطة العامل 

اإلسالمي، شوال ��14ه� يناير ��00م.
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ٌص بغر هذه الصورة، كا سبق هلؤالء املانعني أن خصصوه بغر املقاصة التلقائية )1(.  ألنه خمصَّ
واهلل أعلم. 

- رشوط صحتها: يشرتط لصحة املقاصة االتفاقية ما يأيت:

1. أن يكون كل من طريف املقاصة دائنًا لآلخر ومدينًا له.

�. أن يتحقق رضا كل واحٍد من طريف املقاصة.

3. أال يرتتب عىل املقاصة حمظور رشعي كالربا أو شبهة ربا )�(.

ه�ذه ه�ي رشوط صحة املقاص�ة االتفاقية، فإذا اخت�ل أحدها مل تصح املقاص�ة مطلقًا، ال 
اجلربية منها، وال الطلبية.

ج - املقاصة القضائية )أو الطلبية اجلربية(: 

- تعريفها: هي احلكم بس�قوط الدينني بناًء عىل طلٍب من صاحب احلق األفضل، وتنازله 
عا متيز به حقه )3( .

- حملها: تكون هذه املقاصة يف الدينني؛ أحدمها حاٌل واآلخر مؤجٌل، أو أحدمها أجود من 
اآلخر، فيتنازل صاحب احلق األفضل عن حقه يف األفضلية، ويرفع األمر للقضاء ليقيض فيها 

باملقاصة. لكن بعض الفقهاء أدخل يف هذا النوع الدينني املتساويني من كل اجلهات أيضًا. 

- حكمها: أما الصورة األخرة، أعني أن يتساوى الدينان من كل وجه، فقد أسلفنا سابقًا 

)1( انظر صفحة 6 من هذا البحث. وانظر أيضًا: الرميل، هناية املحتاج: 4�4/8.
)�( املعاي�ر الرشعي�ة: 8. وانظر أيضًا: اب�ن نجيم، البحر الرائق: �17/6؛ علي�ش، منح اجلليل: 411/5-

�41؛ اخلريش، حاشية عىل خمترص خليل: �34-�33/5.
)3( املعاير الرشعية: 49؛ مدكور، املقاصة يف الفقه اإلسالمي: 107.
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أن مجه�ور الفقهاء ع�ىل أن املقاصة تكون تلقائية، وليس�ت طلبية، غ�ر أن املالكية خالفوهم يف 
ذلك )عىل املشهور عندهم( وقالوا: ال تتحقق املقاصة، وال ُيقىض هبا إال بناًء عىل مطالبٍة هبا من 
أحد الطرفني، وهو قول ضعيف لدى الش�افعية، ورواية عن اإلمام أمحد، وقد بينا فيا س�بق أن 

الراجح قول اجلمهور )1(.

وأما الصورة األوىل، أي أن يكون الدينان خمتلفني؛ أحدمها حاٌل واآلخر مؤجٌل، أو أحدمها 
أجود من اآلخر، ويتنازل صاحب احلق األفضل عن حقه يف األفضلية. فقد اختلف الفقهاء يف 

مرشوعيتها عىل قولني:

األول: املن�ع ؛ وإلي�ه ذه�ب الش�افعية واحلنابل�ة)�( )واملالكي�ة يف ق�ول خ�الف املش�هور 
عنده�م( )3(. ج�اء يف روض�ة الطالب�ني: »وإن اختلف الدين�ان يف الصف�ات كالصحة والكرس 
واحلل�ول والتأجي�ل أو قدر األجل مل حيصل التقاص الختالف األغراض، ولصاحب احلال أن 
يستوفيه وينتفع به إىل أن حيل ما عليه. فإن تراضيا عىل جعل احلال قصاصًا عن املؤجل مل جيز كا 

يف احلوالة، وحكى أبو الفرج الزاز فيها وجهًا« )4(.

الثاين: اجلواز ؛ وإليه ذهب احلنفية)5( واملالكية يف املشهور عندهم )6(.

)1( اب�ن جزي، القوانني الفقهية: 193؛ الدس�وقي، حاش�ية ع�ىل الرشح الكب�ر: ��8/3؛ النووي، روضة 
الطالبني: ��73/1؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5.

)�( البهويت، رشح منتهى اإلرادات: �/135؛ الرحيباين، مطالب أويل النهى: 3�5/3.
)3( الرشبين�ي، مغن�ي املحت�اج:435/4؛ اجلمل، حاش�ية عىل رشح املنه�ج: 476/5؛ ابن ج�زي، القوانني 

الفقهية: 193.
)4( النووي، روضة الطالبني: ��73/1. وأبو الفرج الزاز هو عبد الرمحن بن أمحد، ولد سنة 431ه� وتويف 
سنة 494ه� إمام الشافعية بمرو، تفقه عىل القايض حسني وغره، أشهر مصنفاته كتاب اإلمالء، وينقل 

عنه النووي يف الروضة كثرًا. انظر ابن السبكي، طبقات الشافعية: 104-101/5.
)5( الكاساين، بدائع الصنائع:�07/5؛ ابن نجيم، البحر الرائق: 178/6.

)6( ابن جزي، القوانني الفقهية: 193؛ الدسوقي، حاشية عىل الرشح الكبر: ��8/3.
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ق�ال اب�ن القاس�م رمحه اهلل: » ل�و أن رجاًل كان له ع�ىل رجٍل ذهٌب إىل ش�هٍر ولآلخر عليه 
ذهٌب إىل سنٍة، وهي مثل وزهنا، فتقاصا، قال: قال يل مالك: ال بأس به «)1(.

استدل القائلون باجلواز بأن صاحب احلق يف الدين األفضل تنازل عن حقه برضاه، وال 
مان�ع من ذلك، وألنه لو أعطى املديُن للدائ�ِن أجوَد مما عليه، ُأجرِبَ الدائن عىل القبول، فكذا 

هنا )�(.

قالوا: وألن املقاصة تقوم عىل إبراء الذمم أوالً، وألن هتمة السلف بزيادة، أو ضع وتعجل 
غر واردة يف مثل هذه الصورة )3(.

ويمك�ن ال�رد عىل املانعني ب�أن يقال: قياس املقاص�ة عىل احلوالة غر س�ديد ؛ ألن احلوالة 
نقل للدين من ذمة إىل ذمة أخرى، ويف املقاصة ال نقل، بل هي إبراء للذمتني، وإسقاط للدينني 
فافرتقا. يضاف إليه أن صاحب احلق األفضل يف الدين إذا تنازل عن حقه برضاه، وطيب نفس 
منه، فا الذي يمنع منه! خصوصًا أن مبنى القرض عىل اإلرفاق واملس�اعدة. ولو س�لمنا بجواز 
َل املؤخُر، أو ُأِخَر املعجُل، فينبغي القول بجوازه من  ذل�ك يف القرض من طرف واحد، بأن ُعجِّ

الطرفني أيضًا.

- رشوط صحتها: يشرتط لصحة املقاصة الطلبية ما يأيت:

1. أن يكون كل من طريف املقاصة دائنًا لآلخر ومدينًا له. 

�. رض�ا صاح�ب احل�ق األفضل بالتن�ازل عن حق�ه يف األفضلية، مثل صف�ة الدين، كأن 

)1( مالك، املدونة: 143/9.
)�( الكاس�اين، بدائع الصنائع:�07/5؛ ابن نجيم، البحر الرائق: 178/6-179؛ ابن عابدين، رد املحتار: 

.�66/5
)3( اب�ن ج�زي، القوانني الفقهية: 193؛ الدس�وقي، حاش�ية عىل ال�رشح الكب�ر: ��8/3؛ اخلريش، رشح 

خمترص خليل: �34/5.
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يك�ون دين�ه موثقًا برهن أو كفالة، أو أجل الدي�ن، كأن يكون أجل دينه أقرص، أو حاالً واآلخر 
مؤجاًل.

3. متاث�ل الدينني يف اجلنس والنوع، وأما الصفة واألجل فال يش�رتط متاثلها. وإذا تفاوت 
الدين�ان يف الق�در وقع�ت املقاصة يف القدر املش�رتك وبقي صاح�ب الدين األكث�ر دائنًا لآلخر 

بمقدار الزيادة.

4. أال يرتتب عىل املقاصة حمظور رشعي كالربا أو شبهة ربا.

5. أال يتعلق بأحد الدينني حق للغر ؛ دفعًا للرضر عنه، مثل حق املرهتن)1(.

ه�ذه ه�ي رشوط صحة املقاص�ة الطلبية، فإذا اختل أحدها مل تص�ح طلبية، وال جربية من 
باب أوىل، وربا صحت اتفاقية، إن حتققت فيها رشوطها.

الفرع اخلامس: املقاصة الباطلة:

ذكرن�ا في�ا مىض أن لدى كٍل من الش�افعية واحلنابلة قول ضعي�ف ببطالن املقاصة بجميع 
صوره�ا؛ ألهنم اعتربوها م�ن قبيل بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه رشع�ًا كا هو معلوم )�(. 
ف�إذا جتاوزن�ا هذا الرأي الضعيف، وجدنا صورًا أخرى للمقاصة ق�ال ُجلُّ العلاء ببطالهنا، أو 
قال به كثر منهم، وهي يف جمملها مما يرتتب عىل وقوعها خمالفة حكم رشعي من قبيل بيع الدين 
بالدين، أو اخلشية من الوقوع يف الربا لعدم التقابض بني البدلني)3(. ومن تلك الصور الباطلة:

- املقاص�ة ب�رأس مال الس�لم: ال جتوز املقاصة بني رأس مال الس�لم ودي�ن آخر ولو اتفق 

)1( املعاي�ر الرشعي�ة: 49-50. وانظ�ر أيض�ًا: ابن نجيم، البح�ر الرائق: 178/6-179؛ اب�ن عابدين، رد 
املحت�ار: �66/5؛ الدس�وقي، حاش�ية ع�ىل ال�رشح الكب�ر: ��8/3؛ اخلريش، رشح خمت�رص خليل: 

.�34/5
)�( النووي، روضة الطالبني: ��73/1؛ الرميل، هناية املحتاج: 4�4/8؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5.
)3( مدكور، املقاصة يف الفقه اإلسالمي: ��1-1�3؛ الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته: 380-379/5.
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الطرف�ان علي�ه؛ ألن�ه ترصف يف رأس مال الس�لم قبل قبض�ه، وهو غر جائز؛ مل�ا ينتج عنه من 
مبادل�ة دي�ن بدين، ومعل�وم أن مجه�ور الفقهاء عىل وج�وب قبض رأس مال الس�لم يف جملس 

العقد، وإال مل يصح لعدم جواز كون رأس املال دينًا يف الذمة )1( .

وكذل�ك ال جت�وز املقاصة ب�رأس مال الس�لم بعد إقالته، وليس له أن يش�رتي من املس�لم 
إليه برأس املال ش�يئًا حتى يقبضه لقوله عليه الصالة والس�الم: » ال تأخذ إال س�لمك أو رأس 

مالك()�( أي عند الفسخ، وألنه أخذ شبهًا باملبيع، فال حيل الترصف فيه قبل قبضه )3(.

- املقاص�ة ب�ني ديني املتصارف�ني: من املتفق عليه ب�ني العلاء أن املصارف�ة ال تصح إال إذا 
ت�م التقابض يف املجلس، وعليه ف�إذا وقعت املقاصة بني ديني املتصارفني بعد انتهاء جملس عقد 
الرصف، كانت املقاصة باطلة؛ ألن عقد الرصف وقع باطاًل، ومل يثبت به دين، وما بني عىل الباطل 

فهو باطل مثله، واملقاصة ال تثبت إال بوجود دين صحيح قائم يف ذمة أحد املتقاصني )4(.

- املقاصة إذا كانت ذريعة إىل الربا: يمنع فقهاء املالكية من املقاصة إذا قويت هتمة التواطؤ 
عىل الربا )5(. ومن ثم قالوا باملنع إذا أدت املقاصة إىل أحد أمرين؛ َضْع وتعجْل، أو حط الضان 

)1( الكاس�اين، بدائ�ع الصنائ�ع: �06/5، �34؛ اب�ن نجيم؛ البح�ر الرائ�ق : 6 / �16؛ مالك، املدونة: 
56/9؛ الزرك�يش، املنث�ور: 393/1-394؛ األنص�اري، أس�نى املطال�ب: 494/4؛ امل�رداوي، 
اإلنصاف: 118/5؛ الزحييل، الفقه اإلس�المي وأدلته: 38�/5. هذا علًا أن املالكية ال يش�رتطون 
قب�ض رأس مال الس�لم يف املجلس وجييزون تأخره اليومني والثالثة ب�رشط وبغر رشط. انظر: ابن 

عبد الرب، الكايف: 337.
)�( ابن أيب شيبة، املصنف: �70/4 رقم ��000. وهو حديث حسن ، وله شواهد متعددة. انظر: الزيلعي، 

نصب الراية : 51/4.
)3( الرسخ�يس، املبس�وط: �1/ 168؛ اب�ن عبد ال�رب، الكايف: 308.مدك�ور، املقاصة يف الفقه اإلس�المي: 

.133-13�
)4( الكاس�اين، بدائ�ع الصنائ�ع: �07/5، �34؛ ابن عبد ال�رب، الكايف: 308؛ األنصاري، أس�نى املطالب: 

494/4؛ املرداوي، اإلنصاف: 118/5؛ الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته: 381-380/5.
)5( القرايف، الذخرة: �99/5.
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وأزي�دك. قال�وا: وضابط ذل�ك: » أن ما َحلَّ أو كان أقرب حلوالً، فه�و مقبوٌض عاَّ مل حيْل، أو 

ع�اَّ ه�و أبعد حلوالً، فإن أدى اقتض�اؤه عنه إىل ضع وتعجل، أو حط الض�ان وأزيدك، امتنع. 

وإن مل ي�ؤد إىل واح�د منها جاز. فإن كانا من بيٍع، وكان احل�اُل أو األقرب حلوالً أكثر أو أجود 

امتنعت؛ ألنه حط الضان وأزيدك، وإن كان أدنى أو أقل امتنعت؛ ألنه ضع وتعجل، وهذا إذا 

كانا من بيع. وإذا كانا من قرض، واحلال أو األقرب أدنى أو أقل امتنع؛ ألنه ضع وتعجل، وإن 

كان أج�ود ج�از؛ إذ ال ض�ان يف القرض ... وإن كان أحدمها من ق�رض واآلخر من بيع جرى 

عىل القسمني السابقني، وإن اتفق أجلها فذلك جائز سواء كانا من بيع أو من قرض أو من بيع 

وقرض« )1(. ولعله ال خالف بني املالكية وغرهم يف املقاصة بني النقود؛ إذ ال أحد يقول بجواز 

ض�ع وتعجل، وأما حط الضان وأزيدك ف�رد يف العروض واألطعمة دون النقود، وفيها يظهر 

أثر خالفهم مع اجلمهور، وتوسعهم يف املنع.

* * *

)1( علي�ش، منح اجللي�ل: 414/5-415. وانظر أيضًا: الصاوي، بلغة الس�الك: 187/3؛ الزحييل، الفقه 
اإلسالمي وأدلته: 383/5. 
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املطلب الثاني

التطبيقات املعاصرة للمقاصة بني الديون النقدية

بدخول البنوك ومؤسس�ات التمويل عامل امل�ال واالقتصاد حتولت املقاصة من جمرد عملية 
بس�يطة -تتم بني ش�خصني كٌل منها دائن لآلخر ومدين له- إىل عملية آلية أو إلكرتونية معقدة 
واسعة االنتشار تشرتك فيها أطراف متعددة ليس يف البلد الواحد فحسب، بل عىل صعيد العامل 
بأرسه، وذلك كا يف املقاصة التي تتم بني البنوك برعاية من املنظات العاملية مثل ) الفيزا، واملاسرت 
كارد، واألمريكان إكس�ربس وغرها (، واملقاصة التي تتم يف عقود البيع اآلجلة عرب الس�ارسة 
والوسطاء املتخصصني بني أطراف العقد، وكذلك املقاصة التي تتم بني الفوائد الدائنة والفوائد 
املدينة، وغرها من الصور املس�تجدة التي أفرزهتا وما زالت تفرزها احلضارة الرأسالية الغربية 
بش�كل مس�تمر وقوي، من خالل البنوك الربوية واملؤسسات املالية والرشكات التجارية، ثم ال 
تلبث أن جتد هلا صدًى يف عاملنا اإلسالمي، لدى غالبية مؤسساتنا املالية ورشكاتنا التجارية التي 
تتلقفها بُعجِرها وُبَجِرها من غر متحيص وال تدقيق، بل وال سؤال عن مدى مرشوعيتها. هذا 
م�ع معرفة القائم�ني عليها واملتعاملني معها مجيعًا بأن الربا قد أضحى الركيزة األساس�ية ملعظم 
ه�ذه التعامالت املالية والتجارية املس�توردة، األمر الذي يتطلب من�ا احليطة واحلذر يف التعامل 
م�ع تل�ك الصيغ، وعدم األخذ ب�يشء منها قبل معرف�ة حكمها الرشعي، من حي�ث القبول أو 

الرفض.

وأهم ما جيب استحضاره لدى النظر يف حكم هذه الصور املستجدة أمور هي: 

1. أن يكون هناك دين صحيح يقره الرشع عىل كال طريف املقاصة.

�. أن يكون الدينان متساويني يف اجلنس واحللول )وإال وجب اتفاق الطرفني عىل املقاصة 
إذا اختل�ف اجلن�س، و وجب تنازل صاحب احلق األفضل عن حق�ه يف األفضلية إذا اختلفا يف 

األجل(.
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3. أال يرتت�ب ع�ىل املقاص�ة حمظور رشعي كالربا أو ش�بهة الربا كع�دم التقابض يف جملس 
الرصف، والترصف عىل قاعدة: ضع وتعجل.

فإذا حتققت هذه الرشوط كانت املقاصة مرشوعة، وإال فال. 

وفيا يأيت سيتم عرض أهم وأشهر التطبيقات املعارصة للمقاصة النقدية كا جترهيا البنوك، 
عىل أن ما سواها ال خيرج عنها يف الغالب األعم. 

الفرع األول: عمليات املقاصة بني البنوك بإشراف البنك املركزي: 

تق�وم البن�وك يف كل بلد بإج�راء عمليات املقاصة في�ا بينها بإرشاف م�ن البنك املركزي، 
ويتم ذلك من خالل تبادل الش�يكات املس�حوبة لصاحلها أو عليها، وإجراء املقاصة بني املبالغ 
املس�تحقة هلا أو عليها، ويتجس�د ذلك يف طريقتني اثنتني؛ إحدامها تقليدية، تعتمد عىل االجتاع 
املبارش واملبادلة اليدوية للشيكات، وأخرى مستجدة ومتطورة جدًا، وتعتمد عىل نظام إلكرتوين 

عن طريق الشبكة العاملية.

أوالً- الطريق�ة التقليدي�ة: وتتم من خ�الل قيام البنوك باختاذ خط�وات عملية تتلخص يف 
اآليت:

أ- إج�راءات البن�ك قبل التوج�ه إىل البنك املركزي: وتتمثل يف القي�ام باخلطوات العملية 
اآلتية:

1. مج�ع الش�يكات املقدمة إىل البنك بش�أن العملي�ات اخلاصة به، واملس�حوبة عىل البنوك 
األخرى، وتنظيم قسائم اإليداع اخلاصة هبا.

�. فرز الشيكات ووضعها يف جمموعات بحيث حتتوي كل جمموعة عىل الشيكات املسحوبة 
عىل كل بنك عىل حدة.
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3.  القي�ام بإع�داد قائم�ة خاصة بكل جمموعة من هذه الش�يكات، وتس�مى ه�ذه القائمة 
)حافظة إضافة( وتتضمن عدد وقيمة الش�يكات املسحوبة عىل كل بنك من البنوك األعضاء يف 

غرفة املقاصة، وترفق الشيكات املسحوبة عىل كل بنك باحلافظة املعدة له. 

4. إع�داد حافظ�ة إضافة إمجالية تتضمن خالصة عمليات املقاص�ة التي ختصه لذاك اليوم 
ليقدمها إىل غرفة املقاصة يف البنك املركزي. 

5. تنظيم املستندات واإلشعارات اخلاصة بالشيكات بعد عودة مندوبه من غرفة املقاصة، 
متهيدًا إلجراء املعاجلة املحاسبية هلا، وإثبات قيود اليومية يف دفاتره اخلاصة )1(.

ب- اإلج�راءات داخل البنك املركزي: وتتمث�ل يف اخلطوات العملية التي تتخذ داخل ما 
ُيع�رف بغرف�ة املقاصة يف البنك املركزي. وغرفة املقاصة: هي املكان املخصص الجتاع مندويب 
البنوك األعضاء للقيام بإجراء املقاصة بني الشيكات املسحوبة لصالح هذه البنوك، والشيكات 
املس�حوبة عليه�ا )�(. وهلذه الغرفة مدير يتوىل إدارة اجللس�ات فيها، ويت�م تعيينه من قبل البنك 
املركزي الذي يقدم كافة اإلمكانات واملوظفني الالزمني إلجراء عمليات املقاصة. كا يكون هلذه 

الغرفة حساٌب خاٌص يف دفاتره، تدون فيه مصاريفها التي تستوىف من البنوك األعضاء )3(.

وتتمثل اإلجراءات يف غرفة املقاصة يف البنك املركزي با ييل: 

1. حيم�ل من�دوب كل بنك احلوافظ التي أعدها مس�بقًا والش�يكات إىل غرفة املقاصة، ثم 
يقوم بتوزيعها عىل مندويب البنوك األخرى، ليقوم بمراجعتها ومطابقتها.

�. يسلم مندوب كل بنك احلافظة اإلمجالية )واملحررة من نسختني( إىل مدير غرفة املقاصة، 

)1( رسايا، النظام املحاسبي يف املنشآت املالية: 315-316 ؛ كراجة ، حماسبة البنوك:39.
)�( ضيف ، حماسبة البنوك:�17؛ الشحادة، حماسبة املنشآت املالية: �78.

)3( رسايا، النظام املحاسبي يف املنشآت املالية: 315؛ ضيف ، حماسبة البنوك:�17؛ الشحادة، حماسبة املنشآت 
املالية: �78.
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ليقوم بتقييد الش�يكات املس�حوبة عىل حس�اب غرفة املقاصة، ويضيفها حلساب البنك املستفيد 
لدى البنك املركزي، ويتم ذلك بتدوين املبالغ الواردة يف احلافظة اإلمجالية يف اجلانب الدائن من 
الكشف الذي يقوم بإعداده، ثم يعيد األصَل للمندوب، وحيتفظ بصورة من احلافظ اإلمجالية. 

3. يقوم مندوب كل بنك بعد استالم الشيكات املسحوبة عىل بنكه وحوافظ اإلضافة املرفقة 
هب�ا بمراجعته�ا وتدقيقها، ثم حيرر حافظة خصم هبا، وبذلك يتبني له نتيجة املقاصة، فإذا زادت 
مبالغ الش�يكات املس�حوبة عىل بنكه عن التي هلا، كانت النتيجة رصيدًا مدينًا يس�جل لصاحلها 
ل�دى البن�ك املركزي، ويضاف إىل حس�اهبا، وإذا كان العكس بأن زادت مبالغ الش�يكات التي 

لبنكه عىل البنوك األخرى، كانت النتيجة رصيدًا دائنًا، يسجل لصاحله، ويضاف إىل حسابه.

4. يقوم مدير غرفة املقاصة بإعداد جدول التصفية عىل نس�ختني، ويدون عىل يمني اس�م 
البن�ك جمم�وع املبالغ التي له، وعىل يس�اره جمموع املبالغ التي عليه ثم يق�وم املندوبون بالتوقيع 
علي�ه. وجيب أن تكون جمموع املبالغ املدينة والدائنة فيه متس�اويني. ويمكن تصويره عىل النحو 

اآليت:

غرفة املقاصة

خصماسم البنكإضافة

جمموع املبالغعدد الشيكاتجمموع املبالغعدد الشيكات

220000الراجحي���000

��0000اجلزيرة��0000

���000البالد220000

املجموعاملجموعاملجموعاملجموع

1�12�0001�12�000
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5. يقوم مدير غرفة املقاصة بإبالغ البنك املركزي بنتيجة املقاصة ليتم تسجيلها يف دفاتره، 

إذ إن لكل بنٍك عضٍو يف غرفة املقاصة حساٌب جاٍر لدى البنك املركزي، وحساٌب خاٌص بغرفة 

املقاصة.

6. يوقع املندوبون عىل ظهر الش�يكات إقرارًا باس�تيفاء قيمتها، ويوضع عىل ظهر الش�يك 

عبارة: يقيد حلساب البنك )الفالين( يف غرفة املقاصة.

7. يق�وم مدي�ر غرف�ة املقاصة بإعالن انتهاء اجللس�ة، ويعود املن�دوب إىل بنكه حاماًل معه 

الشيكات املسحوبة عليه، واملستندات اخلاصة هبا، ليقوم بتسجيلها يف دفاتر بنكه )1( .

وبذلك تتم تس�وية هذه الش�يكات التي قد تصل مبالغها اليومية إىل املاليني من غر حاجة 

إىل أن تنتقل النقود بشكل فعيل من بنك إىل آخر )�(.

ثاني�ًا: الطريقة اإللكرتوني�ة: وتتم من خالل مركز املقاصة اإللك�رتوين يف البنك املركزي، 

حي�ث يتوىل ه�ذا املركز مهمة متكني البن�وك األعضاء فيه من تنظيم عمليات تقاص الش�يكات 

إلكرتوني�ًا، وحتديد أرصدته فيا بينهم، وذلك ع�ن طريق تبادل املعلومات بني البنوك األعضاء 

حول بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل إلكرتونية.

ويمك�ن تلخي�ص آلية عم�ل هذه الطريقة يف أن موظف البنك حال تس�لمه للش�يك يقوم 

بتصوي�ره )أو مس�حه( ضوئي�ًا، ثم يرس�ل صورت�ه اإللكرتوني�ة إىل البنك املرك�زي، ليقوم هو 

بدوره بإرس�ال صورة منه إىل البنك املس�حوب عليه للمصادقة الفنية واملالية عىل رصفه. وتتم 

ه�ذه العملية عرب خطوط اتصال رسيعة، ثم تع�ود اإلجابة اإللكرتونية باملوافقة أو الرفض عىل 

)1( كراج�ة ، حماس�بة البن�وك:39-40؛ ضي�ف ، حماس�بة البن�وك:�18-��4؛ رسايا، النظام املحاس�بي يف 
املنشآت املالية: 316- 317.
)�( ضيف ، حماسبة البنوك: �19.
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ال�رصف إىل البنك املركزي، ومنه إىل البنك املقدم للش�يك، ليق�وم هذا األخر بموجبه برصف 
الشيك أو رفضه. 

ويمكن تلخيص اخلطوات العملية التي ختص كل جانب يف اآليت:

أ- مهمة البنك املسحوب له: وتتمثل يف إرسال صور الشيكات واملعلومات التابعة هلا إىل 
مركز املقاصة يف البنك املركزي.

ب- مهام البنك املسحوب عليه: وتتمثل يف:

1- اس�تقبال صور الش�يكات، واملعلوم�ات التابعة هل�ا، وتدقيقها من النواح�ي القانونية 
والشكلية.

م الشيك إلكرتونيًا قبل إغالق اجللسة.  �- الرد بالقبول أو الرفض عىل البنك مقدِّ

3- يف حال�ة إعادة أي ش�يٍك جيب إرس�ال بي�اٍن مبينًا فيه بيانات الش�يك، وس�بب إعادته 
وتارخيه. ويمكن إمجال أهم أس�باب اإلعادة يف: عدم وجود رصيد للس�احب، أو عدم كفايته، 
أو اختالف توقيعه، أو عدم وضوح صورة الش�يك، أو كون الش�يك مفقودًا ُمَبلَّغًا عنه، أو بناًء 
عىل طلب البنك املقدم للشيك، أو معارضة الساحب و إبالغ البنك خطيًا باالمتناع عن رصف 
َغ البنُك حكًا، أو أمرًا قضائيًا، أو  الش�يك، ، أو النقص يف البيانات األساس�ية للش�يك أو أن ُيَبلَّ

قرارًا صادرًا عن سلطة خمتصة، يرتتب عليه االمتناع عن دفع قيمة الشيك.

ج - مهام مركز املقاصة: وتتمثل يف:

م إىل البنك املس�حوب عليه  1- إرس�ال ص�ورة الش�يك وبياناته املس�تلمة من البن�ك املقدِّ
إلكرتونيًا.

م إلكرتونيًا. �- إرسال الرد املستلم من البنك املسحوب عليه إىل البنك املقدِّ
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3- االحتفاظ بالسجل اإللكرتوين النهائي الذي خيزن فيه صورة الشيك، وكافة احلركات 
التي متت عليه يف مجيع مراحل التقاص.

4- حتويل النتيجة التي حتتوي صايف مراكز البنوك األعضاء يف اجللس�ة إىل نظام التسويات 
الفورية مرة واحدة يف اليوم مبارشة بعد إغالق اجللسة.

5- إذا تأخ�ر اس�تخراج نتيج�ة املقاص�ة عن موعد إغالق اجللس�ة أجل تنفي�ذ النتيجة إىل 
صباح يوم العمل التايل )1(.

أمهية املقاصة اإللكرتونية:

يمكن للمرء الوقوف عىل أمهية املقاصة اإللكرتونية من خالل وقوفه عىل املكاسب الكبرة 
الت�ي حتققه�ا هذه املقاصة ألطرافه�ا املختلفة، من ذلك أهنا تزيد من ثقة املتعاملني بالش�يكات، 
حيث متكنهم من معرفة وضع الشيك من حيث القبول أو الرفض يف نفس اليوم، ويتم حتصيل 
قيمته يف اليوم ذاته، أو يف صبيحة اليوم التايل عىل أبعد تقدير، كا أن هذا النظام يعمل عىل مدار 
اليوم والليلة )�4 س�اعة( وبذلك يكون أمام البنك متس�ع من الوقت إلرسال صور الشيكات 
إلكرتوني�ًا مه�ا كان عددها، يضاف إىل ذلك أهنا تس�هم يف ختفيض مصاري�ف املقاصة، ومتكن 
من مراقبة الش�يكات وتدقيقها بش�كل آين ورسيع، وحتد كذلك من ظاهريت الش�يكات املعادة، 
وعمليات االحتيال، كا أهنا توفر السيولة الالزمة للرشكات واملؤسسات، وحترر املبالغ الطائلة 
من قيمة الشيكات يف دقائق معدودة، وعىل أبعد تقدير بعد ساعات من إيداعها، بينا كان ذلك 
يس�تغرق يف الس�ابق مدة ال تقل عن أربعة أيام عمل! فإذا ما علمنا أن عدد الش�يكات التي يتم 

)1( اس�تقيت هذه املعلومات من تعليات موجودة عىل الش�بكة العاملية ختص البنك املركزي األردين بعنوان: 
)أص�ول وقواع�د العم�ل والتعليات اخلاص�ة باملقاصة اإللكرتوني�ة( وتضم املواد املنظم�ة لعمل مركز 
املقاص�ة، وقد أقرت بموجب حم�رض اجتاع جملس املقاصة رق�م �006/1 تاريخ �006/11/�7م. 

وجملس املقاصة يضم ممثيل البنوك األعضاء يف مركز املقاصة با فيها البنك املركزي.
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إصدارها س�نويًا يف اململكة العربية الس�عودية تتجاوز 6،5 مليون ش�يك )أي بمعدل يزيد عن 

�6000 ش�يك يوميًا( ويف أمريكا تتجاوز 67 مليار ش�يك س�نويًا )أي بمعدل يزيد عن �59 

مليون شيك يوميًا( وعلمنا أن كثرًا منها حتمل أرقامًا فلكية من حيث قيمتها! أقول: إذا أدركنا 

كل ه�ذا؛ أمكنن�ا أن تصور الفارق الكبر بني تس�وية أمر هذه الش�يكات يف نفس اليوم وخالل 

ساعات من إيداعها، أو االنتظار ملدة ال تقل عن أربعة أيام لتحصيل قيمتها، ومن ثم يمكننا أن 

ندرك حجم املنافع التي يقدمها نظام املقاصة اإللكرتونية للمتعاملني به. 

ومم�ا جيدر ذكره أن دراس�ات أجرهتا منظمة غرف�ة التقاص اإللكرتوين للش�يكات أفادت 

أنه يمكن ألمريكا توفر ما بني مليارين وثالثة مليارات دوالر س�نويًا من خالل حتويل مقاصة 

الشيكات بني بنوكها إىل مقاصة إلكرتونية )1(.

ثالثًا: مدى مرشوعية املقاصة بني البنوك:

رأينا فيا سبق أن معظم العلاء عىل مرشوعية املقاصة من حيث اجلملة، ورأينا آنفًا الصورة 

الت�ي تتم بموجبها املقاصة بني البنوك، حيث جيتمعون وجهًا لوجه يف غرفة املقاصة لدى البنك 

املرك�زي، وتتم فيها املقاص�ة بينهم، وهي ديون نقدية من العملة املحلية )متحدة اجلنس والنوع 

والصف�ة يف الغالب( وحالة أيضًا، أو أهنم يراس�لون بعضهم ع�ر البنك املركزي، وتتم املقاصة 

بوساطته، ومن ثم كان املتبادر إىل الذهن - ويف ضوء ما تقدم من ذكٍر ألنواع املقاصة ورشوطها- 

القول بمرشوعيتها من غر تردد، سواٌء اعُترِبْت مقاصًة وجوبيًة أم توافقية. ولعل األمر كذلك، 

غر أنه حيتاج إىل مزيد توضيح وبيان لتحديد أطراف املقاصة، وصفة العالقة التي تربط بينهم، 

وهذا ما سنسعى إليه فيا يأيت:

)1( اس�تقيت هذه املعلومات من دراس�ة موجودة عىل الش�بكة العاملي�ة بعنوان: )املقاصة اإللكرتونية حتس�ن 
اخلدمات املرصفية( منقولة من جريدة الرشق. انظر موقع منتديات شبكة األسهم القطرية.
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1- َمْن الدائُن وَمْن املديُن يف املقاصة بني البنوك ؟ وَمْن هم أطرافها ؟

الدائن�ون واملدين�ون يف املقاصة بني البنوك حقيقة هم العم�الء؛ ألهنم الذين يملكون قيمة 
الش�يكات، أو أهنا مس�حوبة عليه�م، وأما البنوك فال هي دائنة وال مدين�ة خالفًا ملا يظهر للمرء 
ألول وهل�ة. ودلي�ل ذلك أن البن�ك الدائن ال يضيف إىل حس�اب عميله قيمة الش�يك، إال إذا 
جاءت�ه املوافق�ة عىل قبوله من البنك املس�حوب علي�ه، ولو أنه اعتذر عن رصف�ه )لعدم مطابقة 
التوقيع، أو لعدم وجود رصيد كاف لدى من أصدره مثاًل( مل يملك بنك الدائن إلزامه بالقبول، 
بل يقوم بإرجاع الشيك إىل عميله، وخيربه بسبب الرفض، ليقوم هو بدوره بمراجعة من أصدر 
ل�ه الش�يك، ويطالبه بتصحيح الوضع. هذا م�ن جهة، ومن جهة أخرى ف�إن العميل لن يكون 

دائنًا ومدينًا يف نفس الوقت غالبًا، وإن كان فلن يكون لنفس اجلهة لتتم املقاصة بينها.

 وعلي�ه ف�ال مقاصة بني الدائنني واملدينني هنا، بل غاية ما هنالك أن هذا الطرف أحال ذاك 
إىل بنكه هبذا الش�يك ليقوم بنكه بس�داد قيمته من حس�ابه، ثم إن هذا الطرف الدائن أيضًا وكل 
بنكه ليتوىل مطالبة البنك املسحوب عليه بقيمة الشيك. وربا تكررت هذه الصورة من عرشات 
أو مئات اجلهات يف اليوم الواحد. و عىل العكس تكون هناك أيضًا حاالت يقوم فيها أطراٌف أو 
جهاٌت بتحويل دائنيهم إىل هذا البنك، ويقوم أولئك أيضًا بتوكيل بنوكهم ليتولوا عنهم مطالبة 
هذا البنك، فيصبح هذا البنك مطالِبًا من جهة، ومطاَلبًا من جهة أخرى يف نفس الوقت ولنفس 
البنوك، وهنا تتفق األطراف عىل إجراء املقاصة بينها، سعيًا منها يف توفر الوقت واجلهد، ولئال 
تنش�غل ب�ا ال طائ�ل منه، والنتيجة: أن البن�وك حني جتري املقاصة بينها تق�وم بذلك أصالة عن 

نفسها، ال نيابة عن عمالئها.

2- صفة العالقة بني البنك وعميله الدائن: 

تعترب العالقة بني البنك وعميله الدائن الذي صدر الش�يك ملصلحته عالقة توكيل، حيث 
يق�وم العميل بالتوقيع عىل الش�يك وتس�ليمه لبنكه، ليق�وم نيابة عنه بمطالبة البنك املس�حوب 
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علي�ه بقيمة الش�يك، وإضافتها حلس�ابه. وهذا ال غب�ار عليه؛ إذ الوكالة مرشوع�ة بإمجاع فقهاء 
املسلمني)1(. ولو افرتضنا أن البنك يتقاىض عمولة عىل سعيه يف حتصيل قيمة الشيك، فال حرج 

فيه رشعًا؛ ألنه توكيل بأجرة، وهو مرشوع أيضًا )�(.

�- صفة العالقة بني البنك وعميله املدين:

يمك�ن أن توص�ف العالقة بني البنك وعميله املدين بأهنا توكيل، أي أن العميل حني يقدم 
للدائن ش�يكًا مس�حوبًا عىل بنكه، فإنه يوكل البنك بسداد دينه من حسابه، وهو ما يعني تكييف 
ماله املودع يف البنك عىل أنه وديعة مأذون باس�تعاهلا، وعىل أنه موجود حقيقة يف حس�ابه، وقد 
ق�ال هب�ذا بعض الباحثني املعارصين)3(. ك�ا يمكن أن توصف العالقة ب�ني بأهنا حوالة، أي أن 
املدي�ن حيي�ل الدائن بدينه عىل بنكه املدين له، وذلك عىل اعتبار ماله املودع يف البنك قرضًا، وقد 

قال هبذا أيضًا بعض الباحثني املعارصين)4( .

وكال الرأيني حمتمل، وله وجاهته؛ األول: بالنظر إىل قصد العميل من اإليداع، حيث إنه مل 
يودع أمواله يف البنك إال بقصد حفظها، ثم بشعوره بأنه يستطيع أن يسحب أو حيول أو يترصف 
يف أمواله هذه يف أي وقت ش�اء من غر حاجة إىل موافقة البنك، بل حتى لو س�حب مجيعها بعد 
حلظ�ات م�ن إيداعها مل يكن للبنك حق االعرتاض عليه، أو املاطلة يف تقديمها. والثاين: بالنظر 
إىل ت�رصف البن�ك فيها، وضانه هلا يف حالة هالكها، وإن كان هالكه�ا دون تعٍد منه أو تقصر، 
أو كان لظ�روف قاه�رة، وهو ما جيعلها قرضًا وليس وديعة، يض�اف إىل ذلك أن البنك ال يقبل 
تل�ك األموال إال برشط الس�اح ل�ه يف الترصف فيها، مع التزامه برده�ا يف الوقت الذي يطلبها 

صاحبها.

)1( ابن قدامة، املغني: 51/5؛ الرشبيني، مغني املحتاج: �/�17.
)�( ابن قدامة، املرجع نفسه: 55/5؛ الرشبيني، املرجع نفسه: �/�30.

)3( انظر: األمني، الودائع املرصفية النقدية واستثارها يف اإلسالم: ��38-�3.
)4( انظر: احلسيني، الودائع املرصفية: 106-101.
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وال�ذي أراه أن مآل الرأيني واحد، وأنه ال توج�د فوارق عملية كبرة بينها، ألن الترصف 
يف الوديعة جيعلها باالتفاق قرضًا مضمونًا )1(.

�- العالقة بني البنوك:

ذكرن�ا فيا س�بق أن البنوك تلتق�ي يف غرفة املقاصة ل�دى البنك املرك�زي، ويقدم كل بنك 
الش�يكات املس�حوبة له عىل البنوك األخرى، كا يستقبل الش�يكات املسحوبة عليه، أو أن تلك 
البنوك تراسل بعضها إلكرتونيًا عرب البنك املركزي، ثم تتم املقاصة بينها، والسؤال املطروح: ما 

نوع هذه املقاصة ؟ 

واجلواب: أهنا ال ختلو إما أن تكون مقاصة تلقائية )جربية( أو أهنا مقاصة توافقية:

- فأم�ا املقاصة التلقائي�ة: فيمكن تصورها حال كون البنوك نفس�ها دائن�ة ومدينة، وليس 
عمالؤها. بمعنى أن يكون كل بنك دائنًا لآلخر ومدينًا له، وأن تكون الشيكات مسحوبًة له أو 
عليه بشكل مبارش. ففي هذه احلالة تكون املقاصة تلقائية عىل ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، ألن 
ديون الطرفني متفقة يف اجلنس والنوع والصفة واحللول - كا هو األصل يف الش�يكات املقدمة 
من البنوك داخل البلد- والديون التي تتوافر فيها هذه الرشوط تتم املقاصة بينها بصورة تلقائية 

.)�(

- وأم�ا املقاص�ة التوافقية: فإهنا تك�ون عندما تقوم البنوك بإجرائها ح�ال كوهنا وكيلة عن 
عمالئه�ا يف املطالب�ة بديوهن�م أو تس�ديد ما عليه�م. والنتيجة العملية هلا مش�اهبة متام�ًا للحالة 
الس�ابقة، أي ح�ني تكون البنوك دائن�ة ومدينة حقيقة، من حيث س�عيها لتحصيل ما لعمالئها، 
وتس�ديدها ملا عليهم. أي أن البنك صيانة لنفس�ه من االش�تغال با ال فائدة فيه، وتوفرًا للجهد 

)1( الرسخيس، املبس�وط: 34/14؛ القرايف، الذخرة: 198/6؛ البهويت، رشح منتهى اإلرادات: �/�93؛ 
الرشبيني، مغني املحتاج: 83/3.

)�( انظر: ص 7-8 من هذا البحث.



ـة بني الـديون النقـدية تأصيـٌل شـرعٌي و تطبيقـاٌت معاِصـرٌة املُقاصَّ ��

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

والوق�ت يق�دم عىل املقاص�ة، عىل أن يلت�زم كل بنٍك ملوكلي�ه )وعمالئه( بتقديم م�ا هَلم يف ذمة 
غره�م، وإضافته إىل حس�اهبم فور عودهت�م من غرفة املقاصة، أو حصوهل�م عىل موافقة البنك 
املسحوب عليه. وقد نص فقهاؤنا عىل أن للوكيل أن جيري املقاصة مع اآلخرين، ويكون ضامنًا 
ملوكل�ه َما َل�ه ِقَبَل غره )1(. ولعل هذه الصورة هي األصل وه�ي األكثر، وأما األوىل فال تكون 

إال نادرًا وعىل خالف األصل.

 ولك�ن م�اذا ل�و كان الدين�ان خمتلفني يف اجلن�س ؟ بمعنى أن�ه وإن كان الغال�ب األعم يف 
عمليات املقاصة بني البنوك بإرشاف البنك املركزي أن تتم بني الديون النقدية من جنس واحد، 
إال أن ذلك ال يمنع من إجراء عمليات مقاصة بني هذه البنوك مع اختالف جنس النقدين، كا 
لو كانت هناك ش�يكات مس�حوبة باليورو أو الدوالر عىل بنك معني، وقابلتها ش�يكات أخرى 
مس�حوبة عىل بنك آخر بالريال السعودي، فتجري املقاصة بني الطرفني. فا حكم الرشع فيها؟ 
واجلواب أن ذلك جائز رشعًا كا أسلفنا إذا تراضيا عىل سعر املبادلة، سواٌء أدى ذلك إىل إسقاط 

الدين كله أو بعضه تبعًا للمبالغ املستحقة )�(.

وه�ل يصح إطالق اس�م املقاص�ة عىل هذه العملي�ة ؟ واجلواب: نع�م؛ ألن املقاصة تعني 
إس�قاط دي�ن بدي�ن، وتفري�غ الذمت�ني منه�ا، وهو حاص�ل هن�ا وإن اختلف جنس�امها، وهذا 

االختالف ال يرض)3( .

�- العالقة بني البنوك التجارية والبنك املركزي: الذي يظهر يف كلتا صوريت املقاصة - أعني 
التقليدية واإللكرتونية- أن مجيع اإلجراءات التي كانت تتم بني البنوك من تناول الش�يكات أو 
إرس�ال صورها إلكرتوني�ًا، وتقييد ذلك يف دفات�ر البنك املركزي، وغرها م�ن اإلجراءات إنا 
كانت هتدف التأكد من صحة املعلومات املدونة عىل الشيك، وسالمة وضع الشخص أو اجلهة 

)1( املرغيناين، اهلداية: 138/3؛ ابن مودود، االختيار لتعليل املختار: �/169.
)�( انظر: ص 8- 11 من هذا البحث، وانظر أيضًا: املعاير الرشعية: 8، 50.

)3( انظر: ص 9- 10 من هذا البحث، وانظر أيضًا: املعاير الرشعية: 16، 50.
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الت�ي أصدرته، فإذا تبني للبنك املس�حوب عليه س�المة وضع الش�يك وُمْص�ِدِره، أخرب البنك 
املركزي والبنك املقدم للش�يك موافقته عىل رصف قيمته، ثم يقوم البنك املركزي ممثاًل يف غرفة 
املقاص�ة يف آخ�ر الدوام بإجراء عملي�ات املقاصة نيابة )وكالة( عن البن�وك األعضاء يف الغرفة، 
وذلك من خالل حس�اباهتم اجلارية اخلاصة هبم يف غرفة املقاصة. وإذا تقاضت الغرفة رس�ًا أو 
عمول�ة لق�اء ذلك من البنوك األعضاء فهو أمر مرشوع بال خالف، إذ ال مانع رشعًا من تقايض 
األجرة عىل الوكالة. بل حتى لو تقاىض أجرة )أو عمولة( معلومة عىل كل عملية س�اغ له ذلك 

رشعًا، ألنه أخذ للال مقابل خدمة نافعة مرشوعة معلومة )1(.

الفرع الثاني: عمليات املقاصة اإللكرتونية الناجتة عن بطاقات االئتمان:

تقوم بعض املنظات العاملية )مثل: الفيزا واملاس�رت كارد واألمريكان إكس�ربس ... ( بمنح 
الرتاخي�ص للبنوك األعضاء فيها إلصدار بطاقات االئت�ان لعمالئها، بموجب اتفاقيات تنظم 
العالق�ة بني أطراف العملي�ة، وهي )املنظمة الراعية للبطاقة، والبن�ك املصدر للبطاقة، وحامل 
البطاق�ة، والتاج�ر الذي يقب�ل التعامل بالبطاقة، وبن�ك التاجر( ثم تقوم تل�ك املنظات العاملية 
بتقديم خدماهتا الفنية واإلدارية يف إدارة نشاط إصدار البطاقات والتي منها املقاصة بني البنوك. 

ويتم ذلك من خالل اخلطوات اآلتية: 

1- يق�وم التاج�ر بقب�ول بطاق�ة االئتان، وينف�ذ عملية البي�ع أو تقديم اخلدم�ة مع حامل 
البطاقة.

�- يرسل التاجر قسائم املبيعات أو اخلدمات إىل بنكه ليقوم بتحصيل قيمتها.

3- يق�وم بنك التاجر بإرس�ال بيانات تلك القس�ائم إىل البنك املص�در للبطاقة عن طريق 
.)BASE II( املنظمة الراعية للبطاقة، ومن خالل شبكة إلكرتونية تسمى

)1( ابن املنذر، اإلمجاع: 101؛ ابن قدامة، املغني: 50/5-51؛ الشرازي، املهذب: 396-394/1.
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4- تقوم املنظمة بإجراء عملية املقاصة بني البنكني، بنك التاجر وبنك حامل البطاقة )1(.

وق�د أقام�ت ه�ذه املنظ�ات العاملية ش�بكات ال�رصف اآليل )ATMs( عىل مس�توى العامل 
.)�( )Banknet( واملاسرت كارد )Visanet( لتسهيل السحب النقدي بالبطاقة، وتسميها الفيزا

وم�ن اجلدي�ر ذكره أن خماطبة التاج�ر لبنكه، وخماطبته للمنظمة الراعي�ة للبطاقة، وخماطبته 
للبنك املصدر للبطاقة للحصول عىل موافقته، س�واٌء من أجل س�داد قيمة س�لعة، أو خدمة أو 
للموافق�ة عىل منحه النقود من خ�ارج البالد، وإجراء عملية املقاصة كل ذلك ال يأخذ أكثر من 

ثواٍن معدودٍة، وبصورة عالية الدقة والكفاءة )3(.

- م�دى مرشوعي�ة املقاص�ة اإللكرتونية الناجتة ع�ن بطاقات االئتان: ع�ىل فرض أن هذه 
البطاق�ات تعمل وفق الضواب�ط الرشعية كا حترص عليه بعض البنوك اإلس�المية، فإن عملية 
املقاص�ة تتم بني البنوك بوس�اطة املنظمة الراعي�ة للبطاقة متامًا كا كان ش�أن البنك املركزي مع 

البنوك املحلية عن طريق الشبكة اإللكرتونية.

وقد أفتى جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجواز رشاء العمالت 
بالبطاق�ة املغطاة )4(. خالفًا لغر املغطاة فال جي�وز الرشاء هبا)5( ألنه رشاء بالدين، وهو ممنوع يف 

)1( األزهري، بطاقة الس�حب النقدي: 367/1-368؛ البعيل، بطاقات االئتان املرصفية: �/704-700. 
وكالمها منشوران ضمن أعال مؤمتر األعال املرصفية اإللكرتونية بني الرشيعة والقانون، ديب 14�4ه� 

�003م.
)�( األزهري، املرجع السابق: 1/ 368.
)3( األزهري، املرجع السابق: 1/ 385.

)4( قرارات جممع الفقه اإلس�المي الدويل، رقم 139 /15/35، الدورة اخلامس�ة عرشة، مسقط: 14�5ه� 
�004م.

)5( ق�رارات جممع الفقه اإلس�المي الدويل، رق�م 108 /�/�1، الدورة الثانية ع�رشة، الرياض: 14�1ه� 
�000م.
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املصارفة. كا أفتى املجمع بصحة العقود التي تتم عن طريق وس�ائل االتصال احلديثة الس�لكية 

والالس�لكية )كاهلاتف واإلنرتنت والرصاف اآليل( واعترب جملس التعاقد مكان وحلظة وصول 

اإلجياب إىل املخاَطب وقبوله، فإذا متت املوافقة فقد تم التعاقد )1(.

وعليه فإن حامل البطاقة حني يسحب من أحد البنوك عملًة مغايرًة للعملة التي أودعها يف 

حسابه لدى بنكه، فإن ذلك ُيعترب رشاًء منه لتلك العملة، ومصارفة هلا، وتوكياًل لبنكه يف الدفع 

من رصيده، أو حوالة عىل بنكه لكونه مدينًا له، عىل اختالف يف تكييفه الودائع اجلارية كا تقدم، 

وكالمها جائز رشعًا، وقال به بعض الباحثني املعارصين )�( .

وأم�ا البطاق�ة غر املغطاة فإن الس�حب هب�ا يعترب من قبيل ال�رشاء بالدين، وه�و ممنوع يف 

الرصف مها تكفل بنكه بسداده فورًا؛ إال أن يتم سداده فعاًل بال أجل، ومن غر فوائد )3(.

وأما كيفية حصول تسوية حساب البطاقات فيمكن تلخيصه يف اآليت: يتفق البنك املصدر 

للبطاقة مع حاملها عىل حتويل قيمة املبالغ املستحقة بالسعر املعلن لدى البنك يوم إجراء قيد 

العملية لصالح التاجر )أو البنك يوم الس�داد( وذلك باحلس�م من حس�اب حامل البطاقة إْن 

كان في�ه رصيد، وإال فبإقراضه بغر فوائد من خالل إضافة املبلغ إىل حس�ابه املكش�وف، ثم 

احلسم منه. 

ويعت�رب رشط التقاب�ض يف جمل�س العقد املطلوب رشع�ًا يف عقد ال�رصف متحققًا يف هذه 

)1( ق�رارات جمل�س جمم�ع الفق�ه اإلس�المي ال�دويل، رق�م �6/3/5، الدورة السادس�ة، ج�دة: 1410ه� 
1990م.

)�( انظر: أبو سليان، البطاقات البنكية: �30-�31؛ قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي: 
ص ��0، الندوة الثانية عرشة - األردن ربيع األول 1417ه� يونيو )حزيران( 1996م.

)3( املعاي�ر الرشعية: �4؛ قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلس�المي: ص �07، الندوة الثانية 
عرشة.
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املعامالت اإللكرتونية، وهو من قبيل القبض احلكمي، ألهنا رصف ملا يف الذمة، وهو جائز عند 

مجهور الفقهاء )1(.

ث�م تت�م املقاصة بني البنكني يف الي�وم ذاته برعاي�ة املنظمة الراعية للبطاق�ة وبرتاضيها من 

جهة)�(. وتكون هذه املقاصة مرشوعة كتلك املقاصة اإللكرتونية بني البنوك وبرعاية من البنك 

املركزي. 

وأما ما جيري بني البنك وعميله، فال خيلو إما أن يكون له رصيٌد لديه، أو ال. فإن مل يكن له 

رصيد مل تكن هناك مقاصة، بل يكون العميل مدينًا للبنك با سدد عنه. وإن كان له رصيٌد لديه، 

ف�ال خيل�و إما أن يتم تكييف�ه عىل أنه وديعة حمفوظ�ة، فيكون البنك قد س�دد املبلغ املطلوب من 

حس�ابه مب�ارشة، أو أنه قرض يف ذمة البنك، فيكون قد أح�ال الدائن عىل البنك، ويكون البنك 

قد سدد عنه دينه، ثم جتري املقاصة بصورة تلقائية بني ديني البنك وعميله.

الفرع الثالث: املقاصة بني البنك وعميله يف الديون املستقبلية:

1- املواعدة عىل إجراء املقاصة:

وتعني االتفاق بني البنك وعميله عىل إجراء املقاصة فيا ينشأ بينها من ديون يف املستقبل)3(. 

وه�و جائز رشعًا إذا روعيت فيها رشوط املقاص�ة التلقائية)4( أو التوافقية )5(. وخصوصًا حالة 

)1( اب�ن نجي�م، البحر الرائ�ق: �17/6؛ اب�ن عابدين، رد املحت�ار: �66/5؛ ابن ج�زي، القوانني الفقهية: 
166؛ البعيل، بطاقات االئتان املرصفية: �/ 7�0-��7؛ قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد 

اإلسالمي: ص �08، الندوة الثانية عرشة. وانظر أيضًا صفحة 10 من هذا البحث.
)�( املعاير الرشعية: 51.
)3( املعاير الرشعية: 50.

)4( انظر: ص 6-8 من هذا البحث.
)5( انظر: ص 8-11 من هذا البحث.
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ك�ون الدين�ني بعملت�ني خمتلفتني، فإن املواع�دة عىل إج�راء املقاصة بينها جيب أن تكون بس�عر 
الرصف السائد عند وقوع املقاصة منعًا للتواطؤ عىل الربا )1(.

2- املقاصة يف الديون الناشئة بني املؤسسة والعميل من البيوع اآلجلة:

إذا اتفقت املؤسسة والعميل عىل إجراء املقاصة بينها من البيوع اآلجلة كاملرابحة املؤجلة أو 
اإلجارة جاز ذلك رشعًا، وكانت هذه املقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر رشوط إحدامها، 
 .) set -off and consolidation ( ��وه�ذه املقاصة معمول هبا يف معظم املؤسس�ات وتعرف ب
واشرتاط هذه املقاصة مقدمًا يغني عن االتفاق عليها يف حال اختالف العملتني أو التفاضل بني 
الدينني )�(. ومن صورها ما لو تأخر من اش�رتى س�لعًة مرابحًة عن تسديد ديوهنا، فيقوم البنك 
برشاء تلك الس�لعة منه بثمن حال يف ذمته، ثم جيري التقاص بني الدينني كليًا أو جزئيًا بحس�ب 
املطلوب من العميل، أو بحس�ب ما تغطيه الس�لعة من الدين. ويش�رتط يف هذه احلالة أن يكون 
قد مىض عىل السلعة بحوزة املشرتي مرابحة زمٌن تتغر فيه األسعار عادة بحسب السلعة )وهو 
ما يس�ميه الفقهاء بتغر األس�واق وحوالتها()3( وال يكون هذا ال�رشاء من قبل البنك داخاًل يف 

بيع العينة املحرم )4(.

 الفرع الرابع: املقاصة املمنوعة:

هن�اك أن�واع من املقاص�ة باطلة وحمرمة تت�م بني البن�وك بعضها مع بع�ض، أو بني التجار 
بعضهم مع بعض، بإرشاف سارسة وإدارات متخصصة، وأشهر هذه األنواع: 

)1( املعاير الرشعية: 50. وانظر أيضًا: ابن عبد الرب، االستذكار: 380/6 وما بعد؛ ابن ضويان، منار السبيل: 
.313/1

)�( املعاير الرشعية: 51.
)3( املاوردي، احلاوي الكبر: 158/7؛ ابن عبد الرب، الكايف: 357.

)4( ق�رارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلس�المي: 137، الن�دوة الثامنة، جدة، رمضان 1413ه� 
آذار 1993م.
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1- املقاصة بني الفوائد الدائنة والفوائد املدينة:

تلج�أ البن�وك الربوية إىل إج�راء املقاصة بني فوائ�د ديوهنا، وال خيفى كوهن�ا مقاصة باطلة 
وحمرمة؛ ألهنا ناجتة عن التعامل بقروض ربوية متبادلة بني اجلهتني. وإذا كانت القروض حمرمة، 
كانت فوائدها أيضًا حمرمة ومل تثبت يف الذمة، ومل جتر املقاصة بينها، ألن أول وأهم رشط لصحة 

املقاصة وجود دين صحيح رشعًا )1(.

ويق�ال مث�ل ذلك يف املقايض�ة النقدي�ة )swaps( ألهنا أيض�ًا تتم عىل أس�اس الربا، وهي 
مقاصة بني الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة )�(.

2- املقاصة يف عقود املستقبليات: 

تع�رف عق�ود املس�تقبليات بأهنا: بيوع آجلة، يؤجل فيها قبض املحل ) س�لع أو أس�هم أو 
سندات أو عمالت ( ويؤجل فيه دفع الثمن أيضًا، عدا نسبة مئوية قليلة تؤخذ من الطرفني نحو 

10 % أو أقل وحتفظ يف غرفة املقاصة، ضانًا للوفاء بالعقد وتنفيذه.

وغرفة املقاصة ) Clearing House ( )أو بيت التس�وية( هي: إدارة الس�وق التي تتوس�ط 
ب�ني املتعامل�ني، وتقدم ضانًا للوفاء بالعقود، وتقع عليها مس�ؤولية ض�ان تنفيذ الصفقة إذا ما 
ختلف أحد أطرافها عن تنفيذ ما عليه من التزامات. فالطرفان: البائع واملش�رتي ال توجد بينها 
عالقة مبارشة، بل تقوم الغرفة بدور البائع حيال املشرتي، وبدور املشرتي حيال البائع. ومثاله: 
أن يتعهد شخص )مشرتي( يف يوم 15 كانون الثاين 1990م، برشاء100 طن من القمح بسعر 
1000 ريال للطن الواحد، عىل أن يستلمه يف 15 متوز 1990م، فيتقدم شخص )بائع( ويتعهد 

بتسليمه هذه الكمية يف التاريخ املحدد، وبالسعر املتفق عليه. 

)1( قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي: 390-391، الندوة الثانية والعرشون، البحرين، 
ربيع اآلخر 14�3ه� حزيران ��00م.

)�( املعاير الرشعية: 51.
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وتق�وم غرفة املقاصة بدور الوس�يط ب�ني األطراف، فينتق�ل العقد بالتزامات�ه املختلفة من 
مس�تثمر إىل آخ�ر، ومن�ه إىل آخر.. وهكذا، ورب�ا تكرر ذلك عرشات امل�رات يوميًا، ثم تصفى 
املعام�الت كله�ا يف آخر الدوام ليظهر كٌل من الرابح واخل�ارس، وجيري التقاص بني األطراف. 

ثم تبدأ العملية يف الغد مرة أخرى كسابقتها، وهكذا يوميًا حتى حيل أجل تسليم املبيع . 

وينتج عن ذلك أن من يمتلك حق احلصول عىل القمح بس�عر1000 ريال للطن س�ربح 
آليًا عندما يرتفع السعر ألكثر من هذا املبلغ، وسيخرس آليًا من تعهد بتسليم القمح بسعر 1000 

ريال. والعكس بالعكس. 

وأما التسليم والقبض الفعيل للقمح )أو السلعة أو الورقة املالية التي هي حمل العقد( فهذا 
أم�ر ال هيت�م به املتعاملون إال يف تاريخ القبض )أي 15 متوز كا يف مثالنا الس�ابق( حيث يتحول 
العقد يف النهاية إىل املشرتي احلقيقي للقمح بعد أن يكون قد مر عىل عرشات أو مئات املضاربني 

خالل الفرتة التي تفصل بني التعهد بتسليم تلك السلعة والقبض الفعيل هلا. 

وعلي�ه فإن هذه املعامالت أش�به بعقود جيري إعادة كتابتها يومي�ًا، ويف كل يوم تقوم غرفة 
املقاص�ة بتجدي�د العقود وإبرامها بآخر س�عر وصل إليه التعامل يف اليوم الس�ابق، واملتعاملون 

حيصلون عىل األرباح، ويتحملون اخلسائر يوميًا )1(.

وال خيف�ى بط�الن هذه العقود م�ن الناحية الرشعية، ألهن�ا من قبيل بيع الكال�ئ بالكالئ، 
وأم�ا بخص�وص ما جيري بني أطرافها م�ن عمليات املقاصة فاحلقيقة أهنا ليس�ت مقاصة، إذ ال 
توجد فيها عالقة مديونية بني األطراف، بل العالقة بني األطراف املتعاملني عالقة تصفية فقط، 

للوصول إىل النتائج ربحًا كانت أو خسارة. 

)1( اجلمل، األسواق املالية والنقدية: 185-193؛ أبو موسى، األسواق املالية والنقدية: 196-180.
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اخلامتــة

يمكن إمجال أهم أفكار البحث فيا يأيت:

1. املقاصُة إسقاٌط وإبراٌء ومتاركة بني دينني متقابلني، وليست من قبيل بيع الدين بالدين. 
وه�ي مرشوعي�ة من حيث اجلملة، ألهنا حتقق مقصود الرشع يف براءة الذمم دون تكلف األخذ 
واإلعط�اء، وألن مطالب�ة أحدمه�ا اآلخر بمثل ما له عليه عبث ال طائ�ل منه، وهي ثالثة أنواع: 

تلقائية، واتفاقية، وقضائية. 

2. املقاصة التلقائية: هي التي تفيد س�قوط الدينني بش�كل تلقائٍي، ودون توقف عىل رضا 
أحٍد من الطرفني، وتتم إذا تساوى الدينان جنسًا وحلوالً، ومل يرتتب عىل املقاصة حمظور رشعي 

كالربا أو شبهة الربا.

�. املقاصة االتفاقية: هي التي تفيد سقوط الدينني برتاٍض من الطرفني عىل انقضاء االلتزام 
فيا بينها. وتكون يف الدينني املختلفني يف اجلنس، كأن يكون أحدمها دراهم واآلخر دنانر.

�. املقاصة القضائية )أو الطلبية اجلربية(: هي التي تفيد سقوط الدينني بتنازل صاحب احلق 
األفضل عن أفضليته، كأن يكون أجل دينه أقرص، أو أن يكون دينه حاالً واآلخر مؤجاًل.

5. تكون املقاصة باطلة إذا ترتب عىل وقوعها خمالفة حكم رشعي كعدم تقابض البدلني يف 
جملس عقد الرصف، أو أن تصبح املقاصة ذريعة إىل الربا كضع وتعجل.

6. يق�وم البنك املركزي بإجراء عمليات املقاصة يوميًا بني البنوك املختلفة داخل البلد من 
خالل غرفة خمصصة تسمى غرفة املقاصة، وهي مقاصة مرشوعة.

7. جت�ري مقاص�ة إلكرتونية بني البن�وك برعاية من املنظات التي متن�ح الرتاخيص للبنوك 
األعض�اء فيه�ا إلصدار بطاقات االئتان لعمالئها. فإذا س�لمت هذه البطاق�ات من الربا، جاز 
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رشع�ًا رشاء العم�الت هبا إن كانت مغطاة، وإال فال؛ إال أن يقوم بنكه بالس�داد عنه فعاًل بدون 
أجل، ومن غر فوائد. وحتصل التس�وية بتحويل قيمة املبالغ املس�تحقة باستخدام السعر املعلن 
ل�دى البن�ك يوم إجراء قي�د العملية لصالح التاجر أو البنك )يوم الس�داد( وذلك باحلس�م من 
حس�اب حامل البطاق�ة إن كان فيه رصيد، وإال فبإقراضه بال فوائد م�ن خالل إضافة املبلغ إىل 

حسابه املكشوف، ثم احلسم منه إلجراء املقاصة.

8. من أنواع املقاصة املرشوعة بني البنوك وعمالئها املواعدة عىل إجراء املقاصة فيا ينش�أ 
بينها من ديون يف املستقبل، أو ما ينشأ بينها من ديون البيوع اآلجلة كاملرابحة املؤجلة.

9. ال ب�د لصحة املقاصة من وجود دين صحيح رشعًا، ومن ثم كانت املقاصة بني الفوائد 
الدائنة والفوائد املدينة باطلة. ومثلها املقاصة يف عقود املستقبليات أو البيوع اآلجلة.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.

واحلمد هلل رب العاملني.

* * *
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Abstract

Clearance means dropping debt due from a person in debt to a creditor. 

Clearance is the dropping of the debt and not the selling of the debt. In general, 

it is lawful since it leads to complete clearance of the loan taker.

Debt clearance has three types:

(1) spontaneous (does not need the approval of one of the parties),

(2) approved (accepted by both parties),

(3) judicial (creditor’s acceptance to drop claim).

Central banks supervise the clearance of checks issued against high street 

banks, and electronic clearance transactions are guaranteed by debt cards 

agencies. There case where the clearance is not lawful from Shari’a point of 

view, most important of which are case where the debt is originally illegal (as 

in usury) or where the debt contract is illegal. 
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