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 شكر وتقدير

ا٤بواصلة ُب نفس ا١بامعة رغم  قررت ،ماجستّب٤بية ُب مرحلة الػفإنَّو بعد ٚبرجي ُب جامعة ا٤بدينة العا 
كذلك ٤با استفدتو عند دراسة ا٤باجستّب من األساتذة كا١بامعة كطريقة  ،توفر جامعات أخرل غّبىا

كإين أتقدـ ابلشكر ا١بزيل ١بامعة ا٤بدينة العا٤بية حيث أاتحت ٕب دراسة الدكتوراة ككفرت   ،الدراسة
كعلى رأسهم مدير جامعة ا٤بدينة العا٤بية األستاذ  ،سافاتكل السبل ا٤بمكنة لذلك رغم بعد ا٤ب
 كإهنا لتجربة ٩بيزة أف أقـو ابلدراسة فيها. ،الدكتور ٧بػمد بن خليفة بن علي التميمي

كأخص  ،بًة البحثً كأشكر أساتذٌب ُب الدراسات العليا ككل من قاـ بػمساعدٌب أثناء كتا
دمحم نور الذم ٓب أيؿي جهدان ُب إبداًء مبلحظاتو على الرسالة الدكتور حساين  ابلذكر ا٤بشرؼ

 الصعوابت الٍب كاجهتِب ُب ٕبثي. كتوجيهاتًو السديدًة كتذليلً 

كالشكر موصوؿ أيضا لوالدم الذم شجعِب على إكماؿ دراسٍب مدركان أٮبيةى ذلك خاصةن أنو 
 .معة اإلسبلمية اب٤بدينة النبويةمن خرٯبي ا١با
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 ملخصـال

ُب دكلة اإلمارات العربية  ٕبثي الدكتوراة ىذا بعنواف: الػمعامبلت الفقهية ُب الػمصارؼ اإلسبلمية
يزو ألٌم طرؼو الػمعامبلت الفقهية ُب الػمصارؼ يدرسي ببل ٙب ،الػمعوقات كالضوابط ،ا٤بتحدة

 ،كإعطاًء رأم الباحث عليها ،عقوداإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات العربية الػمتحدة مع أمثلةو لل
٩با دعا  ،كتبتكري الكثّب من ا٤بنتجات ا١بديدة ،كالػمصارؼي اإلسبلمية تلعب دكرا حيواي ُب االستثمار

 لكل منهما تكوف البحثي من مقدمة كٛبهيد كاببْبكقد  ،ا١بديدة ٔب دراسة ىذه ا٤بعامبلتذلك إ
الباب األكؿ ٨بصص للحديث عن ضوابط ا٤بعامبلت الفقهية ُب ا٤بصارؼ فصبلف كخاٛبة كفهارس، ف

اتبعت ُب قد ك  ،كالثاين للحديث عن الشبهات كا٤بعوقات الٍب تواجو ا٤بصارؼ اإلسبلمية ،اإلسبلمية
كاستنتج الباحث إٔب أف الشبهات الواردة على  ،كاالستنباطي كا٤بيداينالستقرائي ٕبثي ا٤بنهج ا

تبْب كقد  ،بسبب أخذىا لبعض الفتاكل اجمليزةا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب بعض ا٤بعامبلت ا٤بالية إ٭با ىي 
لم اب٤بعامبلت كأف كثّبا من ا٤بوظفْب ليس لديهم ع ،أيضا أف ىيئة الرقابة الشرعية ال ٚبتلط اب٤بتعاملْب

بعض ا٤بعامبلت ا٤بالية كالسلم ا٤بصرُب الذم  تبْب للباحث أيضا عدـ جوازكأيضا  ،ا٤بالية اإلسبلمية
كما تبْب جواز  ،اـ ابلتربع عند التخلف عن السدادكعدـ جواز اإللز  ،ٲبارسو بنك ديب اإلسبلمي

األخّب  البيع معامبلت أخرل كالتورؽ الذم ٲبارسو مصرؼ أبوظيب اإلسبلمي إذا ٓب يتدخل ُب
كجواز مسألة ضع كتعجل كصحة اإللزاـ إبرجاع األرابح  ،كجواز بيع ا٤برإبة ،للحصوؿ على النقد
كجواز فتح ا٢بساابت ا١بارية كالتوفّب ُب الببلد الغّب  ،كجواز بيع العقار قبل قبضو ،عند السداد ا٤ببكر

ث بتطبيق ا٤بعامبلت التطبيق كيوصي الباح ،ة الٍب ال توجد هبا مصارؼ إسبلميةأك اإلسبلمي إسبلمية
كاختبلط ىيئة  ،الصحيح كمراقبة ذلك عمليا كأف تكوف معامبلت ا٤بصرؼ ذك إنتاجية كليست صورية

كأيضا توعية ا٤بوظفْب اب٤بعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية ككيفية الرد عن  ،الرقابة الشرعية اب٤بتعاملْب
حث إبنشاء برامج إذاعية كتلفزيونية للتعريف كما يوصي البا ،بهات الٍب تواجههم من ا٤بتعاملْبالش

 اب٤بعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية.
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Abstract 

This PhD thesis with title "Jurisprudent Transactions in Islamic Banks, Principles and 

Obstacles"  is a free of bias study which covers the jurisprudent transactions in islamic banks 

in the U.A.E accompanied with examples of contracts and researcher’s opinion on 

them.Islamic banks in the U.A.E play a vital role in investment and innovate some new 

products which need to be studied.This research consists of an introduction, a preface and two 

sections. Each section has two chapters, a conclusion and indexes.The first chapter 

concentrate on jurisprudent transactions principles in islamic banks and the second on 

misconceptions and obstacles faced by islamic banks. I adopted, in my research, th inductive, 

deductive and field approach.The researcher realized, throughout his research, that the 

misconceptions which the islamic banks have in some financial transactions are because of 

taking some scholar's opinions which approve them.The researcher has also realized that 

sharia supervisory board do not  mingle with customers and that many staff do not have 

enough knowledge  about islamic financial transactions.It has been concluded that some 

financial transactions are not permissible like Salam Contract which Dubai Islamic Bank 

practices and compulsory donation at the time of default.It has Also been concluded that some 

other transactions are permissible such as: Tawarruq which Abu Dhabi Islamic Bank practices 

provided the bank does not intervene in the last sale for getting cash, Murabaha sale, forgive 

and advance issue, forcing banks to give back profits at the time of early payment, selling 

property before handing it and opening current and saving accounts in a non-islamic countries 

which do not have Islamic banks as well as islamic countries  which do not have islamic 

banks.The researcher recommends accordingly that banks' transactions should be properly 

practiced, efficiently monitored and be more realistic and productive but not nominal. In 

addition, Sharia Supervisory Boards must mingle with customers and provide islamic banks' 

staff with appropriate knowledge about Islamic financial transactions enabling them answer 

customer's misconceptions. The researcher also recommends that TV and radio programs 

should be set up for the purpose of providing education about Islamic financial transactions. 
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 مقدمة

من يهده هللا  ،كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،ا٢بمدهلل ٫بمده كنستعينو كنستغفره إفَّ 
 .هللا كأشهد أف دمحما عبده كرسولوكأشهد أف ال إلو إال  ،فبل ىادم لو فبل مضل لو كمن يضلل

 :أما بعد

سواء ُب ٦باؿ  ،ها جاءت بكل ما يصلح الدين كالدنياػَّ أن اإلسبلميةً  الشريعةً  من ٩بيزاتً  فإفَّ 
 . ا٤بعامبلتكمنو ابب  ،ابب لنا ُب كلٌ  و الشارعي ما أحلَّ  علينا معرفةي  ك٥بذا كجبى  ،العبادات أـ ا٤بعامبلت

الػمعوقات  ،: ا٤بعامبلت الفقهية ُب ا٤بصارؼ اإلسبلميةبعنواف كقد جاء ىذا البحثي 
ليقدـ شيئا ُب ابب  ،ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدةدراسة حوؿ ا٤بصارؼ اإلسبلمية  ،كالضوابط

كقد  ،لعا٤بية ٗباليزايامعة ا٤بدينة اج ُبكإين أقدمو لنيل درجة الدكتوراة ُب الفقو  ،ا٤بعامبلت ا٤بالية
 استغرؽ كتابةي البحث سنتْب كاملتْب.

 اإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة ا٤بصارؼي  كىو من ا٤بواضيع ا٤بهمة إذ تبتكري 
 ؤكف الظن هبا.ي٩با ٯبعل الناس يسكالتورؽ ا٤بصرُب  متشبهة اب٤بصارؼ التقليدية منتجات جديدةن 

موظفيها ال يدركف شيئا  بعضُب سوء الظن هبا ؛ حيث إف  ٥با دكره  ا٤بصارؼى  كُب ا٢بقيقة فإفَّ 
ال ٚبتلط  الشرعية ة الرقابةػكىيئ ،عن ا٤بعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية كما ذكره الفقهاء ُب كتبهم

 على ا٢بل كا٢برمة . كإ٭با دكرىا قاصره  ،اب٤بتعاملْب

 بو اإلسبلـ كا٤بسلمْب . كأف ينفعى  ،أسأؿ هللا سبحانو كتعأب أف ٯبعل ٕبثي متميزا

 :أمهية ادلوضوع
ى ُب الواقع ا٤بعاصر من حيث الدكر الذم تلعبو ا٤بصارؼ ىذا ا٤بوضوع تتجلَّ  أٮبيةى  إفَّ 

الناس إٔب معرفة األحكاـ الشرعية  كحاجةي  ،اإلسبلمية ُب االستثمار كالتمويل كاإليداع كالتحويل
دكلية  مع كجود قوانْبى  خاصةن  ،اء عن ا٤بصارؼحيث أصبح من الصعب االستغن ،ا٤بتعلقة ٗبعامبلهتا
 ،ض الدكؿكخطورة ٞبل ا٤ببالغ الكبّبة ُب بع ،مطاراتػأثناء السفر ُب ال كبّبةو   مبالغى  ٛبنع من ٞبلً 
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كدفع مساعدات ا١بمعيات ا٣بّبية ابلشيك  ،رُبا٤بنح ا٢بكومية ُب ا٢بساب ا٤بصكنزكؿ الركاتب ك 
 تم التبلعب اب٤ببالغ ا٤بدفوعة كغّبىا من األمثلة.للجهة ا٤براد الدفع إليها حٌب ال ي

حاجة إٔب معرفة ا٤بصارؼ اإلسبلمية حق ا٤بعرفة كي ييبعدكا عن أنفسهم الشبو ػالناس ب كإفَّ 
كا٤بصارؼ التقليدية  ،فا٤بصارؼ اإلسبلمية تشَبم كتبيع ،ا٤بثارة حو٥با كينصرفوا عن ا٤بصارؼ الربوية

  تقرض كتقَبض.

أبواب الفقو الٍب ٙبتاج إٔب فكر  ها من أدؽًٌ ػكونل ؛ا٤بعامبلت ا٤بالية  ر حوؿالشبو تثا كإفَّ 
كاألغلبية ُب ا٤بعامبلت صارت للدكؿ ذات النظاـ  ،كالدراسات فيها كثّبة ،كتصورو كنظرو مستمر

 ا٤باؿ من ٨بَبعاهتم . الربوم الذم اجتاح العآب أبفكاره ككأفَّ 

كما  حل  ػي جاء ٗبا ي اإلسبلـى  ر كذلك فإفَّ كإذا كاف األم ، الدنياهللا خلقى  منذ أفٍ  ا٤باؿ موجوده  إفَّ 
 منو. ـي حرٌ ػي ي

ها االقتصاديوف ال يعرفي  الفقهاء ذكركا ُب كتبهم معامبلتو  كإذا قرأان كتب الفقو كجدان جهابذةى 
 على االقتصاد هم مقتصره همى ف حيث إفَّ  ،الكبار ٩بن حصلوا على جوائز نوبل كغّبىا ُب االقتصاد

 ا٢بديث. الوضعيٌ 

٘بارية  من أسسو  ها تنطلقي أغلبى  ألفَّ  ،ٙبتاج إٔب دراسة كافيةكخاصة اإلسبلمية ا٤بصارؼ  إفَّ 
 .ها إسبلميةػَّ ٦برد أدكات جامدة لطمأنة الناس أن ُب بعض ا٤بصارؼ كىيئات الرقابة الشرعية ،كإدارية

يدركف  موظفيها ال قد عليها أفَّ ك٩با ينت ،ٙبدث أحياان ٘باكزات منها إهنا إسبلمية كلكن ،نعم
 ا٤بسلمْب. عن شركط البيوع كاإلجارة كالفرؽ بْب ا٤برإبة كا٤بضاربة حيث إف بعضهػم من غيػػر

ك لتنظر عن قرب عما يدكر  ،لتسيدَّ الفجوةى ُب ىذا ا١بانب التثقيفيىذه الدراسة جاءت  إفَّ 
 .ُب الػمصارؼ اإلسبلمية

ىا من ردي جى ػفبل ن ،مية كنقدىا ينبغي أف يكوف دكف إفراط أك تفريطنا للمصارؼ اإلسبلمعاملتى  إفَّ 
ما تقـو بو ابسم اإلسبلـ  كال نقوؿ نقبل بكلًٌ  ،مع ا٤بصارؼ الربوية متساكيةه  عي أهناندَّ ك تها اإلسبلمية صف
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 . ـُب اإلسبل الصحيحي  فهو ا٤بنهجي  ،بل علينا الوسطية كاالعتداؿ ُب أموران كحياتنا ،كٛبحيص نظرو  دكفى 

ُب دكلة مالية ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية ػعلى ا٤بعامبلت ال الضوءى  يسلطي  ىذا ا٤بوضوعى  إفَّ 
من ٙبدايت  ىذه الػمىصارؼي  كما تواجهو ،كا٢بكم عليها ،ككيفيًة تطبيًقها ،اإلمارات العربية ا٤بتحدة

 .ٰبدث يػجرم ك ماػبحٌب يكوف ا١بميع على بينة  ،كمشاكل

 :أسباب اختيار ادلوضوع
 أمور :                                          ثبلثةً يتلخص أسباب اختيار ا٤بوضوع ُب 

 : أٮبيتو الٍب سبق ذكرىا .أكالن 
 : االستزادة من العلم ُب ابب ا٤بعامبلت .اثنيان 

 اثلثا: تثقيف الناس اب٤بعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية من خبلؿ دراسة العقود.
 كا٢بكم عليها. ،نوؾ اإلسبلمية ُب الوقت ا٢باضرالب: معرفة ما ٯبرم ُب رابعا

 مشكلة البحث:
 أكال: كجود كثّب من ا٤بعامبلت الٍب ٙبتاج أتمل كتفكر.

 اثنيا: كجود بعض ا٢بيل الربوية ُب معامبلت ا٤بصارؼ اإلسبلمية.
 اثلثا: عدـ معرفة الناس اب٤بعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية.

 ة فيما بينها.رابعا: اختبلؼ ا٤بصارؼ اإلسبلمي

 أسئلة البحث:
 ٯبيب البحث عن التساؤالت التالية:

كىل ىي  ،ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدةما ىي ا٤بعامبلت الٍب ٘برم ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية  أكال:
 حبلؿ أـ حراـ؟

 ٤باذا تثار الشبهات حوؿ ا٤بصارؼ اإلسبلمية؟ اثنيا:
 الٍب تثار حو٥با الشبهات؟ ما ىي طريقة التعامل مع ا٤بعامبلت اثلثا:
 لفتاكل ُب ىيئات الرقابة الشرعية؟ما ىو ا٤بوقف من اختبلؼ ا رابعا:
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 :منهج البحث
 اتبعت ا٤بنهج اآلٌب :

 ا٤بصارؼ اإلسبلميةحيث تتبعت ا٤بعامبلت الفقهية ُب  اتبعت ُب ٕبثي ا٤بنهج االستقرائي. 
 ت كالضوابط.استنبطتي ا٤بعوقاحيث  الستنباطي،اتبعت أيضا ا٤بنهج ا 
 حيث قمت بزايرة ا٤بصارؼ اإلسبلمية كمقابلة ا٤بسؤكلْب ُب مواقع ،اتبعت ا٤بنهج ا٤بيداين 

 عملهم أك ُب ا٤بؤٛبرات كالندكات الٍب حضرتيػها ُب دكلة اإلمارات العربية الػمتحدة كالبحرين.
 .عزكت اآلايت إٔب سورىا 
  م كرق ،كا١بزء كالصفحة ،اب كالبابمع ذكر الكتكاآلاثر خرجت األحاديث النبوية الشريفة

 كاألثر. ا٢بديث
 .ضبطت الكلمات الٍب ٙبتاج إٔب ضبط حٌب ال تشكل على القارئ 
 . كثقت ما ٰبتاج إٔب توثيق ُب ا٥بامش 
  كعرفت ابألعبلـ الغّب مشهورين.فسرت الكلمات الغريبة 
 متنوعة . ختمت الكتاب بفهارس 

 :الدراسات السابقة
راسات القريبة كالد ،حسب علمي حوؿ ىذا ا٤بوضوع هبذا العنواف ال توجد دراسات سابقة

  :من ىذا ا٤بوضوع ىي
، دراسة ميدانية ،مية ُب دكلة قطرالتحدايت الٍب تواجو ا٤بصارؼ اإلسبل ،راجي ا٢بمودتركي  -ُ

 ـ.ََِِ ،الطبعة األكٔب ،للبحوث كالدراسات االسَباتيجيةمركز اإلمارات  ،ماراتاإل ،أبوظيب

كٓب تتطرؽ إٔب  ،اسة تطرقت إٔب التحدايت الٍب تواجو ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب دكلة قطرىذه الدر 
 أك ا٤بعامبلت ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة. العقود

 جامعة القاىرة. ،ُب الكويت اإلسبلمية دراسة عن البنوؾ ،يوسف عبدهللا ٧بموددمحم -ِ

مية ُب الكويت كأسباب ازدىارىا كاقع  البنوؾ اإلسبلتطرقت إٔب  ىذه دراسة صغّبة
 أك ا٢بكم عليها. ،كٓب تتطرؽ إٔب العقود ،تواجهها التحدايت الٍبك 



 5 

دراسة تطبيقية على  ،ا٤بكاسب غّب الشرعية ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية ،دمحم سعيد عبد الرزاؽ -ّ
 ،د.ط ،جامعة القدس ،فلسطْب ،رسالة ماجستّب ،ا٤بصارؼ اإلسبلمية العاملة ُب فلسطْب

 .ُ: عدد األجزاء ،ـَُِِ-قُِّْ

 تطرقت كقد ،ة تكونت من مقدمة كٛبهيد كأربعة فصوؿ كخاٛبة كفهارسياألكادٲب ىذه الرسالة
الشرعية ُب  غّب إٔب ا٤بكاسب إٔب ا٤بعامبلت الٍب تقـو هبا ا٤بصارؼ اإلسبلمية عموما كتطرقت

كٓب  ،رؼ ىذه ا٤بكاسبكذكرت كيفية ص ،على كجو ا٣بصوصا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب دكلة فلسطْب 
  دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة.تتطرؽ إٔب ا٤بعامبلت ا٤بالية ُب

٤باذا ؟ ككيف ؟ رسالة دكتوراة ُب جامعة  ،ضركرة عصرية ،ا٤بصارؼ اإلسبلمية ،غساف قلعاكمد. -ْ
عدد  ،ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ ،الطبعة األكٔب ،دار الػمىكتيب ،دمشق ،سوراي ،مونبيلييو ُب فرنسا

 . ُ: اءاألجز 

 ٓب تتطرؽك  ،بشكل عاـ عن ا٤بصارؼ اإلسبلميةٙبدث فيها مؤلفها  األكادٲبية ىذه الرسالة
 إٔب كل معاملة على ًحدة ُب دكلة معينة. الرسالةي 

الطبعة  ،دار ا٤بكتيب ،دمشق ،سوراي ،ٕبوث ُب فقو ا٤بعامبلت ا٤بالية ،د. رفيق يونس ا٤بصرم -ٓ
 .ـ َََِ-ىػَُِْ ،األكٔب

بعض ا٤بعامبلت ا٤بالية دكف النظر إٔب عقد معْب ُب بشكل عاـ عن  و مؤلفوٙبدث في ىذا الكتاب
 .كانقش بعض ا٤بخالفْب آلرائو ،كما ٙبدث عن ٙبرًن الراب  ،دكلة معينة كالبيع ابألجل كبيع العربوف

الطبعة  ،دار ا٤بكتيب ،دمشق ،سوراي ،ٕبوث ُب االقتصاد اإلسبلمي ،د. رفيق يونس ا٤بصرم -ٔ
 .ـ ََُِ-ىػُُِْ ،األكٔب

 رؽ بْب االقتصادكالف ،ـ االقتصادم ُب اإلسبلـن النظاىذا الكتاب ٙبدث فيو مؤلفو ع
كالسلم كمسألة ضع بعض ا٤بعامبلت ا٤بالية بشكل عاـ  كتطرؽ إٔب ذكر  ،اإلسبلمي كالرأ٠بإب

 دة ُب دكلة معينة.إٔب كل معاملة على ح يتطرؽكٓب  ،كتعجل
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كمعرفة ما ٱبالف الشريعة  ،لدراسة ىي دراسة العقود دراسة ٙبليليةفاإلضافة ا١بديدة ُب ىذه ا
 اإلسبلمية ُب ىذه العقود.

 :الصعوابت اليت واجهت الباحث
 منها:  عديدةن  صعوابتو  ىذا البحث تضمنى ك  ،صعوابت ٕبثو  لكلًٌ 

بزايرة ٝبيع  حيث قمتي  ،صعوبة ا٢بصوؿ على ٭باذج العقود ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية للدراسة -ُ
ككاجهتي الرفضى من العديد  ،كطلبت العقود ،٤بصارؼ اإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدةا

رسالة من  أك إحضارى ىيئة الرقابة الشرعية  كطلبوا مِب ٨باطبةى  ،ٕبجة أفَّ النظاـ ال يسمح بذلك ،منها
قابة الشرعية ُب مصرؼ فخاطبتي بعض ا٥بيئات ككتبت ٥بم رسالة كهيئة الر  ،ا١بامعة الٍب أدرسي فيها

على ككافقت بعض ا٤بصارؼ  ،اإلمارات اإلسبلمي كبنك نور  كلكن لؤلسف ٓب أجد منهم جواابن 
 عد حذؼ ا٤بعلومات ا٣باصة ابلعميل.ب العقود إعطائي

 ،كفهمها الفهمى الصحيح ،صعوبةي معرفًة كيفيًة تطبيًق الػمعامبلًت لدل الػمصارًؼ اإلسبلمية -ِ
 دًة أايـ أحياانن لتصوًر الػمسألة كا٢بكًم عليها.كذلك ٰبتاجي إٔب ع

الذم ييعد  ك فركًع الػمصرًؼ الػمركزمًٌ لعمل استبياف  حيث زرت أحد ،ىتماـً ابلدراسةاال عدـ -ّ
كنظر بعضيهم  ،وظفوف لدل الفرع من حضورم ٥بذا الغرضفاستغرب الػم ،لعلميٌ أحدى طرًؽ البحث ا

كطلبوا مِب مقابلة أحد الػمسؤكلْب ُب  ،خصه ٥بذا الغرض العجيبإٔب بعض قائلْب: أكؿ مرة يزكريان ش
 ،بل رفض حٌب النظر إٔب االستبياف ،كىو بدكره ٓب يستطع اإلجابة على أم سؤاؿ ،الػمصرؼ الػمركزم

كىنا أتساءؿ ما دكري  ،كطلب مِب الذىاب إٔب الفرع الرئيسي للمصرؼ ا٤بركزم ُب العاصمة أبوظيب
 افو بسيط!بتطع اإلجابة على استيٓب يس حيث إنوالفرع 

 أخطأت فمػن كإف ،هللا كحده فمنى  فإف أصبتي  ،متواضع أقدمو للقراء كبعد فهذا جهده 
 ليسى " :األثّب ُب ا٤بثل السائر قاؿ ابني  ،هلل كحده فالكماؿي  ،يعَبيو النقص ككل عملو  ،نفسي كالشيطاف

 .(ُ)"طوغلى  من يعد   بل الفاضلي  ،من ال يغلط الفاضلي 
 

                                      
.(ُِٕ/ِ) د.ط، ،ادلصباح ادلنًن الفيومي،((ُ
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 : ادلصارف اإلسالمية والقواعد الفقهية وادلقاصد الشرعية ادلتعلقة هبا.دتهيد

 مباحث : ستةوفيو 
 الـمصارف.نشأة ادلبحث األول: 

 مصارف اإلسالمية.ـادلبحث الثاين: نشأة ال
 ادلبحث الثالث: عالقة ادلصارف اإلسالمية ابدلصرف ادلركزي اإلمارايت.

 ابلبنك الدويل وصندوق النقد الدويل. اإلمارايت رف ادلركزيادلبحث الرابع: عالقة ادلص
 ادلبحث اخلامس: مقاصد الشريعة وأثرىا يف ادلعامالت ادلالية.

 ادلبحث السادس: القواعد الفقهية وأثرىا يف ادلعامالت ادلالية.
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 ادلبحث األول: نشأة ادلصارف

 ،إذ كػػػاف ىنػػػاؾ نشػػػاطه لئلقػػػراض ،ل ا٤بػػػيبلدتعػػػود الفكػػػرةي األساسػػػيةي لنشػػػأة ا٤بصػػػارؼ إٔب سػػػنة ألفػػػْب قبػػػ
كُب ا٤بعابػػػد كجػػػد أيضػػػا نشػػػاط  ،كذلػػػك أٌف التجػػػار كػػػانوا يقرضػػػوف ا٤بػػػاؿ للمػػػزارعْب ٢بػػػاجتهم إٔب ذلػػػك

 ٰبتفظ ابلودائع قبل البعثة حٌب لقب ابلصادؽ األمْب. ككاف الرسوؿ  ،اإلقراض كاإليداع

كُب البدايػة كػاف  ،عصر النهضة األكركبيػةيرجع إٔب بداايت  -اب٤بعُب ا٤بعاصر-كلكٌن ا٤بصارؼ 
يضػعوهنا علػى قارعػة الطرقػات   (bancoالصػيارفة ٲبارسػوف أعمػا٥بم علػى طػاكالت خشػبية  تسػمى )

كلكػػن مػػع ازدىػػار األعمػػاؿ التجاريػػة اٚبػػذ الصػػيارفة مراكػػز  ،أك يتنقلػػوف هبػػا بػػْب ا٤بػػوان  كمراكػػز التجػػارة
بعػد أف يػتم التأكػد  ،ؿ الودائػع مػن ا٤بسػكوكات ا٤بختلفػةاثبتة لتقدًن خدماهتم ُب صرؼ العمبلت كقبو 

كُب البدايػة  ،من صحتها كتقييمها كٙبويلها إٔب العملة احملليػة كتسػجيلها ُب دفػاتر تثبػت قيمتهػا النقديػة
ٍب بػػدأت تقػػـو إبقػراض األمػػواؿ ا٤بودعػػة  ،اقتصػر دكر ىػػذه ا٤بؤسسػات علػػى حفػػظ النقػود كصػػرفها فقػط

 كاب٤بقابل دفع فوائد للمودعْب. ،فوائد لديها مقابل حصو٥با على

كمػػػع اتسػػػاع النشػػػاط التجػػػارم أصػػػبح التجػػػار كأصػػػحاب ا٤بصػػػانع ُب حاجػػػة ٤ببػػػالغ كبػػػّبة مػػػن 
كُب ذلػػك الوقػػت ظهػػرت أكٔب احملػػاكالت لتأسػػيس أكؿ مصػػرؼ مػػرخص ُب  ،األمػػواؿ لتمويػػل نشػػاطاهتم

كالػذم يشػّب ا٤بؤرخػوف  ،(ُ)ة إبيطاليػاـ ُب مدينػة البندقيػُُٕٓكذلك إبنشاء بنك البندقية عػاـ  ،أكركاب
 إٔب أنو أكؿ مؤسسة أطلق عليو اسم )بنك(.

إال أف  ،كمػػػع أف بنػػػك البندقيػػػة ىػػػذا ٓب يػػػزد عػػػن كونػػػو مكتبػػػا ٢بوالػػػة الػػػديوف بػػػْب األفػػػراد كا٤بػػػدف
ا٤بؤرخْب يعتربكنو بداية لتطور ا٤بمارسات ا٤بصرفية كٙبػديثها كظهػور مؤسسػة مصػرفية متكاملػة قريبػة مػن 

 .(ِ)صارؼ ٗبفهـو العصر ا٢بديثا٤ب

كتػػػػبل ذلػػػػك إنشػػػػاء عػػػػدة  ،ـ أنشػػػػ  مصػػػػرؼ يخػػػػر ُب مدينػػػػة جنػػػػوا اإليطاليػػػػةَُُٕكُب سػػػػنة 
 ـ.َُُْمصارؼ كاف أٮبها بنك الودائع ُب مدينة برشلونة أبسبانيا عاـ 

                                      
(.ِٔص ) ،د.ط ،نالنهضة إىل مؤدتر فيديث من عصر االتاريخ األورويب احل ،عبدا٢بميد البطريق((ُ
(.ُْص ) ،د.ط ،أصول ادلصرفية اإلسالمية وقضااي التشغيل ،الغريب انصر(ِ)
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كخػػبلؿ القػػرف الرابػػع عشػػر ا٤بػػيبلدم قامػػت السػػلطات اإليطاليػػة بوضػػع قػػوانْب مصػػرفية ىػػي األكٔب مػػن 
كمػػنح تػػراخيص مزاكلػػة  ،عهػػا ُب أكركاب فيمػػا يتعلػػق بتنظػػيم تػػداكؿ األكراؽ ا٤باليػػة كالتجػػارة ابلعمػػبلتنو 

كإشراؼ السلطات علػى سػبلمة النظػاـ النقػدم مػن  ،أنشطة تبادؿ العمبلت كإصدار أكامر ا٤بدفوعات
حويػل فيمػا بينهػا كتزكيػد ٧بػبلت الصػرافة أبكزاف العمػبلت كمقػاييس الت ،خبلؿ مراقبتها لؤلنشػطة ا٤باليػة

 للتأكد من أكزاف النقود الذىبية كالشهادات الورقية قبل صرؼ مقابلها.

ٍب كانػػػت البدايػػػػة ا٤بعتػػػػربة لنشػػػػأة ا٤بصػػػػرؼ التقليػػػدم ا٢بػػػػديث بتأسػػػػيس ا٤بصػػػػرؼ الػػػػذم عػػػػرؼ 
كالػذم ٛبيػز عػن ا٤بصػارؼ السػابقة لػو  ،ـ ٗبدينػة البندقيػةُٕٖٓسنة  (Della Banco Pizza Rialto)ابسم
كشػػهد توسػػعا كاضػػحا ُب ٩بارسػػة أعمػػاؿ الودائػػع كاالئتمػػاف ا٤بصػػرُب كخػػدمات  ،اف أكثػػر تنظيمػػاأبنػػو كػػ

 ا٤بقاصة بْب حساابت العمبلء.

كىػػو النمػػوذج الػػذم احتذتػػو معظػػم  ،ـَُٗٔبعػػد ذلػػك أنشػػ  بنػػك امسػػَبداـ ا٥بولنػػدم سػػنة 
ذم يعػػد ـ أتسػػس مصػػرؼ السػػويد الػػُٖٔٔففػػي سػػنة  ،ا٤بصػػارؼ األكركبيػػة الػػٍب أتسسػػت بعػػد ذلػػك

ٍب أنشػ   ،كالػذم أصػبح فيمػا بعػد ا٤بصػرؼ ا٤بركػزم السػويدم ،أحد أقػدـ ا٤بصػارؼ الناجحػة ُب أكركاب
كقػػػد اسػػػتمر عػػػدد ا٤بصػػػارؼ ابالرتفػػػاع ُب ٨بتلػػػف أرجػػػاء أكركاب  ،ـُْٗٔمصػػػرؼ إ٪بلػػػَبا ا٤بركػػػزم عػػػاـ 

صػػارؼ ٗبختلػػف كمسػػتعمراهتا حػػٌب القػػرف الثػػامن عشػػر ا٤بػػيبلدم الػػذم شػػهد ارتفاعػػا كبػػّبا ُب عػػدد ا٤ب
 أنواعها.

كقػػد ظهػػر خػػبلؿ القػػرف السػػابع عشػػر ا٤بػػيبلدم عػػدد مػػن األسػػر الػػٍب احَبفػػت أعمػػاؿ الصػػّبفة 
أحد أقدـ كأبرز الصيارفة اليهود الػذين   )ماير أمشيل ركتشيلد(لسنوات طويلة اشتهرت من بينها عائلة 

ا إسػهامات كبػّبة جػدا ُب إنشػاء كالٍب كانت ٥ب ،كاف ٥بم دكر ابرز ُب نشر األعماؿ ا٤بصرفية ُب أكركاب
 ،كابريػػػس ،كفينػػػا ،العديػػػد مػػػن ا٤بصػػػارؼ كبيػػػوت التمويػػػل كشػػػركات االسػػػتثمار ُب كػػػل مػػػن فرانكفػػػورت

 كسيطرت على أجزاء كبّبة من األعماؿ ا٤بصرفية ُب أكركاب. ،كانبوٕب

ُب السػػويد الػػذم أيسػػس ُب القػػرف السػػابع عشػػر ا٤بػػيبلدم  (Riksbank)كمػػا يعتػػرب بنػػك ريكػػس
 .قدـ بنك مركزم ُب العآب ما زاؿ يعملأ

كمػػن أقػػدـ ا٤بصػػارؼ التجاريػػة الػػٍب مػػا زالػػت ٛبػػارس نشػػاطها حػػٌب يومنػػا ىػػذا مصػػرؼ ابركليػػز اإل٪بليػػزم 
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كمصرؼ ىوب كشركاؤه الذم أسسو اإلسكتلنديوف ُب ىولندا عاـ  ،ـَُٗٔالشهّب الذم أنش  عاـ 
 ـ.ُِٕٔ

يػػة كالصػػناعية دخػػػل الفػػن ا٤بصػػػرُب مرحلػػة أكثػػػر كمػػع تطػػور اجملتمعػػػات كاتسػػاع األنشػػػطة التجار 
كأسسػػػت  ،تطػػػورا فقػػػد تولػػػت السػػػلطات العامػػػة كضػػػع القػػػوانْب كالتشػػػريعات الػػػٍب تػػػنظم مهنػػػة الصػػػّبفة

، ـُْٗٔمصػػرؼ إ٪بلػػَبا الػػذم أسػػس عػػاـ ك  ،مصػػارؼ مهمتهػػا إصػػدار النقػػود كإحكػػاـ الرقابػػة عليهػػا
كالػػٍب ال زاؿ معظمهػػا ٲبػػارس حػػٌب  ،زيػػة ا٢بديثػػةكالػػذم يعتػػرب النمػػوذج الػػذم أرسػػى مبػػادئ الصػػّبفة ا٤برك

كبعػػده مصػػرؼ ىولنػػدا عػػاـ  ،ـََُٖكبعػػد ذلػػك أنشػػ  مصػػرؼ اإلصػػدار بفرنسػػا عػػاـ  ،كقتنػػا ا٢باضػػر
كا٤بصػػرؼ الػػوطِب البلجيكػػي الػػذم أسػػس عػػاـ  ،ـُُٕٖكا٤بصػػرؼ الػػوطِب النمسػػاكم عػػاـ  ،ـُُْٖ
 ـ.َُٖٓ

ء أيػة مصػارؼ هبػا حا٥بػا حػاؿ أيػة مسػتعمرات أما ُب القارة األمريكية الشمالية فقد أتخػر إنشػا
كابلتػإب ٓب تظهػر  ،كذلك بسبب ا٢بركب ا٤بتتالية كحاالت عػدـ االسػتقرار الػٍب كاجهتهػا ،أكركبية أخرل

أية مصارؼ إال بنهاية القرف السابع عشر ا٤بيبلدم حْب أنشأت بريطانيا عددا من ا٤بصارؼ ُب معظػم 
كبعػد حصػوؿ أمريكػا علػى اسػتقبل٥با ًب أتسػيس  ،الشػهادات ا٤باليػةمستعمراهتا للقياـ إبصدار األكراؽ ك 

ـ ليتػؤب ُُٖٕأكؿ مصرؼ بواسطة الكونغرس القارم كىو مصرؼ أمريكا الشمالية ُب فيبلدلفيا عػاـ 
كلػػذلك أطلػػق عليػػو  ،مهػػاـ إصػػدار الشػػهادات النقديػػة لتمويػػل حػػرب االنفصػػاؿ عػػن السػػلطة الربيطانيػػة

كىو نفسو ا٤بصرؼ الذم ًب تطويره فيما بعد ليصػبح مصػرؼ  ،يكية األكؿا٤بؤرخوف مصرؼ األمة األمر 
كٱبضػػع ابلكامػػل لسػػلطة الدكلػػة االٙباديػػة  ،كالػػذم يتكػػوف مػػن اثػػِب عشػػر مصػػرفا ،االحتيػػاطي الفػػدرإب

 .(1)عن طريق ٦بلس احملافظْب

 أف كىكػػذا أخػػذ النمػػوذج ا٤بصػػرُب التقليػػدم ُب التطػػور كاالنتشػػار عػػرب ٨بتلػػف دكؿ العػػآب غػػّب
الػػدكؿ اإلسػػبلمية ٓب تعػػرؼ ا٤بعػػامبلت ا٤بصػػرفية القائمػػة علػػى التعامػػل ابلفوائػػد إال بعػػد تراجػػع ا٢بضػػارة 
اإلسػػبلمية مػػع بدايػػة تػػدىور ا٣ببلفػػة العثمانيػػة الػػٍب تبلىػػا سػػقوط أغلػػب الػػدكؿ اإلسػػبلمية ٙبػػت سػػيطرة 

حيػػث كانػػت السػػيطرة  ،كبدايػػة القػػرف العشػػرين ،االسػػتعمار األكركيب مػػع منتصػػف القػػرف التاسػػع عشػػر

                                      
 (.ِِص) ،ُط ،العالقات االقتصادية والنظم النقدية الدولية ،مازف عبدالسبلـ أدىم(ُ) 
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العسكرية مدخبل للسػيطرة علػى مؤسسػات كنظػم الػدكؿ اإلسػبلمية كفػرض العديػد مػن الػنظم كالقػوانْب 
ـ َُّٖكبدأت احملاكالت لفتح فركع للمصارؼ األكركبية داخل البلداف اإلسبلمية منذ عاـ  ،الوضعية

 .(ُ)لكنها قوبلت ابلرفض كاالحتجاج ألكثر من نصف قرف تقريبا

لقرف التاسع عشر ا٤بيبلدم أسس أحد كبار التجار اليهود ا٤بصريْب مع شريك بريطاين لػو كُب ا
كالػػذم يعػػد أكؿ مصػػرؼ تقليػػدم ًب أتسيسػػو ُب  ،ا٤بصػػرؼ الػػذم عػػرؼ ابسػػم البنػػك األىلػػي ا٤بصػػرم

 .(2)كبعد ذلك تؤب انتشار ا٤بصارؼ التقليدية ُب ٝبيع بلداف العآب العريب كاإلسبلمي ،العآب العريب

كىكػػػذا شػػػهدت ا٤بعػػػامبلت ا٤باليػػػة كاألعمػػػاؿ ا٤بصػػػرفية التقليديػػػة ُب العػػػآب الغػػػريب حركػػػة تنظػػػيم 
انطلقت من مدف مشاؿ إيطاليا ُب القرف الرابع عشر كأخػذت ُب التطػور بشػكل كبػّب  ،كتطوير متواصلة

 ،ة األمريكيػةكمرٌكز خبلؿ القػرنْب التاسػع عشػر كالعشػرين كخاصػة ُب بريطانيػا كفرنسػا كالػوالايت ا٤بتحػد
كبػرزت العديػد مػن النظػرايت كالتوجهػات ا٤بختلفػة الػٍب   ،حيث ظهرت العديػد مػن ا٣بػربات االقتصػادية

 كانت نتاج دراسة كٛبحيص لعدد كبّب من األحداث كالتجارب االقتصادية الٍب مرت هبا أكركاب.

عػػرب مسػػتعمراهتا كُب الوقػػت نفسػػو قامػػت الػػدكؿ األكركبيػػة بنشػػر القػػوانْب ا٤بصػػرفية حػػوؿ العػػآب 
فأصػبح النمػوذج ا٤بصػرُب التقليػدم ىػو النمػوذج السػائد لؤلعمػاؿ ا٤بصػرفية  ،كعبلقاهتا التجاريػة الواسػعة
 على مستول العآب أٝبع.

 

                                      
 (.ٕٓ-ْٕ، ص )ُ، طادلصارف اإلسالمية وادلصارف التقليديةدمحم الطاىر ا٥بامشي، انظر: ( (ُ
 (.ٖٕص ) ،ُط ،ادلصارف اإلسالمية وادلصارف التقليدية ،( دمحم الطاىر ا٥بامشيِ)
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 : نشأة ادلصارف اإلسالمية.ثاينادلبحث ال

لك إٔب ابقي كانتقلت الفكرةي بعد ذ ،ابلشكل الػمعركؼ حاليا بدأ ُب أكركاب ا٤بصارؼ الحظنا أفَّ نشأة
ة ػػػحاجػل ران ػة ؛ نظػاإلسبلمي مصارؼي ػال نشئتأي  ،للمصارؼ التقليدية الربويةمغاير  كتوجوو ك  ،أ٫باء العآب

 كلتطلع ا٤بسلمْب أيضا إٔب ما يرٰبهم من البحث عن البديل . ،ا٤بسلمْب إٔب ذلك

كجدت حيث  ،ا٤بيبلدممصارؼ اإلسبلمية ُب منتصف القرف العشرين ػال ككانت نشأةي 
ـ ُّٔٗعاـ ٧باكالت ُب مصر على يد الدكتور أٞبد النجار ُب مدينة ميت غمر ٗبحافظة الدىلقية 

عاـ  ُب مصر أنش  بنك انصر االجتماعيٍب بعد ذلك  ،ـٍُٔٔٗب ٧باكلة جامعة أـ درماف عاـ 
ـ بنك يقد أكؿى  ٍب بنك ديب اإلسبلمي الذم يعتربي  ،االجتماعي على النشاطً  كقد ركزى  ،ـُُٕٗ

ٍب بنك فيصل اإلسبلمي ا٤بصرم عاـ  ،ا٣بدمات ا٤بصرفية ا٤بعركفة ابلتوافق مع الشريعة اإلسبلمية
 .(ُ)ارؼ اإلسبلميةكغّبىا من ا٤بص ،ٍب بيت التمويل الكويٍب ،ـُٕٕٗ

كقد  ،كماليزاي ،من الدكؿ كالسوداف اإلسبلمية بعد ذلك ُب كثّبو  كقد انتشرت ا٤بصارؼي 
حٌب إف أغلب  ،كبّب بشكلو  دراستو كتسويقو كتطبيقوُب ىذا اجملاؿ بعد  أصبحت ماليزاي القائدةى 
بينما ال ٘بد ذلك ُب  ،فقو ا٤بعامبلت أك الصّبفة اإلسبلمية لدراسة لديها ٚبصصه ا١بامعات ُب ماليزاي 

ؿ لديها كلية إدارة األعما بل إٌف أجد ا١بامعات ُب ماليزاي  الدكؿ العربية إال ُب القليل من ا١بامعات
 اإلسبلمية.

كذلك من نعم هللا  ،كهلل ا٢بمد ،كا٤بصارؼي اإلسبلميةي ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة كثّبة
٩با يسبب لك الشك كالريبة  ،تعأب ؛ حيث إنك ال ٘بد مصارؼى إسبلمية ُب بعض البلداف اإلسبلمية

 كا٢بّبة ُب كضع أموالك ُب ا٤بصارؼ التقليدية.

سبلمية ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة مع التعريًف ا٤بوجًز لكلًٌ كىنا أسرد ا٤بصارؼ اإل
 كاحدو منها:

 .بنك ديب اإلسبلمي -ُ

                                      
 .اجمللس العاـ للبنوؾ كا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلميةانظر: تقرير حوؿ ا٤بصارؼ اإلسبلمية صادر من  (ُ)
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ق ا٤بوافق ٤بارس عاـ ُّٓٗيعترب أكؿ بنك إسبلمي على مستول العآب ؛ حيث أنش  ُب صفر عاـ 
طاف أٞبد سل ،انصر راشد لواته ،: سعيد أٞبد لواتهعلى يد ٟبسة مؤسسْب كىم ، ديبـ ُبُٕٓٗ
برأس ماؿ يبلغ ٟبسْب مليوف درىم  ،كٗبوافقة حكومة ديب  ،عبدهللا سعيد ،دمحم انصر لواته ،لواته
غّب ا٤بؤسسْب ؛ كذلك لتعرض البنك للسرقة  كمنهم حكومة ديب إال أف ا٤بالكْب ا٢باليْب ،إماراٌب
كيتبع كيدار  ،ـ ؛ حيث أنقذتو حكومة ديب بشراء الكثّب من أسهموُٕٗٗق ا٤بوافق ُُْٖعاـ

% من َّحاليا من مؤسسة ديب لبلستثمارات ا٢بكومية  الذراعي االستثمارم ٢بكومًة ديب الٍب ٛبتلك 
 أسهمو.

ـي األساسي  لبنك ديب اإلسبلمي ُب ا٤بادة رقم  على عدـ  ِٓكا٤بادة رقم  ،ْكقد نصَّ النظا
 .ُانظر الصورة رقم: ،التعامل ابلراب ُب ٝبيع األعماؿ

 يب اإلسبلمي.مصرؼ أبوظ -ِ
كذلك ُب  ،ـُٕٗٗق ا٤بوافق لػػمايو ُُْٖأتسسى مصرؼي أبوظيب اإلسبلمي ُب ٧بـر عاـ 

برأًس ماؿو  ،مدينة أبوظيب ٗبرسـو أمّبم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يؿ هنياف حفظو هللا
 يبلغ مليار درىم إماراٌب.

 مصرؼ الشارقة اإلسبلمي. -ّ
، ؼ ٘بارم ابسم بنك الشارقة الوطِبـ  كمصر ُٕٓٗعاـ  أتسس مصرؼ الشارقة اإلسبلمي

عندما أصبح أكؿ مصرؼو  ،ـََِِكظلَّ ٲبارسي األعماؿ ا٤بصرفية التقليدية حٌب نقطًة التحوًؿ عاـ 
 % من أسهمو.َِكٲبلك بيتي التمويل الكويٍب  ،ُب العآب يتحوؿ إٔب مصرؼو إسبلمٌي بشكلو كلي

 مصرؼ اإلمارات اإلسبلمي. -ْ
كىو النافذة اإلسبلمية  ،ـََِْق ا٤بوافق ُِْٓصرؼ اإلمارات اإلسبلمي عاـ أتسس م

حيثي إفَّ قوائمو الػماليةى منفصلةه عن  ،كلكن لو االستقبللية التامة عنو ،لبنك اإلمارات ديب الوطِب
 كقد تبْب ذلك ٕب بسؤاؿ أحد ا٤بوظفْب ُب ىذا ا٤بصرؼ. ،بنك اإلمارات ديب الوطِب
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 مصرؼ ا٥ببلؿ. -ٓ
 ،اؿ يبلغ أربعة مليارات درىمػػمػبرأس ،ـََِٕق ا٤بوافق ُِْٖأتسسى مصرؼي ا٥ببلؿ ُب أبوظيب عاـ 

 الذراع االستثمارم ٢بكومة أبوظيب ىو ا٤بؤسس للمصرؼ. ،كيعترب ٦بلس أبوظيب لبلستثمار

 بنك نور. -ٔ
كٛبتلك ٦بموعة نور  ،ـََِٖق ا٤بوافق لػيناير ُُْٖأتسس بنك نور ُب ديب عاـ 

 ثمارية ا٢بصةى األكرب من ا٤بصرؼ.االست

 مصرؼ عجماف. -ٕ
ق ا٤بوافق لػفرباير ُِْٗأتسس مصرؼي عجماف كأكؿ مصرؼ إسبلمي ُب إمارة عجماف عاـ 

كيتلقى ا٤بصرؼ دعمان من  ،برأس ماؿ يبلغ مليار درىم إماراٌب ،إاٌبفى األزمة ا٤بالية العا٤بية ،ـََِٖ
 . % من ا٤بصرؼِٓحكومة عجماف الٍب ٛبتلك 

 كما توجد فركعه إسبلميةه ٤بصارؼى تقليدية ىي:
 شركة مساٮبة خاصة اتبعة لبنك أبوظيب الوطِب. ،أبوظيب الوطِب للتمويل اإلسبلمي -ُ
 الربيطاين. HSBCالنافذة اإلسبلمية للصّبفة اإلسبلمية التابع لبنك ،أمانة -ِ
 الصّبفة اإلسبلمية من بنك أبوظيب التجارم. -ّ
 ة من بنك ستاندرد تشارتد.الصّبفة اإلسبلمي ،صادؽ -ْ
 الصّبفة اإلسبلمية من بنك رأس ا٣بيمة. ،أمل -ٓ
 ا٤بشرؽ اإلسبلمي من بنك ا٤بشرؽ. -ٔ

 كإذا أردان ا٢بكم على ىذه الفركع فيجب أف نعرؼ عدة أشياء قبل ا٢بكم عليها كىي:
 أم عدـ اختبلط أموالو مع ا٤بصرؼ التقليدم األـ. ،استقبللية الفرع ماليا -ُ
 الفرع إداراي. استقبللية -ِ
 كجود ىيئة رقابة شرعية فعلية كليست صورية. -ّ

 فبل ٲبكن إعطاء حكمو شاملو ١بميعها اب٢بل أك ا٢بيرمة دكف معرفة ما سبق.
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اإلسبلميًة ُب  ان كًمصداقيةن ُب تطبيق الشريعةىذه الفركًع أكثري التزام كما ٯبب أف نعرؼ أفَّ بعض
 ،كذلك الغَبار ا٤بصارؼ اإلسبلمية بكوهنا إسبلمية ،معامبلهتا من بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية

 كلرغبة الفركع اإلسبلمية ُب التنافس كإثباًت كوهنا إسبلمية. ،الشك دائرة كاعتقادىا أهنا خرجت من
 

 
 (ُالصورة رقم )
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 ادلبحث الثالث: عالقة ادلصارف اإلسالمية ابدلصرف ادلركزي اإلمارايت

ابلػمصرؼ ا٤بركزم اإلماراٌب عبلقةه كثيقة ؛ حيث إفَّ ا٤بصرؼى ا٤بركزمَّ اإلسبلميًة  إفَّ عبلقةى ا٤بصارؼ
صةي للمصرؼاإلمار  على الػمصارؼ بشكلو عاـ  كىو الذم يتؤب الرقابة ،سبلمياإل اٌب ىو ا١بهةي ا٤برخًٌ
  دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة كعلى ا٤بصارؼ اإلسبلمية بشكل خاص.ُب

ٗبعُب أنو يستخدـ االحتياطي النقدم لديو  ،و مصرؼ إسبلميكىناؾ دكؿ ا٤بصرؼ ا٤بركزم في
 داف.بلمي، كباكستاف كالسو ُب أكجو االقتصاد اإلس

كلكن لديو قوانْبي إلنشاء ا٤بصرؼ  ،كىناؾ دكؿ ا٤بصرؼ ا٤بركزم فيو مصرؼ تقليدم  
 كاإلمارات كماليزاي كالكويت .  ،اإلسبلمي

من غّب مراعاة ٣بصوصية ا٤بصارؼ  ،دةه ١بميع ا٤بصارؼإفَّ يليةى ا٤بصرًؼ ا٤بركزٌم اإلماراٌب كاح
فإنو  ،مصرؼ ا٤بركزم من ا٤بصارؼ اإلسبلمية بياف ا٤بوجودات كالديوفػاإلسبلمية ؛ فحينما يطلب ال

 ،كالديوف بدؿ استخداـ لفظ ا٤برإبة أك ا٤بضاربة ،يستخدـ لفظ الفائدة بدال من استخداـ لفظ الربح
 فإفَّ العربةى ُب العقوًد الػمقاصدي كا٤بعاين ال األلفاظ كا٤بباين. ،كلكن ال مشاحة ُب االصطبلح

 ،ا٣باص اب٤بصارؼ َُا٤بصارؼي اإلسبلميةي ُب اإلمارات تلتزـي ابلقانوًف االٙبادٌم رقم ك 
ا٣باص ابلشركات  ٖكالقانوف االٙبادم رقم  ،ا٣باص اب٤بصارؼ اإلسبلمية ٔكالقانوف االٙبادم رقم 

 التجارية.
 ما أيٌب: ةي بناءن على القوانْب الػمصرفيةشياًء الٍب تلتزـي هبا ا٤بصارؼي اإلسبلميكمن األ

 االلتزاـ ابالحتياطي النقدم اإللزامي. -ُ
كٱبتلف ىذا  ،دائًع لديهاالو  فا٤بصارؼي ُب اإلمارات تلتزـي ابحتياطٌي نقدٌم إلزاميٌو من قيمةً 

% على ٕـ كاف االحتياطي  النقدم  ُٖٕٗففي سنة  ،االحتياطي حسبى ما يراه ا٤بصرؼي ا٤بركزم
ـ عٌدؿى ا٤بصرؼي ا٤بركزم  ىذه النسبةى ٕبث أصبحت حسب ُِٖٗكُب سنة  ،ٝبيع أنواع الودائع

%  ٔك ،% على الودائع ٙبت الطلب أم ا٢بساب ا١بارمٕنوع الوديعة لدل ا٤بصرؼ كىي 
 ،أم حساب االستثمار % على الودائع ألجلٓك ،على الودائع االدخارية أم حساب التوفّب
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% على ٖ: حتياطي اإللزامي على النحو اآلٌبـ عدؿ ا٤بصرؼي ا٤بركزم  نسبى االُْٖٗكُب سنة 
% ْ ،أشهر ّ% على الودائع ألجل حٌب ٓ ،% على كدائع التوفّبٔ ،الودائع ٙبت الطلب

 ّ% على الودائع ألجل أكثر من  ّ ،أشهرٔأشهر حٌب  ّعلى الودائع ألجل حٌب أكثر من 
أما حاليا فإفَّ نسبةى االحتياطٌي  ،% على الودائع ألجل أكثر من سنةِ ،شهرا ُِأشهر كحٌب 
 ،% فقط على الودائع ألجلُك ،% على ا٢بساابت ا١بارية كحساابت التوفّبُْالنقدمًٌ ىو 

 يعطي كا٤بهم  ُب األمر أفَّ ا٤بصرؼى ا٤بركزمَّ ال  ،كىذا االحتياطي ىو مقابلي قيمًة كدائع العمبلء
حيث نصت ا٤بادة  ،فائدةن للمصرًؼ اإلسبلمٌي مقابلى ىذا اإليداع لبلحتياطي النقدم اإللزامي

 ( على عدـ دفع أية فائدة مقابل اإليداع إال ُب حاالت استثنائية.ّْرقم)

 االلتزاـ إبعطاًء التقارير ا٤بالية الدكرية. -ِ
 ،كحجم التمويبلت ،ة كحجم الودائعفالتقاريري مطلوبةه منى ا٤بصرؼ ا٤بركزم عن حجم السيول

كالتأكًد من سبلمًة ما يقـو بو من  ،ككل  ذلك ٢بمايًة ا٤بصارًؼ ُب البلًد من االهنيار ،كاالحتياطيات
 الناحية القانونية.

 االلتزاـ ابلقوانْب الٍب يفرضها ا٤بصرؼ ا٤بركزم. -ّ
 ،الفةن للشريعًة اإلسبلميةفا٤بصرؼ اإلسبلمي يلتـز بقوانًْب ا٤بصرؼ ا٤بركزم إذا ٓب تكن ٨ب

 كيبدم ا٤بصرؼ اإلسبلمي  مبلحظاتًو إذا كانت التعليماتي غّبى متوافقةو مع الشريعة اإلسبلمية.
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 ادلبحث الرابع: عالقة ادلصرف ادلركزي اإلمارايت ابلبنك الدويل وصندوق النقد الدويل

 ندوق النقد الدويل والبنك الدويل:نبذة عن ص
ـ ُب بريًب ُْْٗالعا٤بيًة الثانية عاـ   كالبنكي الدكٕب ُب أعقاب ا٢بربالدكٕب دأتسس صندكؽي النق

كال تقبلي عضويةي أيةي دكلةو إال  ،كيعترب كل  منهما مكمًٌبلن لآلخر ،ككدز بوالية نيوىامشّب ُب أمريكا
 ،ماًر ا٢بربإعادةي إعماًر أكركاب كالياابف بعد د من إنشائوككاف ا٥بدؼي األساسي   ،بعضوية اآلخر

 ككضًع نظاـو عا٤بي جديدو لبلقتصاد العا٤بي.

كٗبوجب العضوية يستلزـي دفعي رسًم  ،كلكلًٌ دكلةو عضوو حصةه من صندكؽ النقد الدكٕب
 لعضوية  بقدًر حصتها من الصندكؽ.ا

كما أفَّ للدكلة العضو   ،كيقـو صندكؽي النقد الدكٕب ابإلقراض ألعضائو كفق شركطو معينة
 من حصتها ُب ا٢باالت الطارئة ٥با.% ِٓسحب 

 ،كما يقوـي البنكي الدكٕب أيضا ابإلقراض كاالقَباض أيضا بفائدة كالبنك التقليدم الربوم
ليس  ،كىي عشركف دكلةن كربل ،كٚبضع سياسة اإلقراض من البنك الدكٕب ٤بوافقًة دكؿ اندم ابريس

 ،كأسَباليا ،كا٤بملكة ا٤بتحدة ،حدة األمريكيةكىذه الدكؿ ىي الوالايت ا٤بت ،منها أيةي دكلةو إسبلمية
ككوراي  ،كإيطاليا ،كأيرلندا ،كأ٤بانيا ،كفرنسا ،كفنلندا ،كالدا٭بارؾ ،ككندا ،كبلجيكا ،كالنمسا ،كالياابف
  ،كانضمت ٥بم إسرائيل مؤخرا ،كسويسرا ،كالسويد ،كأسبانيا ،كركسيا ،كالنركيج ،كىولندا ،ا١بنوبية

كأىم  ،دكؿ اندم ابريس أك أحدىا ٕب كالٍب تكوف غالبنا ٤بصلحةها البنك الدك كلئلقراض شركطه يفرض
كاألخذي بنظاـ  ،ىذه الشركًط غالبان إلغاءي التعرفًة ا١بمركيًة لبعض السلع ٩با يعِب عدـى دعمها ٧بليا

 ُب النشاط االقتصادم.كعدـ تدخًل الدكلة  ،السوؽ

ك٥بذا ٥با حصة  ،مو ُب صندكؽ النقد الدكٕبالوالايًت ا٤بتحدة األمريكية ىي أكربي مساىك 
 .(ُ) ٗبعُب أفَّ ٥با حق الرفض ُب إعطاء القرًض لدكلة معينة ،تصويت عالية

كلكنَّ ا٤ببلحظ على ىاتْب ا٤بؤسستْب ىو إغراؽي الدكؿ الفقّبة ابلديوف ٩با ٲبكنها من أخذ ثركاهتا 
                                      

 : صندكؽ النقد الدكٕب، حملة عن صندكؽ النقد الدكٕب،انظر ((ُ
 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/BR/Arabic_Brochure.pdf.
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 كفرض الشركط لصاّب ا٤بقرضْب. ،كٛبكْب شركاهتا ُب البلد ا٤بقَبض ،الطبيعة مقابل الدين

كأيضان فإف قركضى صندكًؽ النقد الدكٕب كالبنك الدكٕب قد يستخدـ استخداما سيئنا من ًقبىل 
 ،لد كما حدث ُب أندكنيسياالساسة الفاسدين الذين أيخذكف أمواؿى القرض على حساًب ثركاًت الب

مليار  ٖالذم أقرضو البنك كيساكم  بْب ا٤بلفاتي الداخلية للبنك الدكٕب أفَّ ثلثى القرضحيث ت
كهبذه  ،دكالر أمريكي ذىب إٔب جيوب الرئيس سوىارتو كأقرابئو كالساسة الفاسدين ُب ا٢بكومة

كيدفع الناس ٜبن ىذه الديوف الٍب قد تتضاعف  ،ومةػػف ا٢بكػكتتقش ،الطريقة تذىب ثركات البلد
 ل عدـى دفًع الديوف سنْب طويلة.كأتخذ الدكؿ الغنية ثركاًت البلد مقاب ،أضعافنا كثّبة

ككما حدث مع الفلبْب حيث اقَبضت من البنك الدكٕب لبناًء ٧بطة نوكية من شركة كيستينج 
ا بنيت  ،ة أيغلقتػكُب النهاي ،ـُْٖٗكقد اكتملت احملطة عاـ  ،ىاكس كىي ٧بطة اباتف النوكية ألهنَّ
كىو القرض الذم ٯبب عليها أف ترده  ،منكلكن الفلبْب دفعت الث ،ُب منطقة بركانية فلم تكن يمنة

% من َّكصارت تدفع أكثر من  ،أكثر ٩با اقَبضت مع أهنا ٓب تستفد شيئا من احملطة الٍب بنيت
 % على الصحة.ّبينما ال تنفق أكثر من  ،ان٘بها احمللي اإلٝبإب لقضاء الديوف

ت كوراي كاتيلند كُب أعقاب األزمة اآلسيوية الٍب عصفت ُب دكًؿ جنوب شرؽ يسيا رفض
بينما الدكؿ الٍب  ،ككانت النتيجة التعاُبى أسرع من غّبىا ،كماليزاي نصائحى صندكؽ النقد الدكٕب

 أخذت بنصائحها ٓب تتعاؼ ابلسرعة ا٤بطلوبة.

بعدما خصخصت القطاع  ،كأغرؽى البنكي الدكٕب  األرجنتْب ابلديوف ٩با سبب اهنيارنا القتصادىا
 التعرفة ا١بمركية على الواردات. كأزالت ،العاـ أبكملو

كاشَبط كعادتو لئلقراض مرة أخرل رفع الدعم عن ا٤بواد  ،كما أغرؽى البنك الدكٕب اإلكوادكر ابلديوف
 الغذائية كي ٙبصل اإلكوادكر على ا٤بزيد من القركض.

راؽ يعاين كما زاؿ الع ،(1)كقد موؿ البنك الدكٕب ٗبعُب أنو أقرض العراؽ لشراء أسلحة ُب عهد صداـ
                                      

من ىو ـ. انظر: شّبين طقاطقة، ََِّىو صداـ حسْب عبداجمليد التكريٍب، الرئيس السابق ١بمهورية العراؽ، قتل عاـ ( ُ)
، صدام

= 
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كاستغلَّ البنك الدكٕب ذلك لفرض شركطو على العراؽ من خبلؿ الدكؿ ا٤بهيمنة  ،من ياثر ىذه الديوف
 .(ُ)كسلب ثركاتو بسبب الديوف ،كىي الوالايت ا٤بتحدة األمريكية ،عليو

أما الدكؿ  ،كمنذ أتسيس ىاتْب ا٤بؤسستْب ٓب يستفد منهما ما عدا أكراب كأمريكا كحلفاؤىا
 كالفقراءي فقرا. ،فازاد األغنياءي غُب ،فبقيت أسّبةى الديوف ،ةالضعيف

ىذا يدؿ  على انعداـً ضابطو مهمٌو للمعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية كىو االلتزاـ ابألخبلؽ ك 
 كعدـي أخذ الزايدة على القرض. ،اإلسبلمية كإنظاًر ا٤بعسر

د االقَباض الضركرم بضوابطو كإين أذكر ىذا كي أيخذ العلماء ُب ا٢بسباف ىذه األمثلة عن
كلكِب ال أنكر الدكر اإلٯبايب ُب بعض األحياف ٥باتْب ا٤بؤسستْب كالقضاء على الفقر أحياانن  ،الشرعية

 كلكن كما قاؿ هللا تعأب ُب ا٣بمر كا٤بيسر: ،كنشر التعليم ُب أحيافو أخرل ،بشكل القركض
(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

ينطبق  ،(ِ) 
عقبة بن كلقد صدؽ  ،فإهنا كإف حققت مصالػحى فإفَّ اإلٍب أكربي من ا٤بصاّب ،على قركضها الربويةىذا 
: الديني ذؿ  ابلنهار كىم  ابلليلحْب قاؿ (3)انفع

فإنو ينطبق أيضا  ،ككما ينطبق ىذا على األفراد ،(ْ)
 على الدكؿ.

 ،الدكٕب نفػوذى التمويل اإلسبلمي كعندما رأل البنك ،العا٤بية ا٤باليةأحداث األزمة كلكن بعد 
كبدأ يتعامل مع الشريعة اإلسبلمية ُب  ،اتبعا لو كمقره تركيا ،أنشأ مركزان لتطوير الصّبفة اإلسبلمية

 التمويل ُب بعض األحياف بناء على الدكؿ الراغبة ُب معامبلتو متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية.
                                      

= 
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%

AD%D8%B3%D9%8A%D9%86 
 war by (، كٲبكن أيضا البحث عن ىذه ا٤بعلومات إبدخاؿ ٝبلةُُِ، د.ط، ص )حكام العامل اجلدد، جوف بيلجر :انظر ((ُ

other means .على ٧برؾ البحث غوغل 
 .ُِٗ اآلية : جزء منسورة البقرة (ِ)
ق. انظر: ّٔ، ال تصح لو صحبة، توُب سنة ىو عقبة بن انفع بن عبدالقيس القرشي الفهرم، كلد على عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (ّ)

 (.ٕٓٓ/ّ، د.ط، )أسد الغابةابن األثّب، 
 (.ِْْص ) ،ُط ،معاوية بن أيب سفيان شخصيتو وعصره ،دمحم دمحم الصبليب يعل (ْ)



 21 

ينفذ متطلبات  دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة ا٤بصرؼ ا٤بركزم الذم يعترب بنك ا٢بكومة ُبف
كينفذ أيضا القرارات الٍب يفرضها  ،االنضماـ لصندكؽ النقد الدكٕب حيث يقـو بدفع رسـو العضوية

 صندكؽ النقد الدكٕب على ا٤بصارؼ مثل قرارات ابزؿ كىو قانوف رقايب على ا٤بصارؼ ُب العآب.

زم ُب اإلمارات بصندكؽ النقد الدكٕب كالبنك الدكٕب ك٤بعرفة ا٤بزيد عن عبلقة ا٤بصرؼ ا٤برك
 أذكر الفرؽى بْب صندكؽ النقد الدكٕب كالبنك الدكٕب ُب ىذا ا١بدكؿ:

 البنك الدكٕب صندكؽ النقد الدكٕب 
 التنمية االقتصادية للدكؿ األفقر ُب العآب اإلشراؼ على النظاـ ا٤بإب الدكٕب ُ

كينظم  يعزز االستقرار ُب أسعار الصرؼ ِ
 العبلقات بْب الدكؿ األعضاء

يساعد البلداف النامية من خبلؿ ٛبويل طويل 
 األجل ٤بشاريع كبرامج التنمية

ّ 

البلداف الصناعية أك  -يساعد ٝبيعي األعضاء
الذين يواجهوف صعوابت مؤقتة ُب  -النامية

ميزاف ا٤بدفوعات عن طريق توفّب اعتمادات 
 قصّبة إٔب متوسطة األجل

ساعدة ا٤بالية االستثنائية للدكؿ النامية يوفر ا٤ب
األفقر الٍب يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج 

 $ ُب العاـٖٓٔالقومي اإلٝبإب أقل من 

ْ 

يكمل احتياطات العملة ألعضائو من خبلؿ 
كقد أصدر  ،ٚبصيص حقوؽ السحب ا٣باصة

مليار دكالر من حقوؽ  ْ.ُِحٌب اآلف 
ٗبا يتناسب السحب ا٣باصة للدكؿ األعضاء 

 مع حصصهم

يشجع مؤسسات القطاع ا٣باص ُب البلداف 
النامية من خبلؿ الشركات التابعة لو 

 كمؤسسات التمويل الدكلية

يستمد موارده ا٤بالية أساسا من اشَباكات  ٓ
 الدكؿ األعضاء

يستمد معظم موارده ا٤بالية عن طريق 
 االقَباض من سوؽ السندات الدكلية

الية ا٤بدفوعة منو حٌب اآلف تبلغ ا٤بخصصات ا٤ب ٔ
 مليار دكالر ُْٓ

مليار دكالر  ُْٖيبلغ رأس مالو ا٤بصرح بو 
 %َُيسدد األعضاء منها 

ٕ 
من  َُٔمن  ََِٓيبلغ عدد موظفيو 

 البلداف األعضاء
من  َُٖمن  َََٕيبلغ عدد موظفيو 

 البلداف األعضاء
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جائزه  معهما فإفَّ التعامل ،ْب الدكليتْبسستأما النواحي الشرعية كالفقهية ا٤بتعلقة هباتْب ا٤بؤ 
 شرعا لؤلدلة اآلتية:
 مع اليهود ابلبيع كالشراء كالرىن مع كجود ا٤بسلمْب. أكال: تعامل النيب 

 اثنيا: القياس على جواز االقَباض من الكفار كأىل ا٤بعاصي ببل راب.
كال يوجد حٌب  ،الناس بدكهنمااثلثا: تعلق مصاّب ا٤بسلمْب هبما ؛ لكوهنما مؤسستْب تتعطل مصاّب 

 اآلف البديل ٥بما.

 ،أك إقراضيهما بفائدة ال ٯبوز ؛ ألف أعما٥بما قائم على الراب ،كلكنَّ االقَباض منهما بفائدة
 فإفَّ ذلك جائز. ،فإف أقرضوا ببل فائدة

اض ببل أما ُب حاالت الضركرًة فإنو ٯبوزي االقَباض من البنك الدكٕب ابلفائدة إف ٓب يرضو اإلقر 
كخشي فقدافي إحدل الضركرايت  ،خاصةن إذا تعلقت ا٤بصلحةي ابلناس كٌلهم كليس بشخص كاحد ،فائدة

كيكوف القرض بقدر الضركرة ؛ ألف الضركرات تقدري  ،قياسنا على أكًل ا٤بيتة ،ا٣بمس عندى عدـ االقَباض
يحًة لبلقَباض الربوم على أىل العلم كلكن يقع عبء تقدير الضركرًة ا٤بب ،فبل إفراط كال تفريط ،(ُ)بقىٍدرىا
كتكوف  ،أنو ال مدخلى للعامة كال آلحاد طلبة العلم ُب ذلك كاألصل ،عي كاالختصاص االقتصادمالشر 

  الدكؿ. ٕبيث ال يعمَّمي حكمي دكلةو كاحدةو على ٝبيع ،ا٤بسألة من قضااي األعياف

 :األدلة على جواز االقرتاض من الكافر
ن شعّبو اعنا مبلثْب صثودمٌو بهد يػػػػػػػػمرىونةه عن وعر كد اَّللًَّ  وؿرس ُبتو   قالت:ةى اهنع هللا يضرػػػػعائشعن  -ُ

 .(ِ)وىلأخذه طعامنا ألى 

فإذا  ،من اليهودم مع كجود األغنياء من الصحابة كجو االستدالؿ: اقَبض رسوؿ هللا 
                                      

(.ّٕص ) ،ُ، طاألشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان ابن ٪بيم ا٤بصرم،( ُ)
كالَبمذم ُب  (،ُِٔٗ) رقم (،ُْ/ْ) ،ابب ما قيل ُب درع النيب  ،كتاب ا١بهاد كالسّب،  الصحيحرم ُب أخرجو البخا ((ِ

كقاؿ: ىذا حديث حسن  (،ُُِْ)رقم  (،ُُٓ/ّ) جاء ُب الرخصة ُب الشراء إٔب أجلابب ما  ،أبواب البيوع، السنن
كابن ماجو ُب  (،َِِٔ)رقم  (،ٕٓ/ٔ) ،تابابب مبايعة أىل الك ،كتاب البيوع  ،السنن الكربىكالنسائي ُب  ،صحيح
 ،(ْٔٓ/ْ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ِّْٗ)رقم  (،ُٖٓ/ِ) ،ابب حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة ،كتاب الرىوف،  السنن

 .(َّْٗ) (،ِِْٕ)رقم  (،ّٖٖ/ٓ)



 23 

. جاز إقراضو ببل راب إذا ٓب يكن يستعْب ،جاز االقَباض من الكافر  بو على ٧بـر

 م إٔبر ًلفيًِب ُب ٛبككاف يس ،دينة يهودم  ػمي اَّللَّ عنهما قاؿ: كاف ابلضر  (1)اَّللَّ  دبعن جابر بن ع -ِ
ادً  لىسىتفج ،(3)ابر األىرضي الٍب بطريق ركمةانت ١بكك  ،(ِ)ا١ًبدى

وًدم  هفجاءين الي ،(ٓ)افخبل عام ،(ْ)
فقاؿ  ، بل فيأىب، فأيخربى بذلك النيب  ا قٔبظره إنستفجعلتي أ ،يئناها شٓب أىجيدَّ منعند ا١بداد ك 
مَّ يكٌلم اليهود ي  ػبفجعل الن ،ليين ُب ٬بؤك فجا« رو من اليهودمٌ ابر ١بظنشيوا نستام»ألصحابو: 

مو فأىب، لٌ جاءه فك ٍب ،لػػ النخُب ؼاقاـ فطذلك  ي  ػرأل النبا مٌ فل ،ريهظم ال أيناساب الققوؿ: أفي
ًم النيبي فوضعتو بْب ،ل ريطىبو فقمتي فجئت بقلي « جابر؟ شيكى اييأين عر »ٍب قاؿ:  ،كلفأ  دى

بقبضةو أيخرل فأكل منها، ٍب  و فدخل فرقد ٍب استيقظ، فجئتورىشتفف« ش ٕب فيوافري »فقاؿ:  ،تورب فأىخ
« كىاٍقضً  جيدَّ  ،ري  جاباي: »قاؿ ٍب ،و، فقاـ ُب الٌرًطاب ُب النخل الثانيةيفكٌلمى اليهودمَّ فأىىب عل قاـ
شرتو، فقاؿ: بف يبَّ تي حٌب جئتي النفخرج ،كفضل منو ،ويتدىٍدتي منها ما قضج ا١بداد، فقىفى ُبفو 
 .(ٔ)«اَّللَّ  ين رسوؿي أشهدي أ»

كإذا جاز االقَباض من  ،ُب سداد الدين كجو االستدالؿ: اقَبض جابره من اليهودٌم كساعده 
كىي نوعه من  ،كىذه معاملةي السَّلىم من اليهودم ،على ٧بـرالكافر جاز إقراضو إذا ٓب يكن يستعْب بو 

 الدين.

                                      
ق. انظر: ابن ْٕ ىو جابر بن عبدهللا بن عمرك بن حراـ األنصارم، صحايب جليل من ا٤بكثرين ُب ا٢بديث، توُب سنة (ُ) 

 (.َّٖ/ُ، د.ط، )أسد الغابةاألثّب، 
 (.ٕٗ/ٕ، )ُ، طصحيح البخاريانظر: البخارم،  أم زمن قطع ٛبر النخل. بفتح ا١بيم ككسرىا( ِ)
 ، د.ط،النهاية يف غريب احلديث، بن األثّبىي البئر الٍب اشَباىا عثماف هنع هللا يضر كأكقفها، كىي ُب ا٤بدينة. انظر: ا( ركمة ّ)

(ِ/ِٕٗ.) 
(.ٕٗ/ٕ، )ُ، طصحيح البخاريالبخارم، انظر:  أتخرت عن اإلٜبار. جلسىت األرض أم ((ْ

 (.ٕٗ/ٕ، )ُ، طصحيح البخاريالبخارم، . انظر: السلف عاماكفاء أم أتخر  (ٓ)
 .(ّْْٓ)ا٢بديث  (،ٕٗ/ٕ) ،ابب الرطب كالتمر ،كتاب األطعمة،  الصحيحأخرجو البخارم ُب  ((ٔ
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ڃ چ ) قاؿ هللا تعأب: ،ليس ُب الشرًع ما ٲبنع ا٤بعامبلت بْب ا٤بسلم كالكافر إذا ٓب يكن ٧باراب -ّ

( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
(ُ). 

ذين ال يقاتلونكم ُب الدين كالنساء ال أم ال ينهاكم عن اإلحساف إٔب الكفرةً قاؿ ابني كثّب: 
 .(ِ) اأم: تعدلو  { ڈ ڈ } ،أم: ٙبسنوا إليهم { ڎ ڎ }كالضعفة منهم

 

 

 

 

                                      
 .ٖاآلية:  ،حنةسورة ا٤بمت ((ُ

 .(ُُٖ/ٖ) ،ُ، طتفسًن القرآن العظيم ،ابن كثّب (ِ)
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 ادلاليةوأثرىا يف ادلعامالت  : مقاصد الشريعةاخلامسادلبحث 

 : تعريف مقاصد الشريعة
ألىحكاـً جلبان ٤بصاّب الٍب قصد الشارع إٔب ٙبقيقها ًمن تىشريًع ا ىي ا٤بعاين كا٢بكم العامة كالغاايتي 

 .(ُ)العباد ُب الدنيا كاآلخرة 

 .٤باؿ كالنفس كالنسل كالعقلاالدين ك  حفظ: ٟبسة ىي كمقاصد الشريعة الٍب ذكرىا العلماءي 

 :(ِ) أقسام مقاصد الشريعة
٘برم فيما  كحاجياته  ،كىي ما ذكران : ضركرايته كتنقسم مقاصد الشريعة إٔب ثبلثة أقساـ

كقد جاء شرعنا ابألمر ٕبفظ  ،الكمالياتكٙبسينيات كبيع  ،البيعت كا٢باجة إٔب ٘برم فيو الضركراي
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) :قاؿ تعأب ،كعدـ إعطائو للسفهاء ،فيو ذيرماؿ كعدـ تضييعو كالتبػال

(ۈ ۈ
(ّ)

. 

 الضياع . منى  ا٤باؿً  كل ذلك ألجل حفظً ك  ،ُب ذلك كأقاـ ا٢بدَّ  ،كحـر السرقة

 . كالشراء ك البيعي التمل   كمن طرؽً  ،التملك ٰبب   اإلنسافى  فإفَّ  ،مشركع حق   فالتملك كالتكسبي 

 الذم ىو من مقاصدً  ماؿً ػال ُب حفظً  مهمٌو  بدكرو  تقوـي  ا٤بصارؼ اإلسبلميةى  أفَّ  كال شكَّ 
 ،ماؿػحفظ ال مفهوـي  كلكن تطورى  ،عند األشخاص سابقان  يتم   ماؿً ػال كقد كاف حفظي  ،اءالغرَّ  الشريعةً 
 تتؤب ذلك. بحت ا٤بصارؼي فأص
 ،الشريعة و يراعي مقاصدى ليحكم فيها ؛ فإنَّ  ا٤باليةً  ا٤بسائلً  منى  إٔب مسألةو  الفقيو كالعآب عندما ينظري  إفَّ 

 ،من األمور ا٤بهمة للفقيو كاجملتهد مقاصد الشريعةً  دراسةي  تكمن ىنا كان ،على ذلك بناءن  كٰبكمي 
 الصحيحة. الشرعية كاإلٝباعاتً  داللةى النصوصً  لي قاصد ال يػيعىطملل الصحيحي  كاإلعماؿي 

                                      
عاـ  الثامنة عشرةالدكرة  ،(ٓ/ُٖ) ،(ُٕٔ) التعاكف اإلسبلمي ُب القرار رقم تعريف ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ((ُ

 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖ
 (.َُٕ/ِ، )ُ، طمقاصد الشريعة اإلسالمية انظر: ابن عاشور، ((ِ
 .ٓ: جزء من اآلية رة النساءسو ( ّ)
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 : أثر مقاصد الشريعة يف الـمعامالت الـمالية
بيع أك  عدـى  فحفظ الدين يستلزـي  ،ُب صورو كثّبة ،ُب الػمعامبلت ا٤بالية مقاصد الشريعة أثر يتضحي 

ن يعلمو السحر أك أك دفع الػماؿ ٤ب ،كتب الدعارةككتب الكفر ك    ،دينو شراء ما يضيع بو اإلنسافي 
 ا٣بمر ك٫بو ذلك. دفع ا٤باؿ ٤بن يعلمو صنعى 

كعدـ جواز  ،ك عدـ جواز اإلسراؼ ،كحفظ الػماؿ يظهر ُب عدـ نفاذ تصرؼ الػمجنوف
 السرقة كالغصب. كٙبرًني  ،تضييع الػماؿ إبعطائو للسفيو كالػمجنوف

خرين للخطر ؛ كدفع أك حياة اآل إلنساف نفًسوحياة ا يظهر ُب ٙبرًن تعريضً  النفس كحفظي 
 اؽ ا٤باؿ ُب صنع ما يقتل اإلنساف كالس م.الػماؿ ٤بن يقتل إنساان يخر أك إنف

أك استئجار األرحاـ إل٪باب األكالد  ،يظهر ُب ٙبرًن دفع الػماؿ الرتكاب الزانكحفظ النسل 
 أك بيع النطف ك٫بو ذلك.

أك يتعلم ما يضر بعقلو   ،يضر عقلو كحفظ العقل أف ال يشَبم ما يضر عقلو أك يبيع ما
 كصنع ا٤بخدرات كا٣بمر.
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 .ادلالية: القواعد الفقهية وأثرىا يف ادلعامالت ادلبحث السادس

 القاعدة الفقهية:تعريف 
 .(ُ) ي الذم ينطبق عليو جزئيات كثّبة يفهم أحكامها منهااألمر الكلٌ القاعدة الفقهية ىي 

منها ما يتعلق  ،ا٢بياة جوانبً  ك تغطي كافةى  ،ليات العامةالك من الفقهيةي  كتعترب القواعدي 
ك ،ك ليس ىذا اجملاؿ لتناكؿ ذلك تفصيبل ،ك منها العاـ ،معامبلتػمنها ما يتعلق ابلك   ،ابلعبادات

 .يتعلق منها اب٤بعامبلت ا٤بالية لكن سوؼ نركز ُب ىذه الدراسة على ما

عامبلت ا٤بعاصرة الٍب ترد الَبجيح ُب النظر ُب ا٤بُب  ٥با أتثّبه  الفقهيةى  القواعدى  كال شك أفَّ 
 إلينا.

 : يف الـُمعامالت ادلالية أثُر القواعد الفقهية
ُب ضوئها تكوف األحكاـ ك  ،ا٤بالية الصلة اب٤بعامبلت من القواعد الفقهية ذاتي  ىناؾ العديدي 

و ا٤بعامبلت كبصفة تب فقمن كًب ٘بميعها من كتب أصوؿ الفقو ك  ك لقد ،كالفتاكل ُب ا٤بسائل ا٤بالية
أٞبد  يمؤلفو الدكتور علػت ا٤بالية " لعامبلمي ػٝبهرة القواعد الفقهية ُب ال": خاصة من كتاب

 .(2)الندكم

 : (3)عد الفقهية اآلتيةسوؼ نركز على القواك 

 

                                      
 .(ُُ/ُ) ،ُ، طاألشباه والنظائر ( السبكي،(ُ
كحصل على الشهادة العا٤بية من دار العلـو  ،ـُْٓٗكلد ُب كالية كجرات سنة:  ،ىو الدكتور علي أٞبد غبلـ دمحم الندكم( ِ)

 ،ّب كالدكتوراه من جامعة أـ القرل ٗبكة ا٤بكرمةكا٤باجست ،كالبكالوريوس من ا١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة ،ندكة العلماء
كقد فاز الدكتور علي ٔبائزة ا٤بلك  ،ـََُِىػ/ُُِْصدر سنة:  ،ككتابو ٝبهرة القواعد الفقهية يتكوف من ثبلثة أجزاء

ا٤بلك جائزة ـ ُب الدراسات اإلسبلمية/الدراسات الٍب عنيت ابلقواعد الفقهية. انظر: ََِْىػ/ُِْْفيصل العا٤بية سنة: 
 ،الدراسات اإلسبلمية ،العا٤بية فيصل

http://kfip.org/ar/dr-ali-a-g-m-nadvi.

(.َُ-ْ، د.ط، ص )للمعامالت ادلالية ادلعاصرة القواعد الفقهية والضوابط الشرعية ،حسْب شحاتة (ّ)
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 : (ِ)كاألمور ٗبقاصدىا(ُ)ألعماؿ ابلنياتا -ُ
 ٗبعُب أفَّ  ،معْب مرتبط بنية فاعلو أك تصرؼو  فعلو  أك على عملو  ا٢بكمً  صحةى  هبذه القاعدة أفَّ  قصدي يي 

النية ركح العمل كلبو كقوامو، : "القيم ابني  يقوؿي  ،منها ك ما ال يصح بْب ما يصح   ىي الفاصلةي  النياتً 
قد قاؿ كلمتْب كفتا كشفتا كٙبتهما كنوز  كالنيب  ،كىو اتبع ٥با يصح بصحتها كيفسد بفسادىا

فبْب ُب ا١بملة األكٔب أف  ،(ّ)«ما لكل امرئ ما نولػكإنَّ  ،ابلنيات ما األعماؿي ػإنَّ » العلم كٮبا قولو:
ٍب بْب ُب ا١بملة الثانية أف العامل ليس لو من  ،ك٥بذا ال يكوف عمل إال بنية ،العمل ال يقع إال ابلنية

كىذا دليل  ،عاؿعملو إال ما نواه كىذا يعم العبادات كا٤بعامبلت كاألٲباف كالنذكر كسائر العقود كاألف
كأف من نول بعقد  ،كال يعصمو من ذلك صورة البيع ،على أف من نول ابلبيع عقد الراب حصل لو الراب

كإ٭با المرئ  ،؛ ألنو قد نول ذلك كال ٱبرجو من ذلك صورة عقد النكاح ،النكاح التحليل كاف ٧بلبل
كعلى ىذا فإذا نول ابلعصر  ،نصكالثانية معلومة ابل ،؛ فا٤بقدمة األكٔب معلومة ابلوجداف ما نول

كإذا نول ابلفعل التحيل على ما حرمو هللا  ،كلذلك استحق اللعنة ،حصوؿ ا٣بمر كاف لو ما نواه
كال فرؽ ُب التحيل على احملـر بْب  ،؛ فإنو قصد احملـر كفعل مقدكره ُب ٙبصيلو كرسولو كاف لو ما نواه

؛ ك٥بذا لو هنى  ال ُب عقل كال ُب شرع ،ا جعل ذريعة لوالفعل ا٤بوضوع لو كبْب الفعل ا٤بوضوع لغّبه إذ
  .(ْ)"متناكال لنفس ما هنى عنو دَّ الطبيب ا٤بريض عما يؤذيو كٞباه منو فتحيل على تناكلو عي 

 نيةن  كأف تكوفى  ،مالية معاملةو  من أمًٌ  كا٤بقصدي  كا٥بدؼي  ،النيةً  ٙبديدي  ٯببي  ،بناءن على ما سبقك 
إذا نول هبا نية  معامبلت عبادةػال ألفَّ  ،٥بذه النية اتبعان الصاّب  العملي  في ذلك يكو  ُب ضوءً ك  ،صا٢بة

ذلك  كدليلي  ،هلل خالصةن  أف تكوفى  ك ٯببي  ،ك٘بنب الكسب ا٢براـ ،صا٢بة كنية اإلنفاؽ على أىلو

                                      
(.ٕٗ/ّٓ، )ُ، طمة زايد للقواعد الفقهية واألصوليةعل  م  ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب، ((ُ
، ُ، طاألشباه والنظائر(، السبكي، ِّص ) ،ُ، طاألشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان ابن ٪بيم ا٤بصرم، ((ِ

معلمة زايد للقواعد الفقهية (، ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب، ٖ، ص )ُط ،األشباه والنظائر السيوطي،(،  ْٓ/ُ)
 (.َُِ/ُ، )ُ، طهيةسوعة القواعد الفقمو (، أبو ا٢بارث الغزم، ُُٔ/ّٓ، )ُ، طواألصولية

رقم  (،ٔ/ُ) ،ي إٔب رسوؿ هللا ػكيف كاف بدء الوحابب   ،بدء الوحي ، كتابالصحيحأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ّ
 (.َُٕٗ(، رقم )ُُٓٓ/ّنية، )إ٭با األعماؿ ابل :ابب قولو  ،كتاب اإلمارة ،الصحيحكمسلم ُب  (،ُ)
 .(ُٗ/ّ) ،ُط ،وقعٌن عن رب العادلٌنإعالم ادل ابن القيم، ((ْ
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(يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس   ) هللا تبارؾ كتعأب: قوؿي 
(ُ). 

 : (ِ) ـ حبلالرَّ حراما أك حى  لَّ ا٤بسلموف عند شركطهم إال شرطا أح -ِ
 كالعهود ما ٓب تتعارض مع نصٌو  العقودً ُب  الواردةً  االلتزاـ ابلشركطً  تعِب ىذه القاعدة كجوبى 

 بتحليل ا٢براـ أك ٙبرًن ا٢ببلؿ.ة من الكتاب ك السنَّ  صريحو 

  ، رسولو سنةً على كتاب هللا ك  ىذه الشركط أكالن  عرضي  على ىذه القاعدة ٯببي  أتسيسان ك
ـي  فإذا صحت كجبى   عترب ىذا الشرطي هللا يي  شرعى  كإف كاف هبا شرطه ٱبالفي  ،كأخبلقا هبا داينةن  االلتزا

أك  (ّ) ضاربةً مي ػُب ال ٧بددو  مبلغو  الفاسد: اشَباطي  الشرطً  كمن أمثلةً  ،لزما لطرُب العقدعترب مي ال يي ك  ،ابطبل
 ماؿ.ػمن رأس ال نسبةو 

 .(ْ)كاإلابحة٢بل ُب ا٤بعامبلت ا األصلي  -ّ
هبا لتحقيق حاجاهتم اإلابحة  معامبلت الناس الٍب يتعاملوفُب  األصلى  قصد هبذه القاعدة أفَّ يي 
 أك اإلٝباع . ابلتحرًن من الكتاب أك السنةً  ما ٓب يرد نص   ،كا٢بل

كبيع  ،(ٓ)مثل: بيع العينة صريحو  ما عدا احملـر منها بنصٌو  مباحةن  عترب البيوعي تي  مثاؿً ػال فعلى سبيلً 
 إال حبلالن  اإلسبلميةً  ػمصارؼعترب معامبلت الككذلك تي  ،كىكذا (6)الكال  ابلكال  كبيعي  ،ا٤بعدـك
 مثلي  ـر بنصٌو مع غّب ا٤بسلمْب مباحا إال ما حي  التعاملي  يكوفي  كأيضان  ،راب ـ منها كالذم يتضمني احملرَّ 

                                      
 .َُُ اآليةجزء من  :سورة الكهف (ُ)
موسوعة أبو ا٢بارث الغزم،  (،َٗٓ/ّٓ، )ُ، طمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب، (ِ) 

 (.َُٔ/َُ، )ُ، طهيةالقواعد الفق
النهاية يف ، بن األثّبا، كالربح حسب االتفاؽ. انظر: شخص يخرا٤باؿ من شخص كالعمل من  ا٤بضاربة ىي أف يكوف (ّ)

 (.ٕٗ/ّ، د.ط، )غريب احلديث
، ُ، طوليةـمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألص(، ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب، َٔ/ُ، )ُط ،األشباه والنظائر ،السيوطي ((ْ

(ّٓ/ٖٖ.) 
النهاية يف غريب ، بن األثّب يشَبيها أبقل منو بثمن حاؿ. انظر: االعينة ىي أف يبيع الشخص سلعة بثمن مؤجل لشخص ٍب (ٓ)

 (.ّّّ/ّ، د.ط، )احلديث
، النهاية يف غريب احلديث، بن األثّبادفع الثمن ُب ٦بلس العقد. انظر: كمن أمثلتو : بيع السلم دكف  ،ىو بيع الدين ابلدين (ٔ)

 (.ُْٗ/ْ، د.ط، )احلديث
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 .التعامل مع احملاربْب منهم

  .(ُ)ُب العقود اللزـك األصلي  -ْ
و قد استوَب أركانى  يا عليها ما داـ ىذا العقدي تراضى  ٯبب على أطراؼ العقد االلتزاـ ٗبا كرد بو من شركطو 

  حيث يعترب ابطبل. ،شرط ٨بالف لشرع هللا أمٌ  ابستثناءً  ،الشرعية

أك  ،جهالةه  كاف فيو  أك ،شرط راب بو إذا كجد بعقدو بيعو االلتزاـ  ال يتم   فعلى سبيل ا٤بثاؿً 
ـي   ،فاحش ره أك غر  سه تدلي  اؿ.ربة بشرط ضماف رأس ا٤بُب عقد ا٤بضا كما ال يتم االلتزا

 . (ِ)مشركط شرطاػكال  عرفان  ا٤بعركؼي  -ٓ
فان ٓب يكن ىذا العرؼي ٨بال ك ،من األمور إذا تعارؼ الناس على أمرو أنَّو  ىذه القاعدةي  تعِب

الفا لشرط نصوص التشريع أكل ـي  و شرطه كأنَّ ا ك ا العرؼ انفذن ىذ اعتيربالعقد ُب  كاردو  ٨بي  ،بو كاجب االلتزا
 ،"الشرط العيرُب كاللفظي" ك ،عرفا كا٤بشركط لفظا " : " ا٤بشركطي يقوؿ الفقهاء ك ُب ىذا ا٣بصوصً 

ك " كل  عرؼو كرد النص  ٖببلفة فهو  ،بْب التجاًر كا٤بشركط بينهم" ك "ا٤بعركؼ ،مة"حكَّ ػي ك"العادة م
٥بذه القاعدة ىو ا٤بذىب  ذاىب أخذاالب الشائع ال للنادر"، كأكثر الػمللغ ك"العربةي  ،عترب"غّبي م
 .(3)ا٤بالكي

د أجر العامل ييقدر على أساس ما ٥بذه القاعدة : إذا ٓب ٰبدَّ  العمليةً  من أمثلة التطبيقاتً ك 
فإف ٓب  ،رؼلك إٔب العي ريًجع ُب ذ ،دد األجرةرى الشخصي العقار كٓب ٰبكإذا أجَّ  ،تعارؼ الناس ُب حالتو

ُب الباطن لشخص يخر  كجرايفي العرؼ بتأجّب الشخص العقار ،رؼه بطلت اإلجارةعي  يكن ىناؾ
ػمبيع على البائع ١برايف ال كذلك تكوف نفقات نقل الشيءً ك  ،صحيحه ما ٓب يرد شرطه ُب العقد ٲبنعو

ك تعترب نفقة  ،كةا٤برتبطة بنشاط الشر  كأيضا تتحمل شركة ا٤بضاربة نفقات ا٤بضارب ،بذلك العرؼ

                                      
معلمة زايد للقواعد الفقهية ، ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب، (ِٗٔ/ّ) ،د.ط ،فروقأنوار الربوق يف أنواء ال ،القىراُب( (ُ

 (.ٖٖ/ّٓ، )ُ، طواألصولية
موسوعة القواعد  ،أبو ا٢بارث الغزم ،(ْٖ، ص )ُط ،األشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان ،ابن ٪بيم ا٤بصرم ((ِ

 (.ِِٓ/ّٓ، )ُ، طمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألصوليةكٕب، (، ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدْٕٗ/َُ)، ُط، الفقهية
 (.ُِ، ص )ِ، طة زلكمةدقاعدة العايعقوب الباحسْب،  (ّ)
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 الصرؼً  ُب الصرؼ بديبل عنً  الشيكي  لي كما يعامى   ،نتقاؿ األجّب إٔب مكاف عملو على صاحب العملا
كما يدخلي ُب ا٤ببيع  ،ك معرفةي ما ييعتربي عيبان ُب ا٤ببيع ،و ىو يـو الصرؼاستحقاقً  إذا كاف اتريخي  النقدمًٌ 

ن ابع عقاران دخلت فيو األشجاري كمراكحي كما ال يدخلي عند عدـ التنصيص عليو ُب العقد كم
كما ٯبوزي للمستأجر تعديلو ُب العقار كما ال ٯبوز كإنشاء بعض الغرؼ أك  ،ك خزائن ا٤بطابخ ،السقف

 ك ما ال ييعترب. كٙبديدي ما ييعترب قبضا ،ء ُب العقارتعديل بعض األشيا

 . (ُ)مباينػالك  لفاظلؤلك ا٤بعاين ال  مقاصدللالعربة ُب العقود  -ٔ
األلفاظ  كليس ،ا٤بعُب ا٤بقصود ُب العقود يدكر حوؿى  االعتبارى  أفَّ  تعِب ىذه القاعدةي 

 .كا٤بصطلحات

 ،بعوض ُب األعياف بيعا : تعترب ا٥ببةي ذه القاعدة ُب ا٤بعامبلت ا٤باليةمن النماذج التطبيقية ٥بك 
 أف يكوف كل   ك اشَباطي  ،حسنا الربح لصاحب العمل ُب ا٤بضاربة يعترب قرضان  أف يكوف ٝبيعي  كاشَباطي 
 ماؿ يعترب إيضاعا .ػلصاحب ال الربحً 

 .(ِ)يبطل العقود كلها الغرر -ٕ
 معلوماتو  قصد ابلغرر تقدًني يي ك  ،(3)الغرر ىو ما كاف لو ظاىر يغر ا٤بشَبم كابطن ٦بهوؿ

معْب  قداـ على عملو على اإل لتحفيز ا٤بتعاملً  خادعةو  كأساليبى  كسائلى  كاستخداـً  سليمةو  غّبً  كبياانتو 
إذا كاف  ك يعترب الغرر يسّبان  ،إذا كاف الضرر جسيما يعترب الغرر جسيمان ك  ،٩با يَبتب عليو ضرران معينا

 ،كال تفسد إذا كاف هبا غرر  يسّب ،كثّب  الٍب هبا غرره  د العقودي فسي على ذلك تى  كأتسيسان  ،الضرر يسّبا
 ا١بسيم كاليسّب.كاالختصاص ُب تقدير  إٔب أىل العلمً  رجعي كيي 

 ألفَّ ؛ ستخداـ اآلدمي ال غّب صا٢بة البضاعةى  أفَّ  البيع إذا تبْبى  عقدي  دي يفسي  ا٤بثاؿً  فعلى سبيلً 
 كاالنتفاع منها االستفادةى  لي ػػعطٌ إذا كاف ابلبضاعة عيواب يسّبة ال تي  د العقدي ػػػػك ال يفس ،غرره جسيمىذا 

                                      
معلمة زايد للقواعد الفقهية (، ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب، ّٖٕ/ٕ)، ُط، موسوعة القواعد الفقهية ،أبو ا٢بارث الغزم ((ُ

 (.َِٗ/ّٓ، )ُ، طواألصولية
 (.ُِّ/ّٓ، )ُ، طمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألصوليةالفقو اإلسبلمي الدكٕب،  ٦بمع ((ِ
 (.ّٓٓ/ّ، د.ط، )النهاية يف غريب احلديث، بن األثّبا (ّ)
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 ،بيع السمك ُب ا٤باء ،ذج الغرر ا١بسيم ا٤بنهي عنو ُب البيوععنو. كمن ٭با معفو   ىذا غرر يسّبه  ألفَّ ؛ 
 .كبيع غّب ا٤بقدكر على تسليمو ،أك أجبل أك كصفان  ك بيع اجملهوؿ ٜبنان  ،كبيع الطّب ُب ا٥بواء

 .(ُ)ا٤بفضية إٔب النزاع تفسدي العقدا١بهالة  -ٖ
األمور الواجب  بعضً  أك ٘باىلي  ،الوضوح التاـ ُب صياغة مواد العقود عدـي  يقصد اب١بهالةً 

كجهات النظر حوؿ تفسّب ما غمض كبياف ما ًب  ٩با يؤدم إٔب التأكيل ك اختبلؼً  ،عليها االتفاؽي 
 ك ىذا يؤدم إٔب النزاع ك ا٣بصومة . ،٘باىلو أك نسيانو

  ةن جهالةن إذانكتيعتربي العقودي متضم ،ا١بهالةي ليست مانعةن لذاهًتا بل لكوهنا ميفضيةن إٔب النزاعك 
 كانت تؤدم إٔب ظلمو أك أكل أمواؿ الناس ابلباطل.

 ك بيعي  ،االتفاؽ على طريقة توزيع األرابح : عدـي هالة ا٤بفضية إٔب النزاع ا٤بشكلا١ب من ٭باذجً ك 
ـى  :بائعال الثنيا )االستثناء( مثل أف يقوؿى  ك بيعي  ،الثمار قبل بدك صبلحها إال  بعتك ىذه األغنا

 .بعضها

 . (ِ)اـ ا٤بقاصدالوسائل ٥با أحك -ٗ
كمتفقة مع أحكاـ كمبادئ  من ا٤بعامبلت ا٤بالية مشركعةن  الغايةي  أف تكوفى  قصد هبذه القاعدةً يي 

ٗبعُب مشركعية الغاية ك مشركعية  ،ك كذلك الوسائل احملققة ٥بذه الغاية مشركعة ،الشريعة اإلسبلمية
أما إذا  ،ٔب التكسًب أيضان مشركعةن فيجب أف تكوف الوسيلةي إ ،فإذا كاف التكسبي مشركعان  ،الوسيلة

ُب فما يتحقق عنها من ربح أك غّبه يعترب حراما ٯبب التخلص منو  ،استخدمت كسائل غّب مشركعة
 .كجوه ا٣بّب ك ليس بنية التصدؽ

 ،من كسائل التكسب الغّب مشركع كالتدليسي  كالغرر ك ا١بهالةي  الغش   ييعتىربي فعلى سبيل ا٤بثاؿ 
 .عليو من كسيلة ا٤بيسر أك التجارة ُب احملرمات يعترب حراما ا٢بصوؿي  ا٤باؿ الذم ًبَّ ك 

 
                                      

 .(ُٖٓ/ّٓ) ،ُط ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،( ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب(ُ
 .(ٓٗٓ/ّٓ) ،ُط ،للقواعد الفقهية واألصولية معلمة زايد ،( ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب(ِ
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 .(ُ)لو ا٢براـ كالباقي حبلؿه  قدرى  أخرجى  ٗبالو ا٢ببلؿ ا٢براـمن اختلط  -َُ
من حبلؿ اب٤باؿ  ا٤بكتسبي  ا٤باؿي  ُب ٦باؿ كسب األمواؿ أنو عندما ٱبتلطي  يقصد هبذه القاعدةً 

  .يكوف الباقي حبلالك  ،ا٤بنافع العامةمنو ُب  ا١بزء ا٢براـ كالتخلصي ا٤بكتسب من حراـ فالواجب تقدير 

فيعترب أصل  ،األمواؿ ُب البنوؾ بفائدة إيداعي  ،من النماذج ا٤بعاصرة الختبلط ا٢ببلؿ اب٢براـك 
ككذلك  ،ا٤بنافع العامة كبناء الطرقاتحراما ٯبب التخلص منها ُب تيعترب الفائدة ك  ،ماؿ الوديعة حبلال

أك من  ،يعترب حراما ٯبب فصليو عن ا٤باؿ ا٢ببلؿ ا٤بكتسب من ا٤بيسر أك بيع األصناـ أك البغاء ا٤باؿ
ـً  ،راـكلكن فيها بعض ا٢ب ،عنده أسهم لشركةو أكثر ٘بارهتا ُب ا٢ببلؿ تطبق ىذه ك  ،فإنَّو ٱبرجي قدر ا٢برا

 .أك ربح أك عائد أك ماؿ أتى من كجو ٧بـر شرعا القاعدة على كل كسبو 

  :(ِ)ا٤بشقة ٘بلب التيسّب -11
من ا٤بعامبلت  من األمور أك معاملةو  ُب تنفيذ أمرو  دت ا٤بشقةي جً أنو إذا كي  تعِب ىذه القاعدةي 

مركنة ٗبا ٰبقق التيسّب ك ػابل اإلسبلميةي  كلقد اتسمت الشريعةي  ،ٯبب البحث عن ٨برج أك بديل للتيسّب
 .رفع ا٤بشقة عن الناس

مسافر ػمريض كالػكعدـ صياـ ال ،القاعدة: القصر ُب الصبلة عند السفر النماذج التطبيقية ٥بذه كمن
كبيع ا٤بقدكر على  ،)التقدير ا٢بكمي( ُب تقدير كعاء زكاة الزركع كالثمار (3)كا٣برص ،ُب رمضاف
كعن ا١بهالة  ،كالعفو عن الغرر اليسّب ،كإجارة ا٤بوصوؼ ُب الذمةكبيع ا٤بوصوؼ ُب الذمة  ،تسليمو

 نزاع.ي إٔب الٍب ال تفض

  .(ْ)منوط ابلرضاالبيع  -ُِ
                                      

 .(ّٕٓ/ّٓ) ،ُط ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،( ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب(ُ
 ،ُط ،األشباه والنظائر ،السبكي ،(ْٔص ) ،ُط ،األشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان ،( ابن ٪بيم ا٤بصرم(ِ

معلمة زايد للقواعد الفقهية  ،٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب ،(ٕٔص ) ،ُط ،اه والنظائراألشب ،السيوطي ،(ْٗ/ُ)
.(ِّٔ/َُ) ،ُط ،موسوعة القواعد الفقهية ،أبو ا٢بارث الغزم ،(ُُٓ/ّٓ) ،ُط ،واألصولية

النهاية يف غريب ، ألثّببن ا، يقاؿ: خرص النخلة كالكرمة إذا حزر ما عليها ؛ ألف ا٢بزر إ٭با ىو تقدير بظن. انظر: ا( ا٣برصّ)
 (.ِِ/ِ، د.ط، )احلديث

(.ُّٔ/ّٓ)، ُط، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب((ْ
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 هللا ذلك قوؿي  ك دليلي  ،بْب األطراؼ الَباضي التاًٌـ  على أساسً  ا٤بعامبلتي  يقصد هبذه القاعدة أف تتمَّ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) :كتعأب تبارؾ

(ڃ ڃ
(ُ). 

 العقودي  تبطلي  على ذلكى  سيسان كأت ،(ِ)«رَّقىاعاًف اب٣بًيىاًر ما ٓب يتفالبيٌ »:  رسوؿ هللاً  قوؿي ك 
كالَباضي على أمورو  ،التعاقد أىليةي  أك ال يتوافر ُب أحد األطراؼً  ،على اإلذعاف أك اإلكراه القائمةي 

ل و كٯبب عدـ الرضا بو إذا فيعلت أك الَباضي على  ،مثل الَباضي على التعامل ابلراب ،٧برمةو ال ٰبي
 لَباضي على التهرب من أداء حقوؽ الغّب .أك ا ،أك الَباضي على التزكير ،ا٤بيسر

كأيضا شركط  ،كبيع السلم ،بيوع ا٤برإبة ،: بيوع ا٤بساكمةالنماذج التطبيقية ٥بذه القاعدة منك 
ك غّب ذلك من ا٤بعامبلت الٍب تقـو على الَباضي  ،كشرط الرىن ،التسليم كالسداد كشرط الضماف

 .ف أك إكراهبدكف إذعا

 .(ّ)ا٥باأبمث ىتقض الديوفي  -ُّ
أم  ،لي الدين الذم قبضو منو ك ليس قيمتوا٤بدين للدائن ًمث سددى كمقتضى ىذه القاعدة أف يي 

سبب ىذه القاعدة تعاِب العديد من ا٤بشكبلت الناٝبة عن تغّب قيمة النقد بك  ،الدين يرد ٔبنسو أفَّ 
ختاره ٦بمع الفقو اإلسبلمي كا ،(4)كىذا القوؿ ىو اختيار ٝبهور الفقهاء ،التغّب ُب القوة الشرائية لو

 كُب ا٤بسألة أقواؿ أخرل غّب ىذا القوؿ ىي:  ،(5)ُب دكرتو ا٣بامسة
كتقـو النقود حسب يـو البيع إذا كانت  ،القوؿ األكؿ: أف الديوف تقضى بقيمتها إذا تغّبت القيمة

                                      
 .ِٗاآلية  : جزء منسورة النساء (ُ)
 ،(َِٕٗ) ، رقم(ٖٓ/ّ) ،ابب إذا بْب البيعاف كٓب يكتما كنصحا ،كتاب البيوع،  الصحيحأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ِ

 (.ُِّٓ) رقم ،(ُُْٔ/ّ)٢بديث كالبياف، ابب الصدؽ ُب ا ،كتاب البيوع،  الصحيحكمسلم ُب 
، ع الفقو اإلسبلمي الدكٕبػػػ٦بم(، ِٓٓ، ص )ُ، طاألشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمانابن ٪بيم ا٤بصرم،  ((ّ

 .(َِّ/ّٓ) ،ُط ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية
(، َُٕ/ٓ، )ُ، طشرح الزرقاين على سلتصر خليل(، الزرقاين، ُّْ/ْ، )ِط ،شرح كنز الدقائقتبيٌن احلقائق  ،الزيلعي (ْ)

 (.ُْْ/ٔ، )ّ، طادلغين(، ابن قدامة، ّّ/ّ، د.ط، )األم الشافعي،
 (.4ِ(، القرار رقم ) 1609، ص )5، ع٦3بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، ـ (ٓ)
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 .(1)نفيةيوسف من ا٢ب أيبكىو قوؿ  ،كحسب يـو السداد إذا كانت ا٤بعاملة قرضا ،ا٤بعاملة بيعا

أما إذا كاف فاحشا  ،فيجب سداد مثل الدين ،القوؿ الثاين: أف التغّب ُب قيمة النقد إذا كاف يسّبا
 .(2)من ا٤بالكية ىوينالر  قوؿكىو  ،فعلى ا٤بدين قيمة الدين

ٍين عند السداد بقيمة  ،كمن النماذج التطبيقية ا٤بعاصرة ٥بذه القاعدة أنو ال ٯبوز ربط الدى
كانت ك  ينارد َََُ فعلى سبيل ا٤بثاؿ لو اقَبض ٧بمده  ،كال يعدؿ عن ا٤بثل إٔب القيمة ،شرائية معينة
ما ييعادؿ ٟبسةى  األلف درىمو ك عند الرد كانت قيمة  ،ما ييعاًدؿي عشرةى غراـو من الذىبقيمة الدينار 

 ،دينار َََُالػُب الذمة ىو  الدين ا٤بضموفى  ألفَّ ؛  رىمد َََُأكثر من  فبل يرد   ،غراـو من الذىب
 ٕباالت التضخم كاالنكماش . د  عتى ال يي ك 

 . (ّ)الذمة براءةي  األصلي  -ُْ
 ،للغّب إال بدليل يقيِب أك كاجبو  حقٌ  من كلًٌ  بريئةه  إنسافو  كلًٌ   ذمةى  أبفَّ  تقضي ىذه القاعدةي ك 

 .(ْ)نكرلى من أى ع على من ادعى كاليمْبي  البينةي  :للقاعدة كفقان  البينةً  عي إثباتي على ا٤بدَّ  يكوفي ك 

ميقرض( إثبات ا٤بديونية على ا٤بقَبض ابلواثئق أك ػعلى الدائن ) ال يكوفي  ا٤بثاؿً  فعلى سبيلً 
 .٩باطل ا٤بدينى  أفَّ  ك يكوف من مسئولية الدائن إثباتي  ،ابلشهود أك ٗبا ُب حكم ذلك

 . (ٓ)تبيح احملظورات الضركراتي  -ُٓ
 ذلك من القريف قوؿي  ك دليلي  ،ٔب حبلؿ ٗبقتضى االضطرارـ إاحملرَّ  أف ٰبيَّوؿ تعِب ىذه القاعدةي 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) :هللا تبارؾ كتعأب

(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ل مثل: "الضركرة تبيح م أخر ػٗبفاىي كلقد كردت ىذه القاعدةي  ،(ٔ)

                                      
يم، (ُ)  (.ُِٗ/ٔ، )ِط ،حر الرائق شرح كنز الدقائقالب ابن ٪بي
 (.ُُِ/ٓ، )ُ، طحاشية الرىوين على شرح الزرقاينالرىوين،  (ِ)
(.َٕ/ّٓ) ،ُط ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب((ّ
 (.َٖٓص ) ،ُط ،األشباه والنظائر ،السيوطي (ْ)
(.ِّٕ/ّٓ) ،ُط ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب((ٓ

 .ُّٕ اآلية :سورة البقرة (ٔ)
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الضركرةي كقالوا : " ،فقهاء الضركرةكلقد قيد ال ،ك " ٯبوز ُب الضركرة ما ال ٯبوز ُب غّبىا " ،"احملظور
 .كال ٙبايل على شرع هللا ،بضركرتو" أعلمي  "كل   ،"تقدَّري بقدرىا

فيها شبهات  ُب ٦باالتو  العملي احملظورات ُب الواقع ا٤بعاصر:  من أمثلة الضركرات الٍب تبيحك 
  توجد مصارؼ إسبلميةمع البنوؾ التقليدية إذا ٓب كالتعاملي  ،ا٢ببلؿ العملً  أبوابً  دت ٝبيعي إذا سي 

ك االقَباض بفائدة لضركرة إنقاذ النفس من ا٥ببلؾ  ،خاصةن ُب البلداف الغّب إسبلمية كا٥بند ك كأمريكا
 إذا ٓب يوجد القرض ا٢بسن.

 .(ُ)ا٢باجة تنزؿ منزلة الضركرة -ُٔ
كال ٲبكن ٙبقيق ا٤بقاصد  ،ةحكمل كأصبحت كاقعةن  يقصد بذلك أنو إذا ٙبققت ا٢باجةي 

ا٢باجة ٲبكن يقوؿ الفقهاء : " ،ففي ىذه ا٢بالة أتخذ منزلة الضركرة الٍب تبيح احملـر ،عية إال هباالشر 
 . (2)"ة الضركرة ُب ٘بويز ا٤بمنوع شرعاأف تنزؿ منزل

موجودة عند  غّبي  العقد كىو البضاعةي  موضوعى  مع العلم أبفَّ  السلمً  عقدً  بيعي  ٯبوزي  فعلى سبيل ا٤بثاؿ
 عند عدـً  األجنبيةً  األدكيةً  ك شراءي  ،الغرر اليسّب ُب البيوع الٍب ال ٚبلوا منو ٯبوزذلك ك ك ،إبراـ العقد

 .الوطِب البديلً  كجودً 

 . (ٓ)كالضرر يزاؿ، (ْ)كال ضرار (ّ)ال ضرر -ُٕ
ك ُب ٦باؿ ا٤بعامبلت  ،أف يزاؿ يجبي ف فعبلن  ضرره  عى كإف كقى  ،قبل كقوعو الضررً  رفعى  تعِب ىذه القاعدةي  

 ،لوقوع ضرريناحتماؿه ك إذا كاف ىناؾ  ،ابإلنساف أك بغّبه يَبتب عليها ضرره  معاملةو  نب أم  ٯبب ٘ب
عن  ما كردىذه القاعدة  ك أصلي  ،ك يتحمل الضرر ا٣باص لدفع الضرر العاـ ،الضررين فيختار أخف  

                                      
 .(ُٕٖ/ّٓ) ،ُط ،م عل مة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،( ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب(ُ
 (.ٖٖص ) ،ُط ،األشباه والنظائر ،السيوطي (ِ)
، د.ط، النهاية يف غريب احلديث، بن األثّب. انظر: ان قد أضر بك، كالضرار أف تضر ٗب( الضرر أف تضر ٗبن ال يضرؾ(ّ

(ّ/ُٖ.) 
 .(َْٔ/ّٓ) ،ُط ،م عل مة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،( ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب(ْ
 ،ُط ،راألشباه والنظائ ،السبكي (،ِٕص ) ،ُط ،األشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان ،( ابن ٪بيم ا٤بصرم(ٓ

م عل مة زايد للقواعد الفقهية  ،٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب ،(ّٖص ) ،ُط ،األشباه والنظائر ،السيوطي ،ُْ/ُ
.(ُِٔ/ٔ) ،ُط ،موسوعة القواعد الفقهية ،أبو ا٢بارث الغزم ،.(ِّٕ/ّٓ) ،ُط ،واألصولية



 37 

 .(ِ)«ارال ضررى كال ًضر : » اؿى رىسيوؿي اَّللًَّ قاؿ: ق رضي هللا عنهما (1)ابًن عىبَّاسو 

لى األنفس أك األعراض االعتداء ع : منعي ية ٥بذه القاعدة على سبيل ا٤بثاؿمن النماذج التطبيقك 
حيرمة ك  ،حراـ ميكم كأعراضىكم علكالم كأىمو فَّ دماءىكإف»: كأصل ذلك قوؿ رسوؿ هللا  ،واؿػأك األم
 ٦بموعةن  لشريعة اإلسبلميةي كما حرمت ا   ،ا٢بديث (ّ)... «اذى  شهركما، ُبدكيم ىذل بُب ،اذى يومكيم

ك بيع  ،(ٔ)زابنةبيع ا٤بك  ،(ٓ)كبيع العينة ،(ْ)مثل: بيع النجش من البيوع حيث يَبتب عليها أضراره 
 ،كبيع ا٤بغصوب كا٤بسركؽ ،ك بيع ا٤بخدرات ،(ٗ)كالبيع على البيع ،(ٖ)ك بيع ا٢باضر للبادم ،(ٕ)ا٤بنابذة

 .دينكبيع الدين ابل ،ك بيع يالت اللهو كا٤بعازؼ ،كا٤بسركؽ
 

 
 

                                      
، يسمى حرب األمة لسعة علمو، ن عم رسوؿ هللا ىو عبدهللا بن عباس بن عبدا٤بطلب بن ىاشم القرشي، صحايب جليل، اب (ُ)

 (.َُٗ/ّ، د.ط، )أسد الغابةق ابلطائف. انظر: ابن األثّب، ٖٔتوُب سنة 
(، كمالك  ُب ُِّْرقم ) (،ْٖٕ/ِ) ،ابب من بُب ُب حقو ما يضر ٔباره ،كتاب األحكاـ،  السننأخرجو ابن ماجو ُب  ((ِ

(، ِْٖٔ) رقم (،ٓٓ/ٓ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ََٔ)رقم  (،َُٖٕ/ْ) ،رفقػمػالقضاء ُب ال ،كتاب األقضية  ،ادلوطأ
 (.َُُٗ(، رقم )ِٖٓ/ِ، )ُ، طصحيح سنن ابن ماجوصححو األلباين. انظر: األلباين، 

كمسلم ُب  (،ُّٕٗ)رقم:  (،ُٕٔ/ِ) ،ابب ا٣بطبة أايـ مُب ،كتاب ا٢بج،  الصحيحأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ّ
 (.ُُِٖ(، رقم: )ٖٖٗ/ِ، )ابب حجة النيب  ،كتاب ا٢بج  ،الصحيح

 (.ُِ/ٓ، د.ط، )النهاية يف غريب احلديث. انظر: ابن األثّب، ال يريدي شراءىامن كىو أف يزيدى ُب السلعًة  ((ْ
، النهاية يف غريب احلديثانظر: ابن األثّب،  أقل.بثمن حاؿ منو ٍب يشَبيها  ،بثمن مؤجللشخص كىو أف يبيع سلعة  ((ٓ

 (.ّّّ/ّ)د.ط، 
 (.ِْٗ/ِ، د.ط، )النهاية يف غريب احلديثانظر: ابن األثّب،  ابلتمر. كىو بيع الرطب على رؤكس النخل ((ٔ

، د.ط، ة يف غريب احلديثـالنهايانظر: ابن األثّب،  ا.طرحتو إٕب فهو عليَّ بكذنبذتو أم  وؿ الشخص: أم ثوبو ػػكىو أف يق (ٕ)
 (.ٔ/ٓد.ط، )

 حاجة أىل البلد لو. مبيع ٩با تعم  ػكال ،من بيع متاعو أبف أيمرىه بَبكو عنده ليبيعو لو تدرٯبيا بثمنو غاؿ أف ٲبنعى ا٢باضري البادم ((ٖ
 (.ّٖٗ/ُ، د.ط، )النهاية يف غريب احلديثانظر: ابن األثّب، 

النهاية يف غريب ثّب، انظر: ابن األ أيٌبى الشخصي إٔب من يشَبم سلعةن ٗبئة فيقوؿ لو: أبيعك نفس السلعةى بثمانْب.كىو أف  ((ٗ
 (.ُْٕ/ُ، د.ط، )احلديث
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 .يف ادلصارف اإلسالمية الفقهية ادلعامالتضوابط الباب األول : 

 وفيو فصالن:
 .صل األول : ضوابط متعلقة ابدلصرفالف

 .ل الثاين : ضوابط متعلقة ابلعميلالفص
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل األول: ضوابط متعلقة ابدلصرفال

 وفيو ثالثة مباحث:
 امل مع ادلصرفلتعضوابط ا:  ادلبحث األول

 ـم صِرفادلبحث الثاين : ضوابط ادلعامالت اليت يقدمها ال
 الثالث: ضوابط التأمٌن التعاوين ادلبحث
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 : ضوابط متعلقة ابدلصرفالفصل األول
 ضوابط التعامل مع ادلصرف :  ادلبحث األول

 :تعريف الضابط
رؽ بينو كبْب القاعدة أف القاعدة تكوف الفركع كالف ،الضابط ىو قضية كلية ٙبصر الفركع كٙببسها

الداخلة ٙبتها من أبواب ٨بتلفة كقاعدة ا٤بشقة ٘بلب التيسّب الٍب تدخل فيها فركع العبادات 
 .(ُ)كأما الضابط فإف الفركع الداخلة ٙبتو تكوف من ابب كاحد ،كا٤بعامبلت كا١بناايت كغّبىا

 :ضوابط التعامل مع ادلصرف
كليست مؤسسةن خّبيةن ال هتدؼ  كتدكير ا٤باؿ ها إنتاجي غرضي  رٕبيةه  ي مؤسسةه مصرؼ اإلسبلمػال
للمعامبلت اب٤بعايّب الشرعية  ملتزمةن  كابلتإب على الشخص أف ٰبرص أف تكوف ا٤بؤسسةي  ،إٔب الربح

 كيعترب ذلك من ٙبرم ا٢ببلؿ. ،ا٤بالية للتعامل معها

 :ر ا٤بصرؼ اإلسبلمياهتا عند اختياالضوابط الٍب ينبغي مراع        

 أكال: أف ينص ا٤بصرؼ على التزامو ابلشريعة اإلسبلمية قوال كفعبل.
كابلتإب تكوف لو ا٤بصداقية لدل  ،كيصرح بذلك مالكوا ا٤بصرؼ ،كذلك عند أتسيس ا٤بصرؼ

 .الزابئن

 اثنيا: أف تكوف ىناؾ ىيئة رقابة شرعية تنظر ُب عمل ا٤بصرؼ.
تنظر ُب فتشكل ىيئة الرقابة الشرعية الٍب  ،نو إسبلميكىذا من نتائج تصريح ا٤بصرؼ أ
 كبعده عند ا٤براجعة. ،ه عند التطبيقأثناءك  ،أعماؿ ا٤بصرؼ قبل الشركع ُب معاملة ما

 الضوابط الٍب ينبغي مراعاهتا عند اختيار التعامل مع الفرع اإلسبلمي للبنك التقليدم:

 سبلمية قوالن كفعبل.أف ييصرح الفرعي على التزامو ابلشريعة اإلأكال: 
 

                                      
 (.ُٔ-ُٓ، ص )ِ، طة زلكمةدقاعدة العايعقوب الباحسْب،  (ُ)
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علػػى الفػػرع اإلسػػبلمي للمصػػرؼ التقليػػدم أف يصػػرح أبنػػو ال يتعامػػل ابلػػراب كمػػا يصػػرح ا٤بصػػرؼ اإلسػػبلمي 
 ذلك.

 كجود ىيئًة رقابة شرعية فعلية كليست صورية.اثنيا: 
حيث تذكر بعض  ،كليست صورية ١بذب الزابئن فقط ،ٯبب أف تكوف ىيئة الرقابة الشرعية حقيقية

كعند التحقيق يتبْب أنو عضو  ،اإلسبلمية أف فبلان ىو من أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية لديها الفركع
كقد ال يكوف لديو الوقت الكاُب للنظر ُب معاملة كاحدة فكيف  ،ُب عشرات ا٤بصارؼ اإلسبلمية
 بعشرة مصارؼ ُب كقت كاحد.

 األـ. االستقبلؿ ا٤بإب كاإلدارم كاحملاسيب عن ا٤بصرؼ معرفةي : اثلثا
كٲبكن سؤاؿ احملاسبْب ُب  ،الية منفصلة عن ا٤بصرؼ التقيليدمكذلك أبف تكوف القوائم ا٤ب

 الفرع اإلسبلمي عن ىذا األمر.
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 الـمصرف: ضوابط ادلعامالت اليت يقدمها ادلبحث الثاين

صرؼ يراعيها ا٤ب أف ٯببكمن الضوابط الٍب  ،يقدـ ا٤بصرؼ اإلسبلمي ٦بموعة كاسعة من ا٤بعامبلت
 : (1)ما أيٌب اإلسبلمي  

 ٙبقيق النية الصادقة.: أكال
الغاية من العمل ىو ا٢بصوؿ  النية الصادقة كىي أفَّ  ٯبب استحضاري  ُب أم معاملةو  قبل البدءً 

 :كمنها على سبيل ا٤بثاؿ ،ةػالشرعي على ٙبقيق ا٤بقاصدً  اإلنسافى  الذم يعْبي على ا٤باؿ ا٢ببلؿ الطيب 
 اؽ على ا٢باجات األصلية لئلنساف للتقوية على عبادة هللا سبحانو كتعأب .اإلنف -
 أداء الفرائض الشرعية ك الواجبات الدينية . -
 إصبلح األرض كاستغبل٥با كعمارهتا . -
 ا٤بساٮبة ُب أعماؿ ا٣بّب كالرب. -
 كىكذا. -

ڭ ڭ ۇ  ڭ ڭ ) :هللا تبارؾ كتعأب ىذا الضابط من القريف الكرًن قوؿي  كدليلي 

(ۇ ۆ ۆ ۈ
ا لكيلًٌ امرئو ما نو  ،ًإ٭با األىعماؿي ابلنيَّات »: كقوؿ رسوؿ هللا  ،(1)  «...لكًإ٭بَّ

يات كاألمور ابلنٌ  األعماؿي " :كىذا الضابطي مأخوذه أيضا من القاعدة الفقهية الكربل ،(2)ا٢بديث
 ."ٗبقاصدىا

ىذا  أبفَّ  املة أف ٯبدد النيةى قبل أف يهم أبم مع مسلمو  على كلٌ  على ما سبق ٯببي  كأتسيسا
 كليس ألجل ارتكاب احملرمات. ،ابتغاء مرضات هللا عز كجلىو العمل 

 .بلؿ الطيب ك ٘بنب ا٢براـ ا٣ببيثااللتزاـ اب٢ب اثنيا:
 كيقصد بذلك أف تكوف الػمعامبلت مشركعةن أم مطابقػػة ألحكاـ كمبادئ الشريعػػػة اإلسبلمية

                                      
(.ُّ-ُُ، د.ط، ص )للمعامالت ادلالية ادلعاصرة القواعد الفقهية والضوابط الشرعية ،حسْب شحاتة( ُ)

 .ُِٔ اآلية :سورة األنعاـ (1)
رقم  (،ٔ/ُ) ،ي إٔب رسوؿ هللا ػكيف كاف بدء الوحابب   ،بدء الوحي ، كتابحيحالصأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو(2)

 (.َُٕٗ(، رقم )ُُٓٓ/ّنية، )إ٭با األعماؿ ابل :ابب قولو  ،كتاب اإلمارة ،الصحيحكمسلم ُب  (،ُ)
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 ا٣ببائث مهما كاف قدرىا . ٯببي ٘بنبي ك  ،الطيبات ٦باؿً  ُب ا٤بعامبلتي  كذلك أف تكوفك 

ې ى ى ائ ائ ەئ ) :هللا تبارؾ كتعأب ىذا الضابط من القريف الكرًن قوؿي  دليلي ك  

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
ال  طيبه  هللاى  إفَّ »: رسوؿ هللا  كقوؿي  ،(3)

 .(4)« طيباإاٌل  يقبلي 

 اآلتية :الفقهية ىذا الضابط مستنبط من القواعد ك 
 ل.األصل ُب ا٤بعامبلت ا٢بً  -
 .كسائل ا٢براـ حراـ -
 .أخرج قدر ا٢براـ ك الباقي حبلؿ من اختلط ٗبالو ا٢ببلؿ حراـ -
 .أكل ا٤باؿ ابلباطل حراـ -
: ىل ىي من ا٢ببلؿ الطيب ٗبعاملة ما أف يعرؼ أتسيسا على ما سبق ٯبب على ا٤بسلم إذا ىمٌ ك
 .يمتنع عنهافا٢براـ ا٣ببيث من  أك ،قبل عليهاػعندئذو يي ك 

 توثيق ا٤بعامبلت ابلعقود كالعهود. :اثلثا
ـي  كالرضا كا٢بق  على السبلمة القائمةي ك  ،لشرع هللا عز كجل إببراـ العقود كالعهود ا٤بطابقةً  االلتزا
على ىذا  سبحانو كتعأب ك لقد أكد هللاي  ،كافة الشركط الواجبةل  ستوفيةا٤بك  ،العدؿكالوضوح ك 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ) :بقولو عزكجل الضابط

(ٺ
(ژ ژ ڑ ڑ ک ) :قولو سبحانو كتعأبك  ،(1) 

 (2). 
 
 

                                      
 .ُٖٔ اآلية: سورة البقرة (3)
كأٞبد  (،َُُٓ)رقم  ،(َّٕ/ِ) ،كتربيتها لطيبابب قبوؿ الصدقة من الكسب ا ،كتاب الزكاة  ،الصحيحأخرجو مسلم ُب  (4)

 .(ّْٖٖ)رقم  (،ٖٗ/ُْ، )ادلسندُب 
 .ِِٖاآلية  : جزء منسورة البقرة (1)
.ُ اآلية : جزء منسورة ا٤بائدة (2)
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 استيفاء العقود كااللتزاـ هبا .سبلمة ك  :رابعا
ىا ٩با يبطلها أك يفسدي  الوعود خاليةن العهود ك  كما ُب حكمها من يقصد بذلك أف تكوف العقودي ك 

كاإلذعاف ككافة  كا١بهالة الغرري ك  الغش  ىا على سبيل ا٤بثاؿ : فسدي ما ي ك من أمثلةً  ،األحواؿ حسبى 
ٹ ): على ذلك بقوؿ هللا تبارؾ كتعأب ك لقد أكد القريفي  ،صور أكل أمواؿ الناس ابلباطل

(ڃڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 هاان رسوؿي ػكن ،(3)

و و كمالي مي دى  ،٤بسلم حراـعلى ا ا٤بسلمً  كل  »: فقاؿ  اؿ الغّبعن االعتداء على أمو  هللا 

 .(4)«ورضي كعً 

لكافة الشركط الٍب تضبط األعماؿ لتجنب الغرر  فيةن مستو  ٯبب أف تكوف العقودي  كما
 كا١بهالة الٍب تفضي إٔب النزاع ا٤بشكل .

 :الفقهية منها من القواعدً  يستند ىذا الضابط إٔب ٦بموعةو ك 
 الغرر الكثّب يفسد العقود . -
 الناس ابلباطل . أكل أمواؿ حرمةي  -

 مشركعية الوسيلة .مشركعية الغاية ك  :خامسا
ك الوسائل الٍب تستخدـ لتحقيقها  ،مشركعة من ا٤بعامبلتً  يعِب ذلك أف تكوف الغايةي 

فبل ٯبوزي استخداـ بيع العينة ألخذ  ،حراـ ٧برمةو  لٍب تؤدم إٔب معامبلتو ا كالوسائلي  ،أيضامشركعة 
 أكثر ٩با دفع.

 ضابط إٔب القواعد الفقهية اآلتية :يرتكن ىذا الك 
 كسائل ا٢براـ حراـ . -
 مشركعية الوسيلة . -
 الوسائل ٥با أحكاـ ا٤بقاصد. -

                                      
 .ِٗجزء من اآلية سورة النساء:  (3)
 .(ِْٔٓ)رقم  ،(ُٖٔٗ/ْ) ،ابب ٙبرًن ظلم ا٤بسلم كخذلو ،كتاب الرب كالصلة كاآلداب ،الصحيحأخرجو مسلم ُب  (4)
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 : االلتزاـ ابألخبلؽ اإلسبلمية . سادسا
ٯبب أف يتحلى ابألخبلؽ العامة الٍب أمر  الذم ىو ُب منزلة التاجر أك ا٤بصرؼ ا٤بسلمي  التاجري 
  اإلسبلـ ُب بقاعو  مسلموف نشرى ػالالتجاري  كقد استطاعى  ،سلمْبمي ػسها ُب الر رص على غى كحى  هبا اإلسبلـ

 كىي: ،أبخبلقهم اإلسبلمية كأندكنيسيا  كثّبةو 

 الصدؽ: -ُ
العيب كال يسَب الرسـو الٍب ٯبب  التاجري أك ا٤بصرؼ فبل ٱبفي ،الكذب ا٢بق كعدـي  كىو قوؿي 

(ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) ق قوؿ هللا تعأب:لي كدليل ىذا ا٣بي  ،دفعها
(ُ)

 كقوؿي ،
قت حػي ا ممكإف كذاب ككت ، بيعهماؾ ٥بما ُبًإف صدقا كبينا بيور ف ،قايتفر  البػىيًٌعىاًف اب٣بًيىار ما ٓب»: النيب 

.(ِ)«اةي بيعهمرىكب

كقد أثبتت  ،ه الناس كٰبَبمونوري فيقدٌ  ،ُب ا٤بعامبلت أيٌب ابلنفع على صاحبو كالصدؽي 
ٯبدكنو من الطمأنية الصادؽ ؛ ٤با  مع التاجرً  يفضلوف التعاملى  الناسى  أيضا أفَّ  كالتجاربي  الدراساتي 

و  خداعي  كإذا كافى  ،مع اإلٍب و صحيحه بيعى  فإفَّ  ،و ابلكذبكابع سلعتى  كإذا كذب التاجري  ،كاألماف عنده
 فاحشة. ُب السعر زايدةن  الزايدةي  ىو كالغنبي  ،الغنب للمشَبم خياري  و يثبتي كبّبان فإنَّ 

 األمانة: -ِ
أمواؿ ا٤بصرؼ  فبل يسرؽي  ،بصفة األمانة أف يتصفى  كا٤بصرُب ا٤بسلم كٯبب على التاجر ا٤بسلم

قب لي  ،كألٮبية ىذين ا٣بلقْب ،أسرارىه كٰبفظي  ،و كما ٰبدثي ُب بعض ا٤بصارؼ اإلسبلميةػختلسي ػأك ي
 .ابلصادؽ األمْب  الرسوؿي 

 اإلخبلص: -ّ
 الكسبى  انكاين  ،هللا كالدار اآلخرة يبتغي بو كجوى  ،ُب عملو التاجر كا٤بصرُب ا٤بسلم يكوف ٨بلصان 

 على األىل كالعياؿ . كاإلنفاؽى  ،كالتصدؽ ،ا٢ببلؿ
                                      

 .ُُٗاآلية  :سورة التوبة ((ُ
 ،(َِٕٗ) ، رقم(ٖٓ/ّ) ،ابب إذا بْب البيعاف كٓب يكتما كنصحا ،كتاب البيوع،  الصحيحأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ِ

 (.ُِّٓ) رقم ،(ُُْٔ/ّ)٢بديث كالبياف، ابب الصدؽ ُب ا ،كتاب البيوع،  الصحيحكمسلم ُب 
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 الوفاء ابلعهد: -ْ
ـي لي من خي  ژ  ) هللا تعأب:  ذلك قوؿي  كأساسي  ،كالوفاء ابلعهود ،العقود ق ا٤بسلم بصفة عامة احَبا

(ژ ڑ ڑ ک
(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ): ، كقولو أيضا(ُ)

ىذا  ، كيظهر(ِ)
 .كٙبصيل األمواؿ ُب ا٤بوعد احملدد ،تفق عليوق جليا ُب االلتزاـ ُب توريد البضاعة ُب ا٤بوعد ا٤با٣بلي 

 العمل: تقافإ -ٓ
ًإفَّ اَّللَّى  » :النيب  قوؿي ذلك  كدليلي  ،العمل كٰبسنى  من مسؤكليات العامل ا٤بسلم أف يتقنى 

ييًحدَّ كل ،ةإذا ذٕبتم فأحسنيوا الذٕبك  ،ةلتفإذا قتلتم فأحسنوا القً  ،كتب اإًلحسافى على كل شيء
 .(ّ)«وكىلّبيًح ذبيحت ،رىتىوي شىف حىديكيمأ

 بل يسندي ف ،ا فيوكيكوف متخصصن  ،عملو حدكدى  عملو عليو أف يعرؼى  كلكي ٰبسن العاملي 
سند العمل إٔب من ليس كال يي  ،الطب ُب مهنةً  الطبيبً  غّبي  فبل يعملي  ،من يتقنو إٔب غّبً  العملى 
 الطب.ُب شيء ٰبتاج إٔب  بطبيب

 القناعة: -ٔ
ا٤بالية  ُب األسواؽً  ىا ُب عصران ا٢باضر ىي القناعةي الٍب نفتقدي  األخبلؽ اإلسبلميةً  من أىمًٌ 
كىذا يؤدم بدكره إٔب  ،ةػػػػػػالسلع خفاض قيمةً ػيؤدم إٔب ان القليلى  الربحى  ؛ ألفَّ  معتدؿ بربح معقوؿو 

ال  ،تسلموا وا ا٢بقػػػكأعط ،خذكا ا٢بق ،طالبو هنع هللا يضر: "اي أيها التجار علي  بني أيبقاؿ  ،الػمبيعات زايدة
 .(ْ)"الربح فتحرموا كثّبه تردكا قليلى 

                                      
 .ُاآلية  : جزء مندةسورة ا٤بائ (ُ)
.ّْاآلية  : جزء منسورة اإلسراء ((ِ
 ،حديد الشفرةػابب األمر إبحساف الذبح كالقتل كت ،يوافػحػكتاب الصيد كالذابئح كما يؤكل من ال،  الصحيح( أخرجو مسلم ُب (ّ

النسائي ك  (،َُْٗ)رقم  (،ِّ/ْ) ،ابب ما جاء ُب النهي عن ا٤بثلة ،السننكالَبمذم ُب  (،ُٓٓٗ)، رقم (ُْٖٓ/ّ)
كتاب ،  السننكأبو داكد ُب  (،ْْٕٗ)رقم  (،ِّٓ/ْ) ،رةػػابب األمر إبحداد الشف ،كتاب الضحااي  ،السنن الكربى ُب

كتاب   ،السننكابن ماجو ُب  (،ُِٖٓ)رقم  (،ََُ/ّ) ،ابب ُب النهي أف تيصرب البهائم كالرفق ابلذبيحة ،الضحااي
ابب ُب  ،كتاب األضاحي،  السننكالدارمي ُب  (،َُّٕ)رقم  (،َُٖٓ/ِ) ،حابب إذا ذٕبتم فأحسنوا الذب ،الذابئح

 . (ُُُٕٔ)رقم  (،ِّْ/ِٖ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،َُِّ)رقم  (،ُِْٓ/ِ) ،حسن الذبيحة
 أمسى ادلطالب يف سًنة أمًن ادلؤمنٌن  (، الصبٌليب،َٕ/ٓ) ،ُ، طادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم ،ابن ا١بوزم ((ْ

= 
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 التعاكف على الرب كالتقول: -ٕ
: قاؿ تعأب ،و فيما ٰبتاج إليوأخيو ا٤بسلم فيعاكني  حوائجً  ا٤بسلم أف يسعى ُب قضاءً التاجر على 

(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  )
(ُ). 

بلف تعامكي ،فتنموا الثقة بينهما ،مشَبم فيما يتم الصفقة يقوم العبلقة بْب الطرفْبػبْب البائع كال كالتعاكفي 
 .أك الغش ،أك الغرر ،للراب تقودي  على معاملةو  على ا٤بسلم أف ال يتعاكفى ك  ،ُب ا٤بستقبل هبذه الثقة

 السماحة ُب ا٤بعامبلت: -ٖ
البائع أك ا٤بشَبم أك  ُب معاملةً  ا٤بعاملة سواءن  لم حسني ا٤بصرُب ا٤بسالتاجر من أخبلقيات 

 .ككذا ُب الكيل كالوزف كالتقاضي ،را٤بفلس أك ا٤بعسً 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) هللا تعأب : قوؿي  لقكدليل ىذا ا٣بي 

( ۈئ ېئ
ا ٠ب »: قوؿ الرسوؿ ك ، (ِ) حنا إذ ،عى حنا إذا ابرىًحمى اَّللَّي عبدن إذا  حنا٠ب ،لاشَب  ا٠بى

 و من ماؿ أك حق.حقَّ  إذا اقتضى أم إذا طلبى كمعُب ٠بحان ، (ّ)«ىضتاق

 لم كا٥بدكء:ا٢بً  -ٗ
ـي  ـى  الغضب كا٥بدكءي  من أخبلؽ التاجر ا٤بسلم عد قاؿ  ،الغيظ عند الغضب ككظمي  ،ا٤بثّبات أما

ن يولد فمنهم م ،لقوا على طبقات شٌببِب يدـ خي  أال إفَّ »طويل :  عليو الصبلة كالسبلـ ُب حديثو 
كمنهم من يولد مؤمنا  ،كمنهم من يولد كافرا كٰبيا كافرا كٲبوت كافرا ،مؤمنا كٰبيا مؤمنا كٲبوت مؤمنا

أال كإفَّ منهم البطيءى الغضب  ،كمنهم من يولد كافرا كٰبيا كافرا كٲبوت مؤمنا ،كٰبيا مؤمنا كٲبوت كافرا
                                      

= 
 .(ّٖٓ/ُ) ، د.ط، طالبعلي بن أيب

 .ِاآلية  : جزء منسورة ا٤بائدة (ُ)
 .َِٖاآلية  :سورة البقرة ((ِ
كابن ماجو  (،َِٕٔ) رقم (،ٕٓ/ّ) ،ابب السهولة كالسماحة ُب الشراء كالبيع ،كتاب البيوع  ،الصحيحأخرجو البخارم ُب  ((ّ

 ،كتاب البيوع  ،الصحيحكابن ًحباف ُب  (،َِِّ)رقم  ،(ِْٕ/ِ) ،ابب السماحة ُب البيع ،كتاب التجارات  ،سننالُب 
 (، كُب طبعة ابكزيرَّْٗ)رقم  (،ِٕٔ/ُُ) ،ذكر ترحم هللا جٌل كعبل على الػميساًمح ُب البيع كالشراء كالقبض كاإلعطاء

رقم  (،ّٕٓ/ٓ) ،ابب السهولة كالسماحة ُب الشراء كالبيع ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى كالبيهقي ُب (،ّْٖٖ)
(ُُِٕٗ.) 
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ال كإفَّ منهم سريعى الغضب بطيء أ ،فتلك بتلك ،كمنهم سريع الغضب سريع الفيء ،سريعى الفيء
أال كإف منهم  ،أال كشرىم سريع الغضب بطيء الفيء ،أال كخّبىم بطيء الغضب سريع الفيء ،الفيء
 ،القضاء سي  الطلب كمنهم حىسىن ،كمنهم سي  القضاء حسن الطلب ،ن القضاء حسن الطلبسى حى 

 ،ّبىم ا٢بسن القضاء ا٢بسن الطلبأال كخ ،أال كإف منهم السي  القضاء السي  الطلب ،فتلك بتلك
رأيتم إٔب ٞبرة  أما ،أال كإفَّ الغضب ٝبرةه ُب قلب ابن يدـ ،أال كشرىم سي  القضاء سي  الطلب

أىفَّ رجبل  ىيريرةى  يبعن أك  ،(ُ)«فمن أحس بشيء من ذلك فليىلصىق ابألرض ،عينيو كانتفاخ أكداجو
 .(ِ)«بال تغض»قاؿ:  ،ًمرىارنا دَّدى فر « ال تغضب»قاؿ:  ،: أىكصِب قاؿ للنيبٌ 

أف  كا٤بؤسفي  ،ُب ٦باؿ تسويق ا٤بنتجات ُب عصران ا٢باضر األخبلؽً  من أىمًٌ  كىذا ا٣بلقي 
بينما ٘بد من ا٤بسلمْب  ،فبل يغضبوف مهما أثرت من سؤاؿ أك ٓب تشَب ا٤بنتج ،الكفار يتحلوف بذلك

 كثّبة.  لةن أاثر أسئأك  ،ما ةن أاته البائع كٓب يشَب سلع ذامن يغضب إ

 األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: -َُ
كينهى عن ا٤بنكر أينما ذىب أيمر اب٤بعركؼ  وأن الػمسًلم الٍب يتحلى هبا التاجري من السلوكيات 

فعليو مع سفره أف يكوف داعيا إٔب هللا اب٢بكمة كا٤بوعظة  ،كثّبا  للسفرً  فالتاجر ٕبكم عملو يضطر   ،يتجر
كإذا جاءه شخصه  ،فإنو ٱبربيه ٕبرمًة الراب ،يسأؿ عن أم مصرؼو يقرضيو ابلرابفإذا جاءه شخصه  ،ا٢بسنة

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :قاؿ هللا تعأب ،فإنو ينصحية بتقول هللا كمراقبًتو ،يبيعي بضاعةن منتهيةى الصبلحية

(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 .(ْ)«كؼو صىدىقىةه عر م كيل  »: كقاؿ ،(ّ) 

                                      
 ،(ّْٖ/ْ) ،ةػػػػأصحابو ٗبا ىو كائن إٔب يـو القيام  النيب ، أبواب الفًب، ابب ما جاء ما أخربسننالأخرجو الَبمذم ُب ( ُ)

ادلستدرك على  ُبا٢باكم ك  (،ُُُّْ)رقم  (،ِِٕ/ُٕ) ،ادلسندكأٞبد ُب  ،كقاؿ: ىذا حديث حسن (،ُُِٗ)رقم 
قاؿ الذىيب ُب التلخيص: ابن جدعاف  ،حسنو الَبمذم (،ّْٖٓ)رقم  (،ُٓٓ/ْ) ،كتاب الفًب كا٤ببلحم  ،الصحيحٌن

 صاّب ا٢بديث.
كالَبمذم ُب  (،ُُٔٔ)ا٢بديث رقم  (،ِٖ/ٖ) ،ابب ا٢بذر من الغضب ،كتاب األدب ،الصحيحأخرجو البخارم ُب  ((ِ

كتاب حسن   ،دلوطأا ُبمالك ك  (،ََِِ)رقم  (،ُّٕ/ْ) ،ابب ما جاء ُب كثرة الغضب ،أبواب الرب كالصلة، السنن
 .(ْْٕٖ)رقم  (،ّٕٓ/ُْ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ٖٗٔ)رقم  (،ُُّّ/ٓ) ،ابب ما جاء ُب الغضب ،ا٣بيليق

 .َُُاآلية  : جزء منسورة يؿ عمراف ((ّ
 ،حـصحيالكمسلم ُب  ،(َُِٔ)رقم  ،(ُُ/ٖ) ،اببه كل معركؼ صدقة ،كتاب األدب  ،الصحيحأخرجو البخارم ُب ((ْ

= 
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 إنظار الػميعًسر: -ُُ
كدليل ىذا ا٣بليق  ،كعدـ الزايدة عليو ابلتأخّب ،ؽ ا٤بصرُب ا٤بسلم إنظار ا٤بعسرمن أىمًٌ أخبل

ة   ِإَون}تعأب: قوؿ هللا  ا نا ُذو ُعۡسر ا  َكا يرۡسا ٰ ما ةٌ إَِلا ناِظرا  .(ُ){ ة   فا

 التجاكز عن الػمعسر: -ُِ
 كدليلي  ،منو فإفَّ  التجاكزى عنو أعلى مرتبةن  ،كما أفَّ إنظارى ا٤بعسر من أخبلؽ التاجر ا٤بسلم

(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  )هللا تعأب:  ىذا ا٣بلق قوؿي 
قاؿ:   (3)كعن حذيفةى ، (ِ) 

قاؿ:  ئنا؟ّب شىيأىعملتى من ا٣بفقالوا:  ،مكلبق كاف  نةي ركحى رجلو ٩بكقًَّت ا٤ببلئتل»: قاؿ رسوؿ هللا 
قاؿ:  ،زكا عن ا٤بوسرجوَّ كيتى  ،معسرػالكا أف يينًظر  تياينري فً آمي ف ،ساالن كينتي أيداين، قاؿ:  ركَّ تذ قالوا:  ،ال

 .(ْ)«زكا عنوجوَّ ػكجل: تقاؿ هللا عزَّ 

 : البعد عن ا٤بعامبلت الصورية .سابعا
َـّ  ،عن ا٢بيل الٍب تؤدم إٔب الراب البعدً  أف يبتعد كلَّ  ا٤بصرؼ إإلسبلميًٌ على   تعأب اليهودى  هللاي  فقد ذ

يـو السبت أبف حىبسوا السمكى يوـى السبت كأخذكه عليو حْب حيرـى عليهم االصطياد عندما احتالوا 

(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)تعأب:  قاؿ هللا ،يوـى األحد
)ٓ(. 

                                      
= 

، سننالكالَبمذم ُب  ،(ََُٓ)رقم  ،(ٕٗٔ/ِ) ،ب بياف أف اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا٤بعركؼاب ،كتاب الزكاة
  ،السنن الكربى ُب النسائيك  ،(َُٕٗ)رقم  ،(ّْٕ/ْ) ،ابب ما جاء ُب طبلقة الوجو كحسن الًبشر ،أبواب الرب كالصلة
كتاب   ،سننالكأبو داكد ُب  ،(ُُّٕٔ)ث رقم: ا٢بدي ،(ّْٓ/َُ) ،ابب قولو تعأب: كٲبنعوف ا٤باعوف ،كتاب التفسّب

.(ُْٕٕٖ)رقم  ،(ُُٔ/ِّ) ،سندادلكأٞبد ُب  ،(ْْٕٗ)رقم  ،(ِٕٖ/ْ) ،ابب ُب ا٤بعونة للمسلم ،األدب
 .َِٖاآلية : جزء من سورة البقرة ((ُ
 .َِٖاآلية جزء من  :سورة البقرة ((ِ
رك هنع هللا يضر، كاليماف لقب حسل بن جابر، صحايب جليل، توُب بن اليماف، كىو حذيفة بن حسل بن جابر بن عم ىو حذيفة (ّ)

 (.ْٖٔ/ُ، د.ط، )أسد الغابةىػ. انظر: ابن األثّب، ّٔسنة 
كمسلم ُب  ،(َِٕٕ)رقم  (،ٕٓ/ّ) ،راػػػػاببي من أنظرى موس ،كتاب البيوع  ،صحيحالمتفق عليو، أخرجو البخارم ُب  ((ْ

(.َُٔٓ)رقم  ،(ُُْٗ/ّ) ،ا٤بعسر ابب فضل إنظار ،، كتاب ا٤بساقاةصحيحال
 .ٓٔ اآلية: سورة البقرة (ٓ)
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 اُب هنايتهتؤدم  كالتورؽ ا٤بصرُب  صوريةو  معامبلتو  اببتكارً ُب بعض األحياف  كتقوـي الػمصارؼ
 إٔب الراب .

 و؛ ألن ـ٧برَّ فبيع العينة  ،ا٤بقاصد ـي ٥با أحكا : الوسائلي القاعدة الشرعيةىذا الضابط  كدليلي 
 ذلك يؤدم إٔب الزان . ؛ ألفَّ  ٧بـر النظر إٔب ا٤برأة بشهوةك  ،ؤدم إٔب الرابي

 : ٙبقيق التنمية الٍب كضع ألجلها البنك .اثمنا
عما أعطى  كليس فقط زايدة  ،األرض كعمارةي  ٯبب أف يكوف ا٤بقصود من ا٤بعامبلت التنميةي 

كإنػما فقػط أخذ زايدة على ما أعطػػػى  ،ػبلت الصورية الٍب ليس فيها تنميػػةٰبدث ُب ا٤بعامكما 
( ىئ ی ی ی ی جئ  ): تعأب هللا كدليل ىذا قوؿي  ،ا٤بصرؼ

(ُ). 

 اتسعا: البعد عن األىواء كا٤بكاسب الشخصية .
مدرائها على  من خبلؿ ضغطً  ا٤بصارؼ اإلسبلمية تنحاز للمكاسب الشخصيةً  بعضى  فإفَّ 

 أك التصرؼ دكف أخذ ا٤بشورة كالرأمً  ،ذلك كإعطاء األمواؿ مقابلى  ،رقابة الشرعية لتحليل ا٢براـىيئة ال
كذلك ٩با ينهى  ،كىذا من الغش كاالحتياؿ على ا٤بتعاملْب ،عنها أك خفيةن  ،الشرعية الرقابةً  من ىيئةً 

 عنو الشرع.

(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ) عأب:هللا ت ىذا الضابط قوؿي  كدليلي 
أم فبل " كثّب:  ، قاؿ ابن(ِ)

 .(ّ) ُب أموركم كشؤكنكم" العدؿً  إليكم على ترؾً  الناسً  ٰبملنكم ا٥بول كالعصبية كبغضي 

                                      
 .ُٔاآلية : جزء من سورة ىود (ُ)
 .ُّٓاآلية : جزء من سورة النساء ((ِ
 .(ّّٖ/ِ) ،ُط ،تفسًن القرآن العظيم ،ابن كثّب( (ّ
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 : ضوابط التأمٌن التعاوينادلبحث الثالث

كبنك ديب اإلسبلمي ُب اإلمارات   ،تقدـ التأمْب التعاكين ا٤بصارؼ اإلسبلمية ٥با شركات اتبعةه  بعضي 
 كىي: ،ياف بعض الضوابط ا٤بتعلقة بذلكب كلذا لـز ،العربية ا٤بتحدة

 لربح.اطلب  أساسال على  ،على أساس التعاكف ا٤بدفوعي  أف يكوف ا٤ببلغي  -ُ
 (ََِ)منظمة التعاكف اإلسبلمي ُب القرار رقم ػاإلسبلمي الدكٕب التابع ل مع الفقوً كقد قرر ٦بى 

 .(ُ)بضوابطو الشرعيةقائم على أساس التعاكف ا٤بنضبط  جديده  التعاكين عقده  التأمْبى  أفَّ 

قد ال يستطيع  فالشخصي  ،كا٤بسمى يدؿ على ذلك ،فا٤بقصد من التأمْب التعاكف كالتكافل
يساعد على ٙبمل الغبلء  التعاكين   فالتأمْبي  ،ٙبمل غبلء العبلج أك صيانة السيارة أك خسارة البضاعة

 على تعاكف ا١بميع. بناءن ل ا٣بسارة كٙبم  

ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة تسعى إٔب  التأمْب التعاكينٌ  شركاتً كلؤلسف فإف أغلب 
كالربح ا١بانيب ليس  ،من خبلؿ عقودىم كمعامبلهتم كاضحه  كذلك ،الربح كالتجارة من كراء التأمْب

 ا٤بمنوع أف يكوف ا٤بقصد األساسي ىو الربح. كلكنَّ  ،٩بنوعا

 عدـ استثمار األمواؿ ُب اإلقراض بفائدة. -ِ
ُب  كذلك يصب   ،الشريعة اإلسبلمية سثمر حسبى إ٭با تي   صندكؽ التأمْب التعاكينُب فاألمواؿ
  من أمواؿ الصندكؽ.االستثمار  كتكوف أجرةي  ،مصلحة الصندكؽ

 عدـ التأمْب على احملرمات. -ّ
 .(2)عليو ـ التأمْبي ري ما حـر بيعو حى  كذلك ألفَّ  ،على ا٣بمر أك التبغ نى أف تؤمٌ  شركةً لل فبل ٯبوزي 

 .جربل تديره كفقا للوكالة أب ،التأمْب ا٤ببلغ ال تتملك شركةي  أف -ْ
بْب الفقهاء كاألكادٲبيْب ا٤بعاصرين ُب تكييف  مستمر   كا١بدؿي  منذ أكثر من ثبلثْب سنةن 

كإحبللو بصناديق إبلغاء فكرة التأمْب مطلقا  كمن قائلو  ،تربععقد  أبنو ئلو افمن قى  ،التعاكين التأمْبً 
                                      

 ـ.َُِّ-ىػُّْٓ ُب الدكرة ا٢بادية كالعشرين ٗبدينة الرايض (ََِ)انظر: القرار رقم  ((ُ
 (.َُٓ، ص )ُط ،األشباه والنظائر السيوطي،قياسا على قاعدة ما حـر أخذه حـر إعطاؤه. انظر:  (ِ)
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كمن  ،و عقدي ككالة أبجركمن قائل أبن ،مضاربة أبنو عقدي  كمن قائلو  ،رضْب للحوادثكقفية على ا٤بتع
 قائلو أبنو عقد مضاربة كككالةو أبجرو معا.

أما التكييفات األخرل  ،ككالة أبجرعقدي و على أنَّ  فى أف يكيَّ  كالذم أرجحو أف التأمْب ٯببي 
 :لػما أيٌب ،فبل تصح

 كالتأمْب فيو معاكضة. ،عدـ ا٤بعاكضة يستلزـي  التربعى التكييف ابلتربع ال يصح ؛ ألفَّ 

 لآلٌب: كالتكييف اب٤بضاربة ال يصح ؛
ففقداف  ،ٝباده ال يعقل كالصندكؽي  ،فَّ من شركط ا٤بضاربة أف يكوف العاقداف أىلْب للتصرؼإ -ُ

 أحد الشركط يستلـز عدـى صحة التكييف اب٤بضاربة.
 لػميضاربةي فيو طلبه للربح.كا ،إفَّ طالبى التأمًْب ال يرجو الربح -ِ
 كماؿ الػمضاربة ملكه  ،كماؿ الوقف  فبل ٘بب الزكاة فيو ،ةه مستقلةه إفَّ صندكؽ التأمًْب لو ذمةه مالي -ّ

 ك٘بب فيو الزكاة. ،لرب ا٤باؿ
كرب ا٤باؿ ُب  ،كإنػما يعوَّض حسب الضرر ،كال ٱبسره ،إفَّ طالب التأمْب ال يسَبجع رأس مالو -ْ

 رأس مالو مع الربح أك ٱبسر مالو ُب حاؿ ا٣بسارة. ا٤بضاربة يسَبجعي 
ألفَّ استثمار أمواؿ التأمْب مبِب  ،إفَّ االحتجاج ابستثمار ماؿ التأمْب للتكييف اب٤بضاربة ال يصح -ٓ

 ،كإ٭با يفعل األصلح ٤بالو ،كالوصي ال يرجو رٕبا ،كاستثمار الوصي ماؿ اليتيم  ،على ا٤بصلحة ا٤برسلة
 .(1)"ا٘بركا ُب أمواؿ اليتامى ال أتكلها الصدقة": لقوؿ عمر هنع هللا يضر

كىذا ما توصل إليو  ،ا٤بنضبطعلى التعاكف  أبجر مبِب   ككالةو  عقدي أبنَّو  إال القوؿفلم يبق 
مع الفقو اإلسبلمٌي التابع ٤بنظمة التعاكفا  اإلسبلمي. لعلماء ُب ٦بى

 كمن الضوابط أيضا:

 غّبه. عدـ ٛبييز الشخص الذم أخذ تعويضا من -ٓ

                                      
 (.ّّٓ/ِ) ،ُ، طادلوطأ ،مالك (ُ)
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 كلكن لشركة التأمْب ،جعلتي ىذا من ضوابط التأمْب التعاكين إلظهار معُب التكافل كالتعاكف
ا على من يرتكب ا٢بوادث كذلك حفاظن  ،من ارتكب الضرر بسبب إٮبالو كطيشو أف تعاقبى  التعاكينٌ 

باب الذين يعبثوف شفئة ال كخاصةن  ،كأفَّ التأمْب سيصلحي كلَّ شيء ،كجود التأمْب أك األضرار ٕبجيةً 
  ،ور كالطيشػػػػػػعلى الته ائًن الدالٌةأك ابلقر  ،وع إٔب الشرطةػػػػكٲبكن معرفة ا٤بتهور من غّبه ابلرج ،ابألركاح

 رتكب ا٢بادث بتخفيض األقساط عليو.كما ٥با أف تكاف  من ٓب ي
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 الفصل الثاين: ضوابط متعلقة ابلعميل

 وفيو ثالثة مباحث:
 مع أموال غًن ادلسلمٌن اإلسالمي دلبحث األول: حكم تعامل ادلصرفا

 ادلبحث الثاين: حكم تعامل ادلسلم مع ادلصرف الربوي
 ادلبحث الثالث: ضوابط التعامل مع ادلتخلف عن السداد
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 : ضوابط متعلقة ابلعميلالفصل الثاين
 مع أموال غًن ادلسلمٌن اإلسالمي حكم تعامل ادلصرف: ث األولادلبح

 :(1)اآلٌب ُب تتمثلي  مْب بضوابط شرعيةو ػً مع غّب ا٤بسلمْب ا٤بسال ا٤بعامبلتً  اإلسبلميةي  ـ الشريعةي حرٌ ػي ال ت

 .ٌب كلو كاف عميل ا٤بصرؼ غّب مسلماالعتداء أك الظلم ح العدؿ كعدـي  -ُ
 فا٤بصرؼ عليو أف يعامل أمواؿ الكفارً  ،حٌب مع الكفار بلـ ديني العدًؿ مع الناًس ٝبيعااإلس

كيعطيهم من األرابح ا٤بستحقة دكف تفريق بينهم كبْب  ،ا٤بودعًة لديو كما يعاًملي أمواؿى ا٤بسلمْب
 ا٤بسلمْب.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ) :ذلك قوؿ هللا تعأب دليلي 

﯁         (﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 
(2). 

 . كاإلحساف كا٤بعاملة اب٤بثلالرب  -ِ
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) كرًن قوؿ هللا تبارؾ كتعأب:ذلك من القريف الدليل 

( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
(3). 

 الوفاء ابلعهود كالعقود . -ّ
كابلتإب  ،ينعلى ا٤بصرًؼ أف ييظهرى أفَّ اإلسبلـى يهتم  ابلعقود كالعهوًد كيعتربي ذلك من الدًٌ 

ژ ژ   ) :هللا تعأب ذلك قوؿي  لي دليك  ،مشوؿ الدين اإلسبلمٌي لكل صغّبةو ككبّبة ييظهر للكافر

(ڑ ڑ ک
 كالكافر. شملي ا٤بسلم، كىذا ي(4) 

 
 

                                      
 . ّٓ، ص ُط ،فقو ادلعامالت ادلالية مع أىل الذمة وغًنىم ،عطية فياضانظر:  (1)
 .ٖاآلية  :سورة ا٤بائدة (2)
 .ٖاآلية : سورة ا٤بمتحنة (3)
 .ُاآلية  : جزء منرة ا٤بائدةسو  (4)
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 .مشركعيةػال -ْ
كمبادئ  مع أحكاـً  كالعهود كا٤بعامبلت كما ُب حكم ذلك متفقةن  هبا أف تكوف العقودي  كيقصدي 

تحبلؿى ما ال يعِب اس فالتعاملي مع الكافر ،اؿ ا٢براـكإبط ،إنفاذ ا٢ببلؿ من حيثي  الشريعة اإلسبلميةً 
 يراه حبلال.

 .عدـ ا٤بساس ٗبقاصد الشريعة اإلسبلمية -ٓ
 رض كا٤باؿ.كيقصد بذلك عدـ اإلضرار ابلدين كالنفس كالعقل كالعً 

 .فهم أكٔب ابلرعاية ،مع ا٤بسلمْباألكلوية للتعامل  -ٔ
(ک گ گ گ گ): ذلك قوؿ هللا تعأب دليلي 

ې )، كقوؿ هللا تعأب: (1) 

(ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
 للمؤمنً  ا٤بؤمني »: كقوؿ الرسوؿ ، (2)

 .(3)«و بعضابعضي  نياف يشد  كالبي 

 حرمة االعتداء على أمواؿ غّب ا٤بسلمْب ابلسرقة أك اإلتبلؼ أك ٫بو ذلك. -ٕ
 .(4)"ىم كدمائنام كدماؤي الذمة لتكوف أموا٥بي  ا قبلوا عقدى إ٭بٌ ": أيب طالب هنع هللا يضر بني  قاؿ اإلماـ علي  

مْب لػسامي لػا٤بسلمْب ا ت ا٤بالية مع غّبً كالضوابط تكوف ا٤بعامبل القواعدً  ىذه كَب ضوءً 
اب٤بعركؼ كينهى  كأيمري  يدعو إٔب ا٣بّبً  ي  عا٤ب دينه  فاإلسبلـي  ،ا حبلؿمنه ا٤بكتسبي  كا٤باؿي  ،مشركعة

 .عن ا٤بنكر

 

                                      
 .ُٕاآلية : جزء من سورة التوبة (1)
 .ٓٓ اآلية ة:سورة ا٤بائد (2)
كمسلم  (،ِْْٔ)رقم  (،ُِٗ/ّ) ،ابب نصر ا٤بظلـو ،كتاب ا٤بظآب كالغصب ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو (3)

 .(ِٖٓٓ)رقم  (،ُٗٗٗ/ْ) ،فهم كتعاضدىمابب تراحم ا٤بؤمنْب كتعاط ،كتاب الرب كالصلة كاآلداب،  الصحيحُب 
أمسى ادلطالب يف سًنة أمًن ادلؤمنٌن علي بن  (، الصبليب،ُُُ/ٕ) ،ِط ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،سايناالك (4)

 .(َُْ/ُ) ، د.ط،أيب طالب
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 ادلبحث الثاين: حكم تعامل ادلسلم مع ادلصرف الربوي

 فيما أحلو هللا كالبيع كالشراء ا٢باؿٌ ككذا شركات التأمْب التقليدية تقليدية التعامل مع ا٤بصارؼ ال إفَّ 
كمن يبيع األدكات ا٤بكتبية أك األاثث للمصارؼ   ،أم  التعامل ُب معامبلت غّب مصرفية ،جائز أمره 

كليس  ،تعلقو يكوف بقسم ا٤بشَبايت ُب ا٤بصرؼ ألفَّ  ،أك تطبيقات ا٢باسب اآلٕب اإلسبلمية
 األساسية للمصرؼ.ابألنشطة 

 ثبلث ىي: لذلك حاالتو  فإفَّ  ،أما األنشطة ا٤بصرفية كاإليداع كاالقَباض

 كا٥بند.  ،إسبلمية ال توجد بو مصارؼي  إسبلميٌو  غّبً   بلدو ُب التقليدم   أكال: أف يكوف ا٤بصرؼي 
 بناء على ،سواء اب٢بساب ا١بارم أك التوفّب أك االستثمارممعو  التعاملي  وزي ٯب ففي ىذه ا٢بالةً 

لتحويبلت عند من ا ىو االستفادةي  الغرضى  الضركرة كقياـ مصلحة الشخص بذلك ؛ حيث إفَّ 
 االنتقاؿ بْب ا٤بدف كغّب ذلك من الفوائد.

 كلكن عندى  ،مع ا٢بساب ا١بارم فقط ُب ىذه ا٢بالة التعاملى  جوزكاا٤بعاصرين بعض العلماء ك 
 ،ل مع ا٤بصارؼ التقليدية بْب ا٢بساب ا١بارم كالتوفّبكجود فرؽ ُب التعام ٪بد عدـى كالتدقيق التأمل 

 بل إفَّ  ،فإف ذلك لن يوقف ا٤بصرؼ كلن ٰبدث فرقا ،حيث إننا إذا جوزان فتح ا٢بساب ا١بارم فقط
أك رسوـه  توجدأك  ،على ا٢بساب ا١بارم أيضنا توجد فوائدكأحياانن  ،ا٤بصرؼ سيستمر ُب تعاملو ابلراب

ٗبعُب  ،الشخصي الرسـو على ا٢بساب ٗبا ٰبصل عليو من فوائد ربوية فيدفع ،على ا٢بسابضرائب 
 إعطاء ما أخذه منهم مرةن أخرل.

ا٤بنافع العامة كبناء الطرقات كعلى الشخص التخلص من الفوائد الربوية الٍب ٰبصل عليها ُب 
 كتنظيفها.

وز إجارة األرض فإنو ٯب ،مع ا٤بصارؼ التقليدية ُب ىذه ا٢بالة التعاملً  على جوازً  كبناءن 
كذلك للمصلحة العامة  ،كُب ما عدا ذلك فإنو ال ٯبوزللمصرؼ الربوم ُب ىذه ا٢بالة فقط 

فيتضرر ا٤بسلموف إذا ٓب يؤجر الشخص  ،فقد يكوف مستول األماف قليبل ُب بلد ما ،للمسلمْب
كط ىذه كمن شر  ،كالقاعد الفقهية: الضركرات تبيح احملظورات ،األرضى للمصرؼ ُب ىذه ا٢بالة
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فقد  ،كىذا موجود ُب بعض البلداف إذا جعل ا٤بصرؼ ُب منطقة انئية ،الضركرة أف ٱبشى ا٥ببلؾ
 يتعرض الشخص للقتل كالسرقة ٖببلؼ إذا ما جعل ا٤بصرؼ ُب مكاف عاـ كمزدحم.

 بو مصارؼ إسبلمية. ال توجدي  إسبلميٌ  ُب بلدو  التقليدم   اثنيا: أف يكوف ا٤بصرؼي 
 ا٢بالة األكٔب. كمى فإف ٥بذه ا٢بالة ح

 إسبلمي توجد بو مصارؼ إسبلمية. التقليدم ُب بلدو  اثلثا: أف يكوف ا٤بصرؼي 
كانتفاء  ،كُب ىذه ا٢بالة ال ٯبوز التعامل مع ا٤بصرؼ التقليدم ؛ لوجود ا٤بصرؼ اإلسبلمي

الة شبيو كاحتجاج ا٤بتعاملْب اب٤بصرؼ الربوم ُب ىذه ا٢ب ،السابقتْب الضركرة الٍب كجدت ُب ا٢بالتْب
كلكنَّ اإلٍبى أكرب من النفع كما صرح هللاي بذلك ُب  ،ابحتجاج من يشرب ا٣بمر لوجود منافع فيو

 القريف الكرًن.
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 ف عن السدادلّ تخ  مُ ـالتعامل مع ال: ضوابط لثادلبحث الثا

يزيد من ل ،ُب تعاملو مع ا٤بتخلف عن السدادالطرؽ اإلسبلمية  على ا٤بصرؼ اإلسبلمي أف يتخذى 
  كالتخلف عن السداد يكوف بسبب اإلعسار أك ا٤بماطلة عن السداد. ،اذبيتو أماـ ا٤بتعاملْبج

 الضوابط الٍب ٯبب مراعاهتا مع ا٤بتخلف عن السداد:ك 
 إمهاؿ ا٤بعسر كإعطاؤه الفرصة. -ُ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ): هللا تعأب ىذا الضابط قوؿي  كدليلي 

( ۈئ ېئ
(ُ). 

 ،الذم ليس عنده شيءه يفي بو دينىو ر إبمهاؿ ا٤بعسربحانو كتعأب أم سأف هللاكجو الداللة: 
 كىو الذم عليو العلماء. ،كاألمر للوجوب

ې ى ى ائ ) :فقاؿ ،عسر الذم ال ٯبد كفاءػي مػى اللع تعأب ابلصَّرب "أيمري  كثّب:  قاؿ ابني 

: إما أف تىقضيى نًو الدَّيو إذا حلَّ عليًدينمى ػل ىمديقوؿ أح اىليةال كما كاف أىل ا١ب ،(ائ ەئ ەئ وئ
وئ ۇئ ۇئ   )فقاؿ:  ،زيلوابى ا١بالثَّ ّبى ك كيىًعدي على ذلك ا٣ب ،عنو عً  الوض يػىٍنديبي ًإٔبٍب ،يبكإما أف تير 

 .(ِ)"دينمػال وهي عنعابلكيلًٌيًَّة كتض اؿوا رأس ا٤بكأم كأف تَب  ،    (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ،قبلكم ٩بن كافى  رجلو  ركحى  ئكةي ت ا٤ببللقَّ تى »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   (3)كعن حذيفةى 
نظركا تياين أف يي فً  فآمري  الناسى  دايني أي  نتي قاؿ: كي  ،رذكَّ قالوا: تى  ،شيئا؟ قاؿ: ال من ا٣بّبً  فقالوا: أعملتى 

 عبدهللا بن أيب قتادة أفَّ كعن ،(ْ)«نوزكا عى جوَّ ػكجل: تى قاؿ: قاؿ هللا عزَّ  ،كيتجوزكا عن ا٤بوسر ،ا٤بعسر

                                      
 .َِٖاآلية  :سورة البقرة( (ُ
 .(ْٓٓ/ُ) ،ُط ،تفسًن القرآن العظيم ،ابن كثّب (ِ)
بن اليماف، كىو حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرك هنع هللا يضر، كاليماف لقب حسل بن جابر، صحايب جليل، توُب  فةىو حذي (ّ)

 (.ْٖٔ/ُ، د.ط، )أسد الغابةىػ. انظر: ابن األثّب، ّٔسنة 
م ُب كمسل (،َِٕٕ)رقم  (،ٕٓ/ّ) ،راػاببي من أنظرى موس ،كتاب البيوع  ،صحيحالمتفق عليو، أخرجو البخارم ُب ((ْ

(.َُٔٓ)رقم  ،(ُُْٗ/ّ) ،ابب فضل إنظار ا٤بعسر ،، كتاب ا٤بساقاةصحيحال
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ي معسر، فقاؿ: يهلل؟ قاؿ: يهلل؟ قاؿ: فإين ػفقاؿ: إنٌ  ،فتوارل عنو ٍب كجده ،ا لوب غرٲبن طل (1)اب قتادةأ
ر، أك عسً ن مي س عى فٌ نػى يـو القيامة فليػي  ربً نجيو هللا من كى أف يي  هي رَّ من سى »يقوؿ:  هللا  رسوؿى  ٠بعتي 

 .(ِ)«يضع عنو

ا إذا أمَّ  ،وعلى ا٤بصرؼ إمهالى  فإفَّ  ،كال ٲبلك ا٤ببلغ ،األقساطمعسر الذم ال يستطيع سداد ػفال
 أخذ حقو ابلقوة. للمصرؼ فإفَّ  ،ُب السداد ببل سبب ماطل

مسمى يخر ىو ػكلكن ب ،الفقو أحكاـ العاجز عن السداد ُب كتبً  كقد ذكر الفقهاءي 
 .(3)كا٢بوالة على ا٤بليء كغّب ذلك ،ا٢بجر على ا٤بفلسا٢ببس أك فذكركا أحكاـ  ،فلسمي ػال

٤بتعثر أك على ا٤بفلس ا قي طلى فصار يي  ،ا٤بسميات اضر فقد تغّبت بعضي أما ُب عصران ا٢ب
 ُب ا٤بصارؼ. دخل ذلك فيما يسمى إبدارة ا٤بخاطرً ك  ،ا٤بتخلف عو السداد

 .الرجوع إٔب الكفيل -ِ
إف كاف ا٤بصرؼي قد اشَبطى إحضارى كفيلو قبل التعاقد مع ا٤بتخلف عن السداد ؛ فإفَّ ا٤بصرؼى 

 ذمةي ا٤بتخلف عن السداد بسداد الكفيل ٤بستحقاتو.كتربأي  ،يرجعي إليو

 النظري إذا كاف ىناؾ شخصه يستطيع اإلحالة عليو. -ّ
 ةو أيخرل تربأي هبا ذمةي احمليل.ا٢بوالةي ىي ٙبويلي ا٢بق إٔب ذم

 كىي قسماف:
كتربأي ذمة  ،الدفعكُب ىذه ا٢بالة ٯببي على احملاؿ عليو  ،حوالةه على شخصو لو عليو دينه حاؿ -ُ

 حب  قىبوؿي ا٢بوالة من الػميحاؿ أم ا٤بصرؼ.كيست ،احمليل بدفعو

                                      
ىػ. انظر: ْٓ، ك٩بن ركل عنو ابنو عبدهللا، توُب سنة ىو أبو قتادة ا٢بارث بن ربعي األنصارم ا٣بزرجي، فارس رسوؿ هللا  (ُ)

 (.َِٓ/ٓ، د.ط، )أسد الغابةابن األثّب، 
 (.ُّٔٓرقم ) ،(ُُٔٗ/ّ) ،ابب فضل إنظار ا٤بعسر ،ا٤بساقاة كتاب  ،الصحيحأخرجو مسلم ُب  ((ِ
 ،ُط ،التاج واإلكليل دلختصر خليل ،الػمواؽ(، ِْٓ/ُ) ،ُط ،على سلتصر الُقدوري اجلوىرة النًنة ،ا٢بٌدادم (ّ)

 (.ُْٔ/ّ( ،د.ط ،كشاف القناع عن منت اإلقناع البهوٌب،(، ٕٗ/ّ) ،ُ، طمغين احملتاج ا٣بطيب الشربيػِب،(، ٖٖٓ/ٔ)
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من الػميحاؿ كُب ىذه ا٢بالة يستحب قبوؿي ا٢بوالة  ،حوالةه على شخصو ليس لو عليو دين -ِ
 كالػميحاؿ عليو.

 .(ُ)«فليتبىع ءو يملى ذا أيتبع أحدكيم علكإ ،مه مطلي الغٌِب ظيل»: دليلي ىذا الضابًط قوؿي النيب 

دين ري ا٢بج -ْ
ى
 كبيع ٩بتلكاتو عند االستمرار ُب التخلف عن السداد. ،على ا٤ب

على  ُب كتًبهم أحكاـ ا٢بجركقد ذكر الفقهاءي  ،ا٢بجري ىو منعي الشخًص من التصرًؼ ُب مالو
 الػميفًلس كىو الػمدين الذم حيًكم إبفبلًسو.

كأمَّا مىن زادت  ،أك تساكت ،كالػميفًلس الذم ٯبوزي ا٢بجًر عليو ىو مىن زادت ديونيو على مالًو
بىس حٌب يدفع ،أمواليو على ديونًو فإنَّو ال ييػحجىر عليو كمىن ليسى لديو ماؿه يفي بديًنو فإنَّو يينظىر  ،بل ٰبي

ة   ِإَون}حٌب يوسر ؛ لقوًؿ هللًا تعأب:  ا نا ُذو ُعۡسر ا  َكا يرۡسا ٰ ما ةٌ إَِلا ناِظرا  .(ِ){ ة   فا

 :(3)أربعةكللحجًر شركطه 
 طلب الدائنوف ا٢بجر.أف ي -ُ
 كليست مؤجلة. ةن أف تكوف الديوفي حالَّ  -ِ
 أك مساكيةن لو. ،أف تكوفى الديوفي أكثر من مالًو -ّ
 رى إال القاضي أك انئبو.حجي ػأف ال ي -ْ

                                      
كمسلم ُب  (،ِِٕٖ)رقم  (،ْٗ/ّ) ،ابب ا٢بوالة كىل يىرجع ُب ا٢بوالة ،كتاب ا٢بوالة  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ((ُ

رقم  (،ُُٕٗ/ّ) ،كصحة ا٢بوالة كاستحباب قبو٥با إذا أحيلى على مليء ،ابب ٙبرًن مطل الغِب ،ةاكتابي الػمساق  ،الصحيح
 النسائيك  (،َُّٖ)رقم  (،ِٗٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب مطل الغِب أنو ظلم ،لبيوعأبوابي ا، السننكالَبمذم ُب  (،ُْٔٓ)
اببه ُب  ،كتاب البيوع  ،السننكأبو داكد ُب  (،ِْْٔ)رقم  (،َٗ/ٔ) ،ابب ا٢بوالة ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُب

 (،َِْْ)رقم  ،(َّٖ/ِ) ،ابب ا٢بوالة ،كتاب الصدقات  ،السننكابن ماجو ُب  (،ّّْٓ)رقم  (،ِْٕ/ّ) ،ا٤بطل
كتاب   ،موطأـال ُبمالك ك  (،ِِٖٔ)رقم  (،ُْٖٔ/ّ) ،اببه ُب مطل الغِب ظلم ،كتاب البيوع، السننكالدارمي ُب 

 .(َََُِ)رقم  (،ُٔ/ُٔ، )ادلسندكأٞبد ُب  (،ِْْٖ)رقم  (،ِٕٗ/ْ) ،ابب جامع الدين كا٢ًبوؿ ،البيوع
 .َِٖاآلية  : جزء منسورة البقرة (ِ)
 (.ٕٗ/ّ) ،ُ، طمغين احملتاج ب الشربيػِب،ا٣بطيانظر:  (ّ)
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جىري عليو بطلب  ،كالدين حاؿ   ،ماؿ ٘بارتو مليوف كرأسي  ،مثاليو: شخصه عليو مليوانف فمثلي ىذا ٰبي
 الغيرماء.

 اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة: حال ادلصارف
 التحصيلً  يعطي قسمي  حيثي الضابط األكؿ  طبقي تي  اإلمارات ُب دكلةً  اإلسبلميةً  صارؼي كا٤ب

 كمن ٍبى  ،ةعن طريق الشرط األمر إٔب قضيةو  لي يتم ٙبوي كمن ٍبَّ  ،للعميل للدفع التابع للمصرؼ الفرصةى 
 .إٔب القاضي األمري  يصلي 

توجد يليةه ٧بدَّدةه ٤بعرفة ا٤بماطل كا٤بعسر حٌب اآلف ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب دكلة كلكن ال 
كٯبب عليو  ،حيث إفَّ كل متخلفو عن السداد يعامل على أنو ٩باطل بعد مركًر فَبةو معينة ،اإلمارات

 االلتزاـ ابلتربع عند أتخًّب سداد أقساط ا٤برإبة مثبل ٗببلغ معْب.

فإفَّ ذلك أيضان مطبقه ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات ؛ حيث  أما الضابطي الثاين
 كغّبىا من العقود. ،عند طلب عقد ا٤برإبة ،يطلب ا٤بصرؼي إحضارى كفيلو راتبيو يكفي للسداد

ـه ؛ ألفَّ الػمتخلفى عن السداد يذىب بنفسو إٔب من عليو  ،أما الضابط الثالث فإنَّو منعًد
 كال يقبلي ا٤بصرؼي ا٢بوالة مع قدرتًو عليو. ،ده للمصرؼكأيخذه كيسد ،الدين

حيث إف الغالبى ىو ا٢ببس بسبب  ،أما ا٢بجر فإفَّ ذلك مطبقه أيضنا كلكن بشكلو قليلو 
كيكوفي ذلك بتجميد أمواؿ ا٤بدين  ،كا٢بجري من اختصاص القضاء بعد طلب ا٤بصرًؼ ذلك ،الديوف

 كحجزًه ٍبَّ بيعو.
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 دلعوقات والشبهات وإدارة ادلصارفالباب الثاين: ا

 وفيو فصالن:
 .ادلعوقات والشبهات حول ادلصارف اإلسالمية :الفصل األول

 .الفصل الثاين: إدراة ادلصارف
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 ادلعوقات والشبهات حول ادلصارف اإلسالمية :الفصل األول

 وفيو ثالثة مباحث:
 : معوقات منو ادلصارف اإلسالميةادلبحث األول

 ادلبحث الثاين: شبهات يف ادلعامالت ادلالية
 الثالث: البدائل ادلقرتحة للمنتجات اليت تثار حوذلا الشبهات بحثادل
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 الفصل األول: ادلعوقات والشبهات حول ادلصارف اإلسالمية
 : معوقات منو ادلصارف اإلسالمية بحث األولادل

 من صعوبةن  أكثرى  تبدك بشكلو عاـ اإلسبلمية ا٤بصارؼ تواجو الٍب التحدايت ةنوعي أفَّ  يبلحظ
 تعمل الٍب ا٤بصرفية البيئة لطبيعة انظرن  أخرل مصرفية مؤسسات تواجهها الٍب كا٤بخاطر التحدايت

 ُب ا٤بصارؼ ىذه إفراطً  عند تتوقفي  ال اإلسبلمية ا٤بصارؼ طريقى  تعَبض الٍب التحدايت فَّ إً  إذ فيها،
 ا٤بصارؼى  ىذه إفَّ  بل اإلسبلمية االستثمارية األدكات ُب مَّ ىاأل ىي ليست استثماريةو  صيغو  ستخداـا

 . ا٤بقبلة السنوات ُب ا٤بصارؼً  تطورً  درجة ٙبديد ُب أٮبيةن  التقل   أخرل إشكالياتو  من تعاين

 ،لقصّبا الزمِب عمرىا خبلؿ اإلسبلميةي  ا٤بصارؼي  حققتها الٍب النجاحات من الرغم كعلى
 الٍب ػميعوقاتً كال التحدايتً  من عددا تواجو الصناعة ىذه أفَّ  إال هبا الدكٕب االىتماـالرغم من  كعلى

كمن ىذه  ،فاعل بشكل إدارهتا على العمل أٮبيةى  كتدرؾي  ،جيدا ا٤بصارؼ ىذه تعيها أصبحت
 : (1)كالتحدايت عوقاتا٤ب

 :التشريعية واحيالن من اإلسبلمية ا٤بصارؼ تواجو الٍب التحدايت 1-
 مع اإلسبلمية ا٤بصارؼ ُب الشرعية الرقابة ىيئات لدل الفتاكل تناقض حيثي  من كذلك

 كمابْب ،االقتصادية كا٢بياة ا٤بصرفية ا٢باجةً  لاك ػتف كبْب ا٣بارجية الرقابية ا٥بيئات كمابْب ،تعددىا
 .الشرعي ابألصل كالتمسك الواقع

 كعملها يناسب ٗبا الفقهية ا٤بسائلً  تطويع على ملتع اإلسبلمية ا٤بصارؼ بعضى  أفَّ  يبلحظ
 . اإلسبلمي ا٤بصرؼ ومةػمدي على ا٢برصً  بدافع التساىل إٔب أحياانن  تصلي  كقد ،ا٤بصرُب

 : القانونية النواحي من اإلسبلمية ا٤بصارؼ تواجو الٍب التحدايت 2-
 بعض ُب اإلسبلمية رؼاب٤بصا ا٤بركزية البنوؾ اعَباؼً  عدـً  خبلؿً  من التحدايتي  ىذه كأتٌب

 ا٤بصرُب النمطً  كفقى  كضعت قد التجارة قوانْبً  معظمى  ألفَّ  كذلك ،نطاقها ُب تعمل الٍب الدكؿ
 . اإلسبلمي ا٤بصرُب العمل أنشطةى  تناسب ال أحكاما كٙبتوم ،التقليدم

                                      
 من ٕبث غّب منشور للدكتور عبلء الدين زعَبم.  (ُ)
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 :االقتصادية النواحي من اإلسبلمية ا٤بصارؼ تواجو الٍب التحدايت 3-
 كالعقارات ا٤بعدات كامتبلؾ التجاريةً  األعماؿ ٩بارسة من سبلميةاإل ا٤بصارؼ منع كىي
 طويلة االستثمارات كندرةي  ،أنشطتها صميم من ىي األعماؿ تلك أفَّ  مع كأتجّبىا كاستئجارىا

 سلبا يؤثر هاأرابحً  على ا٤برتفعة الضرائب فرضى  أفَّ  كما ،نسبيا اإلسبلمية ا٤بصارؼ كصغري  ،األجل
 من الضرائب. التقليدية ا٤بصارؼ فوائد فيو عفىتي  الذم تالوق ُب نشاطها على

 :التشغيلية النواحي من اإلسبلمية ا٤بصارؼ تواجو الٍب التحدايت 4-
ـي  كىي  الٍب ا٤بركزية البنوؾ لدل كدائعها من بنسبةو  االحتفاظ بضركرة اإلسبلمية ا٤بصارؼ إلزا

ابالحتياطي  كىو ما يسمى ،اإلسبلمي منهجها مع يتفق ماال كىو بفائدة إبقراضها بدكرىا تقـو
 أدكات ُب كالتنوع الزايدة ٤بواكبة خربة كذا الكفء الشرعي الكادرً توفر  إٔب إضافةن  ،النقدم اإللزامي

 .اإلسبلمية ا٤بصارؼ يفاؽ كتوسع االستثمار

 : اإلدارية النواحي من اإلسبلمية ا٤بصارؼ تواجو الٍب التحدايت5- 
 ية للمصارؼ اإلسبلمية.منافسة الػمصارؼ الربو  -أ

خاصة إٌف كثّبا منهم من غّب  ،عدـ معرفة كثّب من الػموظفْب للمعامبلت الػمقدمة من الػمصرؼ -ب
 الػمسلمْب.

عدـ قدرة الػمصرؼ اإلسبلمي على اختيار العناصر البشرية ا١بيدة الٍب تؤمن ابلػمصارؼ  -ت
 كليس موظفا ٰبقق راتبا فقط. ،اإلسبلمية فكرنا

توفر صفة األمانة عند بعض الػموظفْب ٩با يعرض البنك للسرقة كاالختبلس ُب كثّب من عدـ  -ث
 األحياف.

جعل القوانْب ا٤بصرفية التقليدية ىي األصل ؛ حيث إٌف القانوف الذم يطبق على الػمصارؼ  -ج
كعدـ مراعاة خصوصية  ،التقليدية يطبق على ا٤بصارؼ اإلسبلمية أيضا مع بعض االستثناءات

 صارؼ اإلسبلمية عند الرقابة.ا٤ب

 :التحدايت ا٣بارجية   6-
 ا٘باه أك خاص بوجو كاألكريب عمومنا الغريب العا٤بي ا٤بصرُب القطاع نشاط اتساع كىي
 .االندماج ٫بو العا٤بية ا٤بالية ا٤بؤسسات
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 ىي:ك  ُب عملها اإلسبلمية ا٤بصارؼى  تواجو أخرل ك٨باطري  ٙبدايته  فإنو توجدي   سبق ما إٔب إضافة

 من عنها سينجم كما ،العا٤بية التجارة منظمةي  إطار ُب ا٤بالية ا٣بدمات ٙبديد اتفاؽ انعكاساتي  -ُ
 ابعتباره اإلسبلمية ا٤بصارؼ قطاع على ٍبَّ  كمن العآب مستول على عمومنا ا٤بصرُب القطاع ُب تغّباتو 
 .ا٤بصرفية الساحة على حديثنا زاؿ ماالذم  القطاع ىذا من جزءنا

ـي  ةا٤بعياريَّ  ابي غي -ِ  حيث ،اإلسبلمية ا٤بصارؼ ١بميع موحدة مصرفية عمل أسس كجودً  كعد
 أـ الحبل هاػكون حيثي  من اإلسبلمية ا٤بالية ا٤بعامبلت بعضً  حوؿ غامضة مفاىيم ىناؾ مازالت
 .الشرعيْب الدين علماءً  بلقً  من بشأهنا موحدو  شرعي رأم كجود لعدـ نظرنا ،حرامنا

 التقنية ابألساليب كخدماهتا أدكاهتا تطويرى  اإلسبلمية الصّبفةً  صناعة ٧باكلةً  نم الرغم كعلى -ّ
 .التقليدية ا٤بصارؼ تستخدمو الذم التقِب للمستول بعدي  ترؽى  ٓب اأهنَّ  الإ ا٢بديثة

 األساسية هاكنظمً  أتسيسها كعقود اإلسبلميةً  ا٤بصارؼً  توجيهات اختبلؼً  من الرغم كعلى -ْ
 ا٤بعايّب عليها قي طبَّ تي  مازالت وأنَّ  إال التقليدية ا٤بصارؼ عن كأدكاهتاماهتا كخد هاعملً  طبيعةً  كاختبلؼً 
 معظم ُب كالتنفيذية الرقابية السلطات قبل من التقليدية ا٤بصارؼ لعمل مةا٤بلزى  نفسها ا٤بالية كالضوابط
 . إسبلمية مصارؼ فيها وجدت الٍب الدكؿً 

ـي  ،ا٤بصارؼ بعضي  هبا تقوـي  الٍب اإلسبلمية ا٤بصرفيةً  تً ا٤بعامبل بشرعيةً  الثقةً  فقدافي  -ٓ  كجود كعد
 تقدًن عند الشرعية كا٣بطوات ابإلجراءات ا٤بصارؼ ىذه بعض التزاـ عدـً  أك قويةو  داخليةو  شرعيةو  رقابةو 

 .ا٣بدمات

 اأهنَّ  الإ اإلسبلمية الشريعة إطار ُب منتجاهتا تنويع على اإلسبلمية ا٤بصارؼً  قدرةً  من الرغم على -ٔ
 ٧باكاةى  األحياف بعض ُب تعتمدي  كقد ،ا٤بنتجات ىذه تطويرً  لبحوث كبّبةن  أٮبيةن  تعطي ال مازالت
 معدكمةن  تكوفي  قد ا٤بصارؼ ىذه معظمً  لدل كالتطويرً  البحثً  صاتي خصَّ فمي  ،التقليدية ا٤بصارؼ
 .لتقليديةا ا٤بصارؼً  لدل صاتخصَّ ابلػم مقارنةن ك  ،ا٤بإب كأداءىا أبرابحها مقارنةن 

 رغم فيها تعمل الٍب الدكؿ ُب ا٤بركزية البنوؾ من االقَباضى  اإلسبلمية ا٤بصارؼ استطاعةً  عدـي  -ٕ
 .٥با ا٤بنافسةً  التقليدية ا٤بصارؼ من لغّبىا يتوافر الذم الدعم ىذا إٔب حاجتها
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 أف البد ٕبكابلتا ا٤بساٮبْب حاؿ حا٥بم للمخاطرة يتعرضوف اإلسبلمية ا٤بصارؼ ُب ا٤بودعْب فَّ إ-ٖ
 معاملة يعاملوف إذ ذلك غّب ىو الواقع أف رغم ا٤بصارؼ ٥بذه العمومية ا١بمعيات ُب صوت ٥بم يكوف

 لديهم ليس فهم ٍب كمن ٨باطرة ألم أموا٥بم تتعرض ال الذم الربوية التقليدية ا٤بصارؼ ُب ا٤بودعْب
 .ا٤بصرؼ إدارة ُب صوت

الفجوة بْب مىن  أك لعمقً  سياسيةو  ا العتباراتو إمٌ  ،قهيةبل اجملامع الفاالجتهاد من قً  حركةً  تباطؤي  -ٗ
كبْب علماء الشرع الذين ابتعدكا عن  ،الشرعية الثقافةى  و يفتقري كلكنَّ  ،ىو متمكن ُب العلـو ا٤بعاصرة

 ا اب٤بستجدات ُب االقتصاد كا٤باؿ.ْب إ٤باما تفصيلي  ملمٌ  ا٢بياة ا٤بعاصرة كىم غّبي 

 ة كا٤بتوسطة.ا٤بشاريع الصغّب  عدـ ٛبويلً  -َُ
أما  ،اإلسبلمية تركز التمويل على الشركات الكبّبة الٍب ٛبتلك الضماانت الكافية فا٤بصارؼي 

 كالفقراء. األغنياءً  ا٥بوة بْبى  كنتج عن ىذا زايدةي  ،هاا هتملي ا٤بشاريع الصغّبة كا٤بتوسطة فإهنَّ 

 عدـ ٛبويل القطاع العاـ . -ُُ
 القطاع العاـ الذم ىو ٕباجة إٔب التمويل ٩با ينتجي  ٛبويلى أيضا  هتملي  اإلسبلميةى  ا٤بصارؼى  فَّ إ

 إٔب البنوؾ الدكلية التقليدية. العاـٌ  القطاعً  عنو انصراؼي 

الدكؿ ال  بعضى  أفَّ  الناس اب٤بصارؼ اإلسبلمية ؛ خاصةن  ىو إقناعي  كا٤بعوؽ األكربى  التحدمى  إفَّ 
ال دخل لو  ككأف اإلسبلـى  ،بلـى ابإلرىابكتربطي اإلس ،اقتصادم ترغب بسماع كلمة اإلسبلـ ُب شيءو 

سواء ُب  يشمل ٨بتلف جوانب ا٢بياة ،عاـ شامل دينه  كلكن اإلسبلـى  ،اب٤باؿ كإ٭با ابلركح فقط
 لكل زماف كمكاف. كىو صاّبه  ،العبادات أـ ا٤بعامبلت أـ ا١بناايت
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 : معوقات شركة ادلضاربةاألول طلبادل

چ چ چ چ ) :تعأب هللاي  قاؿى  ،رب ُب األرض كىو السفرمن الض ُب اللغة مشتقةه  ضاربةي مي ػال

(ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ
 أىل العراؽ. ضاربة لغةي مي ػكال ،لطلب رزؽ هللا أم يسافركفى ، (ُ)

يقاؿ: قػىرىض  ،من القطع قيل إنو مشتقه  ،كعلى ىذه التسمية ،راضا٢بجاز الق كيسميو أىلي 
عة كاقتطع لو قط ،قطعة كسلمها إٔب العامل ا٤باؿ اقتطع من مالو فكأف صاحبى  ،الثوب إذا قطعو الفأري 

منهما  كاحدو  كازف كل  إذا  ،: تقارض الشاعرافيقاؿ ،اشتقاقو من ا٤بساكاة كا٤بوازنة :كقيل ،من الربح
 .(ِ)فتوازان  ،كمن اآلخر ا٤باؿ ،ىنا من العامل العمل كىا ،اآلخر بشعره

 كيكوفي  ،كمن اآلخر التجارة فيو ،ا٤باؿٮبا من أحدً  بْب اثنْب يكوفي  عن عقدو  عبارةه : كُب الشرع
 كالعملي من شخصو يخر. ،أم إفَّ ا٤باؿى من شخص ،(ّ) الربح بينهما

 كقد أٝبعى  ،ىا لدل الفقهاء كالعلماءُب جوازً  ال خبلؼى  ضاربةى مي ػال الشرعية ؛ فإفَّ  كمن الوجهةً 
ٚبتلف ُب التطبيق عن ا٤بضاربة ضاربة قد ا٢بديثة للم ؛ إال أف الصيغى (ْ) العلماء على ذلك ُب ا١بملة

 الٍب عرفها ا٤بتقدموف من الفقهاء ؛ لعدـ كجود ا٤بصارؼ اإلسبلمية ينذاؾ.

 الربح -ْا٤باؿ  -ّب كىو العامل  ا٤بضارً  -ِ  ا٤باؿ رب   -ُ: ىيك  ٟبسةأركاف ا٤بضاربة 
 .العمل -ٓ

هنا ليست من كالصحيح أ ،من األركاف صيغةى الػميضاربة (ٓ)كالنوكم  كجعل بعض الفقهاء
 ا٤بضاربة تنعقد ابلفعل أيضا. فإفَّ  ،األركاف

        
                                      

  .َِاآلية : جزء من سورة ا٤بزمل ((ُ
(.ُّّ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة(، مادة قرض، ُِٓص ) ،ٓط ،سلتار الصحاح الرازم، (ِ)
 .(ُِٗ/ُ) ،ُط ،على سلتصر الُقدوري اجلوىرة النًنة ،ا٢بٌدادم( (ّ
، (، ّ/ٕ) ،ُط ،االستذكار ،ابن عبدالرب ((ْ .(ُّّ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ابن قدامة،(، ٔٗ/ٕد.ط، ) ابآلاثر،احمللى ابن حـز
(.َْٓ/ّ) ،ُ، طمغين احملتاج ، ا٣بطيب الشربيػِب،)ُِْ/ٓ( ،ّط ،روضة الطالبٌن النوكم، (ٓ)
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 :(ُ) شركط ا٤بضاربة 
 اإلٯباب كالقبوؿ. -ُ
 البالغ العاقل ا٢بر.كىو  ،ب أىبل للتصرؼا٤باؿ كا٤بضارً  أف يكوف رب   -ِ
 ا معلوما.جزءن  أف يكوف الربحي  -ّ
 على خبلؼو ُب العْب. ،أف يكوف ا٤باؿي نقدا ال عينا -ْ

 :مع غًن ادلسِلممضاربة الـيف  اخلالفُ 
 ىي: أقواؿو  ثبلثةً على  ا٤بسلم ا٤بضاربة مع غّبً  ُب صحةً  اختلف العلماءي 

 سواء أكاف ا٤بتصرؼي  ،ا مآب يكن حربيامطلقن  مع الكافرً  ا٤بضاربةً  ا٢بنفية إٔب جوازً  ذىبى  القوؿ األكؿ:
 كبْب بْب أىل الذٌمةً  ا٤بضاربةي  فتصح   ،ماهي مي قاؿ الكاساين: "كال ييشَبطي إسبل ،ا أـ كافرامسلمن  ماؿً ػُب ال
كالذمي كا٢برمي ا٤بستأمن حٌب لو دخل حريب دار اإلسبلـ أبماف فدفع مالو إٔب مسلم مضاربة  ،ا٤بسلم

 .(ِ)"أك دفع إليو مسلم مالو مضاربة فهو جائز

ما  ما٥بؾ الرجبلف كيتساكاي ُبأىف يشَب  فهو ميفاكضةػةي الكشر  افأمالقيديكرم: " كأما قوؿ
كال  ،وز بْب ا٢بير كا٤بملوؾكال ٘ب ،غىْب العاًقلىْبالً ميٍسًلمىْب البػال رينحي ػبْب ال تجوزا فهما كًدينفهمر  كتص

 ا٤بفاكضة فقط. فإنو ٧بموؿ على شركةً  ،(ّ)"رميسلم كالكافػكال بْب ال ،غً كالبال بْب الصيبٌ 

كاف ا٤بسلم أسواء  ،مع الكافر كا٤بشاركة ٤بضاربةاكراىة الشافعية إٔب  ك  (ْ)ا٤بالكيةذىب : ينثاالقوؿ ال
كىناؾ قوؿ  ، كتب ا٤بتقدمْبكقد يقصدي ابلكراىة التحرًن ُب ،(ٓ)ىو ا٤بتصرؼ أك الكافر أك ٮبا معا

 يوافق القوؿ الثالث.يخر للشافعية 
                                      

، د.ط، حاشية الصاوي على الشرح الصغًنالصاكم،  ،(ْٕٔ/ٓ، )ِط ،محتار على الدر ادلختارـرد ال ابن عابدين، (ُ)
روضة  النوكم، ،(ُِّ/ِ) ،د.ط ،الفواكو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القًنواين ،أٞبد بن غنيم النفراكم (،ّٖٔ/ّ)

 .)َٖٓ -َٕٓ/ّ( ،د.ط ،كشاف القناع عن منت اإلقناع البهوٌب، ،)ُِْ -ُُٕ/ٓ( ،ّط ،الطالبٌن
 (.ُِٓ/ِِ) د.ط، ،وطـادلبس ،سي(، الٌسرىخُٖ/ٔ) ،ِط ،بدائع الصنائع ،الكاساين ((ِ
 .(ِٖٓ/ُ) ،ُط ،على سلتصر الُقدوري اجلوىرة النًنة ،ا٢بٌدادم((ّ
.(ّٖٔ/ٔ) ، د.ط،منح اجلليل شرح سلتصر خليل الشيخ عيلىيش،((ْ
.(ْٔ/ُْ) د.ط، ،هذباجملموع شرح ادل ،النوكم ،(ِِٓ/ّ) ،ُ، طمغين احملتاج ا٣بطيب الشربيػِب،((ٓ
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ىو  إٔب جواز ا٤بضاربة مع غّب ا٤بسلم إذا كاف ا٤بتصرؼ ُب ا٤باؿ (ُ)ا٢بنابلة القوؿ الثالث: ذىب
 ا٤بسلم.

 :على جواز أن يشارك ادلسلم الكافر األدلةُ 

 ابآلٌب: إف كاف البيع كالشراء بيد ا٤بسلم أف يشارؾ ا٤بسلم الكافر من قاؿ ٔبوازً  استدؿَّ 
عن مشاركة اليهودٌم كالنصرايٌن  قاؿ: "نػهى رسوؿ هللا  (3)إبسناده عن عطاء (2)ما ركل ا٣ببٌلؿ -ُ

 .(ْ)ا٤بسلم" بيدً  كالبيعي  إال أف يكوف الشراءي 

كالنصراين إال إذا   يكرىوف شركة اليهودمٌ  (7)ك٦باىد (6)قاؿ: "كاف عطاء كطاكس (5)عن ليثو  -ِ
 .(ٖ)ىو الذم يرل الشراء كالبيع" كاف ا٤بسلمي 

من خبلؿ  كذلك معركؼه  ،التابعْب كخاصةن  ،غالبا عند السلف يقصد هبا التحرًني  كالكراىةي 
 استقراء النصوص.

أنو ٓب يكن يرل أبسان بشركة اليهودم كالنصراين إذا كاف ا٤بسلم ىو الذم يرل  (9)عن ا٢بسن -ّ
                                      

 .(َُٗ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة (ُ)
ىو الفقيو احملدث أبو بكر أٞبد بن دمحم بن ىاركف البغدادم ا٢بنبلي، مؤلف علم أٞبد بن حنبل كجامعو كمرتبو، صنف كتاب  (ِ)

 (.ٔ/ّ، )ُ، طتذكرة احلفاظىػ. انظر: الذىيب، ُُّالسنة ككتاب العلل ككتاب ا١بامع، توُب سنة 
ىػ. انظر: ُُْىو عطاء بن أيب رابح، أبو دمحم بن أسلم القرشي، اتبعي جليل، اشتهر عنو اإلرساؿ ُب ا٢بديث، توُب سنة  (ّ)

 (.ٕٓ/ُ، )ُ، طتذكرة احلفاظالذىيب، 
نظر (، كاُُٖٗٗ(، رقم )ِٗٔ/ْ، )ابب مشاركة اليهودم كالنصراين ،كتاب البيوع  ،ادلصنفموقوفا ُب ابن أيب شيبة أخرجو  ((ْ

 (، كىو مرسػػػله إبسناد ا٣ببلؿ.َُُ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة(، ّٔ/ُْ، د.ط، )اجملموع شرح ادلهذبأيضا: النوكم، 
 (.ُّٔ/ٖ، )ّ، طسًن أعالم النبالءىػ. انظر: الذىيب، ُٕٓىو الليث بن سعد بن عبدالرٞبن الفهمي ا٤بصرم، توُب سنة  (ٓ)

(ٖ/ُّٔ.) 
، ّ، طسًن أعالم النبالءىػ. انظر: الذىيب، َُٔاليماين، من التابعْب، توُب سنة:  أبو عبدالرٞبن طاكس بن كيسافىو  (ٔ)

(ٓ/ّٖ.) 
، ُ، طتذكرة احلفاظق. انظر: الذىيب، َُّىو ٦باىد بن جرب، اإلماـ أبو ا٢بجاج ا٤بخزكمي، من التابعْب، توُب سنة  (ٕ)

(ّ/ٔ.) 
.(ُْٖٗٗ) رقم (،ِٗٔ/ْ) ،كة اليهودم كالنصراينابب مشار  ،كتاب البيوع  ،ادلصنفُب ابن أيب شيبة أخرجو  ((ٖ
، ُ، طتذكرة احلفاظق. انظر: الذىيب، َُُىو ا٢بسن بن أيب ا٢بسن يسار، أبو سعيد البصرم، من التابعْب، توُب سنة  (ٗ)

= 
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 .(ُ)الشراء كالبيع

 .(ّ)كالنصراين إذا كنت تعمل اب٤باؿ بشركة اليهودمٌ  قاؿ: ال أبسى  (2)كعن إايس بن معاكية -ْ

فيما حضره  منتفو كىذا  ،كبيع ا٣بمر كا٣بنزير ،هم ابلرابكألٌف العلةى ُب كراىة ما خلو بو ىو معاملتي  -ٓ
ا٤بسلم أك كلًيىو
(ْ). 

 :أدلة كراىة مشاركة ادلسلم للكافر
 :من قاؿ بكراىة أف يشارؾ ا٤بسلم الكافر ابآلٌب استدؿَّ 

 شارؾكًإنو لي ،بي الغنملابن ٯب جبلَّ إفَّ رجبلرضي هللا عنهما  قلت البن عٌباسو  :قاؿ (5)عن أيب ٞبزة -ُ
مأل": قاؿ: قلت: ٓبى؟ قاؿ "ي اوسكال ٦ب ،اني اكال نصر  ،اي  ارًؾي يهودال ييشى ": قاؿ ،اينَّ كالنصر  مَّ يهودال  هنَّ
 .(ٔ)"لحً  يػى  البوف كالرابيير 

 . (ٕ)لو" قاؿ النوكم: "كال ٨بالفى 

 م وا فػىهي لعفًإف ف ،كا عليك ُب صبلتكر ػػػمػكال ي ،اليهودمَّ كالنصراينَّ   تشارؾالقاؿ: " (8)عن عطاء -ِ

 .(ٗ)"مثلي الكلب
                                      

= 
(ُ/ٕٓ.) 
 .(ُِٖٗٗرقم ) (،ِٗٔ/ْ) ،ابب مشاركة اليهودم كالنصراين ،كتاب البيوع  ،ادلصنفُب ابن أيب شيبة أخرجو  ((ُ
 (.ُٕٖ/ُ، د.ط، )أسد الغابةق. انظر: ابن األثّب، ُُِىو إايس بن معاكية ا٤بزين، من التابعْب، توُب سنة  (ِ)

 .(ُْٖٗٗ) رقم (،ِٗٔ/ْ) ،ابب مشاركة اليهودم كالنصراين ،كتاب البيوع  ،ادلصنفُب ابن أيب شيبة أخرجو (ّ)
.(َُُ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ْ
، ّ، طسًن أعالم النبالءانظر: الذىيب، القصاب عمراف بن أيب عطاء الواسطي، مؤب بِب أسد، من التابعْب.  ىو أبو ٞبزة (ٓ)

(ٕ/َُٕ.) 
.(َُٖٗٗ) رقم (،ِٖٔ/ْ) ،ابب مشاركة اليهودم كالنصراين ،كتاب البيوع،  ادلصنفُب ابن أيب شيبة أخرجو  (ٔ)
 .(ْٔ/ُْ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم ((ٕ
ىػ. انظر: ُُْىو عطاء بن أيب رابح، أبو دمحم بن أسلم القرشي، اتبعي جليل، اشتهر عنو اإلرساؿ ُب ا٢بديث، توُب سنة  (ٖ)

 (.ٕٓ/ُ، )ُ، طتذكرة احلفاظالذىيب، 
.(ُُٖٗٗ) رقم (،ِٗٔ/ْ) ،ابب مشاركة اليهودم كالنصراين ،كتاب البيوع  ،ادلصنفُب ابن أيب شيبة أخرجو  ((ٗ
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 .(ُ)كمن بيع ا٣بمر كا٣بنزير ،هم ال ٲبتنعوف من الرابػكألن -ّ

 دليل احلنفية:
فإذا كاف تعاملو  ،من مشاركة الكافر إ٭با كاف بسبب ا٣بوؼ من تعامل الكافر ابلراب إف ا٤بنعى 

 اب٢ببلؿ جازت ا٤بشاركة معو.

 :د على القائلٌن ابلكراىة ادلطلقةالر 
د ػػػػػػػػػػعلى ما إذا كاف البيع كالشراء ليس بي ىذاكأما اجمليزكف فقد ٞبلوا حديث ابن عباس 

 .(ِ)كأيدكا ذلك بقولو: ألهنم يربوف ،ا٤بسلم

الذم كرد  األثرً  ليس بيد ا٤بسلم بدليلً  على ما إذا كاف التصرؼي  ٧بموؿه  عطاءو  ككذلك قوؿي 
سلم ىو اليهودم كالنصراين إال إذا كاف ا٤ب قاؿ: "كاف عطاء كطاكس ك٦باىد يكرىوف شركةى  عن ليثو 

 .(ّ)الذم يرل الشراء كالبيع"

 .(ْ)ٓب يثبت انتشاره بينهم، كىم ال ٰبتجوف بو" ،كاحد من الصحابة كقالوا أيضان: "ىو قوؿي 

 درعو عند  كرىنى  ،الكفار قد عاملى   النيبَّ  ؛ ألفَّ  ال يصحك  فإنو مردكده ثالث كأما الدليل ال

 

 
 

 كال أيكل النيب   ،(ُ) خر يطلب منو ثوبْب إٔب ا٤بيسرةيكأرسل إٔب  ،(ٓ)يهودم على شعّب أخذه ألىلو

                                      
 (.ْٔ/ُْ) ،د.ط ،موع شرح ادلهذباجملالنوكم،  ((ُ
 .(َُُ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ِ
 .(ُْٖٗٗ) رقم (،ِٗٔ/ْ) ،ابب مشاركة اليهودم كالنصراين ،كتاب البيوع  ،ادلصنفُب ابن أيب شيبة أخرجو  ((ّ
 .)َُُ/ٕ( ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ْ
كالَبمذم ُب  (،ُِٔٗ) رقم (،ُْ/ْ) ،ما قيل ُب درع النيب ابب  ،كتاب ا١بهاد كالسّب،  الصحيحأخرجو البخارم ُب  ((ٓ

كقاؿ: ىذا حديث حسن  (،ُُِْ)رقم  (،ُُٓ/ّ) جاء ُب الرخصة ُب الشراء إٔب أجلابب ما  ،أبواب البيوع، السنن
= 
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م ىً و حبلؿ؛ العتقادً ػػػفثمن ،ة ا٤بسلمػػػكما ابعوه من ا٣بمر كا٣بنػزير قبل مشارك ،ما ليس بطيب  النيب  
كلكن  ،فبل يفعلوا" ٤با بلغو أف عيمَّالو أيخذكف ا٣بمر ُب ا١بزية ا٣بطاب هنع هللا يضر بني  ك٥بذا قاؿ عمري  ،حلو
 .(ِ)"رمت عليهم الشحـو فباعوىا كأكلوا أٜباهنااليهود حي  فإفَّ  ،بيعها كلوىم

كعليو  ،يقع فاسدان  ن ا٣بمر ٗباؿ الشركة أك ا٤بضاربةما يشَبيو أك يبيعو م كقالوا أيضان: إفَّ 
كا٤بسلم ال يثبت ملكو على ا٣بمر كا٣بنػزير، فأشبو ما لو  ،لالوكيل يقع للموكً  عقدى  الضماف؛ ألفَّ 

 .(ّ)فاألصل إابحتو كحلو ،كما خفي أمره فلم يعلم ،أك عامل ابلراب ،بو ميتةاشَبل 

 :التـرجيح
 كاآلٌب:  ٲبكن القوؿ: إف ُب ا٤بسألة تفصيبلمن خبلؿ ما تقدـ كلو 

 فهي شركة جائزة. ،ٗبعُب أنو ىو ا٤بضارب ىو ا٤بتصرؼ ُب ىذه الشركة إف كاف ا٤بسلمي  -ُ

فهي شركة  ،التعامل ابلرابك ُب ا٢براـ ىذه الشركة، ككاف تصرفوىو ا٤بتصرؼ ُب  الكافري  إف كافى  -ِ
 ٧برمة.

                                      
= 

كابن ماجو ُب  (،َِِٔ)رقم  (،ٕٓ/ٔ) ،ابب مبايعة أىل الكتاب ،كتاب البيوع  ،السنن الكربىكالنسائي ُب  ،صحيح
 ،(ْٔٓ/ْ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ِّْٗ)رقم  (،ُٖٓ/ِ) ،ابب حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة ،كتاب الرىوف،  السنن

 .(َّْٗ) (،ِِْٕ)رقم  (،ّٖٖ/ٓ)
كقاؿ:  (،ُُِّ)رقم  (،َُٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب الرخصة ُب الشراء إٔب أجل ،أبواب البيوع ،سننالأخرجو الَبمذم ُب  ((ُ

رقم  (،ٓٔ/ٔ) ،ابب البيع إٔب األجل الغّب معلـو ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبئي النساك  ،حديث حسن صحيح
ح سنن صحيـ، صححو الَبمذم كاأللباين. انظر: األلباين، (ُُِْٓ)رقم  (،َٕ/ِْ، )ادلسندكأٞبد ُب  (،ُٕٗٔ)

 (.ُُِّ(، رقم )ٖ/ِ، )ِط ،الرتمــــذي
 رقم ،(ّٗٔ/َُ) ،ابب ٛباـ أخذ ا١بزية من ا٣بمر كغّبه ،أىل الكتابْبكتاب  ،صنفادلأخرجو عبدالرزاؽ الصنعاين ُب  ((ِ

، ب أخذ ا١بزية من ا٣بمر كا٣بنزيراب ،كتاب سنن الفيء كا٣بيميس كالصدقة  ،كتاب األموال ُبأبو عبيد ك  ،(ُّٔٗٗ)
ذكر أخذ  ،زيةب الػجاكت  ،األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ُبدمحم بن إبراىيم النيسابورم ك ،(ُِٗ)رقم  ،(ِٔ/ُ)

، كتاب الفيء ككجوه كسبيلو، ابب ُب األموال(، كابن ز٪بويو ُب ََْٔ)، رقم (ُُ/ُُ)نازير، ا١بزية من ٜبن ا٣بمر كا٣ب
(.ُٖٗ(، رقم )ُٕٗ/ُا١بزية من ا٣بمر كا٣بنازير، )

 .(ُُُ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ّ
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كعدـ  ،ُب سلعة معينةالبيع كالشراء ا كمباحن  الكافر ىو ا٤بتصرؼ ككاف التصرؼي أما إف كاف  -ّ
، بْب األقواؿ كاألدلة . كُب ىذا ٝبعه تركها فهي شركة جائزة مع الكراىة، كاألحوطي  ،التعامل ابلراب
 ا٤بسلم ىو ا٤بتصرؼ أك ال. فإهنم ٓب يفرقوا بْب كوفً  ،ا٢بنفية كىو قوؿي  ، من الَبجيحكا١بمع أكٔب

 ،الشريعة ليس فيو ما ٱبالفي  فإف كاف التصرؼي  ،على التصرؼ ُب ىذه الشركة تدكري  فا٤بسألةي 
ب الكافر ىو ا٤بتصرؼ من اب ا٢بنابلة إ٭با منعوا كوفى ا٤بالكية ك ك  ،كإال فهي ٧برمة جائزةشركة فهي 

 ،ذلك جازى  مقيدةن  ٓب يتعامل ابلراب أك كانت ا٤بضاربةي فإذا ،يعة ؛ ألنو يتعامل ابلرابا للذر االحتياط كسد  
فإذا  ،التعامل معهم أهنم يربيوف منعً  كالتابعوف ذكركا علةى  ،لم أنو يتعامل ابلرابفيما إذا عى  فمنعهم ٧بموؿه 
 العلة إثباات كنفينا. كا٢بكمي يدكري مع ،جاز التعامل معهم انتفت العلةي 

لغّب  ها تضاربي ػفإن ،ُب اإلمارات العربية ا٤بتحدة اإلسبلميةً  على ا٤بصارؼً  كعند ا٤ببلحظةً 
كىذا شيء  ،سلماأف يكوف رب  ا٤باؿ م شَبطي كال تى  ،بػمعُب أهنا تكوفي ىي الػميتصرفة ُب ا٤باؿا٤بسلم 

 سابقا. فية كا٤بالكية كا٢بنابلة كما مرَّ بو عند ٝبهور العلماء من ا٢بن جائز ببلكراىة كال أبسى 

 فإفَّ  غّب مسلم ٕبيث يكوف ىو ا٤بتصرؼ و لبلستثمار لشخصو أموال ا٤بصرؼي  أما أف يعطيى 
فإف ا٤بصارؼ تكوف دائما ُب دكر  ،إال ما ندر ىذا غّب كارد على ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب اإلمارات

 إال قليبل. ا٤باؿً  كال تكوف ُب دكر ربٌ  ،عاملا٤بضاًرب أم ال

 :روضاخلالف يف ادلضاربة ابلعُ 
أك لك الثلث  ،فافكالربحي بيننا نص ،عهابً  ،نقالة لدمَّ عشري ىواتفى صورتو أف يقوؿ الرجل: 

: ل كجهافحتمً ػى فإنَّو ي ،كالربحي بيننا نصفاف ،أما إذا قاؿ: خذ ىذا الباص كاعمل بو ،افكٕب الثلث
ػمضاربةى فيها تقليبه لثاين: إ٢باقو ابلػمساقاة كالػمزارعة ؛ ألفَّ الا ،ركضمضاربة ابلعي ػاألكؿ: إ٢باقيو ابل
 ،ةه جائزةػها معاملػكعلى كبل االحتمالْب فإن ،لػػػكىذا فيو بقاءي العْب دكف تبدي ،و بغّبهػلرأس ا٤باؿ إببدال

ا من العمل عليها  من رٕبها.جاز لصاحًبها دفعيها لػمن يعمل ٔبزءو  ،ألفَّ كلَّ عْبو تػينىمى فائدهتي

 على قولْب: ركضا٤بضاربة ابلعي  ُب جوازً  اختلف العلماءي 
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إٔب أنو ال  (ْ)كىو ظاىر ا٤بذىب عند ا٢بنابلة (ّ)كالشافعية (ِ)ا٤بالكيةك  (ُ)ا٢بنفيةي  ذىبى القوؿ األكؿ: 
 عيركض.تصح ا٤بضاربة ابل

ابن أيب  وؿي ػكىو ق ،ركضا٤بضاربة ابلعي  إٔب جوازأخرل عنو  ذىب اإلماـ أٞبد ُب ركايةو القوؿ الثاين: 
كطاكسه  )ٔ(كاألكزاعي )ٓ(ليلى

قاؿ ُب  ،رداكم، كرجحو من ا٢بنابلة ا٤بً (ٗ)أيب سليماف بني  )ٖ(كٞباد )ٕ(
 .(ُُ)كىو قوؿي ابًن القيم ،(َُ)كىو الصواب" :اإلنصاؼ: "قلتي 

مالك ىو جواز ا٤بضاربة ابلعيريكض قوؿى  قدامة ُب ا٤بغِب أفَّ  كقد ذكر ابني 
أخطأ ُب كلكنو  ،(ُِ)

ُب  مالكو  كقوؿي عبدالرب : " قاؿ ابني  ،جواز ا٤بضاربة ابلعيركض حيث إفَّ قوؿى مالك ىو عدـي  ،ذلك
 .(ُّ)" يب حنيفةأذلك كلو كقوؿ الليث كالثورم كالشافعي ك 

 

                                      
 .(ِٖ/ٔ) ،ِط ،بدائع الصنائع ،الكاساين (ُ)
 .(ٖ/ٕ) ،ُط ،االستذكار ،ابن عبدالرب (،ٔٗٗ/ْ) ،ُ، طادلوطأ ،الكم ((ِ
 .(ّٕٓ/ُْ) د.ط، ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم (،َْْ/ٕ) ،ُط ،هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب ،إماـ ا٢برمْب ((ّ
 كقد نص عليو أٞبد ُب ركاية أيب طالب كحرب. (،ُِّ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ْ
سًن أعالم  ،الذىيبانظر: ىػ. ُْٖالرٞبن دمحم بن عبدالرٞبن األنصارم الكوُب، مفٍب الكوفة كقاضيها، توُب سنة: أبو عبد ىو (ٓ)

 (.َُّ/ٔ، )ّ، طالنبالء
ىو أبو عمرك عبدالرٞبن بن عمرك األكزاعي، أحد اتبعي التابعْب، كاف أىل الشاـ كا٤بغرب على مذىبو قبل انتقا٥بم إٔب  (ٔ)

 (.َُٕ/ٕ، )ّ، طسًن أعالم النبالءىػ. انظر: الذىيب، ُٕٓنة: مذىب مالك، توُب س
، ّ، طسًن أعالم النبالءىػ. انظر: الذىيب، َُٔأبو عبدالرٞبن طاكس بن كيساف اليماين، من التابعْب، توُب سنة: ىو ( ٕ)

(ٓ/ّٖ.) 
ىػ. انظر: َُِيب حنيفة، توُب سنة: أبو إ٠باعيل ٞباد بن أيب سليماف مسلم الكوُب، فقيو العراؽ، من شيوخ اإلماـ أىو  (ٖ)

(.ُِّ/ٓ، )ّ، طسًن أعالم النبالءالذىيب، 
 .(ُِْ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ٗ
 .(َُْ/ٓ) ،ِط ،الراجح من اخلالف اإلنصاف يف معرفة ،الػمرداكم ((َُ
 .(ْْ/ِ) ،د.ط ،من مصايد الشيطاناللهفان  إغاثةُ  ،ابن القيم ((ُُ
  .(ُِْ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ُِ
  .(َُ/ٕ) ،ُط ،االستذكار ،ابن عبدالرب ((ُّ
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: قاؿ مال ًض ك ري ػػ شيءو من العي ُب وفكي كال ،وىرًؽال عىْب من الذَّىىًب أك الرىاضي إالَّ ُبقً ال يىصليحي ال"كه
 (ُ)"عكالسل

 :عدم صحة ادلضاربة ابلُعُروضدليُل 
كال  ،بيع ف ُباكال شرط ،عه فه كبيل  سلٰب ال: »قاؿ  اَّللَّ  وؿأفَّ رس (2)روكاَّللَّ بن عىمعن عبد

 .(ّ)«كال بيعي ما ليس عندؾ ،مىنما ٓب ييض بحكال ر 

الٍب  البضاعةى  ني مى ضال يى  كمعُب ذلك أنو ،كجو الداللة: إف يد ا٤بضارب على العيركض يدي أمانة
 عن ذلك. النهيي  كقد كردى  ،فيما ٓب يضمنو سّببحي  كابلتإب فإنو ،ُب يده

 :جواز ادلضاربة ابلُعُروض دليلُ 
كالعيركض  ،ركض كما ٰبصل ابلنقدابلعي  حاصله كىو ا٢بصوؿ على الربح  الشركة مقصودى  إفَّ 
 ٤بضاربة بو جائز. ككل  ما ىو ماؿه لو قيمة فإفَّ ا ،عند التقييم يعترب ماالن 

 الرد على القائلٌن بعدم جواِز ادلضاربة يف الُعروض:
كىذا ٩با ال خبلؼ بْب أىل العلم ُب  ،إفَّ ا٤بقصود بربح ما ٓب ييضمن ىو بيعي الطعاـً قبل قبضو

 أك البيع قبل القبض عمومان على خبلؼو ُب جواز البيع قبل القبض. ،أك بيعي ا٤بنقوؿ قبل قبضو ،منعو

 
                                      

 .(ٔٗٗ/ْ) ،ُط ،دلوطأا ،مالك ((ُ
انظر: ق. ّٔىو عبدهللا بن عمرك بن العاص بن كائل القرشي، صحايب جليل، أسلم قبل أبيو، ككاف فاضبل عا٤با، توُب سنة  (ِ)

 (.ِْٓ/ّ، د.ط، )أسد الغابةابن األثّب، 
 ،(ُِّْ)رقم  ،(ِٖٓ-ِٕٓ/ّ) جاء ُب كراىية بيع ما ليس عندؾ،ابب ما ،أبواب البيوع ،سننال أخرجو الَبمذم ُب (ّ)

رقم  ،(ٕٔ/ٔ) ،ابب شرطاف ُب بيع ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالنسائي ك  ،كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح
(، كابن ماجو َّْٓ)رقم  ،(ِّٖ/ّ) ،ابب ُب الرجل يبيع ما ليس عنده ،كتاب البيوع  ،سننالكأبو داكد ُب  ،(ُِٖٔ)

(،  ُِٖٖ(، رقم )ّٕٕ/ِ) كتاب التجارات، ابب النهي عن بيع ما ليس عندؾ كعن ربح ما ٓب يضمن،  ،السننُب 
 ،سندادلكأٞبد ُب  ،(َِِٔ)رقم  ،(ُٕٔٔ/ّ) ،ابب ُب النهي عن شرطْب ُب بيع ،كتاب البيوع  ،سننالكالدارمي ُب 

(، رقم ُٖ/ِ، )ِ، طصحيح سنن الرتمذيانظر: األلباين،  م كاأللباين.صححو الَبمذ ،(ُٕٔٔ) رقم ،(ِّٓ/ُُ)
(ُِّْ.) 
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 :رجيحالتـ
ُب  كاألصلي  ،شَبلكيي  ما ٲبكن أف يباعى  على كلٌ  يطلقي  ا٤باؿى  ا٤بضاربة ابلعيركض ؛ ألفَّ  يظهر ٕب جوازي 
 ا٤بعامبلت ا٢بل.

 ابلعيركًض انًدرا. كتضاربي  ،غالبا ابلنقد ُب اإلمارات العربية ا٤بتحدة تضاربي  كا٤بصارؼي 

حاسبة مي ػال ٥بيئةً  الشرعي   اربة اجمللسي ضللمي  ماؿو  رأسى  العيركضي  ف يكوفى أى  أفتػى ٔبوازً  كقد
 .(ُ)ُّكا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ُب ا٤بعيار الشرعي رقم 

 :اخلالف يف توقيت ادلضاربة
 كالربح ،: خذ ا٤باؿ إٔب سنةرب ا٤باؿكصورتو أف يقوؿ  ،ُب توقيت ا٤بضاربة العلماءي  اختلفى 

 ة.، أك ضاربتك على ىذه الدراىم إٔب سنبيننا
 .إٔب أنو يصح توقيت ا٤بضاربة بزمن معْب (ّ)كا٢بنابلة (ِ)القوؿ األكؿ: ذىب ا٢بنفية

إٔب أنو ال ٯبوز توقيت  (ٔ)كىو ركاية عن اإلماـ أٞبد ،(ٓ)كالشافعية (ْ)ا٤بالكية ذىبى القوؿ الثاين: 
 ا٤بضاربة بزمن معْب.

 :جواز توقيت ادلضاربة دليلُ 
 . (ٕ)بوقت دكف كقت التخصيصكىو ٰبتمل  توكيله  ا٤بضاربةى  إفَّ 

                                      
 .(ُِٗ)ص  د.ط، ،ادلعايًن الشرعية ،ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ((ُ
 .(ِّٗ/ُ) ،ُط ،على سلتصر الُقدوري اجلوىرة النًنة ،ا٢بٌدادم ((ِ
 . (َّْ/ٓ) ،ِط ،اإلنصاف ،الػمرداكم (،ُٕٕ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ّ
.(ُٓ/ٕ) ،ُط ،االستذكار ،ابن عبدالرب ((ْ

 .(ّٗٔ/ُْ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم (ٓ)
 .(ُٖٕ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة (ٔ)
 .(ُٖٕ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامةانظر:  (ٕ)
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 :عدم جواز توقيت ادلضاربة دليلُ 
 ،حػػػػا٤بضاربة كىو الرب ودً ػػػػكإلخبلؿ التوقيت ٗبقص ،للػميضاربةمن التحجّب ا٤بناُب لػما ُب ذلك 

 .(ُ)ُب ا٤بدة ا٤بؤقتة فقد ال يتحقق الربحي 

 :الرد على القائلٌن بعدم اجلواز
 ربَّ ا٤باؿ يسَبجع مالىو.إفَّ الربحى إذا ٓب يتحقق فإفَّ 

 :التـرجيح
كمن االجتهاد  ،ا٤بسلمْب على شركطهم ضاربة ؛ ألفَّ توقيت ا٤ب جوازي  -كهللا أعلم -يظهر

ك٦بمع  ،(ِ)اجمللس الشرعي ٥بيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ا١بماعي القائل اب١بواز
 .(ّ)(ُِّ) و اإلسبلمي الدكٕب ُب القرار رقمالفق

 حال ادلصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة:
فكلما  ،يكوف بناء على ا٤بدة فالربحي  ،ُب اإلمارات العربية ا٤بتحدة توقت ا٤بضاربة كا٤بصارؼي 

 ٙبديدي  حيث إنو يصعبي  ،دت نسبة الربح الذم يقدمو ا٤بصرؼزا زادت مدة إيداع ا٤ببالغ النقدية
 بلغ معا كذلك ُب ا٤ببالغ الكبّبة.كأحياان يكوف الربح على ا٤بدة كا٤ب ،ودعالربح حسب ا٤ببلغ ا٤ب

 م ُب الربع األكؿ على النحو اآلٌب:الودائع االستثمارية ابلدرى أرابحي كأف تكوف 
 % ُب السنة.َٓ.َشهر كاحد: 

 % ُب السنة.َٕ.َأشهر:  ّ
 % ُب السنة.ٖٓ.َأشهر:  ٔ
 % ُب السنة.َٗ.َأشهر:  ٗ

 ُب السنة.% ََ.ُسنة: 
 تكوف ُب الربع الثاين على النحو اآلٌب:ك 

                                      
 (.ُٖٕ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ُ

.(ِِِ)ص  د.ط، ،ادلعايًن الشرعية ،٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلميةىيئة احملاسبة كا (ِ)
ـ.ََُِق/ُُِِْب الكويت سنة  الدكرة الثالثة عشرةُب ((ّ
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 % ُب السنة.َٔ.َشهر كاحد: 
 % ُب السنة.َٖ.َأشهر:  ّ
 % ُب السنة.ََ.ُأشهر:  ٔ
 % ُب السنة.َٓ.ُأشهر:  ٗ

 % ُب السنة.َُ.ُسنة: 

إسبلمي من ىذا  حيث ال ٱبلو مصرؼه  ،اإلسبلمية نشاطات ا٤بصارؼً  من أىمٌ  كا٤بضاربةي 
لدل  مسمياتي عقًد الػمضاربةكٚبتلف  ،دكر ا٤بضاًرب غالبا تكوف ُب٤بصارؼ اإلسبلمية كا، النشاط

 أك حسابى  اكمنهم من يسميها صكوكن  ،استثمارية فمنهم من يسميها كديعةن  ،ا٤بصارؼ اإلسبلمية
 توفّب .

ُب دكلة اإلسبلمية  ة لدل ا٤بصارؼً ا٤بهمَّ  ىذه ا٤بعاملةً  كمن ا٤بعوقات الٍب تقف ُب ٭بوٌ 
 ما أيٌب:اإلمارات العربية ا٤بتحدة 

 األرابح ا٤بقدمة لؤلفراد . قلةي  -ُ
بنصيب األسد من األرابح للمساٮبْب الذين ىم ُب  ٙبتفظي  اإلسبلميةى  ا٤بصارؼى  فا٤ببلحظ أفَّ 

كقد  ،%ِحيث ال تتجاكز األرابح ا٤بقدمة على  ،لبلدالتجار ُب ا النفوذ ككباري  أصحابي لب االغ
ٗبعُب أهنم ٓب يتصورا أف تكوف األرابح أقل  ،كالربع كالنصف كركف ُب كتبهم الثلثى يذ  كجدان الفقهاءي 

 من ذلك.

كذلك يغنيها  ،من ا٤بصارؼ اإلسبلمية يشجع الناس على االستثمار فيهااألرابح  زايدةى  إفَّ 
 البعدي  كقد ذكران سابقا ُب ضوابط ا٤بعامبلت ا٤بالية ،الناس أمواؿً  ١بلبً  عن اخَباع معامبلت صوريةو 
اإلسبلمية ال تتصف بذلك حيث يكوف ٮبها  ا٤بصارؼى  كا٤ببلحظ أفَّ  ،عن ا٤بكاسب الشخصية

تات على أصحاب الودائع ؛ حيث ال تتجاكزي األرابح ا٤بئةى درىم إماراٌب كتوزيع الفي  ،األرابح ٙبصيلي 
 على مبالغ تتجاكز العشرين ألف درىم درىمو إماراٌب.

 َبة كأخرل.تغيّب نسبة األرابح بْب ف -ِ
على الرضا أم العميل ُب عقد ا٤بضاربة  رب  ا٤باؿً  كيقر   ،رلألخ األرابح من فَبةو  نسبةي  ٚبتلفي 
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قد تكوف األرابح ف ،اإلسبلمي ا٤بصرؼً  ُب مصلحةً  ابختبلؼ الربح بْب فَبة كأخرل كذلك يصب  
كإ٭با  ،الربع القادـكالعميل ال يدرم كم ستكوف النسبة ُب  ،%َُ.ُ% أك ُعلى الوديعة إٔب سنة 
كٙبديد النسب ُب إعبلانت ا٤بصارؼ اإلسبلمية يكوفي حسب  ،نسبة جاءت عليو الرضا كالقبوؿ أبمٌ 

كا٤بتوقع أف تكوفى بنفًس النسبًة أك قريبا منها  ،السنوات السابقة الٍب كزعت فيها األرابحي هبذه النسب
 ىذه السنة.

فا٤بخالف للشريعة اإلسبلمية ىو  ،ريعة اإلسبلميةاألرابح ال ٱبالف الشمن  ٙبديد نسبةو  إفَّ 
 مبلغا كبّبا أك مبلغا صغّبا. تملي قد تش فالنسبةي  ،أك ٙبديد نسبة من رأس ا٤باؿٙبديد ا٤ببلغ 

 كُب ذلك ٛبويوه  ،أف التحديد ال ٯبوز ُب الشريعة أحياانن  كا٤بصارؼ اإلسبلمية تشّب للعميل
 من التحديد :  ثبلثة أنواعفهناؾ  ،يدو ال ٯبوزفبل يذكركف أم ٙبد ،كخداع لبسطاء الناس

 كذلك ال ٯبوز ببل شك . ،ا٤ببلغ ٙبديدي  -ُ
 كذلك ال ٯبوز أيضا. ،من رأس ا٤باؿ بةو نس ٙبديدي  -ِ
فإذا ٙبققت األرابح كجب إعطاء النسبة ا٤بتفق  ،كذلك جائز ببل ريب ،ألرابحمن ا نسبةو  ٙبديدي  -ّ

 عليها.

من ا٤باؿ كالربع  معلومان  ا٤بضاربة أف يكوف الربح جزءنا مشاعا ةً صح من شركطً  فا٤بعركؼ أفَّ 
فهذه النسب ٙبدد نسبة  ،عةىذه مشا فالنسبي  ،%َٓ% اب٤بئة أك النصف أم ِٓكىو يساكم 

ُب  كالناس يتعاملوف ،مشاعا ا الشرط كىو أف يكوف الربحي األربعة على ىذ كقد اتفقت ا٤بذاىبي  ،الربح
لو كىي كلها أجزاء مشاعة ك  ،سدسيذكركف الثلث كالربع كال ق كانواكُب الساب ،ابلنسب عصران

 %.ٔٔٔ.ُٔكالسدس ىو  ،%ِٓكالربع ىو  ،%ّّّ.ّّحسبناىا ابلنسبة لوجدان أف الثلث ىو 

ا منو دراىمى كمن شرطها أىف يكوف الربحي بينهما ميشىاعنا ال يستحق  أىحدٮبقاؿ القيدكرم: "
"اةمسى مي 

(ُ). 

                                      
 .(ِِٗ/ُ) ،ُط ،على سلتصر الُقدوري اجلوىرة النًنة ،ا٢بٌدادم ((ُ
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 كيبتغي ك داننّب ليتجر فيهاأدراىم  أب رجلو  رجله  ف يدفعى أ (ُ)راضمعُب القً ك " قاؿ ابني عبدالرب:
 و ػػربح فه ا٤باؿ من فاء هللا ُب ذلكأفما  ،رػػف شاء أك يتجر ُب ا٢بضإرزؽ هللا فيها يضرب ُب األرض 

 .(ِ)"ا أك جزءا معلوماا كاف أك ثلثا أك ربعن بينهما على شرطهما نصفن 

 و على جزءو ف قارضى إف ،من الربح معلـو إال على جزءو  كال ٯبوزي : "ا٤بهذب جاء ُب اجملموع شرحً 
مقدر   كإف قارضو على جزءو  ،لف فيعظم الضررعلى الدرىم كاأل يقعي  ا١بزءى  فَّ أل ،م ٓب يصحبهى مي 

ما  على شطرً  (3)ل خيربأى كقد ساقى رىسيوؿى اَّللًَّ  ،مساقاةػراض كالالقً  فَّ جاز، أل ثً كالثلي  كالنصفً 
 .(5)(ْ)"ٱبرج من ٛبر كزرع

على رٌب ا٤باؿ  للعامل أف يشَبط أىلي العلم على أفَّ  ا٤بنذر: أٝبع قدامة: " قاؿ ابني  قاؿ ابني 
 استحقاؽى  كألفَّ  ،بعد أف يكوف ذلك معلومان جزءان من أجزاء ،ثلثى الربح أك نصفو أك ما ٯبمعاف عليو

ككا١بزء من الثمرة  ،كاألجرًة ُب اإلجارة  ،ل ككثّبفجاز ما يتفقاف عليو من قلي ،ا٤بضارب الربح بعملو
 .(ٔ)ُب ا٤بساقاة كا٤بزارعة"

أصحاب  كذلك لتعددً  ،ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية يصعبي  النسبة من األرابح أمره  كٙبديدي 
كإخباري العميًل ابلربًح ا٤بتوقَّع الذم سيحصلي عليو مقابل إيداًعو مالو ىو خبلؼي األصل كإف   ،األمواؿ
 فبل يستطيع اإلنكار. ،كالعميل يرضى ؛ ألنٌو ا٢بلقة األضعف ،ائزناكافى ج

 البعد عن الشفافية. -ّ
عن  مبهمةن  من األشياءً  ابلشفافية ا٤بطلوبة ؛ إذ تبقى كثّبه  ال تتصفي  اإلسبلميةي  فا٤بصارؼي 

ستطيع ال ي ،صامتا إذ يبقى العميلي  ،أبمواؿ العميل ارسها ا٤بصرؼي الٍب ٲبكأنواع التجارة   ،العميل
                                      

 أم ا٤بضاربة. (ُ)
 .(ُٕٕ/ِ) ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة ابن عبدالرب، ((ِ
 (.ُٖٗ/ْ، )ْ، طالبداية والنهايةُب غزكة خيرب. انظر: ابن كثّب،  كىم اليهود الذين غزاىم الرسوؿ  (ّ)

 .(ّٓٔ/ُْ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم (ْ)
 (، كمسلم ُبِْٗٗ(، رقم )َُْ/ّ، كتاب الشركة، ابب مشاركة الذمي كا٤بشركْب ُب ا٤بزارعة )الصحيحأخرجو البخارم ُب ( (ٓ

 (. ُُٓٓ(، رقم )ُُٖٔ/ّ، كتاب ا٤بساقاة، ابب ا٤بساقاة كا٤بعاملة ٔبزء من الثمر كالزرع، )الصحيح
 .(ُّٖ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ٔ
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كلو سأؿ لرٗبا أدل ذلك إٔب غضب ا٤بصرؼ  ،الٍب يودعها األمواؿ كاالطمئناف عن مصّبً  السؤاؿى 
 كالعاملْب فيو.

 بذلك يعطي الثقةى  تقريرو  كإعدادي  ،ماؿػلتنمية ال الٍب ٲبارسها ا٤بصرؼي  التجارةً  ُب معرفةً  للعميل ا٢بق  ك 
  مبلًء  كما كسبتو ا٤بصارؼ التقليدية.ثقًة العي  كسبى   مصارؼ أف ٙباكؿى ػكعلى ال ،للعمبلء

 سوء التعامل عند بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية. -ْ
أصحاب ا٤ببليْب  كما أفَّ   ،الشاُب ا١بوابى  ال يتلقى العميلي  معْبو  استفسار شيءو  و عندى فا٤ببلحظ أنَّ 

 لكسب رضاىم. وف فيمن يعاملهم بلطفو يرغب
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 دلراحبةالثاين : معوقات بيع ا ادلطلب

، كمفهـو ا٤برإبة لدل ا٤بصارؼ اإلسبلمية (1)لَببح فيها سلعةن  أف تشَبمى  سبلميحة ُب الفقو اإلػمرابػال
 .يشتمل على ىذا ا٤بعُب

سلعة  كيطلب شراءى  إٔب ا٤بصرؼً  الشخصي  ا٤برإبة لدل ا٤بصارؼ اإلسبلمية ىو أف أيٌبى  مفهوـي 
، ل بوالذم اشَب  على الثمنً  زايدةو ب مؤجلو  للعميل بثمنو ، ٍب يبيعها (ِ)كيقبضها فيشريها ا٤بصرؼي  ،ما

ا٤بشَبم فيو  الٍب ٯبب إخباري  األمانةً  كىذا من بيوعً  ،معلومان لكل من ا٤بصرؼ كالعميل حي كيكوف الرب
 ا٢باصل. مع الربحً  بسعر الشراءً 

 :ادلراحبة قدميا بيعُ 
 ،كجديد ارؼ اإلسبلمية شيءه حادثه لدل ا٤بص ا٤بعركؼى  حةً ػا٤براب بيعى  أفَّ  الناسً  بعضي  يظن  

 من البيع كجوزكه. كجدان الفقهاء ذكركا ُب كتبهم ىذا النوعى  ،الفقو كلكننا إذا نظران إٔب كتبً 

 ،درىم ا أبلفً أف يشَبم دارن  أمر رجبلن  رجبلن  أرأيتى  :قلت" : ا٢بسن الشيباين بني  قاؿ ٧بمدي 
إف  ٍب خاؼى  ،شراء الدار فأراد ا٤بأموري  ،ائة درىماآلمر أبلف درىم كم اشَباىا ،و إف فعلكأخربه أنَّ 

 ا٤بأموري  يشَبم :قاؿ كيف ا٢بيلة ُب ذلك ؟  ،فتبقى ُب يد ا٤بأمور ،لآلمر فبل أيخذىا اشَباىا أف يبدكى 
كٯبيء اآلمر فيقوؿ : قد أخذت منك ىذه الدار أبلف  ،هاكيقبضي  أنو اب٣بيار ثبلثة أايـو على  الدارى 

 .(ّ)": ىي لك بذلكأمورفيقوؿ ا٤ب ،كمائة درىم

حٌب  : ابتع ٕب ىذا البعّب بنقدو رجبلن قاؿ لرجل أنو بلغو أفَّ هللا  رٞبو لئلماـ مالكو  كُب ا٤بوطأً 
 .(ْ)كهنى عنو ،فسًئلى عن ذلك عبديهللا بني عمرى فكرىو ،أجلمنك إٔب  وأبتاعى 

 ،فاشَباىا الرجل ،فيها كذا شَب ىذه كأرٕبكا: فقاؿ السلعةى  الرجلى  كإذا أرل الرجلي "قاؿ الشافعي: 

                                      
 (.ْْٗ/ٔ، د.ط، )فتح القديرابن ا٥بماـ،  (ُ)
  بناءن على عدـً جواز البيع قبل القبض. (ِ)
 .ُّّ ص ، د.ط،لسرخسيبرواية ا  ـِحي لالالـمخارج يف  ،الشيباين ((ّ

 .(ٖٓٗ/ْ) ،ُط ،ادلوطأ ،مالك (ْ)
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كىكذا إف  ،ا كإف شاء تركودث فيها بيعن ػإف شاء أح ،اب٣بيار رٕبك فيهاأي  :كالذم قاؿ ،فالشراء جائز
ٯبوز البيع  ،ىذا سواء فكل   ،ا ككصفو لو أك متاعا أم متاع شئت كأان أرٕبك فيواشَب ٕب متاعن  :قاؿ
و بتاعي أإف كاف قاؿ  كسواء ُب ىذا ما كصفتي  ،كيكوف ىذا فيما أعطى من نفسو اب٣بيار ،األكؿ

كاف  ،داه جازفإف جدٌ  ،ٯبوز البيع األكؿ كيكوانف اب٣بيار ُب البيع اآلخر ،أك دين بنقدو  شَبيو منكى أك 
 مفسوخ من قبل شيئْب : وتبايعا بو على أف الزما أنفسهما األمر األكؿ فه

رٕبك ف اشَبيو على كذا أي إأنك  اطرةً ميػخنو على كالثاين : أ ،أحدٮبا : تبايعاه قبل أف ٲبلكو البائع 
 .(ُ)"فيها

رجله قاؿ لغّبه: اشَب ىذه الدار أك  -ا٢بيل أم من أمثلةً -"ا٤بثاؿ ا٤بوُب مئة القٌيم: قاؿ ابني 
فخاؼ إف اشَباىا أف يبدكى لآلمر فبل  ،كأان أيربًػحيك فيها كذا ككذا ،ىذه السلعةى من فبلف بكذا ككذا

يقوؿ لآلمر:  ٍبٌ  ،أف يشَبيىها على أنو اب٣بيار ثبلثة أايـ أك أكثر فا٢بيلةي  ،دمن الرٌ  كني مى كال يتى  ،يريدىا
فإف ٓب يشَبىا اآلمر  ،ن من رٌدىا على البائع اب٣بياركإال ٛبكٌ  ،فإف أخذىا منو ،ترٍ كى قد اشَبيتها بػما ذى 

اشَبطها ىو على البائع ليتسع لو  لو خياران أنقص من مدة ا٣بيار الٍب أف يشَبطى  فا٢بيلةي  ،إال اب٣بيار
 .(ِ)ت عليو"دَّ زمن الرد إف ري 

 كقد اختلف العلماء ُب جواز ىذه ا٤بعاملة على قولْب :
 رًن بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء.القوؿ األكؿ: ٙب

الشيخ ابن ك  ،الشافعي  كما ظهر ُب كبلمو السابقك  (3)مالككقد ذىب إٔب ىذا القوؿ 
 .(ٓ)دمحم سليماف األشقرالدكتور ك  ،(ْ)عثيمْب

 واز بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء.: جثاينالقوؿ ال

                                      
 .(ّٗ/ّ) د.ط، ،ألما ،الشافعي ((ُ
 .(ِّ/ْ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، ((ِ

 ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة ابن عبدالرب،(، َُّ/ٓ) ، د.ط،منح اجلليل شرح سلتصر خليل الشيخ عيلىيش،(3)
.(ٕٖ/ٔ) ،ُ، طالنوادر والّزايدات على ما يف ادلد وَّنة من غًنىا من اأُلمهات فزم القّبكاين،(، النِٕٔ/ِ)

 .(َّٕ/ٖ) ،ُط ،الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ،ابن عثيمْب (ْ)
 (.ٖ-ٕ، ص )ِط ،بيع ادلراحبة كما جتريو ادلصارف اإلسالمية األشقر، (ٓ)
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  توركالدك، (ُ)ٞبود حسن الدكتور سامي العصر منهم من فقهاءً  كذىب إٔب ىذا القوؿ ٝباعةه 
 كغّبىم. (ْ)الضرير كالدكتور الصديق دمحم األمْب (ّ)كالدكتور علي أٞبد السالوس (ِ)يوسف القرضاكم

 :لآلمر ابلشراء ٌن بتحرمي بيع ادلراحبةأدلة القائل
كقد أشار إٔب ىذه العلة  ،كالعينة  على اإلقراض ابلراب لآلمر ابلشراء من ابب ا٢بيلةً  بيع ا٤برإبةً  إفَّ  -ُ

بدراىم أكثر  دراىمى  ل ُب بيعً معناه أنو ٙبيٌ كأما بيعي العينًة ف" الرب ُب الكاُب: عبدً  ابنً  كقوؿً   ا٤بالكيةي 
يبيعها منو بنسيئة  سلعةن  من يخرى  رجله  مثاؿ ذلك: أف يطلبى  ،... ٧بللة بينهما سلعةه  ،لمنها إٔب أج
ة ػأك ٖبمسابثِب عشر  ها بعشرة كىي عليَّ كً شَبىا من مالً اهنا ليست عنده كيقوؿ لو: أكىو يعلم 

 عباسو كأصل تعليل الفساد هبذا منقوؿ عن ابن  ،(ٓ)"فهذا ال ٯبوز ٤با ذكران... ،إٔب أجل كذاعشر 
كىذا ىو أىم   ،(ٔ) كالطعاـ مرجأ بدراىمى  دراىمى  رضي هللا عنهما كما ركاه البخارم: "أنو يكوف قد ابعى 

ـٌ الناس.  أىم  األدلَّة الػمعركفة حٌب على ألسنًة عوا

 ما ليس عندؾ: من ابب بيع ما ال ٲبلك أك بيعً  ألنو يعتربي ؛ عنو شرعان  و منهي  أنَّ  -ِ
فهو عقد  -بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء -على ىذا  إذا جرل االتفاؽي قاؿ د. دمحم األشقر: "ف

 ٓببيع ما  عن "كقد هنى النيب   ابع للعميل ما ٓب ٲبلك البنكى  إفَّ  ... كحراـ ألسباب: ابطله 
 .(8)(ٕ)"يقبض

 

                                      
 .(َّْ)ص  ،ِط ،ة مبا يتفق والشريعة اإلسالميةتطوير األعمال ادلصرفي ،سامي حسن ٞبود (1)

 .(ُّ)ص  ،ِط ،مر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلسالميةبيع ادلراحبة لآل ،القرضاكم (2(
.(َُٗٓ، ص)ٓ، عِـ ،٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ،نظرات يف التطبيق العملي ،الـمراحبة لآلمر ابلشراء السالوس،(ّ)
.(ُٗٗ، ص )ٓ، عِـ ،٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ،آلمر ابلشراءالـمراحبة ل الضرير، ((ْ
 .(ِٕٔ/ِ) ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة ابن عبدالرب، ((ٓ
 .(ٖ)ص  ،ِط ،بيع ادلراحبة كما جتريو ادلصارف اإلسالمية األشقر،  (ٔ(
 (.ٖ-ٕ)ص  ،ِط ،بيع ادلراحبة كما جتريو ادلصارف اإلسالمية األشقر،  (ٕ(
كمسلم  ،(ُِّٔ) قمر  ،(ٖٔ/ّ) ،ابب بيع الطعاـ قبل أف يقبض ،كتاب البيوع  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،عليو متفق (ٖ)

 (.ُِٔٓ) ، رقم(َُُٔ/ّ) ،ابب بطبلف بيع ا٤ببيع  قبل أف يقبض ،كتاب البيوع  ،صحيحالُب 
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كم ُب ما ر ػل؛ عنو شرعان  النهيي  كردى قد ك ، (1)ع الكال  ابلكال ػبي تدخل ضمنى  ىذه ا٤بعاملةى  إفَّ  -ّ
 .(ِ)ابلكال   ػالكال عػهنى عن بي  يَّ ػالنب أفَّ رضي هللا عنهما ر ػا٢بديث عن ابن عم

عن بيعتْب  هللا  قد هنى رسوؿي ك  عقدين ُب عقد )بيعتْب ُب بيعة( تدخل ضمنى  ىذه ا٤بعاملةى  إفَّ  -ْ
 مةن ها إذا صارت ملزً لكنَّ  ،ةبيعتاف ُب بيع للطرفْب ٓب يكن ٜبةى  مةن إذا ٓب تكن ملزً  فا٤بواعدةي  ،(ّ)ُب بيعة

األكٔب بْب ا٤بصرؼ كعميلو  فالبيعةي  .صارت عقدان بعد أف كانت كعدان ككاف ىناؾ بيعتاف ُب بيعة
 .(ْ)كالثانية بْب ا٤بصرؼ كالبائع ،ا٤بشَبم

 ك٫بن أنخذ بقوؿ ا١بمهور القائلْب ابلوعد بوجوب الوفاءً  على القوؿً  مبنيةه  ىذه ا٤بعاملةى  قالوا: إفَّ  -ٓ
إذا ترؾ الوفاء  الواعدى  لكنَّ  ،لذا ال يقضى بو على الواعد ،كليس كاجبان  مستحب   ابلوعدً  الوفاءى  أبفَّ 

 .(ٓ)فقد فاتو الفضل كارتكب ا٤بكركه كراىة تنزيهية كلكن ال أيٍب

 :ة لآلمر ابلشراءأدلة القائلٌن جبواز بيع ادلراحب
 جاء نص  إذا كاإلابحة إال  اإلذفي  ا٤بعامبلت كالعقودً  ُب األصلى  "إفَّ  األصل ُب ا٤بعامبلت اإلابحة: -ُ

ىنا ما قالو البعض من ضركرة نص  كال أقوؿي  ،الداللة ٲبنعو كٰبرمو فيوقف عنده صحيح الثبوت صريحي 
 ففي األحكاـ الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح. ،قطعي الثبوت قطعي الداللة

                                      
، النهاية يف غريب احلديث، بن األثّباانظر:  دفع الثمن ُب ٦بلس العقد.كمن أمثلتو : بيع السلم دكف  ،ىو بيع الدين ابلدين (ُ)

 (.ُْٗ/ْد.ط، )
ابب ما  ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالبيهقي ك  (،ََّٔ)رقم  (،َْ/ْ) ،كتاب البيوع،  سننالأخرجو الدارقطنػي ُب  )ِ(

 ،كتاب البيوع ،ادلستدرك على الصحيحٌن ُبا٢باكم ك  (،َُِْٖ)رقم  (،َِٗ/ٓ) ،جاء ُب النهي عن بيع الدين ابلدين
 ككافقو الذىيب. ،كقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم كٓب ٱبٌرجاه (،ِِّْ)رقم  (،ٓٔ/ِ)
: كقاؿ ،(ُُِّ)رقم  ،(ِٓٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب النهي عن بيعتْب ُب بيعة ،أبواب البيوع ،سننالأخرجو الَبمذم ُب  ((ّ

كأٞبد ُب  ،(ُّٖٔ)رقم  ،(ٕٔ/ٔ) ،بيعتاف ُب بيعة ، كتاب البيوع،السنن الكربى ُبالنسائي ك  ،حديث حسن صحيح
 ،ابب النهي عن بيعتْب ُب بيعة ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالبيهقي ك  ،(ِٖٔٔ)رقم  ،(َِّ/ُُ) ،سندادل
، رقم (ُٔ/ِ) ،ِ، طصحيح سنن الرتمذياأللباين،  انظر: صححو الَبمذم كاأللباين. ،(ُُُٓٗ) رقم ،(ّّْ/ٓ)
.(ُْٗ/ٓ) ،ِط ،يف ختريج أحاديث منار السبيل رواء الغليلإ ،(. األلباينُُِّ)

 .(ٕٗ-ٔٗ)ص  ،بيع ادلراحبة ،رفيق ا٤بصرم (ْ(
 (.ُٕٔ، ص )ٓ، ع ِـ  ،٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ،قواعد الوعد الـُملزمة بٌن الشريعة والقانون ،العاين ((ٓ
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جيء نص من الشارع لئبل يشرع الناس ػى حٌب ي فيها ا٤بنعي  األصلى  أفَّ قرر كىذا ٖببلؼ العبادات الٍب تى 
 ُب الدين ما ٓب أيذف بو هللا.

ما ػإال ب عبد هللاي األساس الثاين أال يي  فإفَّ  ،دين أال يعبد إال هللاػػفإذا كاف األساس األكؿ لل
على إابحة ىذا العقد أك ىذه كىذه التفرقة أساسية كمهمة فبل ٯبوز أف يقاؿ لعآب: أين الدليل  ،رعػػػش

كالدليل احملـر  ،ـرًٌ ػميحعلى ال كإ٭با الدليلي  ،على األصل و جاءى ا٤بعاملة؟ إذ الدليل ليس على ا٤ببيح ألنَّ 
ٯبب أف يكوف نصان ال شبهة فيو كما ىو ا٘باه السلف الذين نقل عنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أهنم 

 .(ُ) مو جزمان ػم ٙبريما كانوا يطلقوف ا٢براـ إال على ما عل

أنواع البيع إال ما  ل ٝبيعً حً  على الدالةً  هللا كسنة رسوؿ هللا  عمـو النصوص من كتابً  -ِ
 ا٣باص. الدليلي   استثناه

من كتاب هللا  صريحه  جاء ُب حلو نص  إذا  البيع خاصةن  يوسف القرضاكم: "إفَّ الدكتور قاؿ 
ٺ ٺ ٺ ٿ   ) الراب كالبيع أك البيع كالراب ال فرؽ بينهما فَّ بو على اليهود الذين زعموا أ دٌ ري تعأب يػى 

(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
 أنواعً  كلًٌ   تفيد حلَّ  (البيع هللاي  كأحلَّ ) فهذه ا١بملة القرينية، (ِ)

البيع سواء كاف عينان بعْب )ا٤بقايضة( أـ ٜبنان بثمن )الصرؼ( أك ٜبنا بعْب )السلم( أك عينا بثمن )ىو 
كسواء كاف بيعا بطريق ا٤بساكمة أـ بطريق  ،كسواء كاف حاالن أـ مؤجبلن انفذان أك موقوفان  ،(البيع ا٤بطلق

األمانة كىو يشمل: ا٤برإبة )كىو البيع بزايدة على الثمن األكؿ( كالتولية )كىو البيع ابلثمن األكؿ( 
ها ػألن؛ غّبىا حبلؿ فهذه كلها ك  ،الثمن األكؿ(، أك بطريق ا٤بزايدةكالوضيعة )كىو البيع أبنقص من 
 ال شبهةى  ـ من البيوع إال ما حرمو هللا كرسولو بنص ٧بكمو حري ػكال يى  ،من البيع الذم أحلو هللا تعأب

 .(3)"فيو

بله برغًم تضييًقو ُب العقود كالشركطبن حـز ُب نا كلمة قوية الكأنقل ى قاؿ ُب ا٤بسألة  ،٧بي
ة: كُب بيع الفضة ابلفضة كُب سائر األصناؼ : "كالتواعد ُب بيع الذىب ابلذىب أك ابلفضَُُٓ

                                      
 .(ُّ) ص ،ِط ،رف اإلسالميةمر ابلشراء كما جتريو ادلصابيع ادلراحبة لآل ،القرضاكم ((ُ
 .ِٕٓاآلية  : جزء منسورة البقرة ((ِ
 (.ُٓ، ص )ِ، طبيع ادلراحبة لآلمر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلسالميةالقرضاكم،  (ّ)
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ككذلك ا٤بساكمة  ،ليس بيعان  التواعدى  ألفَّ  ،األربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أك ٓب يتبايعا
ما حـر علينا فقد فصل  من ذلك ككل   عن شيءو  أيضا جائزة تبايعا أك ٓب يتبايعا ألنو ٓب أيت هنيه 

( ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ  ) قاؿ تعأب: ،موػابس
ل لنا ٙبرٲبو فهو حبلؿ بنص ما ٓب يفصَّ  فكل   ،(ُ)

كا٢براـ  ،فالفرض مأمور بو ُب القريف كالسنة ،أك حراـ أك حبلؿ إال فرضه  القريف إذ ليس ُب الدينً 
مفصل اب٠بو ُب القريف كالسنة كما عدا ىذين فليس فرضا كال حرامان فهو ابلضركرة حبلؿ إذ ليس 

 .(ِ)ىنالك قسم رابع"

ُب ٝبيع  مقرره  -ل لنا ٙبرٲبو من البيوع ل ما ٓب يفصَّ ُب حً  -حـز  الذم قالو ابني  كىذا
 ا٤بذاىب.

"كالبيعاف جائزاف : (ّ)حة كالتوليةػا٥بداية يقوؿ ُب ابب ا٤براب صاحبى  ٪بدي  عند ا٢بنفيةف
يهتدم ُب  الغيب الذم ال ألفَّ ؛ إٔب ىذا النوع من البيع  ةه ماسَّ  ا١بواز كا٢باجةي  الستجماع شرائطً 

 فوجبى  ربحو  التجارة ٰبتاج إٔب أف يعتمد فعل الذكي ا٤بهتدم كتطيب نفسو ٗبثل ما اشَبل كبزايدةً 
الكماؿ بن ا٥بماـ  ا٢بنفيةً  كىنا يعلق ٧بققي ، (ْ)القوؿ ٔبوازٮبا ك٥بذا كاف مبناٮبا على األمانة.. إْب"

بعد الدليل  اخاص ١بوازٮب  دليلو أب  على استدالؿ صاحب ا٥بداية فيقوؿ: "كال ٱبفى أنو ال ٰبتاج
 البيعً  شرعيةً  بل دليلي  ،شرطان للصحة مى لً ١بواز البيع مطلقان ٗبا تراضيا عليو بعد أف ال ٱبل ٗبا عي  تً ا٤بثبً 

 .(ٓ)..."اجوازٮب مطلقان بشركطو ا٤بعلومة ىو دليلي 

ا١بائزة ىي الٍب ٓب  وعي ابن رشد ا١بد ُب كتابو "ا٤بقدمات" يقوؿ: "البي عند ا٤بالكية ٪بد العبلمةى ك 
ن  ػػ٥بم فيو ُب غّب ما يية م ه كأذفلعبادً  عى ػتعأب أابح البي هللاى  ألفَّ  هيه ػكال كرد فيها ن ٰبظرىا الشرعي 

(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )من ذلك قولو تعأب:  ،كتابو
ـ   البيعً  ... كلفظي (ٔ)  ا٤بفرد إذا  االسمى  ألفَّ  ؛ عا

                                      
 .ُُٗاآلية  : جزء منسورة األنعاـ (ُ)
 .(ْٔٔ-ْٓٔ/ٕ) د.ط، ،ابآلاثراحمللى  ،ابن حـز ((ِ

 .(ْٓٗ/ٔ) ،د.ط ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـانظر:  ن األكؿ من غّب زايدة ربح.التولية ىو البيع ٗبثل الثم (ّ)
  .(ْٕٗ-ْْٗ/ٔ) د.ط، ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـ (ْ)
 .(ْٕٗ/ٔ) ،د.ط ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـ ((ٓ
 .ِٕٓاآلية  : جزء منسورة البقرة ((ٔ
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..العي  دخل عليو األلف كالبلـ صار من ألفاظً  ـ   ،.مـو حمل على عمومو إال أف ػي إذا كرد ي كاللفظ العا
 هللا فيندرج ٙبت قوؿ ،ما بعد ا٤بخصوص على عمومو أيضان ص منو شيء بقي أيٌب ما ٱبصو فإف خي 

 .(ُ)إال ما خص منو ابلدليل... فبقي ما عداىا على أصل اإلابحة" بيعو  كل   (ٹ ٹ ٹ  ) تعأب:

ـي    البيوعً  "فأصلي : (ٹ ٹ ٹ  ) هللا ابو "األـ" تفريعا على قوؿً الشافعي ُب كت قاؿ اإلما
إذا كانت برضا ا٤بتبايعْب ا١بائزم األمر )أم التصرؼ( فيما تبايعا إال ما هنى عنو رسوؿ  ها مباحه كلٌ 
كما  ،عنو ُب ا٤بعُب ا٤بنهيٌ  إبذنو داخله  ٧برـه  كما كاف ُب معُب ما هنى عنو رسوؿ هللا  ،منها هللا 

 .(ِ)هللا تعأب" لك إٔبناه ٗبا كصفنا من إابحة البيع ُب كتابً فارؽ ذ

ها ُب معُب اآلية كما ذكر النوكم فلفظ البيع ُب اآلية لفظ عمـو كأصح   األقواؿً  ىذا أظهري 
 أبفَّ  (3)كاستدؿ لذلك صاحب ا٢باكم ،بيع كيقتضي إابحة ٝبيعها إال ما خصو الدليل يتناكؿ كلَّ 

 ٝبيعً  اآلية الكرٲبة تناكلت إابحةى  نوا يعتادكهنا كٓب يبْب ا١بائز فدؿ على أفَّ هنى عن بيوع كا النيب 
 ا٤بخصوص.  منها كبْب صَّ البيوع إال ما خي 

عامة ما هنى عنو الكتاب كالسنة من  فَّ إتيمية يؤكد: " ابنى  االسبلـً  كعند ا٢بنابلة ٪بد شيخى 
لو مثل أكل ا٤باؿ ابلباطل كجنسو من الراب قو كجً دً  عن الظلمً  كالنهيً  العدؿً  إٔب ٙبقيقً  ا٤بعامبلت يعودي 

حـر على الناس من ا٤بعامبلت الٍب ٰبتاجوف إليها إال ػى ُب ىذا أنو ال ي كاألصلي  ٍب يقوؿ:، (ْ)كا٤بيسر..
شرع ٥بم من العبادات الٍب يتقربوف هبا إٔب هللا ما دؿ كالسنة على ٙبرٲبو كما ال يي  الكتابي  ما دؿَّ 

الذين ذمهم هللا  خبلؼً ػب ،عو هللا كا٢براـ ما حرمو هللارى ما شى  إذ الديني  ،على شرعو الكتاب كالسنة
عوا ٥بم من الدين ما ٓب رى كشى  ،رموا من دين هللا ما ٓب ٰبرمو هللا كأشركوا بو ما ٓب ينزؿ بو سلطاانحيث حى 

 .(ٓ)أيذف بو هللا"

                                      
 .(ِٔ-ُٔ/ِ) ،ُط ،ادلقدمات ادلمهدات ،ابن رشد ا١بد ((ُ
  .(ِٓ/َُ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم (،ّ/ّ) د.ط، ،ألما ،يالشافع ((ِ

.(ٖ/ٓ) ،ُط ،يف فقو الشافعي الكبًن احلاوي، الػماكردم(3)
 (.ّٖٔ-ّٖٓ/ِٖ) د.ط، ،رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ابن تيمية ((ْ
.(ُٖ-ُٓ) ص ،ِط ،مر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلسالميةع ادلراحبة لآليب ،القرضاكم((ٓ
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 ما يلي: ىذه النصوصً  ىم  كأ ،النصوص الواردة عن بعض الفقهاء ُب إجازة ىذا العقد -ّ
 ات رجبلن أمر رجبلن أف يشَبم دارن قلت: أرأي"جاء ُب كتاب ا٢بيل حملمد بن ا٢بسن الشيباين قاؿ: 

و إف فعل اشَباىا اآلمر أبلف درىم كمائة درىم فأراد ا٤بأمور شراء الدار ٍب خاؼ درىم كأخربه أنَّ  أبلفً 
 يد ا٤بأمور كيف ا٢بيلة ُب ذلك؟ قاؿ: يشَبم ا٤بأمور إف اشَباىا أف يبدك لآلمر فبل أيخذىا فتبقى ُب
أخذت منك ىذه الدار  كٯبيء اآلمر كيبدأ فيقوؿ: قد ،الدار على أنو اب٣بيار فيها ثبلثة أايـ كيقبضها

فيكوف ذلك لآلمر الزما كيكوف استيجااب من  ،فيقوؿ ا٤بأمور: ىي لك بذلك ،درىم أبلف كمائة
 بذلك فيفقدي  ه يسقطي خيارى  ألفَّ ؛ ا٤بأمور مبتدائن بعتك إايىا أبلف كمائة  ا٤بأمور للمشَبم: أم كال يقل

ا٣بيار  ف ٓب يرغب اآلمر ُب شرائها ٛبكن ا٤بأمور من ردىا بشرطً إك  ،و ُب إعادة البيت إٔب ابئعوحقَّ 
 . (ُ)فيدفع عنو الضرر بذلك"

بكذا  -ه السلعة من فبلف أك ىذ -قاؿ لغّبه: اشَب ىذه الدار ابن القيم: "رجله  قاؿ العبلمةي ك 
لآلمر فبل يريدىا كال يتمكن من الرد  ككذا كأان أرٕبك فيها كذا ككذا فخاؼ إف اشَباىا أف يبدكى 

فا٢بيلة أف يشَبيها على أنو اب٣بيار ثبلثة أايـ أك أكثر ٍب يقوؿ لآلمر: قد اشَبيتها ٗبا ذكرت فإف 
يشَبط  فإف ٓب يشَبىا اآلمر إال اب٣بيار فا٢بيلة أف ،أخذىا منو كإال ٛبكن من ردىا على البائع اب٣بيار

 .(ِ)الرد إف ردت عليو" ا٣بيار الٍب اشَبطها ىو على البائع ليتسع لو زمني  لو خياران أنقص من مدةً 

 الرابع: ا٤بعامبلت مبنية على مراعاة العلل كا٤بصاّب: -ْ
 الراب كىو أساس ٙبرًن ظلمالشرع ٓب ٲبنع من البيوع كا٤بعامبلت إال ما اشتمل على  إفَّ 

س كىو أساس ٙبرًن أك خشي منو أف يؤدم إٔب نزاع كعداكة بْب النا...  ،كاالحتكار كالغش ك٫بوىا
ُب ىذه األمور ليس تعبداين بل ىو معلل كمفهـو كإذا فهمت العلة فإف ا٢بكم  فا٤بنعي  ،ا٤بيسر كالغرر

ت ٖببلؼ ابب العبادات فاألصل فيو كىذا ىو األصل ُب ابب ا٤بعامبل ،يدكر معها كجودان كعدمان 
األصل  كبناء على أفَّ  ... ،التعبد كامتثاؿ ا٤بكلف ٤با ىو مطلوب منو دكف ٕبث عن العلة أك ا٤بصلحة

ُب ا٤بعامبلت النظر إٔب ا٤بصلحة رأينا بعض فقهاء التابعْب قد أجازكا التسعّب مع ما كرد فيو من 
                                      

، ع ِـ ،٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ،(ُّّ)ص  د.ط، ،برواية السرخسي  ـِحي لالالـمخارج يف  ،الشيبايندمحم بن ا٢بسن  (ُ)
(.ٕٗٗ-ٖٕٗ، ص )ٓ

 .(ِّ/ْ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، (ِ(



 92 

 ا٢بديث التفاات إٔب العلة كا٤بقصد.

ذلك إجازهتم عقد االستصناع مع أنو بيع معدـك نظران ٢باجة الناس إليو كجرايف العمل بو كقلة كمثل 
 .(ُ)النزاع فيو

 :القوؿ ٔبواز ىذه ا٤بعاملة فيو تيسّب على الناس ا٣بامس: إفَّ   -ٓ
اإلسبلمية قد جاءت برفع ا٢برج عن الناس كالتيسّب عليهم كقد  الشريعةى  من ا٤بعلـو أفَّ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ) تعأب: هللا فمنها قوؿ ،نصوص الشرعية على ذلكلتضافرت ا

(ۋ
(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) تعأب: هللا وؿػكق ،(ِ)

ھ ھ ھ ھ ے ے  ) ، كقولو تعأب:(ّ)

(ۓ
را سٌ يى »حْب بعثهما إٔب اليمن:  رضي هللا عنهما ٤بعاذ كأيب موسى األشعرم النيب  كقوؿي ، (ْ)
تيبعىثوا  كٓب ،ينثتم ميٌسر عا بإ٭ب»كقولو عليو الصبلة كالسبلـ:  ،(ٓ)«رافٌ نػى را كال تػي شٌ سرا كبى عى كال تػي 

 .(ٔ)«نيسر عم
لظركفهم كما غلب  ما يكونوف إٔب التيسّب كالرفق رعايةن  الناس ُب عصران أحوجي  ٝبهورى  كإفَّ 

 ،على أكثرىم من رقة الدين كضعف اليقْب كما ابتلوا بو من كثرة ا٤بغرايت ابإلٍب كا٤بعوقات عن ا٣بّب
ذا كاف على أىل الفقو كالدعوة أف ييسركا عليهم ُب مسائل الفركع على حْب ال يتساىلوف ُب ك٥ب

 .(7)قضااي األصوؿ
                                      

.(ُٖ)ص  ،ِط ،سالميةمر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلبيع ادلراحبة لآل ،القرضاكم((ُ
 .ُٖٓ اآلية : جزء منسورة البقرة ((ِ
 .ِٖاآلية  : جزء منسورة النساء ((ّ
.ٖٕاآلية : جزء من ٢بجسورة ا ((ْ
 ،بعث أيب موسى كمعاذ إٔب اليمن قبل حجة الوداع ابب ،ا٤بغازم كتاب  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ٓ

(، ُّٗٓ/ّفّب، )ابب ُب األمر ابلتيسّب كترؾ التن ،كتاب ا١بهاد كالسّب  ،صحيحالكمسلم ُب  (،ُّْْ)رقم  (،ُُٔ/ٓ)
 (.ُّّٕرقم )

كالَبمذم ُب  (،َِِ) رقم ،(1/54) ،ابب صب ا٤باء على البوؿ ُب ا٤بسجد ،كتاب الوضوء  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ((ٔ
  ،السنن الكربى ُبالنسائي ك  ،(ُْٕ)رقم  ،(ِٕٓ/ُ) ،ابب ما جاء ُب األرض يصيبها البوؿ ،أبواب الطهارة ،سننال

ابب األرض  ،ارةػػػػكتاب الطه ،سننالكأبو داكد ُب  (،ْٓ)رقم  (،ِٗ/ُ) ،ماءػابب ترؾ التوقيت ُب ال ،كتاب الطهارة
 (.ِٕٓٓ) رقم ،(ُٕٗ/ُِ) ،سندادلكأٞبد ُب  ،(َّٖ)رقم  ،(َُّ/ُ) ،يصيبها البوؿ

 (.ّٔص )  ،ُط ،بيع ادلراحبة لآلمر ابلشراء ،عفانة(7)
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 :حال ادلصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة
ع مة ابلوعد ابلبيملزى  إذا نظران إٔب حاؿ ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب اإلمارات العربية ا٤بتحدة فإهنا ال تكوفي 

 ،حق الرفض ُب إٛباـ ا٤بعاملة كللمصرؼ ،قولدائما ىو األا٤بصرؼ اإلسبلمي  جانبى  ألفَّ  للعميل ؛
وعد كىذا يعِب أفَّ ال ،كااللتزاـ ابلوعد ،فيكوف مغلواب على أمره ابلشراء ،بينما جانب العميل أضعف
 يكوفي ملزًمنا للعميل فقط.

لعملي إبلزاـً الوعد ؛ ألفَّ ا٤بصرؼ يشَبم السلعة كُب بعًض صوًر ا٤برإبة للسلع ا١بديدة ينتفي ا
أم أف اتريخ  ابلشيك ا٤بؤجل كيدفع الثمن ،دكف أخذ كعد من ا٤بشَبم كالسيارة ٖبيار الرد

فإذا رفض العميلي الشراء بعد موافقة ا٤بصرؼ  ،االستحقاؽ للثمن يكوف مكتواب بعد مدة قصّبة
 الة ؛ ألنٌو الثمن مستحقه بعد مدة للوكالة.استطاع ا٤بصرؼي رد السيارة إٔب الوك ،لطلبو

   :واز بيع ادلراحبةعدم ج بٌنالقائلمناقشة 
أك بيعتْب ُب  ما ليس عندؾ أك بيعً  ما ال ٲبلك بيعً  ىذه ا٤بعاملة تقع ضمنى  ا٤بانعْب أبفَّ  قوؿى  إفَّ  -ُ

ببيع ا٤برإبة لآلمر  اإلسبلمية الٍب تتعامل ا٤بصارؼى  ألفَّ  صحيح ؛ غّبي  بيعة أك بيع الكال  ابلكال 
ألهنا غالبان تعتمد ٭بوذجْب أحدٮبا ؛ ابلشراء ال تقع ُب النهي الوارد عن بيع ما ليس عند اإلنساف 

كبعد ذلك يقـو ا٤بصرؼ بشراء  ،أكالن  وعدوقع مع العميل على ٭بوذج الكاآلخر للمرإبة فهي ت ،وعدلل
بيع ا٤برإبة  ع العميل النموذج الثاين كىو عقدي ٍب بيعها للعميل كيوقع م ،كيتملكها ا٤بوصوفة السلعةً 
الشراء ليس بيعان كال شراء  بْب ا٤بصرؼ كطالبً  اصلا٢ب كالوعدي  ،(ُ)وعدا٤بتفق عليها ُب ال الشركطً  كفقى 

  .كإ٭با ٦برد كعد

النهي عنها الٍب كرد  العينةى  ألفَّ ؛ م سلَّ مي  ا٤بانعْب أبف ىذه ا٤بعاملة داخلة ُب بيع العينة غّبي  قوؿى  إفَّ  -ِ
إٔب أجل )سنة مثبل( كيسلمو إٔب  ن معْب )مئة كعشرين دينارا مثبل(ىي: أف يبيع شيئا إٔب غّبه بثم

ٍب يشَبيو قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر )مئة مثبل( يدفعو نقدان فالنتيجة أنو  ،ا٤بشَبم
  .(ِ)سلمو مئة ليتسلمها عند األجل مئة كعشرين

                                      
 .(ُٔٗ)ص  ،ُ، طوتطبيقاهتا يف ادلصارف اإلسالمية بيع ادلراحبة ،ملحمسآب أٞبد انظر:  (ُ(
 .(ْٓ)ص  ،ِط ،مر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلسالميةبيع ادلراحبة لآل ،القرضاكم (ِ(



 94 

 ة ا٤بعاملة الٍب ٠بيت "بيع ا٤برإبة" كالٍب ٘بريها ا٤بصارؼ االسبلمية كالٍب أفتت فيهاصور  كمن ا٤بؤكد أفَّ 
 العميلى  الواضح أفَّ  إذ منى  ؛ ة ا٤بمنوعة ُب شيءليست من ىذه الصور  الشرعية اب١بواز ىيئات الرقابة

 لذم يريد أجهزةن كالطبيب ا  ،معينة يريد ىذه السلعة ابلفعل سلعةو  الذم ٯبيء أب ا٤بصرؼ طالبان شراءى 
أك صاحب ا٤بصنع الذم يريد ماكينات ٤بصنعو كغّب ىذا كذاؾ حٌب إهنم ليحددكف  ،٤بستشفاه

 ،فالسلعة مطلوب شراؤىا ٥بم بيقْب ،صنعها أك بيعهامواصفات السلعة ابلكتالوج كٰبددكف مصادر 
ٍب يبيعها  ،لعميل كرضي بوأقل ٩با طلبو ا كقد يشَبيها بثمنو  ،عليها كيساكـي  ،يشَبيها ابلفعل كا٤بصرؼي 

كقد يشَبم  ،التاجر يشَبم ليبيع لغّبه كما يفعل أم اتجر، فإفَّ   ،للعميل الذم طلب الشراء ككعد بو
من البيع ىو من العينة  ىذا النوعى  أفَّ  كإذف يكوف إدعاءي  ،سلعان معينة بناء على طلب بعض عمبلئو

مرفوضان كال دليل عليو من  دعاءن ا يها بيع كال شراءالقيم رٞبو هللا كالٍب ال يقصد ف الٍب شرحها ابني 
 ا٤بقصد ىو السلعة كليس النقد.فإفَّ ، (ُ)الواقع

اء إال إذا ترتب ضرر على ػإفَّ قولنا مبِب على كجوب الوفاء ابلوعد من طرؼو كاحد داينةن ال قض -ّ
فإننا ال ٪بوز البيع بناءن  ،فافأما ا٤بواعدة ا٤بلزمة من الطر  ،أما الطرؼ الثاين فإنو ال يعدي  ،ا٤بوعود لو

حيث يتم البيع كالشراءي  ،كأحياانن ال يكوفي ُب التطبيق أم  كعدو ال من ا٤بشَبم كال من البائع ،عليو
 فورا.

 :الرتجيح
كأفَّ  ،اجمليزين لبيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء قوؿً  ٕب رجحافي  الفريقْب يظهري  ُب أدلةً  بعد النظرً ك 

جد الزـه للعميًل داينةن ال قضاءن إال إذا ترتبى ضرره على ا٤بوعود لو فإنو يكوف ملزًمنا الوعد ابلشراء إف ك 
كإال لـز بيع ما ال ٲبلكو ا٤بصرؼ ؛ ألفَّ  ،لكن ٯبب أف ال يكوف الوعدي ملزما للمصرؼ ،قضاء أيضا

 كإف اختلف اللفظ. ،الوعد سيصبح بيعا

ابلشراء إذا جيعل ا٣بيار لكل من العميل ٓب ٱبتلف الفقهاءي ُب جواز بيع ا٤برإبة لآلمر 
 كإ٭با ا٣ببلؼ إذا جيعل الوعد ملزًمنا لكبل الطرفْب أك أحًدٮبا. ،ٕبيث ال ييلزماف إبٛباـ الوعد ،كا٤بصرؼ

 لآلمر ابلشراء ما أيٌب:  ا٤برإبةً  بيعً  الٍب رأت جوازى ا٤بعاصرة  كالفردية من االجتهادات ا١بماعية
                                      

 .(ْٕ-ْٔ)ص ، ِط ،مر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلسالميةبيع ادلراحبة لآل ،القرضاكم( ُ)
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ا٣بامس  ا٤بنعقد ُب دكرة مؤٛبره اإلسبلمي الدكٕب التابع ٤بنظمة التعاكف سبلمي٦بمع الفقو اإل قراري  -ُ
 كنصو:  ػـ،ُٖٖٗ ديسمرب ُٓ إٔب ٤َُبوافق ا  قَُْٗاألكٔب  لٝباد ٔإٔب  ُابلكويت من 

بعد اطبلعو على البحوث ا٤بقدمة من األعضاء كا٣برباء ُب موضوعي: )الوفاء ابلوعد كا٤برإبة لآلمر 
 حو٥بما قرر: ستماعو للمناقشات الٍب دارت( كاابلشراء

بعد دخو٥با ُب ملك ا٤بأمور كحصوؿ القبض  ا٤برإبة لآلمر ابلشراء إذا كقع على سلعةو  بيعى  أكالن: إفَّ 
جائز طا٤با كانت تقع على ا٤بأمور مسؤكلية التلف قبل التسليم كتبعة الرد  ا٤بطلوب شرعان ىو بيعه 

 لرد بعد التسليم كتوافرت شركط البيع كانتفت موانعو.ابلعيب ا٣بفي ك٫بوه من موجبات ا

وف ملزمان للواعد داينة إال اثنيا: الوعد )كىو الذم يصدر من اآلمر أك ا٤بأمور على كجو االنفراد( يك
كىو ملـز قضاء إذا كاف معلقان على سبب كدخل ا٤بوعود ُب كلفة نتيجة الوعد كيتحدد أثر  ،لعذر

ا بتنفيذ الوعد كإما ابلتعويض عن الضرر الواقع فعبلن بسب عدـ الوفاء ابلوعد اإللزاـ ُب ىذه ا٢بالة إم
 ببل عذر.

اثلثا: ا٤بواعدة )كىي الٍب تصدر من الطرفْب( ٘بوز ُب بيع ا٤برإبة بشرط ا٣بيار للمتواعدين كليهما أك 
 ،٤برإبة تشبو البيع نفسوُب بيع اا٤بلزمة  ا٤بواعدةى  ألفَّ ؛  ٓب يكن ىناؾ خيار فإهنا ال ٘بوز حدٮبا فإذاأ

عن بيع  ف يكوف البائع مالكان للمبيع حٌب ال تكوف ىناؾ ٨بالفة لنهي النيب أيشَبط عندئذ حيث 
 اإلنساف ما ليس عنده.

جو ُب أغلب نشاطاتو ػتاأكثر ا٤بصارؼ اإلسبلمية  ما الحظو من أفَّ  كيوصي ا٤بؤٛبر ُب ضوءً 
 ٗبا يلي: لشراءعن طريق ا٤برإبة لآلمر ابإٔب التمويل 

ٝبيع ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب شٌب أساليب تنمية االقتصاد كال سيما إنشاء  نشاطي  أكالن: أف يتوسعى 
 خاصة أك عن طريق ا٤بشاركة كا٤بضاربة مع أطراؼ أخرل. ا٤بشاريع الصناعية أك التجارية ٔبهودو 

لدل ا٤بصارؼ اإلسبلمية لوضع  العملية لتطبيق )ا٤برإبة لآلمر ابلشراء( ا٢باالتي  اثنيا: أف تدرسى 
األحكاـ الشرعية العامة أك ا٣باصة ببيع  على مراعاةً  عْبي ا٣بلل ُب التطبيق كتي  من كقوعً  عصمي أصوؿ تى 



 96 

 .(ُ)ا٤برإبة لآلمر ابلشراء

 فتول إدارة اإلفتاء بدائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل ا٣بّبم. -ِ
كا٤بتاجر الٍب تتعامل ابلتقسيط كشراء ما يلزمِب  حيث كرد ُب السؤاؿ: ما حكم التعامل مع احملبلت

 .(ِ)أزيد من سعرىا الفورم مقابل تقسيط ا٤ببلغ؟ 

 ا١بواب:
ف كال مانع من أ ،من السعر الفورم جائز مع احملبلت التجارية ابلتقسيط بثمن أكثرى  التعاملي 

كأف يقوؿ لو: ىذه   طا٤با كاف االتفاؽ على الزايدة عند العقد يكوف للزمن دخل ُب زايدة السعر
فّبضى ا٤بشَبم أف أيخذىا ابلسعر الزائد إٔب  ،كأبلف كٟبسمئة إٔب أجل كذا ،السلعة أبلف نقدان 

ڦ ڄ ڄ ڄ   )فإنو عندئذ ال حرج فيو لدخولو ٙبت قوؿ هللا تعأب:  ،كيتم العقد عليو ،أجل

(ڄ ڃ ڃ ڃ
 (ّ). 

 : (ْ)كُب سؤاؿ يخر يقوؿ فيو صاحبو
 ،السلع الٍب أريدىا موجودة عنده من مكتب ما ابآلجل. بعضي  أشَبم بضاعة ،أان اتجر

فإذا ٓب أجد عنده ٕبثت ُب السوؽ عنها كأخربتو ٗبكاهنا كٗبواصفاهتا حٌب  ،كاألخرل غّب موجودة
كذلك بربح متفق عليو سلفا على أف يسلمِب البضاعة ُب بلدم بنفس ا٤بواصفات ا٤بتفق  ،يشَبيها ٕب

 ىل ىذا االتفاؽ حبلؿ أـ حراـ؟ ،ُب أماكن بيعهاًقبلي  عليو كاحملددة من

 ا١بواب كابهلل التوفيق:
 تشّب إٔب التاجر حيث ،ىذه الػمعاملة جائزة شرعا ؛ ألهنا من صور بيع ا٤برابػحػػة

 ٍب يبيعها لك ابلسعر ا٤بتفق عليو. ،فيشَبيها لنفسوبشرائها 

ن حاؿ أك مؤجل سواء كاف ٍب يبيعها لك بثم ،فإذا كاف التاجر يشَبم السلعة كٰبوزىا
                                      

 .(ُْ ،َْ)القرار رقم  (،ٓٔٗ،ْٕٓ، ص )ٓ، ع ِـ  ،ع الفقو اإلسبلميمى ٦بلة ٦بى  (ُ(
  (.ُٓٗ/ّ) ،ْ، طفتاوى شرعية ،بدائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل ا٣بّبم بديب قسم اإلفتاء ((ِ
 .ِٗ آليةا : جزء منسورة النساء ((ّ
.(ٖٓ/ٗ) ،ْط ،فتاوى شرعية ،ّبم بديببدائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل ا٣بقسم اإلفتاء ((ْ
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فإف ذلك كلو جائز ؛ ألف ىذا العمل ضرب من ضركب التجارة  ،يسلمك إايىا ىنا أك ُب بلد يخر
كإ٭با ا٣ببلؼ ُب  ،كال خبلؼ ُب جواز بيع ا٤برإبة ،كىو ما يسمى ببيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء ،ا٤بباحة

كإذا ٓب أيخذ السلعة  ،ا اشَبل السلعة ألجلومشَبم ىل يلزمو ؟ ألف التاجر إ٭بػالوعد الذم كاف من ال
 ،ال يلزمو بناء على األصل ُب الوعد أك ،إذ قد يكوف ال سوؽ ٥با عنده ،بوتعرض ٣بسارة ألنو غرر 

 فيأٍب بذلك ألف خيلفىو من عبلمات النفاؽ. ،كىو أنو يلـز الوفاء بو داينة ال قضاء

 .(ُ)فتول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء -ّ
ٔب أجل مع ٍب يعيد بيعها لو إ ،: طلب إنساف من صديقو أف يشَبم لو سيارة بنقدالسؤاؿ

إذا كانت السيارة أبلف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقو أبلف كمائة مثبل  الربح ُب البيع ٗبعُب
 هنى عن هللا رسوؿ  القوؿ ُب قوؿ اإلماـ مالك رٞبو هللا: إنو بلغو أفَّ  بيافً  على أجل معلـو معى 

من  عد  كىل يي  ،مع رجاء إيراد بعض الصور الٍب ٲبكن أف تندرج ٙبت ىذا النهي ،(ِ) بيعتْب ُب بيعة
 ابب الراب؟

 ا١بواب:
أف  أك موصوفػػػػةن بوصف يضبطها ككعده ،إذا طلب إنساف من يخر أف يشَبم سيارة مثبل معينة

٤بن طلبها أف يشَبيها منو بعد ذلك نقدا أك جاز  ،كقبضها ،فاشَباىا من طلبت منو ،يشَبيها منو
 من طلبت منو السلعةي  ؛ ألفَّ  كليس ىذا من بيع اإلنساف ما ليس عنده ،أقساطا مؤجلة بربح معلـو

لو أف يبيعها على صديقو مثبل قبل أف يشَبيها  كليسى  ،إ٭با ابعها على طالبها بعد أف اشَباىا كقبضها
السلع حيث تبتاع حٌب ٰبوزىا التجار إٔب  عن بيعً  لنهي النيب ؛  أك بعد شرائو إايىا كقبل قبضها

 حا٥بم.رً 

                                      
 .ََِِالفتول رقم:  (،ُْٓ-ُِٓ/ُّ) ،ٓط ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،٦بموعة من العلماء ((ُ
: كقاؿ ،(ُُِّ)رقم  ،(ِٓٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب النهي عن بيعتْب ُب بيعة ،أبواب البيوع ،سننالأخرجو الَبمذم ُب ( ِ)

كأٞبد ُب  ،(ُّٖٔ)رقم  ،(ٕٔ/ٔ) ،بيعتاف ُب بيعة ، كتاب البيوع،السنن الكربى ُبالنسائي ك  ،صحيح حديث حسن
 ،ابب النهي عن بيعتْب ُب بيعة ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالبيهقي ك  ،(ِٖٔٔ)رقم  ،(َِّ/ُُ) ،سندادل
رقم  (،ُٔ/ِ) ،ِ، طسنن الرتمذيصحيح األلباين،  انظر: صححو الَبمذم كاأللباين. ،(ُُُٓٗ) رقم ،(ّّْ/ٓ)
.(ُْٗ/ٓ) ،ِط ،يف ختريج أحاديث منار السبيل رواء الغليلإ ،(. األلباينُُِّ)
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فقد فسره ٝبهور العلماء أبف يقوؿ صاحب  ،من البيعتْب ُب بيعة أما ما هنى عنو النيب 
أك يقوؿ: بعتك  ،السلعة: بعتك ىذه السلعة بعشرة دراىم مثبل نقدا، أك ٖبمسة عشر إٔب سنة مثبل

ٍب يفَبقاف دكف تعيْب إحدل ا٢بالْب  ،كيتم القبوؿ من ا٤بشَبم ،أبلف رايؿ مثبل إحدل ىاتْب البقرتْب
 فهذا ٧برـه  ،كدكف تعيْب إحدل البقرتْب مثبل ُب الصورة الثانية ،من نقد أك أجل ُب الصورة األكٔب

سلعة الٍب كجهالة الثمن تبعا لذلك ُب ا٤بسألة األكٔب، ك١بهالة ال ،ا٢باؿ من التعجيل أك التأجيل ١بهالةً 
 كقع عليها العقد ُب ا٤بسألة الثانية.

ي ػ؛ على أف تبيعن دارم ىذه بكذا العلماء أيضا قوؿ إنساف آلخر: بعتك كجعل منو ٝبهوري 
 ،ي ابنتك بكذاػأك على أف تزكجن ،أك على أف تشتغل أجّبا عندم شهرا مثبل بكذا ،دارؾ ىذه بكذا

؛ لكوهنا من صور البيعتْب ُب بيعة،  البيوع الباطلة فهذه الصور من ،أك على أف أزكجك ابنٍب بكذا
 كمن صور البيعتْب ُب بيعة مسألة العينة ا٤بشهورة. ،عن ذلك كقد هنى النيب 

 كنستنتج ما أيٌب: 
على الراجح من  صحيح مشركعه  لآلمر ابلشراء كما تتعامل بو ا٤بصارؼ اإلسبلمية بيعه  ا٤برإبةً  بيعي  -ُ

 أقواؿ أىل العلم.

ا٣بطوات الصحيحة لبيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء يعصم من الوقوع ُب الزلل كا٣بطأ كيبعد  إتباعى  فَّ إ -ِ
 ا٤بتعاملْب عن الشبهات كما ُب الفتاكل ا٤بلحقة.

من ا٤بصارؼ اإلسبلمية توسيع دائرة نشاطها كاستعماؿ أساليب االستثمار ا١بائزة  مطلوبي ػال -ّ
 كا٤بضاربة. ،اءعان كبيع ا٤برإبة لآلمر ابلشر شر 

ا٤بسلم كال يفكركا  التاجرً  مطلوب من القائمْب على ا٤بصارؼ اإلسبلمية أف يفكركا بعقليةً ػال -ْ
كليس ا٥برب منها إٔب  ،فالتجارةي فيها ٨باطر كٯببي عليهم ٙبمليها إف كجدت ،بعقلية ا٤بموؿ فحسب

 معامبلتو صورية ىدفها األساسي ٦باراةي ا٤بصارؼ التقليدية.

رابح ا٤بصرؼ ُب أم عقد من العقود ال بد أف يتبلءـ الربح مع درجة ا٤بخاطرة مع أ د تقديرً عن -ٓ
 مراعاة أحواؿ الناس ٕبيث ال يكوف ىناؾ إجحاؼ ال ُب حق الزابئن كال ُب حق ا٤بصرؼ.
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فبل بد أف ينعكس ذلك بصورة إٯبابية على  ،النظاـ اإلسبلمي ُب معامبلتو اعتمد ا٤بصرؼ ما داـ -ٕ
لها مع الناس كعلى كاقعها بكل جزئياتو حٌب يكوف االلتزاـ أبحكاـ الشرع ا٢بنيف ُب األقواؿ تعام

 كاألعماؿ.

 :حال ادلصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة
إذا نظران إٔب حاؿ ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب اإلمارات العربية ا٤بتحدة فإهنا ال تكوفي ملزىمة 

كللمصرؼ حق الرفض ُب  ،يل ؛ ألفَّ جانبى ا٤بصرؼ اإلسبلمي دائما ىو األقولابلوعد ابلبيع للعم
كىذا  ،كااللتزاـ ابلوعد ،فيكوف مغلواب على أمره ابلشراء ،بينما جانب العميل أضعف ،إٛباـ ا٤بعاملة

 يعِب أفَّ الوعد يكوفي ملزًمنا للعميل فقط.

إبلزاـً الوعد ؛ ألفَّ ا٤بصرؼ يشَبم السلعة كُب بعًض صوًر ا٤برإبة للسلع ا١بديدة ينتفي العملي 
كيدفع الثمن ابلشيك ا٤بؤجل أم أف اتريخ  ،كالسيارة ٖبيار الرد دكف أخذ كعد من ا٤بشَبم
فإذا رفض العميلي الشراء بعد موافقة ا٤بصرؼ  ،االستحقاؽ للثمن يكوف مكتواب بعد مدة قصّبة

 ألنٌو الثمن مستحقه بعد مدة للوكالة.استطاع ا٤بصرؼي رد السيارة إٔب الوكالة ؛  ،لطلبو

اليت تقف يف منو ىذه ادلعاملة ادلهمة لدى ادلصارف اإلسالمية يف اإلمارات العربية  الـمعوقاتُ 
 :ادلتحدة

 زايدة نسبة األرابح على العميل ُب بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية. -ُ
ىا على يتم تقديري  فاألرابحي  ،عنها العمبلءى  ؼي من الربح ٩با يصرً  عاليةه  فيها نسبةه  ا٤بصارؼً  بعضى  إفَّ 

مبلغ الربح ُب  اتجر ٰبددي  كلَّ   فإفَّ  ،كىذا ال إشكاؿ فيو ،% مثبلّ عن كل سنةو  ،سنوم أساسو 
معدؿ الربح ُب مصرؼ أبوظيب  كقد بلغ ،لزايدة ُب نسبة األرابحكإ٭با ا٤بعيق ىو ا ،بضاعتو قبل بيعها

كىذا إف كاف الراتب أقل من  ،يارات ا٤بستعملةللس ْٗ.ّك ،% للسيارات ا١بديدةٗٗ.ِاإلسبلمي 
 كما أيٌب:  ،(ُ)ألف درىم َََُٓ

 
 

                                      
 ـ.َُِْ-ىػُّْٓعاـ بناء على سؤاؿ ٤بصرؼ أبوظيب اإلسبلمي ((ُ
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معدؿ الربح للسيارات  ا٤بصرؼ 
 عن كل سنة ا١بديدة

معدؿ الربح للسيارات 
 عن كل سنة ا٤بستعملة

  %ٗٔ.ِ مصرؼ الشارقة اإلسبلمي ُ
 %ْٗ.ّ %ٗٗ.ِ مصرؼ أبوظيب اإلسبلمي ِ
 %ٗٓ.ّ %ٗٗ.ِ بنك نور ّ

 :(ُ)بلغت الفوائد كما أيٌب قليديةا٤بصارؼ التكُب 
 

 الػمصرؼ
للسيارات  معدؿ الفائدة

 عن كل سنةا١بديدة 
سيارات معدؿ الفائدة لل

 عن كل سنة مستعملةالػ
 %ُٓ.ّ %ْٗ.ِ HSBCبنك  ُ
  %ْٗ.ِ بنك أبوظيب الوطِب ِ
  %ٕٓ.ِ بنك أـ القيوين الوطِب 3

 ا معدؿ ربح أعلى من البنوؾ التقليدية.كيظهر أف بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية لديه

١بذب األفراد ٫بو  معيقه  كلكنو ٦برد عامله  ،كال يوجد مانع من الناحية الشرعية ُب زايدة الربح
 ا٤بصارؼ اإلسبلمية.

 رد ىامش األرابح عند السداد ا٤ببكر. عدـي  -ِ
ؼ ُب ىذه ا٢بالة فا٤بصر  ،ابلسداد ا٤ببكر دكف أف يستفيد من السداد ا٤ببكر العميلي  أف يقوـى 

مبلغ مليوف ػالشركات ٛبولت ابلبيع اآلجل أم ا٤برإبة ب أحدى  فلو أفَّ  ،و كامبل كمعجبلاستوَب حقَّ 
كمعُب ىذا أف الشركة ستسدد  ،كمدة سداد العقد عشر سنوات ،%َُكىامش ربح سنوم  ،درىم

سنوات ابلسداد كة بعد ٟبس ٍب قامت الشر  ،للبنك مبلغا قدره مليوين درىم خبلؿ عشر سنوات
البنك ٓب يرد ىامش الربح عن كل سنة عن ا٣بمس سنوات القادمة كىي  كاكتشفت أفَّ  ،ا٤ببكر

 .كىامش الربح ىو ٟبسمئة ألف درىم ،األقساط الٍب ٓب أتت بعد

                                      
 .http://www.hsbc.ae/1/2/personal/borrowing/loans/vehicle-loansانظر:  بناء على ما رأيتو ُب مواقعهم اإللكَبكنية. ((ُ
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كعليو العمل عند  ،كالراجح ىو جوازىا ،كىذه ا٤بسألة معركفة ُب كتب الفقو ٗبسألة ضع كتعجل
 ا٤بنازعات.

 :يف مسألة ضع وتعجلاخلالف 
كأعجل لك  ،: ضع عِب بعضوللمصرؼفيقوؿ  ،صورة ا٤بسألة: أف يكوف على العميل دينه مؤجل 

 شرط ُب العقد أك ٓب يشَبط. سواء ،%ُأك يقوؿ ا٤بصرؼ: سدد مبكرا كسأضع عنك نسبة  ،بقيتو

ال  فإف ذلك ،عند سداد العميل لدينو دكف شرطأما إذا كضع ا٤بصرؼ بعض الدين بنفسو 
 يدخل ُب ىذا ا٣ببلؼ.

 ،(ّ)يػػػكالشافع (ِ)كمالك (ُ)كىو قوؿ أيب حنيفة ،دـ جواز مسألة ضع كتعجلػػػػاألكؿ: عالقوؿ 
 .(6)(ٓ)، كىو قوؿ سعيد بن ا٤بسيب(ْ)كأٞبد

و ػػػػػػكى ،(ٕ)دػػػػػػػػاـ أٞبػػػػػػػػػن اإلمػػػػػػة عػػػػػػػو ركايػػػػػػػكى ،لػػػػػػػػػع كتعجػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػواز مسألػػػػػػػػػػػػػػي: جػػػػػػػػػػوؿ الثانػػػػالق
 (10) ورػػػػػػػػػي ثػػػكأب (9)عيػػػػػػػكالنخ ،مػػػػػػػي هللا عنهػػػػػػػػػػػػرض (8)تػن اثبػػػػػد بػػػػػػػػػػكزي اسػػػػػػعب ػػػػن عبػػػػدهللاركم عػػػػػم

                                      
..(ِْٕ-ِْٔ/ٖ) ،د.ط ،العناية شرح اذلداية ،البابرٌب (،ُّ/ُِ) د.ط، ،وطـادلبس ،الٌسرىٍخسي ((ُ
 .(ْٖٗ/ٔ) ،ُط ،االستذكار ،ابن عبدالرب (،ُٕٗ/ْ) ،ُط ،ادلوطأ ،مالك ((ِ

 ،يف فقو الشافعي الكبًن حلاويا، الػماكردم (،َّْ/ُ) ، د.ط،فتاوى السبكي الس بكي، ،ٗٔ/ٖ د.ط، ،ألما ،الشافعي((ّ
 .(ِّّ/ُٖ) ،ُط

.(َُٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ْ
 (.َُٗ/ٔ، )ّ، طادلغينابن قدامة،  ((ٓ
من كبار التابعْب، كأحد  ،بفتح الياء ككسرىا كالكسر أشهربن ا٤بسيب بن حزف القرشي ا٤بخزكمي، كا٤بسيب  ىو سعيد (ٔ)

 (.ُِٕ/ْ) ،ّط ،سًن أعالم النبالء، الذىيبر: انظق. ْٗالفقهاء السبعة، توُب سنة 
 .(َُٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ٕ
ق. انظر: ابن ْٓىو زيد بن اثبت بن الضحاؾ األنصارم ا٣بزرجي، صحايب جليل، كاف أعلم الصحابة ابلفرائض، توُب سنة  (ٖ)

 (.ُِٔ/ِ، د.ط، )أسد الغابةاألثّب، 
 ،سًن أعالم النبالء، الذىيبانظر: ق. ٔٗبن قيس، فقيو العراؽ، من كبار التابعْب، توُب سنة ىو أبو عمراف إبراىيم بن يزيد  (ٗ)

 (.َِٓ/ْ) ،ّط ،النبالء
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(1) 

 ،عن الشافعي كقد ذكر بعضهم ا١بوازى  ،(ْ)كابن القيم شيخ اإلسبلـ ابن تيميةىو قوؿي ك  ،(ّ)(2)كا٣بًرقي
كف شرط من ا٤بدين عند بد على ما إذا كضع الدائن الدين بنفسو كلكن ذلك ٧بموؿه  ،الشافعي

 ، كىي الصورة الٍب ال خبلؼ فيها.حلوؿ األجل

 :  األدلة على عدم اجلواز
عمرى  ابنً  عن -ُ

عن بيع يجل عن أشياء فذكر منها: أنو هنى هنى  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أفَّ رضي هللا عنهما  (5)
: أعجل لك ٟبسمائة  بعاجل. قاؿ: كاآلجل ابلعاجل أف يكوف لك على الرجل ألف درىم فيقوؿ

 .(ٔ) كدع البقية

 كجو الداللة : أف النهي يقتضي التحرًن .

ييريد أف  ذاػ: إفَّ ىلوي فقاؿٍبيَّ سأى  ،ٍبيَّ نػىهىاهي  ،ٍبيَّ سىأىلىوي  ،عن ذلك فنهاهسأؿ ابن عمر  رجبل ركم أفَّ  -ِ
 .(ٕ) ابالر  ومأيطع

 ُب زمنً  مئة دينارو  (ِ)من مهرةى  كاف لو على رجلو   (ُ)رجبلن من غافق أفَّ  (ٖ)عارؾمي عن أىيب الػ -ّ
                                      

سًن أعالم ، الذىيبانظر: ق. َِْىو أبو ثور إبراىيم بن خالد الكليب البغدادم، صاحب الشافعي، مفٍب العراؽ، توُب سنة  (ُ)
 (.ِٕ/ُِ) ،ّط ،أعالم النبالء

بن ا٢بسْب بن عبدهللا ا٣ًبرقي البغدادم ا٢بنبلي، صاحب ا٤بختصر ا٤بشهور ُب مذىب أٞبد، توُب سنة  ىو أبو القاسم عمر (ِ)
 (.ّّٔ/ُٓ) ،ّط ،سًن أعالم النبالء، الذىيبانظر: ق. ّّْ

 .(ُّ/ُِ) ، د.ط،ادلبسوطالسرخسي،  (،َُٗ/ٔ، )ّ، طادلغينمة، ابن قدا ((ّ
 .(ِٖٕ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، ((ْ
ق. انظر: ّٕىو عبدهللا بن عمر بن ا٣بطاب القيرشي العدكم، أمو زينب بنت مظعوف، أسلم مع أبيو كىو صغّب، توُب سنة  (ٓ)

 (.ِّٔ/ّ، د.ط، )أسد الغابةانظر: ابن األثّب، 
؛ ا٢بديث ضعيف (، ْٔٔٔ) رقم ،َُّ/ْ ،ابب مطل الغِب ،كتاب البيوع  ،رلمع الزوائد ومنبع الفوائد ُبا٥بيثمي أخرجو  ((ٔ

 .؛ ألف فيو موسى بن عبيدة الربىذم
 (.ِْٕ/ٖ) ، د.ط،العناية شرح اذلداية ،البابرٌب ،(ُّ/ُِ) د.ط،، ادلبسوط ،السرخسي ((ٕ
الثقات شلن مل يقع يف الكتب  ،قاؿ أبو حاًب: ٦بهوؿ. انظر: السودكين ،من أىل كادم القرل ،( ىو علي أبو ا٤بعارؾ الوادمٖ)

 (.ِْٗ/ٕ) ،ُط ،الستة
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ككانت  ،قاؿ الػمىهرم : أعجلي لك سبعْب دينارا على أف ٛبحوى عِب ا٤بئة ،فغنموا غنيمةن حسنةن  ،عثمافى 
عليو  فلما قصَّ  ،دابتو ليشهده فأخذ بلجاـً  ،فمر هبما ا٤بقداد ،ذلك الغاًفقيٌ فرضي ب ،ا٤بئة مشاجرةن 

 . (ّ)د أيًذف ٕبربو من هللا كرسولو"ما قى ا٢بديث قاؿ: "كبلكي 

دينو  كما لو زاد الدائني   ،ما ىو بسبب األجل فحـرػإن النقصى  إٔب الراب ؛ فإفَّ  ف ىذا ذريعةه إ -ْ
 .بسبب التأجيل

 : الدليل على اجلواز
الوا: لنا على ق (4)ّبًج بِب النضا إًبخر  ملسو هيلع هللا ىلص النيب لىمَّا أمر عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ : -ُ

 .(ٓ)«واعوا كتعجَّلض»الناًس ديييوفه ٓب ٙبل، فقاؿ: 

 أجاز كضع كإنقاص الدين مقابل التعجيل . ملسو هيلع هللا ىلصكجو الداللة : أف النيب 

 .(ٔ) كىذا جائز كما لو كاف الدين حاال ،ذ بعض حقو كترؾ بعض حقوػػمن فعل ذلك فقد أخ -ِ

 عن أدلة القائلْب بعدـ ا١بواز  ٗبا أيٌب : كٯبابي 
: ال كقاؿ أٞبد ،ضعفو النسائي ،ربذمفيو موسى بن عبيدة ال ابن عمر ضعيف ؛ ألفَّ  حديثي  -ُ

 .(ٕ)يكتب حديثو

كىذه ا٤بسألة  ،أخرل غّب ىذهل لو صور كعلى افَباض صحتو ؛ فإف بيع اآلجل ابلعاج         
                                      

= 
 (.ُْٖ، د.ط، ص )لب اللباب يف حترير األنساب. انظر: السيوطي، غافق من األزد(ُ) 
 (.ُْٖ، د.ط، ص )لب اللباب يف حترير األنسابالسيوطي، مهرة قبيلة من قضاعة. انظر:  (ِ)
(.ٕٗٓرقم ) ،(ِِٓ/َِ) ،ادلعجم الكبًن( أخرجو الطرباين ُب (ّ
 (.ٕٓ/ْ، )ْ، طالبداية والنهايةابن كثّب، من ا٤بدينة. انظر:   خرجهم الرسوؿ كىم يهود بِب النضّب الذين أ (ْ)
كالدارقطػنػي  (،ُُْٕٔ)رقم  (،ِٖ/ٔ) ،ابب من عيٌجل لو أدىن من حقو ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالبيهقي أخرجػػو  ((ٓ

ا٢بديث (، ك ُٕٖ(، رقم )ِْٗ/ُ) ،وسطاألادلعجم  ُبي ػالطربانك  (،َِٖٗ)رقم  (،ْٓٔ/ّ) ،كتاب البيػػوع  ،السننُب 
 .ر ا٢بديث: منكى م ابن خالد الز٪بي، قاؿ البخارمضعيف ؛ ألف فيو مسل

 .(َُٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة: انظر ((ٔ
 .(ُِّ/ْ) ،ُط ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،الذىيب ((ٕ
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 ا ؛ كإ٭با ىي قرض .ػت بيعن ليس

كىذا يدؿ على أهنم اجتهدكا ُب ا٤بسألة  ،كلكن كرد عن ابن عباس ا١بواز ،كرد عن ابن عمر ا٤بنع -ِ
. 

 موقوؼ على ا٤بقداد. فهو ،كعلى فرض صحتو ،كىو غّب معركؼ ،ا٤بقداد فيو أبوالػميعارؾ حديثي  -ّ

للماؿ  مقابل األجل كفيو استغبلؿ كأكله  الراب زايدةه  إٔب الراب ؛ فإفَّ  ليست ذريعةن  ألةى ىذه ا٤بس إفَّ  -ْ
 كفيها إرفاؽ كرٞبة كإبراء للذمة. ،كىذه ا٤بسألة فيها نقص ،ابلباطل

 :الرتجيح
كىذا إف ٓب  ،حيث ٓب يصح حديث ُب ا٤بنع كاإلجازة ،ىو جواز ذلك –كهللا أعلم  –كالراجح 

ذه ابن ػك٩بن ذىب إٔب ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمٌية كتلمي ،ُب العقد يشَبط ا٤بدين ذلك
 .(2)ك٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب التابع ٤بنظمة التعاكف اإلسبلمي ،(ُ)القٌيم

ـي ا٤بصارؼ اإلسبلمية إبرجاع األرابح عن السنوات الٍب ٓب أتًت بعدي  سواء اشَبيًط  ،كٯبوزي إلزا
كإف ٓب  ،فإنو إف اشَبط ُب العقد فبل إشكاؿ ؛ لوجوب الوفاء ابلشرط ،أـ الىذا اإلرجاعي ُب العقد 

 ،كا٤بصارؼ أتخذ بقوؿ اإللزاـ ابلتربع ُب حقها ،يشَبط فإف إلزامها يكوف من ابب اإللزاـ ابلتربع
 فجاز أيضا األخذي هبذا القوؿ ُب حٌق العميل أيضا دكف تفرقة.

كلكن  ،ز مسألة ضع كتعجل إذا ٓب يشَبط ُب العقدكالذم عليو أكثر العلماء ا٤بعاصرين جوا
 ،(ّ)ك٩بن قاؿ بذلك الدكتور إبراىيم بن دمحم قاسم بن دمحم رحيم ،الصحيح ىو جواز االشَباط ُب العقد

 ،خاصة أفَّ ا٤بصارؼ اإلسبلمية ٙبتج بعدـ كجود حل إسبلمي لئللزاـ ابلسداد ا٤ببكر ،(ّ)رحيم
بناء على  ،فإنو ٯبوز إلزاـ ا٤بصارؼ ابإلرجاع ،كرجحت كلكن كما ذكرت ،كابلتإب ال ترد  األرابح

                                      
.(ِٖٕ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم،((ُ
 (.ْٔـ، القرار رقم )ُِٗٗ-قُُُِْب الدكرة السابعة سنة  (ِ)
،  ُٖ، ٦بلة البحوث اإلسبلمية، عحكم اإلسقاط من الدين ادلؤجل عوضا عن التعجيلإبراىيم بن دمحم قاسم،  ((ّ

 (.ِّٔص)
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 جواز مسألة ضع كتعجل.

كٯبوز للمصرؼ ا٤بركزم إلزاـ ا٤بصارؼ اإلسبلمية إبرجاع أرابح السداد ا٤ببكر كلها أك جزءا 
 منها.

أك  كمن االجتهادات ا١بماعية كالفردية ا٤بعاصرة الٍب رأت جواز مسألة ضع كتعجل عند طلب ا٤بدين
 ما أيٌب: ئنالدا
سابع ا٤بنعقد ُب دكرة مؤٛبره ال الدكٕب التابع ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي ع الفقو اإلسبلميمى مػىجقرار  -ُ

أاير )مايو(  ُْ – ٗا٤بوافق  ُُِْ  ذم القعدة ُِ-ُٕب ا٤بملكة العربية السعودية من ٔبدة 
 حيث قرر: ،ـُِٗٗ
ء أكانت بطلب الدائن أك ا٤بدين )ضع كتعجل( سوا ،ا٤بؤجل ألجل تعجيلو من الدينً  ا٢بطيطةى أف 

كما دامت العبلقة بْب الدائن  ،على اتفاؽ مسبق جائزة شرعان، ال تدخل ُب الراب احملـر إذا ٓب تكن بناءن 
ألهنا أتخذ عندئذ حكم حسم األكراؽ  ،فإذا دخل بينهما طرؼ اثلث ٓب ٘بز ،كا٤بدين ثنائية

 .(ُ)التجارية

 السعودية. ،وث العلمية كاإلفتاءلبحاللجنة الدائمة ل -ِ
فيبيع  ،حيث يقـو ببيع السيارات بطريقة التقسيط ،: شخص يعمل بتجارة السياراتالسؤاؿ

 ،أقساط شهرية على ىيئةً  سددى السيارة أبقساط شهرية ٗببلغ إٝبإب مثبل ٟبسوف ألف رايؿ على أف تي 
ككم  ،كيقوؿ: أعطيك كامل ا٤بتبقي علي ،قد أيٌب أحد ا٤بشَبين منو ،قيمة القسط ألف كٟبسمئة رايؿ

عند  منتشره  ىذا األمرى  علمان اي ٠باحة الشيخ أفَّ  ،تنقص ٕب مقابل تعجيل ا٤ببلغ كسداده قبل كقتو
 من يعملوف هبذه التجارة. معظمً 

كماا٢بكم إف قاؿ ا٤بشَبم: أان سأعطيك كامل ا٤بستحق  ،ا٤بذكور حوؿ استفتائو نرجو إفتاءى 
ع: كأان سأخصم لك من القيمة ا٤بتفق عليها ثبلثة يالؼ رايؿ من غّب اشَباط كأجاب البائ ،علي

يمل إفتاؤان حوؿ ما سبق  ،البائع أك طلبو ٣بصم كتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أكانو
 كالسبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو. ،حفظكم هللا كسدد على ا٣بّب خطاكم

                                      
(.ْٔ(، القرار رقم )ٗ، ص )ٕ، عِ(، ـُّٗ، ص )ٔ، عُـ ،ع الفقو اإلسبلميمى ٦بلة ٦بى ((ُ
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 وازىاػػكُب ج ،ألة )ضع كتعجل(ػد الفقهاء ٗبسػػػػرؼ عنػػػػماذكر ُب السؤاؿ ىو ما يعا١بواب: 
  ،أٞبد ةه عن اإلماـػػكىو ركاي ،ح من قوليهم جوازي الوضع كالتأجيلػػػػكالصحي ،خبلؼ بْب أىل العلػػػػم

 .(ُ)كاختيار الشيخْب ابن تيمية كابن القيم كمنسوب إٔب ابن عباس رضي هللا عنهما

 .(ِ)ؼ قطر اإلسبلميىيئة الرقابة الشرعية ٤بصر  -ّ
 مديونية العمبلء قبل مواعيد استحقاقها؟ ىل ٯبوز للمصرؼ أف يقبل سدادى  السؤاؿ:

رأت ا٥بيئة أنو ٯبوز للمصرؼ أف يقبل سداد مديونية العمبلء ُب عمليات ٘بارية اب٤برإبة مع  ا١بواب:
انب من األرابح ا٤بصرؼ قبل موعد استحقاؽ األقساط كلها أك بعضها نظّب تنازؿ ا٤بصرؼ عن ج

 .ا عليو مقدما عند التعاقدا٤بتفق عليها على أف ال يكوف منصوصن 

 حال ادلصارف اإلسالمية يف اإلمارات:
كتكوفي ا٤بكافأة  ،أهنا تعطي مكافأة عند السداد ا٤ببكر كحاؿ ا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب اإلمارات
، كتكوفي ند بنك ديب اإلسبلميا ىو ا٢باؿ ع% كمُبنسبةو معينة عند بعض ا٤بصارؼ كواحد اب٤بئة 

كال يكوفي ىذا اإلرجاعي مذكورا  ،ا٤بكافأةي نسبةى الربح عن السنة الواحدة عند بعض ا٤بصارؼ األخرل
؛ لـز ا٤بصارؼ اإلسبلمية ابإلرجاع يي إذا طلب العميل اسَبداد األرابح فإنو ال يوجد ما ك  ،ُب العقد

كزم يلـز ا٤بصارؼ اإلسبلمية صدر قانوف من ا٤بصرؼ ا٤بر  كلكن ،ألهنا ٙبتج  أبفَّ ىذا من ابب التربع
 ـ.َُِِق/ُّّْبذلك عاـ 

 ق:َُِِكىذا نص القرار ُب جريد االٙباد عاـ 
 جريد االحتاد ،7197 بريلإ 91 اتريخ النشر: اإلثنٌن   يوسف البستنجي

السداد ا٤ببكر  عن كشركات التمويل اإلسبلمية بتقاضي عمولةو  ا٤بصارؼى  ا٤بركزم   ا٤بصرؼي  ألزـى )
حٌب لو قاـ  ،بعد أف كاف ٰبق ٥با ٙبصيل كامل مبلغ ا٤برإبة كالتمويل ،ابلبنوؾ التجارية للقركض، أسوةن 

  .العميل بتعجيل الدفع قبل انقضاء مدة القرض
                                      

كرئػيس اللجنػة حػْب الفتػول الشػيخ عبػدالعزيز  ،ُُْٕٕالفتول رقػم:  (،ُٖٔ/ُّ) ،الدائمة فتاوى اللجنة ،دائمةاللجنة ال ((ُ
 بن عبدهللا بن ابز.

 .ُُالفتول رقم:  ،فتاوى ىيئة الرقابة الشرعية دلصرف قطر اإلسالمي ،مصرؼ قطر اإلسبلمي ((ِ
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الذم   على نظاـ القركض الشخصية لؤلفراد ا٤بركزم   ا٤بصرؼي  ٯبريوً  جاء ذلك ُب أكؿ تعديلو 
من النظاـ، بْب ا٤بصارؼ التقليدية كاإلسبلمية،  َِقبل عاـ، ليساكم ُب ا٤بادة دخل حيز التنفيذ 

يالؼ درىم، أيهما أقل، من رصيد القرض ا٤بتبقي ُب حاؿ  َُ% من ا٤برإبة/الفائدة، أك ُابقتطاع 
 .السداد ا٤ببكر

 غّبي  اإلسبلميةى  ا٤بصارؼى  مسؤكؿ ُب ا٤بصرؼ ا٤بركزم قاؿ ُب كقت سابق إفَّ  ككاف مصدره 
فتول  ١بنةى  كأفَّ  ،كليست الفائدة ،ىا تستند إٔب نظاـ ا٤برإبةعقودى  بعمولة السداد ا٤ببكر، ألفَّ  مةو ملزى 

من حقها  كأفَّ  ،موحدة معتمدة من ا٤بصرؼ ا٤بركزم أقرت ُب حينو أبف ال ٯبوز إلزامها هبذا البند
ا ا٣بيار ُب إعادة جزء من ا٤برإبة القرض ُب حاؿ السداد ا٤ببكر، على أف يَبؾ ٥ب قيمةً  كاملً   اسَبدادي 

 .(على شكل ىدية أك غّبىا للمقَبض إذا أرادت ذلك

ضػػػػع ١بواز مسألة  ،من الوجهة الشرعية كجائزه  ،صائب ىذا قراره  فإفَّ  ،كمن كجهة نظرم
الفتاكل الصادرة  ة ضع كتعجل جاز اإللزاـ ٗبقتضاىا مع أفَّ فإذا جازت مسأل ،كتعجل كما بيٌنا

إال أنو ال يوجد مانع شرعي ُب نصو ُب العقد كاإللزاـ  ،ة نصت على عدـ نص ذلك ُب العقدالسابق
 بو من ا٤بصرؼ ا٤بركزم.

كتعتربىا من ابب  ،فإذا كانت ا٤بصارؼ أتخذ غرامة عند أتخّب سداد العميل لؤلقساط
 ،اد ا٤ببكرفإنو ٯبب عليها أيضا أف ترد بعض الشيء عند السد ،كتنص على ذلك ُب العقد ،التصدؽ

كال تراعي مصلحة العميل عند السداد  ،فلماذا تراعي مصلحتها عند أتخّب السداد كتفرض الغرامة
 ا٤ببكر؟

 ثبلث: ٥بذه ا٤بسألة حاالتو  كابختصار فإفَّ 
 ،كال طلبدكف شرط  عند السداد فيسقط عنو الدائن بعضا منو ،ا٢باؿٌ  دينو ا٤بديني  أف يسددى  -ُ

 فهذا ال يدخل ُب ا٣ببلؼ.

دكف شرط ُب  ،الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيل السداد بعضً  أك ا٤بدين كضعى  يطلب الدائني أف  -ِ
 كلكن بدكف إلزاـ ؛ ألنو يعترب تربعا من الدائن. ،ضا على الراجحفهذا جائز أي ،العقد
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كذلك  ،ُب العقد كيكوف ذلك مشركطا ،أك ا٤بدين كضع  بعض الدين ا٤بؤجل يطلب الدائني أف  -ّ
فإف الراب ىو الزايدة مقابل  ،إذ ال يوجد مانع شرعي من ىذا الشرط ،يحالصح جائز أيضا على

 كا٤بسلموف على شركطهم. ،مقابل التعجيل كىذا إعفاءه  ،األجل

الراب يتضمن الزايدة ُب  الراب ؛ فإفَّ  ىذا عكسي  ألىفَّ  "اب١بواز:  القيم رٞبو هللا موجها القوؿى  قاؿ ابني 
 وطً ػػػػػػسق ذمتو من بعض العوض ُب مقابلةً  كىذا يتضمن براءةى  ،أحد العوضْب ُب مقابلة األجل

كٓب يكن  ،منهما كاحدو  فانتفع بو كل   ،األجل العوض ُب مقابلة سقوط بعضً  فسقط بعضي  ،األجل
إنػما  كالذين حرموا ذلك ،كىي منتفية ىهنا ،الراب الزايدة فإفَّ  ،كال عرفان  كال لغةن  ىناؾ راب ال حقيقةن 

ل ٕب  ،قضيى أىف ت ابْب قولو: إٌما أف تيريبى كإمٌ  كال ٱبفى الفرؽي الواضح ،الٌراب قاسوه على كبْب قولو: عجًٌ
 .(ُ)ٮبا من اآلخر؟ فبل نصَّ ُب ٙبرًن ذلك كال إٝباعى كال قياسى صحيح"فأين أحد ،كأىب لك مئة

ف ا٤بصارؼ تسعى  ابب ا٤بعامبلت ُب عصران ا٢باضر ؛ ألكىذه ا٤بسألة من أعقد ا٤بسائل ُب        
 كال ترضى ٖبسارة شي  من أرابحها كالتاجر. ،للربح دكمان 

 كمن معوقات بيع ا٤برإبة أيضا:
 اشَباط عدـ الرد ابلعيب ُب البضاعة ا٤بستعملة. -ّ

 العقد ُب كما ىو كاضح ُب  ،إف اشَباط عدـ الرد ابلعيب عند شراء البضاعة ا٤بستعملة مرإبةن 
 ىذا االشَباط فيو اختبلؼ بْب العلماء . كإفَّ  ،ٕبق العميل يعترب ٦بحفان  (ِ)الصورة رقم 

 :مسألة اشرتاط الرباءة من العيوب
 فلو قاؿ البائع ،على ا٤بشَبم عدـ ضماف العيب البائعي  الرباءة أف يشَبطى  ابشَباط دي قصى يي 
 يكوفي  ال ةن ػٍب ٤با قبضها كجدىا معيب ،فيها السلعة على أين برمء من كل عيبو  بعتك ىذه: للمشَبم

 .كاف العيب أك خفيان  ظاىران  ،الرد حق   لو

كقد تكوفي ميطلقةن ٕبيث تشمل ٝبيع ما  ،معينة مقيدة بعيب أك عيوبو  كقد تكوف الرباءةي 
 يوجد ُب ا٤ببيع من عيوب.

                                      
.(ِٖٕ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم،((ُ
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  :(1)تعريف العيب
 يبكرجل عياب كثّب الع ،معيب كمعيوب كىو ،دػػػػكعاب الـز متع ،ة: ىو الوصمةػػػػػػُب اللغ

.(ِ)كٝبعو عيوب كأعياب ،صار ذا عيب م؛ أ يقاؿ: عاب ا٤بتاع يعيب عيبان  للناس.

: ما ٚبلوا عنو أصلي الفطرة السليمًة ٩با ييعد  بو فقد عرفو ابن ا٥بماـ بقولوأما ُب االصطبلح 
 .(ْ)كعرفو ابن ٪بيم أبنو: ما أكجب نقصاف الثمن ،(ّ)انقصا

الطبيعية أك عن  ُب العقد أبنٌو: ما نقص عن ا٣بلقة كعٌرؼ ابن رشد العيب الذم لو أتثّب
كذلك ٱبتلفي ٕبسب اختبلؼ األزماف كالعوائًد  ،ا٣بلق الشرعي نيقصاان لو أتثّبه ُب ٜبن ا٤ببيع

 .(ٓ)كاألشخاص

٤با العادةي السبلمةي منو ٩با يينقص الثمن أك  -أم ا٤ببيع -كقاؿ الدرديري ُب الشرح الكبّب: كرد
 .(ٔ)ؼ أك ٚباؼ عاقبتوا٤ببيع أك التصر 

إذا  صحيح يفوت بو غرضه  نقصان  العْب أك القيمة صي نقً ما يي  كل    أبف العيبى  كعرفو النوكم
 .(ٕ)غلب ُب جنس ا٤ببيع عدمو

 ارػػػػػإ٭با ص ا٤ببيعى  ؛ ألفَّ  لنقص ا٤بالية ُب عادات التجار ا٤بوجبي  صي ػػػػػػػػػػالنق كعرفو ابن قدامة أبنو
ٔب العادة ُب ُب ذلك إ كا٤برجعي  ،يكوف عيبان  فما يوجب نقصان فيها ،ر صفة ا٤باليةللعقد ابعتبا حبلػى م

                                      
٦بلة األكادٲبية للدراسات  ،البيع ابشرتاط الرباءة من العيب يف الفقو اإلسالمي وتطبيقاتو ادلعاصرة ،( إبراىيم عمارمُ)

 (.ِٗ، ص)ِاالجتماعية كاإلنسانية اب١بزائر، ع
 ،ٖط ،يطالقاموس احمل ،الفّبكزيابدم ،فصل العْب ا٤بهملة ،ابب الباء (،ّّٔ/ُ) ،ّط ،لسان العرب ،ابن منظور((ِ

فصل العْب. ،ابب الباء (،ُُٖ/ُ)

.(ّٓٓ/ٔ) ،د.ط ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـ((ّ
يم،(ْ) .(ّٖ/ٔ) ،ِط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بي
.(ُِٗ/ّ) د.ط، ،داية اجملتهد وهناية ادلقتصدب ،ابن رشد ا٢بفيد((ٓ

.(َُٖ/ّ) د.ط، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبًن ،الدسوقي(ٔ)
.(ِْٖ/ِ) ،ُط ،مغين احملتاج ،الشربيِبا٣بطيب ((ٕ
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 .(ُ)كىم التجار ،فعرؼ أىل ىذا الشأ

ىذا كقد عاِب فقهاءي الشريعة اإلسبلميًة ضمافى العيًب ا٣بفيًٌ ٙبت ما يػسمَّى خيار العيب أك 
 الػمبيًع عيبان قدٲبا.ما يقصد بو حق ا٤بشَبم ُب فسًخ العقًد كإمضائو إذا كجد ُب 

من الفقهاء ٣بيار العيب قاؿ: إفَّ إطبلؽ العقد يقتضي سبلمة الػمبيع من كل ما  ككل  من تعٌرض
ـي على بذًؿ مالو ُب مقاـً التعاقد الػميجٌرًد  ،يؤدم إٔب نقصو ُب قيمتو أك ُب منفعًتو فما من عاقلو ييقًد

 ًع السبلمةي من العيوب.فاألصلي ُب الػمبي ،عن القيًد إال بػهذا القصد

كلقد عيرؼى بتعريفات متعددةو تصب   ،كخياري العيًب ىو من قبيًل إضافة الشيًء إٔب سببو
فيمكنيوي بذلك الرجوعي على البائًع  ،ٝبيعها ُب معُب كاحد كىو فواتي مصلحة مقصودة على الػمشَبم

 إٌما لئلمضاًء أك اإللغاء.

ذلكى ك  ،الفقهاءى ساركا على ا٘باىًْب ُب تعريًفهم للعيبً  كالذم ييبلحىظ من ىذه التعاريف أفَّ 
حيثي إفَّ بعضى الفقهاًء يعتمدي معياران ماداين  ،الفقيوي عند تعريفو للعيب حسبى الػمعيار الذم يعتمده

كالبعضي اآلخري يعتمدي  ،ييعٌرؼي العيبى من خبللو أبنَّو: ما ييوًجبي نقصان ُب القيمة ُب عيرًؼ التجار
الغرض الذم يبتغي ا٤بشَبم  ران شخصيان يػيعىٌرؼ العيبى من خبللو بفوات جزءو من الػمنفعة أكمعيا
 فكل  ما أخلَّ بػهذا الغرًض فهو عيب. ،و من الػمبيعٙبقيق

فلم يىقتىًصر على الػمعياًر ا٤باٌدم  ،كجاء التعريف السابق لئلماـ النوكم شامبلن لًكبل الػمعيارين
بل يسانديه أيضان الػمعيار الشخصي  ،نقصان ُب القيمًة ُب عيرؼ التٌجار فقط الذم ىو ما كاف يوًجبي 

ـى ا٤بشَبم على الشراء فكل   ،كالفائدة الٍب يرجوىا من الػمبيع ،الذم يهتم  ابلغرض الذم من أجلو أىقدى
ىذا التعريفي  ك٥بذا يَبجحي  ،أك أخلَّ ابلغرض ا٤بقصود اعتيرب عيبان  ،ما أكجبى نقصان ُب القيمة أك العْب

 على غّبه ؛ لكونو جاء جامعان للمعيارين.

                                      
.(ِّٓ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة((ُ
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 العيب ووجوب الرد ابلعيب عند عدم اشرتاط خالف ذلك: حترمي كتماألدلة على 
الضماف على البائع كإابحة الرد ابلعيب ما كرد  ستدؿ بو على مشركعية كجوبً من أىم ما يي 

اس ككجوب التحلي ابلصفات كاألخبلؽ الفاضلة ا٤بعاملة بْب الن كحسنى  النصحى  توجبي  من أدلة عامةو 
الغش ُب  ككلها تتطلب الصراحة كعدـ ،يتخلق هبا ا٤بؤمن من الصدؽ كاألمانة كالنصح الٍب ٯبب أف

شيئان على من  كأال ٱبفيى  حقيقتها للمشَبم، ظهرى أف يي  معينةن  على من يبيع سلعةن  فرضي كتى  ،التعامل
 .يتعامل معو

 كإ٭با توجػػد أدلة أخرل تؤكد مشركعيػػػة ىذا ،ػػورا على تلك األدلة فحسبكليػػػػػس األمر مقصػػػ

 :نورد بعضان منها فيما يلي ،الضماف

 :منها ،كثّبة  : دلت عليو يايته القريفأكالن من 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )قوؿ هللا تعأب:  -ُ

(ڃ ڃ ڃ
(ُ). 

 ،االستفادة من ا٤ببيعن ٲبنع ا٤بشَبم مُب ا٤ببيع عيب  جدى نو إذا ك كجو االستدالؿ ابآلية: أى 
م ا٤بشَبم ػككاف يفَبض فيو أف يسل ،الثمن ا٤بشَبم قد دفع ٜبنان دكف مقابل للبائع الذم أخذ فكأفَّ 

 أكلً  د من اببً عى كىذا يػي  ،فكأنو أكل ماؿ ا٤بشَبم دكف كجو حق ؛ مبيعان كامبلن سليمان غّب معيب
ابلعيب فيدلسو كيكتمو  عا٤بان  ال فرؽ ُب ذلك من أف يكوف البائعي  ،الغّب ابلباطل ا٤بنهي عنو شرعان  ماؿً 

ُب عقود  ا٤بعاكضة الٍب ىي أساس الَباضي كىنا ٚبتل   ،أك ال يكوف عا٤بان بوجود العيب ،عن ا٤بشَبم
للمشَبم ما يقابل العيب  كعليو فإف رد البائع ،الَباضي كقع على بيع شيء سليم ؛ ألفَّ  ا٤بعاكضات

شيئان للمشَبم يعد من قبيل أخذ أمواؿ الناس  كعدـ رده ،يعيد التوازف ٥بذه ا٤بعاكضة من شأنو أف
 .ابلباطل

                                      
.ِٗ اآلية : جزء منسورة النساء((ُ
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(ژ ژ ڑ ڑ ک )قولو تعأب:  -ِ
(ُ). 

كذلك بتنفيذه تنفيذان  ،فيو يعِب اإلتياف بو كافيان ال نقص ابلعقدً  الوفاءى  كجو االستدالؿ ابآلية: أفَّ 
للمتعاقد اآلخر كافيان غّب منقوص كخاليان من  عقود عليوكتسليم ا٤ب ،سليمان ٕبسب ما اتفق عليو

و لو تسليمى  ؛ ألفَّ  للمشَبم خاليان من العيوب ا٤ببيعى  على البائع أف يسلمى  فهذا إلزاـ من الشرع ،العيوب
ٗبوجبو أف يكوف ا٤ببيع  كالذم التـز فاء بعقده الذم أبرمو مع ا٤بشَبمٓب يقم ابلو  البائعى  يؤكد أفَّ  معيبان 
كىذا ٨بالف  ،٨ببلن ابلعقد كمقصران ُب الوفاء بعقده ؛ فإف ٓب ينفذ ىذا االلتزاـ كاف اليان من العيوبخ

 .(ِ) ابلوفاء ابلعقود لصريح أمره تعأب

 :من السنة النبوية :اثنيان 
اةن رَّ صى مي  من اشَبل شاةن »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن أيب ىريرة 

إف شاء  ،ينظرى النَّ  فهو ٖبّبً  (ّ)
 .(ْ)«ال ٠براء ،من ٛبر ىا كصاعان ردَّ  كإف شاءى  ،مسكهاأى 

كالصاعي من التٍَّمًر كأنَّو قيمةي  ،اإلمساؾ كالرد نظري النظرين ا٤بذكورين ٮبا  كجو االستدالؿ: أفَّ 
 .بطريق الػميشاىدةً  اللنًب الذم حلبوي الػميشَبم علمو رسوؿ هللا 

كا٤بعاكضات مبناىا على ا٤بساكاة عادة  ،ةمعاكض كالسبلمة من مقتضيات العقد ؛ ألنو عقدي 
د مقتضيا فكاف إطبلؽ العق ،كالسبلمة ابلسبلمة ،كٙبقيق ا٤بساكاة ُب مقابلة البدؿ اب٤ببدىؿ ،كحقيقةن 
و بتسليم قدر الفائت يطالبي  ا٤بشَبمى  للمشَبم يثبت لو ا٣بيار ؛ ألفَّ  م ا٤ببيعي فإذا ٓب يىسلى  ،للسبلمة

 .(ٓ)ز عن تسليمو فيثبت ا٣بيارابلعيب ٕبكم العقد كىو عاج

                                      
.ُ اآلية : جزء منسورة ا٤بائدة(ُ)
.(ِْٕ) ص ،ُط ،ضمان عيوب ادلبيع يف ضوء مقاصد الشريعة ،سعد خليفة العبار(ِ)
، ّ، طلسان العرب ،ابن منظور، مادة صرم. انظر: ة للنبإليهاـ ا٤بشَبم أهنا ميدر  ، ُب الضرعالتصرية ىو حبس اللنب ((ّ

(ُْ/ْٖٓ.) 
ٍلبىتها صاع من ٛبر ،كتاب البيوع  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ْ رقم  ،(ُٕ/ّ) ،ابب إف شاء رد ا٤بصراة كُب حى

 (.ُِْٓ) رقم ،(ُُٖٓ/ّ) ،بيع ا٤بصراةابب حكم  ،كتاب البيوع  ،صحيحالكمسلم ُب  (،ُُِٓ)
 .(ِْٕ/ٓ) ،ِط ،بدائع الصنائع ،الكاساين ((ٓ



 113 

مطلق العقد يقتضي السبلمة من  كألفَّ  ،ا٣بيار ابلتصرية تنبيو على ثبوتو ابلعيب كإثبات النيب 
 .(ُ)العيب

 :اثلثان: من ا٤بعقوؿ
كما يقضي كذلك إبعطاء   ،ه ا٤بشَبميقضي بضماف البائع للعيب ا٣بفي الذم ٯبدي  العقلى  إفَّ 

ـي اػبْب إمساؾ ا٤ببي ا٢بق للمشَبم ُب أف ٱبتار ٤بشَبم اب٤ببيع ع كبْب رده ابلعيب حيث أيىب العقل إلزا
تبُب  البيع من عقود ا٤بعاكضة الٍب عقدى  كما أفَّ  ،الضرر بو ؛ ٤با ُب ذلك من إ٢باؽً الذم كجد بو عيبا 

كجب  كامبلن   م ا٤بشَبم الثمنى لَّ فإذا سى  ،كالعقد يقتضي سبلمة ىذا كذاؾ ،على ا٤بساكاة بْب العوضْب
 معيب. ٗبعُب أف يسلمو مبيعان كامبل سليمان غّب ،أف يسلمو البائع عوضان أم بدالن كامبل

اشَباط  كما أفَّ   ،ابلشرط الصريح بو كما ٯبب الوفاءي  الوفاءي  ُب العقد ٯببي  يه ػضمن شرطه  كالسبلمةي 
 .(ِ)السبلمة إ٭با ىو أتكيد ٤بقتضى العقد

 :ءة من العيبآراء الفقهاء يف جواز اشرتاط الربا
 ستة أقواؿ:اختلف الفقهاء ُب جواز اشَباط الرباءة من العيب على 

أما إذا  ،كالبائع يربأ من العيوب الٍب كاف ال يعلم هبا ،كالبيع جائز ،صحيح االشَباطى  القوؿ األكؿ: أفَّ 
 فإنو ال يربأ كيكوف الشرط فاسدا.علم هبا 

كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن  ،(ْ)كاية عن أٞبدكر  ،(ّ)كىو قوؿ مالك ُب الركاية الراجحة عنو
 .(ٕ)كالشيخ ابن عثيمْب ،(ٔ)كابن القيم ،(ٓ) تيمية

                                      
 .(ِِٓ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ُ
.(ُٕ، د.ط، ص )ضمان عيوب ادلبيع اخلفية دراسة مقارنة بٌن القانون اللبناين والشريعة اإلسالمية ،أسعد دايب((ِ
.(ُٕٓ) ص د.ط، ،يف تلخيص مذىب ادلالكية ةلقوانٌن الفقهيا ،ابن جزم الغرانطي( (ّ
.(ِٓٔ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة((ْ
.(ُِْ)ص  ،ِط ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية االختيارات ،البعلي((ٓ
 .(َّّ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، ((ٔ
  .ُِالسؤاؿ:  ،(َِ-ُٗ) ص ،أسئلة من بعض ابئعي السيارات ،ابن عثيمْب ((ٕ
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سواء علم بو  ،كالبائع يربأي من كل عيب كقت العقد ،كالبيع جائز ،أف االشَباطى صحيحه  القوؿ الثاين:
 البائع أك ال.

م يرجع فإفَّ  ،كقان أك مغصوابن أم مسر  ،إال إذا ظهرى غّب حبلؿ ،كىو مذىب اإلماـ أيب حنيفة الػميشَبى
م من قولو عن اإلماـً أٞبدى خرَّجىها بعضيهكركايةه  ،(ِ)كىو قوؿه للشافعي ،(ُ)ا٢بنفية على الباًئع عند

ٔبواز الرباءًة من الػمىجهوؿ
(ّ). 

  برمءه لية إذا ابع ماالن على أنَّو حكاـ العدة األػمن ٦بل )ِّْ(ت عليو ا٤بادة رقم ػػػػكىذا ما نص

 .(ْ)عيب ى للمشَبم خيارمن كل عيب ظهر فيو ال يبق

 كىو ،إال فيما ٠باه للمشَبم أك كضع يده عليوكالشرط ابطل  ،القوؿ الثالث: أف العقد صحيح
 .(ٔ)للشافعي كقوؿه  ،(ٓ)ا٤بشهور عن اإلماـ أٞبد

كىذا  ،من العيوب كذلك فيما ٓب يعلمو ،: أف العقد صحيح كالشرط ابطل إال ُب الرقيقرابعالقوؿ ال
 .(ٕ)ىو ا٤بشهور من قوؿ مالك

 .(ٖ)"كسائر ا٢بيواف كالعيركض فبل ينفع ُب ذلك شرط الرباءة ا الدكاب  كأمَّ "قاؿ مالك: 

   ،كذلك ُب العيوب الباطنة ،كالرقيق كالشرط ابطل إال ُب ا٢بيواف ،: أف العقد صحيحامسالقوؿ ا٣ب
قوؿ ػذا كى ،كقد جعل الشافعي العبد كا٢بيواف فقاس عليو ،هادكف العيوب الظاىرة أك الباطنة الٍب علم

                                      
 .(ِْ/ٓ) ،ِط ،رد احملتار على الدر ادلختار ابن عابدين،، (ُِٕ/ٓ) ،ِ، طبدائع الصنائع ،الكاساين ((ُ
 .(ّٓٓ/ُِ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم (،ِّْ/ِ) ،ُط ،مغين احملتاج ،ا٣بطيب الشربينػي ((ِ
 .(ِٓٔ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ّ
.(ٕٔ)ص  ،د.ط ،رللة األحكام العدلية ،ُب ا٣ببلفة العثمانية لماء٦بموعة من الع ((ْ
.(ِٓٔ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة((ٓ
.(ّٓٓ/ُِ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم (،ِّْ/ِ) ،ُط ،مغين احملتاج ،ا٣بطيب الشربينػي((ٔ
 ، د.ط،على الشرح الكبًن حاشية الدسوقي ،الدسوقي،(ُِٕ/ِ) ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة ابن عبدالرب،((ٕ

ّ/ُُٗ.
 .(ِّٗ/ٔ) ،ُ، طالنوادر والّزايدات على ما يف ادلد وَّنة من غًنىا من األُمهات النفزم القّبكاين، ((ٖ
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 .(ُ)الشافعي ُب األظهر

ربي عن نفسو كغّب ْبواف بيال فرؽى ُب ا٢ب :يوتنبقاؿ ا٣بطيب الشربيِب: "  .(2)"ه العبد الذم ٱبي

 .(ّ)كىو قوؿ الظاىرية ،العقد فاسد: أف سادسالقوؿ ال

 : بيعي الك  ،بو ف ال يػيقىوَّـ عليَّ بعي على أكال ،بكيلًٌ عي نم ةً وز البيعي ابلرباءال ٯبك "قاؿ ابن حـز
 ."اذا فاسده مفسوخه أبدكى

 :األدلة
 (االشَباط صحيح كالبائع يربأ من العيوب الٍب ال يعلم هبا) :دليل القول األول

اؿ كابعو ابلرباءة فق ،أفَّ عبد هللا بن عمر ابع غبلما لو بثما٭بائة درىم (4)عن سآب بن عبدهللا
فقاؿ  فاختصما إٔب عثماف بن عفاف  ،الذم ابتاعو لعبدهللا بن عمر: ابلغبلـ داءه ٓب تسمو ٕب

فقضى عثماف على عبدهللا بن  ،كقاؿ عبد هللا: بعتو ابلرباءة ،الرجل: ابعِب عبدا كبو داء ٓب يسمو ٕب
ح ػػدى فصػػر٘بع  العبفأىب عبد هللا أف ٰبلف كا ،عمر أف ٰبلف لو لقد ابعو العبد كما بو داء يعلمو

 .(ٓ)فباعو عبدهللا بعد ذلك أبلفو كٟبسمائة درىم ،عنده

فدؿ على أف  ،كجو االستدالؿ: أنو لو حلف أنو يعلم ابلعيب ٓب يكن ٰبكم عثماف ابإلرجاع
 كال فرؽ ُب ىذا بْب الرقيق كغّبه. ،الشرط فيما ٓب يعلمو من العيوب ةعثماف يرل صح

 من العيوب علمى هبا أـ ٓب يعلم( َباط صحيح كالبائع يربأاالش: )أدلة القول الثاين

                                      
.(ِّْ/ِ) ،ُط ،مغين احملتاج ،ا٣بطيب الشربينػي((ُ
 (.ِّْ/ِ، )ُ، طمغين احملتاجا٣بطيب الشربيِب،  (ِ)
 .(ّٗٓ/ٕ) د.ط، ،ابآلاثر ىاحملل ،ابن حـز ((ّ

سًن  ،الذىيبىػ. انظر: َُٔتوُب سنة  ،من كبار التابعْب ،ىو سآب بن عبدهللا بن أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب العدكم (ْ)
 (.ْٓٔ/ْ) ،ّط ،أعالم النبالء

  ،السنن الكربى ُبي ػالبيهقك  (،ُِِٕ)رقم  (،ٖٖٓ/ْ) ،ابب العيب ُب الرقيق ،كتاب البيوع  ،موطأـلا ُبمالك أخرجو  (ٓ)
 صححو البيهقي. (،َُُُُ)رقم  ،(ِّٖ/ٓ) ،ابب بيع الرباءة ،كتاب البيوع
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إال  ٥بما ٓب تكن ٥بما بينةه  اهنع هللا يضر قالت: أتى رجبلف ٱبتصماف ُب مواريثى  (1)ما ركتو أـ سلمةى  -ُ
ٕبجتو من بعض  كم أف يكوف أ٢بنى بعضى  كإنكم ٚبتصموف إٕب كلعلَّ  ،إ٭با أان بشر» دعواٮبا فقاؿ:

فبل أيخذ منو شيئا فإ٭با أقطع  فمن قضيت لو من حق أخيو بشيء ،ما أ٠بع منو لو على ٫بو فأقضيى 
 أما »: فقاؿ ٥بما النيب ،ي لك"ػػػػ"حق منهما: دو ػػػػػكاح كقاؿ كل   ى الرجبلفػفبك ،«من النار لو قطعةن 

 
 

 .(ِ)«استهما ٍب ٙبااٌل  ٍبٌ  يا ا٢بقَّ ما كتوخَّ سً إذ فعلتما فاقتى 

 ،جائزةولة ػا٢بقوؽ اجمله منى  الرباءةى  على أفَّ  ا٢بديث يدؿ  ي لك" قوؿ"حقكجو االستدالؿ: 
 فيجوز. من حق ٦بهوؿو كالرباءةي من العيب براءةه 

 .(ّ)«ا٤بسلموف على شركطهم»قاؿ:  رسوؿ هللا  هنع هللا يضر أفَّ  عن أيب ىريرةى  -ِ

من  ط الرباءةو شر ل ُب عمومً فيدخ ،االشَبط كجو االستدالؿ: أف ىذا ا٢بديث عاـ ُب جوازً 
 علم ابلعيب أـ ال.العيب 

 كاإلسقاط ال تفضي ا١بهالة فيو إٔب ،ال ٛبليك كاإلبراء إسقاطه  ،إبراء هذا الشرطً ػالبيع ب إفَّ  -ّ

                                      
عند أيب  ، ككانت قبل النيب ىي أـ سلمة بنت أيب أمية بن ا٤بغّبة القرشية ا٤بخزكمية، ا٠بها ىند، أـ ا٤بؤمنْب زكج النيب  (ُ)

، د.ط، أسد الغابةأمهات ا٤بؤمنْب موات. انظر: ابن األثّب،  ىػ، كىي يخرُٔسلمة بن عبداألسد ا٤بخزكمي، توفيت سنة 
 (.َْٕ/ٖ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابة(، ابن حجر، َّْ/ٔ)

كا١بزء األكؿ من  (،ّْٖٓ)رقم  (،َُّ/ّ) ،ابب ُب قضاء القاضي إذا أخطأ ،كتاب األقضية  ،السننأخرجو أبو داكد ُب (ِ)
(، ُِٕٕٔ) رقم (،َّٕ/ْْ) ،مسندـالكأٞبػد ُب  ،متفق على صحتو «: قطعة من النارإٔب قولوإ٭با أان بشر ...»ا٢بديث: 

 ،ِط ،يف ختريج أحاديث منار السبيل رواء الغليلإ ،األلباينصححو ا٢باكم ككافقو الذىيب كحسنو األلباين. انظر: 
(.ْٓٓرقم ) (، ٙبت ا٢بديثُٖٔ/ُ، )ُ، طسلسلة األحاديث الصحيحة(، األلباين، ُِّْ(، رقم )ِِٓ/ٓ)
(، رقم ِٔٔ/ّلناس، )ُب الصلح بْب ا ابب ما ذكر عن رسوؿ هللا  ،أبواب األحكاـ، السننأخرجو الَبمذم ُب  ((ّ

 رقم ،(َّْ/ّ) ،الصلح ُب ابب ،كتاب األقضية  ،سننالكأبو داكد ُب  ،كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح (،ُِّٓ)
(، صححو ُُُٕٔرقم ) (،ٕٗ/ٔ) ،ب الشرط ُب الشركة كغّبىااب ،كتاب الشركة  ،السنن الكربىُب  البيهقيك  (،ّْٗٓ)

 .ُِّٓ، ا٢بديث رقم: ٕٕ/ِ، ِ، طصحيح سنن الرتمذيالَبمذم كاأللباين. انظر: األلباين، 
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 .(ُ) فبل خيار لو ابلرد ،كٗبا أف ا٤بشَبم قىًبل ىذا البيع بكل عيب يظهر بو ،ا٤بنازعة

 عليو( فيما ٠باه ككضع يده )العقد صحيح كالشرط ابطل إال: أدلة القول الثالث
رىرًع الغبىي نى عهن أىفَّ النَّيبَّ عن أيب ىريرة هنع هللا يضر  -ُ

(ِ). 
 .(ّ)« امن غشنا فليس منٌ  »قاؿ:  عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف النيب  -ِ

كالبيع بشرط الرباءة  ،هنى عن الغرر كالغش ُب البيع النيب  كجو االستدالؿ من ا٢بديثْب: أفَّ 
 ٱبلو من الغرر كالغش. ال

و ػػذلك من ابب الغرر فيما ٓب يعلم زه على اإلطبلؽ أفَّ ػػػػجػي من ٓب ي قاؿ ابن رشد: "كحجةي 
 .(ْ)كمن ابب الغنب كالغش فيما علمو" ،البائع

ل   ،مسلمػال و ػسلمي أخػمال: »يقوؿ  وؿ اَّللَّ ػعت رسمػقاؿ: س  (5)امرو عة بًن ػعيقب عن -ّ كال ٰبى
 .(ٔ)«لو به إالَّ بػىيػَّنىويبيعنا فيو ع ن أىخيوم عميسلمو ابػل

                                      
 .(ّٕٗ/ٔ) د.ط، ،العناية شرح اذلداية البابرٌب،انظر:  ((ُ
 (،ُُّٓ)رقم  (،ُُّٓ/ّ) ،الذم فيو غررابب بطبلف بيع ا٢بصاة كالبيع  ،كتاب البيوع  ،صحيحالأخرجو مسلم ُب  ((ِ

كقاؿ: حديث حسن  (،َُِّ) رقم (،ِْٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب كراىية بيع الغرر ،أبواب البيوع ،السننكالَبمذم ُب 
 ،السننكأبو داكد ُب  (،َْٔٔ) رقم (،ِٕ/ٔ) ،ابب بيع ا٢بصاة ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالنسائي ك  ،صحيح

، ابب النهي عن بيع ، كتاب التجاراتالسننكابن ماجو ُب  (،ّّٕٔ)رقم  (،ِْٓ/ّ) ، بيع الغررابب ُبكتاب البيوع، 
 .(ْٖٖٖ) رقم (،ْٖٔ/ُْ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ُِْٗ) رقم (،ّٕٗ/ِ) ،ا٢بصاة

(، كالَبمذم ُب َُُ) مرق (،ٗٗ/ُ) ،ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: من غشنا فليس منا ،كتاب اإلٲباف  ،صحيحالأخرجو مسلم ُب  ((ّ
 ،كقاؿ: حديث حسن صحيح (،ُُّٓ) رقم (،ٖٗٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب كراىية الغش ُب البيوع ،أبواب البيوع ،السنن

كتاب   ،السننكابن ماجو ُب  (،ِّْٓ) رقم (،ِِٕ/ّ) ،ابب النهي عن الغش ،كتاب البيوع  ،السننكأبو داكد ُب 
.(ِِٕٗ) رقم (،ِِْ/ُِ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ِِِٓ) الرقم (،ْٕٗ/ِ) ،ابب النهي عن الغش ،التجارات

 .(ُِٖ/ِ) ،د.ط ،بداية اجملتهد ،ا٢بفيدابن رشد  ((ْ
ىػ. انظر: ابن األثّب، ٖٓكثّبا، توُب سنة   ىو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرك ا١بهِب، صحايب جليل، ركل عن النيب  (ٓ)

 (.ِْٗ/ْ، )ُ، طيف دتييز الصحابةاإلصابة (، ابن حجر، َٓٓ/ّ، د.ط، )أسد الغابة
كابن ماجو  ،كقد ركاه معلقا (،ٖٓ/ّ) ،ابب إذا بْب البٌيعاف كٓب يكتما كنصحا ،كتاب البيوع  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ((ٔ

 ،كتاب البيوع  ،ادلستدرك ُبا٢باكم ك  (،ِِْٔ) رقم (،ٕٓٓ/ِ) ،ابب من ابع عيبا فليبينو ،كتاب التجارات ،سننالُب 
صححو ا٢باكم ككافقو الذىيب  ،كقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه (،ُِِٓ) رقم ،(َُ/ِ)

= 
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فبل تنفعو الرباءة  ،كجو االستدالؿ: أف ا٢بديث يدؿ على أف ا٤بشَبم عليو إخبار العيب الذم ٯبده
 من العيب.

 كالشرط ابطل إال ُب الرقيق( ،يح)العقد صح: أدلة القول الرابع
فقاؿ  ،كابعو ابلرباءة ،ما لو بثما٭بائة درىمعن سآب بن عبدهللا أفَّ عبد هللا بن عمر ابع غبل
فاختصما إٔب عثماف بن عفاف هنع هللا يضر فقاؿ  ،الذم ابتاعو لعبدهللا بن عمر: ابلغبلـ داءه ٓب تسمو ٕب

فقضى عثماف على عبدهللا بن  ،كقاؿ عبد هللا: بعتو ابلرباءة ،الرجل: ابعِب عبدا كبو داء ٓب يسمو ٕب
 ،العبدى فصح عندهفأىب عبد هللا أف ٰبلف كار٘بع  ،عو العبد كما بو داء يعلموعمر أف ٰبلف لو لقد اب

 .(ُ) فباعو عبدهللا بعد ذلك أبلفو كٟبسمائة درىم

؛ ألف عثماف  جواز البيع بشرط الرباءة من العيب كجو االستدالؿ هبذا األثر: أهنم اتفقوا على
علم عبد هللا بن عمر ابلعيب  اد التثبت من عدـً كلكنو أر  ،النزاع إليو ٓب ٰبكم بفساد الشرط عند رفع

كإف علم  ،كبرئ التعاقد فدؿ ذلك على أف البائع إذا اشَبط الرباءة كٓب يعلم ابلعيب صح الشرط قبل
 .(ِ)فكتمو ٓب يصح الشرط كٓب يربأ

 ط ابطل إال ُب  ا٢بيواف كالرقيق(كالشر  ،)العقد صحيح: القول اخلامس دليل
 كأ٢بقوا ا٢بيواف ابلرقيق. ،قضاء عثماف السابق

 )العقد فاسد(: أدلة القول السادس
 .(ّ)« امنَّ  شنا فليسى غى  نٍ مى  »قاؿ:  عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف النيب  -ُ

                                      
= 

يف  رواء الغليلإ ،األلباين(، ُّٕٖ(، رقم )ِّّ/ِ، )ُ، طصحيح سنن ابن ماجواأللباين، كصححو األلباين. انظر: 
 (.ُُِّ(، رقم )ُٓٔ/ٓ) ،ِط ،ختريج أحاديث منار السبيل

  ،السنن الكربى ُبي ػالبيهقك  (،ُِِٕ)رقم  (،ٖٖٓ/ْ) ،ابب العيب ُب الرقيق ،كتاب البيوع  ،موطأـلا ُبمالك أخرجو  ((ُ
 صححو البيهقي. (،َُُُُ)رقم  ،(ِّٖ/ٓ) ،ابب بيع الرباءة ،كتاب البيوع

 .(َْٕ)ص  ،ُط ،ضمان عيوب ادلبيع يف ضوء مقاصد الشريعة ،سعد خليفة العبار ((ِ
(، كالَبمذم ُب َُُ) رقم (،ٗٗ/ُ) ،ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: من غشنا فليس منا ،كتاب اإلٲباف  ،يحصحالأخرجو مسلم ُب ( ّ)

 ،كقاؿ: حديث حسن صحيح (،ُُّٓ) رقم (،ٖٗٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب كراىية الغش ُب البيوع ،أبواب البيوع ،السنن
كتاب   ،السننكابن ماجو ُب  (،ِّْٓ) رقم (،ِِٕ/ّ) ،ابب النهي عن الغش ،كتاب البيوع  ،السننكأبو داكد ُب 

= 
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على  البيعي  كقد انعقدى  ،سادكالفى  يقتضي التحرًنى  كالنهيي  ،شعن الغً  كجو االستدالؿ: هنى النيب 
 .(ُ) هللا ُب كتابً  ليسى  شرطو 

 

ولو سر تابًو كل كلكَّللَّ » قلنا: ٤بن؟ قاؿ: « ةالدًٌيني النَّصيح» قاؿ:  أف النيب  (ِ)ٛبيم الدارم عن -ِ
 .(ّ)«مسلمْبى كعامَّتهمػًة الئمكألى 

جواز اشَباط  كابلتإب عدـي  ،كتمو ال ٯبوز  كأفَّ  ،كجو االستدالؿ: كجوب بياف العيب إف كجد
 الرباءة فيما يعلمو من العيوب.

 ادلخالفٌن: مناقشة أدلة
 )القائلوف بصحة البيع مطلقا(: أدلة القول الثاين

 ٓب يغش بكتم عيب يعلمو. إذا كاف البائعي  ةالرباءة من ا٢بقوؽ اجملهولة جائز  -ُ

ػي ال يعلمها البائع بدليل ما ٨بصوص ابلعيوب الٍب الت ،«الػمسلموف على شركطهم»حديث:  -ِ
الن ر ًإالَّ شرطنا ح»: بعد ذلككرد  راما كىو ػػػح اط مع العلم أحلَّ فاالشَب  ،«امناك أىحلَّ حر أى  ـى حبلى
 كابلتإب ٓب يصح الشرط. ،شػػػػػػالغ

بل قد يفضي إليها إذا كاف العيب فاحشان  ،ال يفضي إٔب ا٤بنازعة ط مع العلمااالشَب  ال نسلم أفَّ  -ّ
                                      

= 
.(ِِٕٗ) رقم (،ِِْ/ُِ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ِِِٓ) (، الرقمْٕٗ/ِ) ،ابب النهي عن الغش ،التجارات

 .(ّْٓ/ٕ) ،د.ط ،احمللى ابآلاثر ،انظر: ابن حـز (ُ)
ابن األثّب، أىل فلسطْب، توُب ابلشاـ. انظر: ىو تػميم بن أكس بن حارثة، أبو رقية الدارم، كاف راىب أىل فلسطْب كعابد  (ِ)

 (.ْٕٖ/ُ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابة(، ابن حجر، ِٔٓ/ُ، د.ط، )أسد الغابة
أبواب  ،السننكالَبمذم ُب  (،ٓٓ) رقم ،(ْٕ/ُ) ،ابب بياف أف الدين النصيحة ،كتاب اإلٲباف  ،صحيحالأخرجو مسلم ُب  ((ّ

  ،السنن الكربى ُبالنسائي ك  ،كقاؿ: ىذا حديث حسن (،ُِٔٗ) رقم (،ِّْ/ْ) ،نصيحةابب ما جاء ُب ال ،الرب كالصلة
 ،ابب ُب النصيحة ،كتاب األدب  ،السننكأبو داكد ُب  (،ٕٕٕٓ) رقم (،ُٖٗ/ٕ) ،ابب النصيحة لئلماـ ،كتاب البيعة

كأٞبد   (،ِٕٔٗ) رقم ،(ُُِٖ/ّ) ،ابب الدين النصيحة ،كتاب الرقاؽ  ،السننكالدارمي ُب  (،ْْْٗ) رقم (،ِٖٔ/ْ)
 (.َُْٗٔ(، رقم )ُّٖ/ِٖ، )ادلسندُب 
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 مبيع أك تعددت العيوب.ػيتعذر معو االنتفاع ابل

 (كالشرط ابطل إال فيما ٠باه ككضع يده عليو ،يحالعقد صح): أدلة القول الثالث
 السلعةى  ر ؛ ألفَّ رى الغى  من العيوب الٍب ال يعلمها البائع من اببً  الرباءةً  اشَباطى  ال نسلم أفَّ 

 إبمكانو أف يشَبط على  فإفَّ  ،رؼ شيئا بسلعتوػػػال يع كإذا كاف البائعي  ،رةػػػككسائل معرفتها متوف ةه ػػػقائم
 

 .(ُ)العيب ابلرباءة حقو من خيارً  قاطمشَبم إسػال

 :أدلة القول الرابع واخلامس
كعثماف  ،كاألصل العمـو ،ليس ُب قصة عثماف هنع هللا يضر ما يدؿ على قصر ا٢بكم على الرقيق

 أك ا٢بيواف. ،هنع هللا يضر ٓب يقل: إف ىذا ا٢بكم خاص ابلرقيق

 )القائلوف ببطبلف العقد( :أدلة القول السادس
بل قد يصح البيع  ،خل ٗبقتضى العقدػإذا ٓب يي  العقدً  فى ال يقتضي بطبل الشرطً  طبلفى ب فَّ إ
٤ببيع ُب عقد ا كاشَباط عدـ استعماؿ  ،قتضى العقدكالنهي يقتضى الفساد إذا أخل ٗب ،شرطكيبطل ال

 أك اشَباط عدـ إ٪باب الولد ُب عقد النكاح. ،البيع

ها تشَبط الرباءة من العيب ُب ػأن ا٤بتحدةً  العربيةً  اإلماراتً  ُب دكلةً  اإلسبلميةً  كا٤ببلحظ على ا٤بصارؼً 
من العيوب الظاىرة ُب  األكؿى  الثاين الطرؼى  ككرد نص "كقد أبرأ الطرؼي  ،عقودىا خاصة بيع ا٤برإبة

كما كرد نص "أما إذا كانت ا٤بركبة مستعملة فبل   ،ا٤بركبة" ُب عقد ا٤برإبة ُب بنك ديب اإلسبلمي
ال  ا٤بصرؼى  كىذا الشرط صحيح على مارجحنا ؛ ألفَّ  ،ة"كا٣بفيَّ  الظاىرةى  األكؿ العيوبى  يضمن الطرؼ

 ابلعيوب ا٤بوجودة ُب ا٤بركبة. يعلمي 

 :الرتجيح
فإف علم ككتم فإنو  ،يَبجح لدم جواز اشَباط الرباءة من العيب إذا كاف البائع ال يعلم ابلعيب

 أيٌب:كلذلك ٤با  ،معاملة لو بنقيض قصده ،ال يربأ

                                      
 .(ٖٕ) ص ،ُط ،بيع ادلزاد ،الػميطلقعبدهللا  (ُ)
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 لَّ ػأىك أىح رطنا حرـى حبلألش ًإال ،ا٤بسلموفى على شركًطًهم»أكال: موافقة ذلك للحديث النبوم: 
 ، كاشَباط الرباءة ٓب ٰبـر حبلال أك ٰبل حراما. (ُ)«حراما

حيث إف رد العبد عند رفضو  ،اثنيا: عمل عثماف هنع هللا يضر ُب قصة ابن عمر حْب ابع العبد بشرط الرباءة
كقد كاف ا٢بلف على أنو ٓب يعلم  ،دؿ على أنو لو حلف ٢بكم بصحة الشرط كٓب يرد العبد ا٢بلف
 ابلعيب.

 ثُ ها وما حيدُ لُ أم تشم   ،فقط العقدِ  منها حٌن   إىل ادلوجودِ  تنصرفُ  من العيوبِ  ىل الرباءةُ  :مسألة
 ؟بضالق   قبل   العقد و بعد  

 ُب ا٤بسألة قوالف للعلماء:
ابلعيب الذم  للمشَبم الرد   ق  حً يى ػف ،اءة إال العيب ا٤بوجود كقت العقدُب الرب القوؿ األكؿ: ال يدخل 

 .(ّ)ك زيفىر كدمحم بن ا٢بسن ،(ِ)الشافعي كىو قوؿ ،حدث بعد العقد كقبل القبض

فبل ٰبق  ،بعد العقد جود كقت العقد كا٢بادث قبل القبضالقوؿ الثاين: يدخل ُب الرباءة العيب ا٤بو 
 .(ْ)كأبو يوسف كىو قوؿ أيب حنيفة ،عقد كقبل القبضلعيب الذم حدث بعد الللمشَبم الرد اب

 : دليل القول الثاين
قبل  كالسلعةي ابقيةه ُب ضماًف البائعً  ،كالتابع اتبع ،اتبع ٤با قبلو إف العيب ا٢باديث بعد العقد

العيب ا٢باصل  كىذا حاصله بدخوؿ ،، كألفَّ البائعى مقصديه من اشَباط ىذا الشرط عدـ الردالقبض
 بعد العقد كقبل القبض.

                                      
(، رقم ِٔٔ/ّلناس، )ُب الصلح بْب ا ابب ما ذكر عن رسوؿ هللا  ،أبواب األحكاـ، السننأخرجو الَبمذم ُب  ((ُ

 رقم ،(َّْ/ّ) ،الصلح ُب ابب ،كتاب األقضية ،سننالكأبو داكد ُب  ،كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح (،ُِّٓ)
(، صححو ُُُٕٔرقم ) (،ٕٗ/ٔ) ،ابب الشرط ُب الشركة كغّبىا ،كتاب الشركة  ،السنن الكربىُب  البيهقيك  (،ّْٗٓ)

 .ُِّٓ، ا٢بديث رقم: ٕٕ/ِ، ِ، طصحيح سنن الرتمذيالَبمذم كاأللباين. انظر: األلباين، 
 .(ِْٕ/ٓ) ،ُط ،و الشافعياحلاوي الكبًن يف فق ،ا٤باكردم ((ِ
 .(ّٗٗ/ٔ) ،د.ط ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـ ((ّ
.(ِْ/ٓ) ،ِط ،محتار على الدر ادلختارـرد ال ابن عابدين، ((ْ
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 الرتجيح:
ما ٓب يػينىص القبض يدخل بعد العقد كقبل  ا٢بادثى  العيبى  ؛ كىو أفَّ الثاين  القوؿي  لدمَّ  يَبجح
 .ُب العقد ٖببلفو

 :اليت أخذت جبواز اشرتاط الرباءة من العيب ادلصارف اإلسالمية
 ،بائع الرباءة من العيب كقت البيعاشَباط ال ذىبت كثّب من ا٥بيئات ا٤بالية إٔب األخذ ٔبواز

 كمنها:
 :فتول ا٥بيئة الشرعية ُب مصرؼ قطر اإلسبلمي 

 السؤاؿ:
 وبػتعلموفى فضيلتيكم أفَّ بيوعى ا٤برإبًة تتضمني أف يكفل ا٤بصرؼي البائع السلعةى من العي

بلن ٤بخاطر العيوب الناشئة ا١بديدة تقلي مصرؼ على التعامل ابلسلعً ػال كعلى ىذا فقد درجى  ،فيةخى ػال
الكافية للكشف على كافة  الفنيةي  حيث تنقص ا٤بصرؼ ا٤بهاراتي  ،عن كوف البضاعة قدٲبة كمستعملة

مثل القيمة ػي ا٤بطلوبً  السعرً  كما ال نطمئن إٔب كوفً   ،أنواع السلع كاآلالت كاالطمئناف لسبلمتها
القياـ بشراء سيارات مستعملة يدين يطلب منا ـ إلينا أحد عمبلئنا ا١بدَّ قى كقد تػى  ،الفعلية للبضاعة

 حة كا٢بالة ىذه؟ػا٤براب فهل تصح عمليةي  ،كبيعها لو مرإبة على أف يعفينا من مسؤكلية العيوب ا٣بفية
 .(ُ)؟شَبم عن حقو برد البضاعة ابلعيب ا٣بفيمي ػال تنازؿً  أم حاؿى 
 ا١بواب:

مسؤكلية البائع  كىو ا٤بصرؼ  عدـً  العمبلء بشرطً  السيارات ألحدً  ٖبصوص سؤالكم عن بيعً 
ىذه ا٤بسألة يقاؿ ٥با عند الفقهاء مسألة البيع بشرط الرباءة من  أفيدكم أبفَّ  ،عن العيوب ا٣بفية

للمصرؼ ُب ىذه ا٢بالة أف يشَبط لنفسو الرباءة كخصوصان كىو ال  على ذلك فإفَّ  كبناءن  ،...العيوب
 السيارات لو. طلب من ا٤بصرؼ شراءى  إذ ىو الذم ،أكثر منو مبيعى ػكا٤بشَبم يعلم ال ،يعلمها

خلي ٗبقتضاه مسؤكلية ا٤بصرؼ من ػإقراران يي  العميلي  كأجازت ا٥بيئة ا٤بذكورة سابقا أيضا أف يوقعى 
 فجاء ُب نص الفتول: ،العيب ا٣بفي

                                      
 .ٖٕالفتول رقم:  ،فتاوى ىيئة الرقابة الشرعية دلصرف قطر اإلسالمي ،مصرؼ قطر اإلسبلمي ((ُ
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 السؤاؿ:
 ُب العملية التالية: الشرعيٌ  الوجوً  نرجو بيافى 

كعند كصوؿ البضاعة إٔب مرفأ  ،مبلءالعي  أحدً  ة ٗبوجب مرإبةً من البضاع كميةن   مصرؼي ػال استوردى 
العميل رفض  كلكنَّ  ،ها لوكتسليمً  البضاعةً  ا٤بوظفْب ٗبرافقة الواعد ابلشراء ٤بعاينةً  أرسلنا أحدى  ،الدكحة

فتح ا٢باكايت كالصناديق ؛ ألنو يريد االحتفاظ هبا ُب الصناديق حٌب أيٌب كقت حاجتو ٥با ابإلضافة 
كحيث إف مثل ىذا التصرؼ من ًقبىل  ،لوضع البضاعة عند فتح الصناديق أنو ال يوجد مكافه إٔب 

فهل ٯبوز لنا أف  ،حت طائلة ا٤بسؤكلية إٔب كقتو ال نعلمو كقد يطوؿ كثّبان ػت ا٤بشَبم يَبؾ ا٤بصرؼى 
أبف ا٤بصرؼ  علمان  ،للمصرؼ ٱبلي ٗبوجبو ا٤بصرؼ من مسؤكلية العيب ا٣بفي إقراران يوقعو العميل نقبلى 

على استعداد ألف يكوف مسؤكال عن العيب ا٣بفي لو ًب معاينة البضاعة عند استبلـ كتسلم 
 ؟(ُ)الصناديق

 ا١بواب:
 د عيبا بسببػػػة ما ييعكقد يلحق البضاع ،قد ٛبتد قليبلن  فَبةو د رٗبا ال يظهر إال بع ا٣بفي   العيبي 

مدة  دكيتفق على ٙبدي ،٤بصرؼ من العيب ا٣بفيٯبب تسليم البضاعة كٚبلى مسؤكلية ا الذ ،التخزين
أايـ ثبلثة ة خبلؿ ا٤بد هكقد اتفق أف تكوف ىذ ،ب قد يظهربعدىا ٚبلى مسؤكلية ا٤بصرؼ من أم عي

 .البضاعة استبلـمن 

 :ا٥بيئة الشرعية لبيت التمويل الكويٍب 
 السؤاؿ:

 ؟(ِ)فيها من العيوبمع اشَباط براءة البائع من ٝبيع ما  ىل ٯبوز التعاقد على بضاعةو 

 ا١بواب:
ا١بهالة ا٤بؤدية للنزاع علما أبف  ا يزيلي أـ كانت موصوفة كصفن  أشاىد البضاعةى  ٯبوز ذلك سواءن 

ما يقابل النقص من الثمن مع  بل يَبتب عليو خصمي  ،ية ال يدخل ُب الرباءة من العيوبنقص الكم

                                      
 .ُّالفتول رقم:  ،عية دلصرف قطر اإلسالميفتاوى ىيئة الرقابة الشر  ،مصرؼ قطر اإلسبلمي ((ُ
 .ُٔ: الفتول رقم ،الفتاوى الشرعية يف ادلسائل االقتصادية ،بيت التمويل الكويٍب ((ِ
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 .الصفقة م ُب إلغاءحق ا٤بشَب 

 لبيت التمويل الكويٍب: السؤاؿ التإب  ككرد أيضان 
 السؤاؿ:

مثبلن على ابخرة ابلبحر مع شهادة من الناقل؟ كىل ٯبوز  ةىل ٯبوز أف يشَبم بضائع موجود
ىل يشَبم العميل  ،ٍب بعد أف بعت البضاعة ،بيعها كىي ُب نفس ا٢بالة ابعتبار الناقل ىو الوكيل

ل شراءىا ابلبحر كما ىي بً صان إذا قى البضاعة كما ىي مثل ما اشَبيتها أـ أكوف أان ا٤بسؤكؿ خصو 
كيكوف السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءىا اب٤بخازف حيث يراىا كذلك ألخذه  ٧بددو  بسعرو 

أك أخذىا بعد الفحص  ،داننّب بعشرةً  أم أان أشَبم البضاعة على الباخرة دكف فحصو  ،مخاطرػال
 ؟(ُ)شخص يخر أبحد عشر ديناران فما ا٢بكم؟ كىل ٯبوز ٕب أف أبيعها إٔب

 ا١بواب:
قبل  كاشَباط القبضً  ،لبائعو عن العيوب من كل مشَبو  فيها إبراءن  ؛ ألفَّ  جائزةه  ىذه ا٤بعاملةي 

كاألخذ ٗبذىب مالك فيو تيسّب على الناس كال  ،البيع فيو خبلؼ لئلماـ مالك إال ُب ا٤بطعومات
ا مرة بعد أخرل إٔب ا٤بشَبين ا١بدد مع ها ٍب نقلهسيما ُب البضائع ذات ا٢بجم الكبّب الٍب يتعسر قبضي 

لكن ال بد من سبق ا٤بلك كٙبديد مراحل انتقالو للفصل بْب ضماف  ،أف النادر تعرضها للمخاطر
ا٣ببلؼ عدـ اإلقداـ على بيع البضاعة قبل  للخركج من األفضلى  البائع كضماف ا٤بشَبم على أفَّ 

علمان أبٌف  ،ٝبهور الفقهاء كىذا رأمي  ،غّبىاقبض ا٤بالك األكؿ سواء أكانت من ا٤بطعومات أـ من 
 الوكيل ٗبثابة قبض األصيل. قبضى 

 أيضا: كمن معوقات بيع ا٤برإبةً 
 الوعد ابلشراء. -ْ

دكف أف يكوف  ،داينةن كقضاءن لدل بعض ا٤بصارؼ ككعده يكوف ملزمان لو ،ابلشراء أكالن  عدي يى  فالعميلي 
اإللزاـ فيو تربعه كإبراءه من  عدـى  إال أفَّ  ،ما ال ٲبلك كي ال يدخل ا٤بصرؼ ُب بيع  ،ملزمان للمصرؼ
 كذلك ٩با يشجع العميل على التعامل مع ا٤بصرؼ. ،ا٤بصرؼ للعميل

                                      
 .ٔٔ: الفتول رقم ،الفتاوى الشرعية يف ادلسائل االقتصادية ،بيت التمويل الكويٍب ((ُ
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 :ابلشراءمسألة الوعد 
 ألىل العلم: أقواؿ ثبلثةي ُب ا٤بسألة 

إف ، الوفاء بو حب  يستك  ،ـغّب ملزً  ابلشراء ُب بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء كعده  الوعدى  القوؿ األكؿ: أفَّ 
 ا٤بوعود لو ُب سبب الوعد كجب الوفاء ابلوعد. بسبب كدخلى  فإف اقَبفى  ،بسبب ٓب يكن مقَبانن 

كأىًعديؾى أبف أك اخرج إٔب ا٢بج  ،قرضك ما تبِب بوأي أبف  : اىدـ دارؾ كأىًعديؾاقَباف السببمثاؿ 
 يىقتضي ٍبميتقدمة الػْب األىدلة المع بكحينئذو نقوؿ كجو ا١بالذم قاؿ: " كىو قوؿ القىراُب ،أسلفك

ـي   سببُب كبعضها عدـى الوفاء بو أىنَّو إف أىدخلو ،ا الوفاءى بوضيهبع كما قاؿ مالكه كابن   ـز بوعده ل يىلزى
 .(ّ)")ِ(حنوفكسى  (ُ)القاسم

ال  ،إال لعذر ملـز داينة للواعد الوعد ابلشراء ُب بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء كعده  القوؿ الثاين: أفَّ 
 كاختاره ،لدخولو ُب سبب الوعدترتب على التخلف ضرره للموعود لو اقَبف بسبب ك إال إذا  ،قضاءن 
 .اإلسبلمي لتعاكفالتابع ٤بنظمة ا الدكٕب مع الفقو اإلسبلمي٦ب

ىػ ا٤بوافق لػ َُْٗجاء ُب قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي عاـ 
 ـ ما أيٌب:ُٖٖٗ
 ،د )كىو الذم يصدر من اآلمر أك ا٤بأمور على كجو االنفراد( يكوف ملزمان للواعد داينة إال لعذرالوع

كيتحدد أثر اإللزاـ  ،كىو ملـز قضاء إذا كاف معلقان على سبب كدخل ا٤بوعود ُب كلفة نتيجة الوعد
لوفاء ابلوعد ببل ُب ىذه ا٢بالة إما بتنفيذ الوعد كإما ابلتعويض عن الضرر الواقع فعبلن بسب عدـ ا

 .(ْ)عذر

سواء  ،للواعد كقضاءن  داينةن  القوؿ الثالث: أف الوعد ابلشراء ُب بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء كعد ملزـه 
                                      

ل عن اإلماـ مالك ا٤بدكنة كأخذ عنو سحنوف كغّبه، توُب سنة: عبدالرٞبن بن القاسم العيتقي، صاحب اإلماـ مالك، رك  ىو (ُ)
 (.َُِ/ٗ) ،ّط ،سًن أعالم النبالء ،الذىيبانظر: ق. ُُٗ

القّبكاين، يلقب بسحنوف بفتح السْب كضمها، فقيو ا٤بغرب كقاضي القّبكاف  التنوخي حبيببن أبو سعيد عبدالسبلـ  ىو (ِ)
 .ّٔ/ُِ، ّ، طسًن أعالم النبالءالذىيب،  ىػ. انظر:َِْكصاحب ا٤بدكنة، توُب سنة: 

 .(ِٓ/ْ) د.ط، ،الفروق ءأنوار الربوق يف أنوا ،القىراُب ((ّ
.(ُْ) (،َْ، القرار رقم )(ٓٔٗ، ْٕٓ، ص )ٓ، عِـ ،ع الفقو اإلسبلميمى ٦بلة ٦بى (ْ(
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 بو على الواعد قضىكي ،و الـزكل    "الوعدي  قاؿ ابن شيربمة: ،كىو قوؿ ابن شربمة ،أكاف لو سبب أـ ال
رب  .(ِ)كمقوؿ الدكتور يوسف القرضاكىو  ،(ُ)"كٯبي

 الثاين والثالث يف لزوم الوعد داينة:أدلة القول 
(ژ ژ ڑ ڑ ک  ) هللا تعأب: قوؿي  -ُ

(ّ). 

 كالوعد داخل ُب ذلك. ،ابلعقد ابلوفاءً  أتمري  اآليةى  كجو الداللة: أفَّ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) قوؿ هللا تعأب: -ِ

(   ھ
(ْ). 

ٰبرـي إخبلؼي  أفك  ،ابن ٧بيىرَّمنايىكيوف كذ عىل فيلـز أىفييفٓبٍى  ؿه قىو  إذا أيخلف أف الوعد كجو الداللة:
 .(ٓ)االوعد ميطلق

(ڑ ک ک ک ک) هللا تعأب: قوؿي  -ّ
(ٔ). 

(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  )هللا تعأب:  قوؿي  -ْ
(ٕ). 

 كالوعد داخل ُب ذلك. ،: أفَّ اآليةى أتمري ابلوفاًء ابلعقدمن اآليتْب كجو الداللة

( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ)هللا تعأب:  قوؿي  -ٓ
(ٖ). 

٩با يدؿ عند نيب هللا إ٠باعيل عليو السبلـ مدح هللا سبحانو كتعأب الوفاء ابلوعد كجو الداللة: 
                                      

.(ِٖٕ/ٔ) ،د.ط ،ابآلاثر احمللى ،ابن حـز ((ُ
(.ْٖٓ، ص )ٓ، عِـ ،لفقو االسبلمي٦بلة ٦بمع ا ،الوفاء ابلوعد ،القرضاكم((ِ
 .ُ اآلية : جزء منسورة ا٤بائدة ((ّ
 .ّ - ِاآلية  :سورة الصف ((ْ
 .(َِ/ْ) ،د.ط ،الفروق ءأنوار الربوق يف أنوا ،القىراُب ((ٓ
 .ُٗ يةاآل : جزء منسورة النحل ((ٔ
 .ّْ اآلية : جزء منسورة اإلسراء ((ٕ
 .ْٓ اآلية :سورة مرًن ((ٖ
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 على أنو الـز داينة.

 ،خلفأ كعدكإذا  ،: ًإذا حىدَّثى كذبثافًق ثبلنييىةي ا٤ب»قاؿ:  عن أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب  -ٔ
 .((ُ«خاف كإذا اؤٛبين

فقيل لو:  ،ين كاإلٍب()الدَّ  ٍبأـر كا٤بغييكًثري التعوذى من ا٤ب  قالت: كاف رسوؿ هللااهنع هللا يضر  عن عائشة -ٕ
ككعد  ،بحدَّثى فكذ ـر ًإفَّ الرجلى إذا غ» :فقاؿ ؟أٍبا٤بـ ك غر تكثر التعوذ من ا٤ب إف ،اي رسوؿ هللا

 .((ِ«فأخلف

 الدليل على لزوم الوعد قضاء:
 إذا اقتضت ا٤بصلحة ذلك. صح إلزامو قضاء داينةن ما لـز  إفَّ 

 :م داينةلزِ الوعد مُ  أبنَّ  مناقشة أدلة القائلٌن
 كمثل ،كمقتضى حالو اإلخبلؼ ،ما ذيكر من اإلخبلؼ ُب صفة ا٤بنافق فمعناه أنو سجٌية لو
ـ  هبا كما يقاؿ سجيتو تقتضي البخل كا٤بنع سيني الذَّ ث  على اتي ت صفانفمن ك ،ىذه السَّجية ٰبى و ٙبى

َـّ شىرعنا كعرف حد ّب مي ا٣ب  .(ّ)اأك ٙبث  على الشر ذي

 :الرد على ىذه ادلناقشة
 ة.كىي أيضا ٧برمُب ا٢بديث أخرل للمنافق  صفاته  كقد اقَبنت ،على التحرًن يدؿ   الذَـّ  فَّ إ

 بقية األدلة:مناقشة 
 يث الٍب كردت ُب دليل القوؿك األحاد اآلايتي  الوفاء ابلوعد مندكبه  أبفَّ  ْبالرد على القائل

 الثالث.الثاين ك 
                                      

 ،الصحيحكمسلم ُب  (،ّّ)رقم  ،(ُٔ/ُ) ،ابب عبلمة ا٤بنافق ،كتاب اإلٲباف ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،ومتفق علي ((ُ
 (.ٗٓ(، رقم )ٖٕ/ُنافق، )ابب بياف خصاؿ ا٤ب ،كتاب اإلٲباف

 ،الدينابب من استعاذ من  ،كتاب ُب االستقراض كأداء الديوف كا٢بجر كالتفليس  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ِ
بلة، ابب ما يستعاذ منو ُب الص ،كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة  ،الصحيحكمسلم ُب  (،ِّٕٗ) رقم (،ُُٕ/ّ) ،الدين

 (.ٖٗٓ(، رقم )ُِْ/ُ)
 .(ِٓ/ْ) ،د.ط ،الفروق ءأنوار الربوق يف أنوا ،القراُب ((ّ
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، إذ فبل فائدة ُب اإللزاـ للموعود لو أنو إذا ٓب يَبتب ضرره  ،ابإللزاـ مطلقان كالرد على القائلْب 
 كال دليل عليو من الشرع. ،الناس كىي حفظ حقوؽ عامَّةو  على مصحلةو  اإللزاـ مبِب  

 :الرتجيح
كيصح  ،ىو أفَّ الوعدى ابلشراء ملـز داينةن للواعد إال لعذركالذم يَبجح ٕب ىو القوؿ الثاين ك 

كلو جعلناه ملزما للطرفْب لدخلنا ُب ٧بذكر  ،اإللزاـ بو قضاء إذا ترتب على الوعد ضرره للموعود لو
ألفَّ العربةى ُب العقود اب٤بقاصد كا٤بعاين ال ابأللفاظ كا٤بباين، كيَبتب  ،كىو البيع بلفظ الوعد ،شرعي
مىعه على ٙبرٲبو. ،عي ما ال ٲبلكو اإلنسافعليو بي  كىو ٦بي

ُب ككثرة الغش كالكذب  ،إفَّ ىذا القوؿى فيو مصلحةه للعميل كا٤بصرؼ مع ضعف النفوس
كفيو مصلحة كربل إذا كانت السلعةي مستوردة من خارج البلد كترتبت  ،، كفيو ٝبعه بْب األقواؿعصران

كعدـ إلزامو قضاءن ابلتعويض عن الضرر أك  ،إبراء العميل أفضلإال أفَّ  ،على االستّباد نفقاته إضافية
 كذلك حق للمصرؼ اإلسبلمي فيصح التنازؿ عنو. ،إجباره على الشراء

 :حال ادلصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة
لشراء ٍب إذا كعد اب العميلى  ُب اإلمارات العربية ا٤بتحدة فإفَّ  ابلنظر إٔب ا٤بصارؼ اإلسبلميةً 

 فإفَّ لو حالتْب: ى كعده ألغ
 الة ال ٱبسر العميل شيئا.ففي ىذه ا٢ب ،ؼ السلعةاألكٔب: أف يكوف إلغاؤه قبل شراء ا٤بصر 

إال إذا ترتب  ،كُب ىذه ا٢بالة ال ٱبسر شيئا أيضا ،الثانية: أف يكوف إلغاؤه بعد شراء ا٤بصرؼ للسلعة
 اشَباىا نقدا أك اضطر إلرجاع البضاعة بتكلفة. ع السلعة أبقٌل ٩باضرره على ا٤بصرؼ أبف اب

ا أنٌو عند  حيث ال  ،تطبيق ا٤برإبة ُب بعض ا٢باالت ال ٪بد أثرا ٤بسألة الوعد كاإللزاـ بوعلمن
كبعد دراسة حالة العميل  ،كإ٭با أيٌب العميل طالبا ا٤بوافقة على عقد ا٤برإبة ،يكوف ىناؾ كعده أصبل

كيتم البيع كالشراء من الوكيل ُب نفس  ،٤بصرؼي على طلب عقد ا٤برإبةكقدرتًو على السداد يوافق ا
 ل هبذه ا٤بسألة أمرنا غّب ٩بكن.٩با ٯبعل العم ،اللحظة مع مندكب ا٤بصرؼ
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 .عدمو ا ٤بسألة اإللزاـ ابلوعد منكلكن ُب حاالت ا٤برإبة ُب االستّباد كالتصدير ٲبكن أف ٪بدى أثرن 

عد ابلشراء لدل بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية "يتحمل العميل كالصيغة الٍب قدر ترد ُب الو 
 ".إلغاء الوعداألضرار الٍب تَبتب على 

فمعُب ذلك أف ا٤بصرؼ قد  ،إذا كجدان مثل ىذه العبارة ُب طلب الشراء أم الوعد ابلشراء
 بقضية الوعد كاإللزاـ بو ُب ٝبيع حاالت ا٤برإبة.أخذ 

كجعل ا٤برإبة مبنيا  ،ا القدرة على التخلص من مسألة الوعدلديهكىذا يعِب أف ا٤بصارؼ اإلسبلمية 
حيث إف أكثر القائلْب بعدـ  ،كىذا ٯبعل ا٤برإبة جائزة عند أكثر أىل العلم ،على البيع كالشراء اجملرد

 كحكموا بعدـ ا١بواز بناء على ذلك. ،ا١بواز نظركا إٔب مسألة الوعد

 .صرفمسألة اإللزام يرجع إىل القاضي أم إىل ادل
 ؛ ألفَّ  فإف القاضي يلتـز ابلشرط كٰبكم بو الوعد ابلشراءُب  ابلوعد اإللزاـ ا٤بصرؼ إف اشَبط

 .همعلى شركطً  ا٤بسلمْبى 

أك اب٤بذىب ا٤بعتمد  ،والقاضي ٰبكم ٗبا يَبجح لدي فإفَّ  الوعد ابلشراءُب  ذلك أما إذا ٓب يذكر
 .أراد ا٤بصرؼ اإللزاـ ؛ لعدـ الشرط على ذلك حٌب كلوإف رأل ذلك كٰبكم بعدـ اإللزاـ  ،ل الدكلةلد

 كمن معوقات بيع ا٤برإبة أيضا:
 اإللزاـ ابلتصدؽ عند التخلف عن سداد األقساط. -ٓ

      :لتصدق يف حال الـتأخر عن السداداب اإللزام مسألة
٤بعاصرين ا كلكنَّ  ،الػميماطل فيو شبو ابلراب على الغِبٌ على التصدؽ  كاإلجبارى  غرامةو  فرضى  إفَّ 

 خبلؼ على قولْب:كُب ا٤بسألة  ،مصرؼػجوزكه ٤بصلحة ال
 . (1)إٔب عدـ جواز ذلك ٝبهور ا٤بعاصرينالقوؿ األكؿ: ذىب 

                                      
 ـ.ََِّ-ىػُِّْعاـ  دكحةينة الٗبد الرابعة عشرةُب الدكرة  (ُّّ)رقم  قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕبانظر:  (ُ)
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بن ادمحم بن إبراىيم  ك (1)فعكىو قوؿ عبد هللا بن ان ،القوؿ الثاين: ذىب ا٤بالكية إٔب جواز ذلك
 ة ػػػػماليػمراجعة للمؤسسات الػمحاسبة كالػشرعي ٥بيئة الوؿ اجمللس الػػػػػ، كق(ّ)مالكيةػفقهاء ال من (2)دينار

 .(ْ)اإلسبلمية

ذا لفبلفو أك كذا فعليو كذا ك ًت ك كقُب ييوًؼ حقو نو ٓبأ كأما إذا التـزليش: "قاؿ الشيخ عي 
 ،و ال يقضى بو كما تقدَّـنَّ فا٤بشهوري أ ،بلؼ ا٤بعقود لو ىذا البابل  ا٣بفهذا ىو ٧ب ،ةه للمساكْبػػصدق

 .(5)"قضى بويي  كقاؿ ابن دينار

 :القائلٌن بعدم اجلواز وىم اجلمهور دليلُ 
 ين ُب الذمة.على الدَّ  ذلك يعترب راب ؛ ألنو زايدةه  إفَّ 

 :أدلة القائلٌن ابجلواز
 .(ٔ)«ظيلم ًِبٌ الغ لي مط: » رسوؿي اَّللَّ قاؿ: قاؿ  اَّللَّي عنو ىريرةى رضيعن أيب  -ُ

كذلك يربر جواز  ،الدين عند حلولو مع القدرة على ذلك كجو الداللة: ٙبرًن أتخّب سداد
 الػميماطل.عقوبة 

ل  ًعرضىو كعقوبتو (ٖ)اًجدً ٕبى  الو »: اؿق  عن رسوًؿ اَّللَّ  عن أىبيو (7)بًن الشريدً  رًكعن عىم -ِ  .(ٗ)«ٰبًي
                                      

، توُب سنة  (ُ)  (.ُّٕ/َُ، )ّ، طسًن أعالم النبالءىػ. انظر: الذىيب، َِٔىو عبدهللا بن انفع الصائغ، مؤب بِب ٨بزـك
 (.ُْٔ، ص )ُ، ططبقات الفقهاءق. انظر: الشّبازم، ُِٖىو دمحم بن إبراىيم بن دينار، أبو عبدهللا ا١بهِب، توُب سنة  (ِ)
 .(ِْٔ، ِِٔ/ُ) د.ط، ،الك يف الفتوى على مذىب اإلمام مالكـمفتح العلي ال ،ليشلشيخ عي ا ((ّ
.ٔ/ٓالبند رقم:  ،(ُُٔ) ، صد.ط، ادلعايًن الشرعية ،ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية((ْ

.(ِْٔ/ُ) د.ط، ،الك يف الفتوى على مذىب اإلمام مالكـمفتح العلي ال ،ليشالشيخ عي (5) 
، جر كالتفليس، ابب مطل الغِب ظلمكتاب ُب االستقراض كأداء الديوف كا٢ب  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ٔ

كاستحباب قبو٥با  ،ابب ٙبرًن مطل الغِب  كصحة ا٢بوالة ،كتاب ا٤بساقاة  ،صحيحالكمسلم ُب  ،(ََِْ) رقم ،(ُُٖ/ّ)
 (.ُْٔٓ)رقم  ،(ُُٕٗ/ّ) ،إذا أحيل على مليء

 (.ِٖ/ِ، د.ط، )هتذيب األمساء واللغاتىو عمرك بن الشريد بن سويد الثقفي، اتبعي ثقة. انظر: النوكم،  (ٕ)
 (.ِِّ/ْ، )ٕ، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريانظر: القسطبلين،  .قضاء دينوأم مطل القادر على  ((ٖ
(، ُُٖ/ّ) ،اببه لصاحب ا٢بق مقاؿ ،لد يوف كا٢بجر كالتفليسكتابه ُب االستقراض كأىداء ا ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ((ٗ

= 
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 ر الغّب معدـ.كىذا ُب الغِب أك ا٤بعسً  ،نىوسجأم تىوي كعقوب ،شكايػىتىوأم  ًعٍرضىومعُب 

ا٤بعاصرين أدخلوا اإللزاـ ابلتصدؽ من  كلكنَّ  ،اليَّةابلعقوبة الػمالعقوبة ُب ا٢بديث  د من فىسَّركٓب أج
 العقوبة.ابب 

 .(ُ)« ضررى كال ًضرارال»: اَّللًَّ  قاؿ: قاؿ رسوؿ رضي هللا عنهما اسو عن ابن عب -ّ

إزالتيوي  كالضرري ٘ببي  ،دائًن ضرران كجو الداللة: أتخ ري الػمىدين للوفاء ابلدَّين ُب موعده ييلحقي ابل
ييتجنَّبي بو  ،كىذا أمره مقبوؿ ،تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخّب الػمدين ُب سدادهكذلك ب ،شرعان 

 كيوصل بو إٔب منع الػميماطلة ؛ حيث إفَّ العيمبلء سيخافوف من التأخّب ٘بن بان للغرامة. ،أخذ الراب
 :ازمناقشة دليل القائلٌن بعدم اجلو 

ػن و مكىػ ،كال أكله ألمواؿ الناس ابلباطل ،ليس ُب اإللزاـ ابلتصػدؽ أخذه للراب كال أكل لو
؛  ؛ ألنو ال يَبتب عليو تعويض ما قد يلحق الدائن من ضرر اب٤بماطلة قبيل الزكاجر كليس من ا١بوابر

٘بنب كتصرؼ ُب كجوه  لكن ،مماطل أبدائو زايدةن على الدين ال يتملكها البنكػحيث إفَّ ما يلتـز ال
 ا٣بّب ٗبعرفة ا٥بيئة الشرعية للبنك للتأكد من طريقة صرفها.

قد  خاصةن أفَّ البعضى  ،ٞباية البنوؾ اإلسبلمية من ا٤بتبلعبْب من بعض العمبلءىو  كا٥بدؼي 
مصارؼ ػإٔب ال ري نظي كثّبا من الناس يى   حيث إفَّ  ،يستغل ثبات ا٤بديونية كال يلتـز بسداد ما عليو

كالدَّين  ،سعى إٔب الربحتى  ماليةه  ُب األصل مؤسساته  ىيى بينما  ،سبلمية على أهنا مؤسسات خّبيةاإل
 ال يتغّب بْب العميل كا٤بصرؼ. اثبته 

                                      
= 

ابب  ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبمعلقان كالنسائي  (، ذكره البخارم مرفوعا بعد حديث "مطل الغِب ظلم"،ُُٖ/ّ)
 (،ُّّ/ّ) ،اببه ُب ا٢ببس ُب الدين كغّبه ،كتاب األقضية  ،السننكأبو داكد ُب  (،ِِْٔ) رقم (،ٖٗ/ٔ) ،مطل الغِب

كأٞبد  (،ِِْٕ)رقم  (،ُُٖ/ِ) ،ابب ا٢ببس ُب الدين كا٤ببلزمة ،كتاب الصدقات  ،السننكابن ماجو ُب  (،ِّٖٔ) رقم
 .(ُْٕٔٗ)رقم  (،ْٓٔ/ِٗ) ،ادلسندُب 

 ُبمالك ك  ،(ُِّْ) رقم ،(ْٖٕ/ِ) ،ابب من بُب ُب حىٌقو ما يضٌر ٔباره ،كتاب األحكاـ  ،سننال( أخرجو ابن ماجو ُب (ُ
رقم  (،ٓٓ/ٓ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ِٖٕٓ) رقم (،َُٖٕ/ْ) ،ابب القضاء ُب الػًمرفق ،تاب األقضيةك  ،الـُموطأ

رواء إ ،األلباين(، َُُٗ(، رقم )ِٖٓ/ِ، )ُ، طصحيـح سنـن ابن ماجو(، صححو األلباين. انظر: األلباين، ِٖٓٔ)
 (.َُِٓ) (،ٖٔٗ(، رقم )ُٗ/ٓ(، )َْٖ/ّ) ،ِط ،يف ختريج أحاديث منار السبيل الغليل
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 :مناقشة أدلة القائلٌن ابجلواز
ا يدؿ على ٦برد ٙبرًن ا٤بطل. ،ال يدؿ على جواز فرض عقوبة مالية حديث أيب ىريرةى  -ُ  كإ٭بَّ

، ماليةػكليس العقوبة ال ،بة ا٢ببسرة ُب حديث عمرك بن الشريد عن أبيو ىي عقو العقوبة الػمذكو -ِ
ٍب  ،كجواز التعزير ابلعقوبة ا٤بالية ال يستلـز ا١بواز ىنا ،قدٲبا ابلعقوبة ا٤بالية كٓب يفسره أحده من العلماء

 ىو اختصاص القضاء كليس األفراد كالشركات. العقوبةً  فرضى  إفَّ 

جزءا من  أف يكوفى  كمبلغ الصدقة ٲبكني  ،بل اب٢ببس ،بضرر مثلو كىو ا٤باؿوف إزالة الضرر ال تك -ّ
 أبمورو  كٞباية ا٤بصرؼ ٩بكنة ،مدينػذمة ال ُب إبراءً  جلي عى كذلك يػي  ،صدقة يكوف مبلغى أف ين بدؿ الدَّ 

مكن أف يكوف جزءا من أقساط ػي درىم عند التأخر ي ََٓففرض  ،أخرل غّب اإللزاـ ابلتصدؽ
 مصرؼ اإلسبلمي.ػؿ أف يذىب للصدقة لدل الالسيارة بد

 :الرتجيح
خاصة أفَّ  ،كىو قوؿ ا١بمهور ،الذم يَبجح عندم ىو عدـ جواز مبلغ اإللزاـ ابلتصدؽ

فتكوف شبهة الراب  ،كليس بسبب عملو قد أتخرى إ٪بازه كما ُب االستصناع ،الغرامةى ىذه بسبب دين
 فيو أقول.

 ا١بواز: كمن االجتهادات ا١بماعية الٍب رأت
 .(ُ)اجمللس الشرعي ٥بيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية -ُ

م مي ػال : )يػجوز أف ينص ُب عقدً ٖحيث كرد ُب ا٤بعيار رقم رإبة لآلمر ابلشراء على التزاـ العميل الػميشَبى
ط ُب مواعيدىا أك نسبة من الدَّين تصرؼ ُب ا٣بّبات ُب حاؿ أتخره عن سداًد األقسا مبلغو  بدفعً 

 .كال تنتفع هبا الػمؤسسة( ،على أف تيصرىؼى ُب كجوه ا٣بّب بػمعرفة ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ،الػمقررة

 .(ِ)ندكة الربكة الثانية عشرة لبلقتصاد اإلسبلمي -ِ

                                      
.ٔ/ٓالبند رقم:  ،(ُُٔ) ، صد.ط ،ادلعايًن الشرعية ،ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية((ُ
 .ُِ، ع ِ، ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، ـتصورىا واحلكم الشرعي عليها ،بطاقات االئتمانعبدالستار أبو غدة،  ((ِ
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مقطوعة، أك  ٯبوز اشَباط غرامةو : )كنصها ،الفتولُب كة ا٤بصرفية ٦بموعة الرب حيث كرد عن 
حامل البطاقة )بطاقة االئتماف( عن السداد دكف  أتخرً  ُب حاؿً  ،مبلغ كالفَبةػددة على ال٧ب بنسبةو 

 .(كال يتملكها مستحق ا٤ببلغ ،كذلك على أساس صرؼ ىذه الغرامة ُب كجوه الرب ،عذر مشركع

 :بناًء على القول ابجلواز صرف مبالغ االلتزام ابلتربع
بالغ ُب  صرؼي ىذه اإلسبلميةً  مصارؼً ػعلى ال ٯببي  الرسـو  كدفع ،كبناء الطرقات  ،ا٤بنافع العامةالػمى

على الدعاايت ا٣باصة  كال ٯبوز ٥با الصرؼي  ،الصرؼ على الفقراء كالػمساكْبك  ،الدراسية أك اإلٯبار
 ةه ػػػػػػو منفعػػػػػخاصة هبا أك أم ٦باؿ في مؤٛبراتو  على هبا أك على الدكرات التدريبية للموظفْب أك

كٲبكن للمؤسسات أف تعطي ىذه ا٤ببالغ للجمعيات  ،ا على أنفسهافَّ ذلك يعترب صرفن ؛ ألللمصرؼ 
 ا٣بّبية الٍب تنوب عنها ُب التوزيع.

توجيو ريع غرامات  داخلية ُب البنوؾ اإلسبلمية توضح كيفيةى  كجود الئحةو  كمن األٮبية أيضان 
 .الرب كيلية توزيعهاألكجو ا٣بّب ك  ،كبطاقات االئتماف الػميرإبةأتخّب سداد أقساط 

 حال ادلصارف اإلسالمية يف اإلمارات:
كما جعل  ،درىم عند التخلف عن السداد ََٓجعل مصرؼ عجماف التصدؽ ٗببلغ 

 ،يوما من اإلمهاؿ َّمصرؼ أبوظيب اإلسبلمي على العميل االلتزاـ ابلتصدؽ عند التخلف بعد 
ا٥ببلؿ االلتزاـ ابلتصدؽ عند طلب ا٤بصرؼ بينما جعل مصرؼ  ،كذلك ُب عقد التورؽ ٗبرإبة األسهم
معركؼ ػكال ،لتخلف عن السداد كمركر مدة معينةكليس ٗبجرد ا ،ُب عقد التورؽ ٗبرإبة السلع الدكلية

ې ى ى ائ ائ ەئ )هللا تعأب:  لقوؿً ؛ كال ٯبوز حبسو  ٯبب إمهالو الػمعدـك عسرأفَّ الػمي 

(ەئ
؛ حيث اعترب مصرؼ أبوظيب كالػمماطل سر عمي ػوجد يلية ٧بددة لتحديد الت، كلكن ال (ُ)

كمصرؼ عجماف ٗبجرد  ،كمصرؼ ا٥ببلؿ عند الطلب ،اطبلن يومان ٩ب َّ واإلسبلمي مىن مرَّ علي
 التأخر.

كاإلعسار خبلؼ  ،ىي األصل كىنا ٛبكن ا٤بشكلة ُب أف ا٤بصارؼ اإلسبلمية تعترب ا٤بماطلة
 ، كىذا ال يصح.األصل

                                      
 .َِٖ اآلية : جزء منسورة البقرة (ُ)
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ابلرجوع إٔب راتب الشخص  اطل من غّبهمى مي ػتحرل العميل العليها أف ت ا٤بصارؼى  بل إفَّ 
كقد  ،فقد يكوف الشخص ٩باطبل من أكؿ يـو ،كل حالة على حدة  ، كذلك يستلـز دراسةى كنفقاتو

مصرؼ ا٥ببلؿ كاف األقرب حيث إنو ذكر التصدؽ  كأرل أفَّ  ،يستمر معًسران بعد ثبلثْب يوما أيضا
 كىذا ما ٲبكن فعلو بعد دراسة ا٢بالة. ،عند الطلب

  ّبػا٤بعيار الشرعي ٥بيئة احملاسبة كا٤براجعة الذم أجاز ذلك ُب الغِب ا٤بماطل كليس الفقك 
 ا٤بعسر.

فإف أجازت  ،كبذلك نعرؼ من أف ا٤بعيار النظرم ٱبتلف ُب التطبيق لدل ا٤بصارؼ اإلسبلمية
بيق عند التطإإل إنو  ،و عبارة االلتزاـ ابلتصدؽ ٗببلغ معْبا٤بعايّب الشرعية ٔبواز أخذ غرامة التأخّب كى
 ٱبتلف ا٢بكم ابختبلؼ ا٤بصارؼ اإلسبلمية.

فبل أخبلقي  الغرامة بشكلو  تطبقى ٯبب أف ا٤بوسسات ا٤بالية اإلسبلمية كىنا أكد أف أنبو أف 
كعلى  ،األصل ماطلة ىيمي ػال كعدـ افَباض أفَّ  ،من ٩باطلة العميل تطلب التصدؽ إال بعد التأكد

 .البنك إعفاء العميل عند ثبوت اإلعسار إف كاف أخذ منو مبلغ الغرامة

ـ أم الذم ٲبلك كفاء بعض الدين كلكن مع ضررو يلحقو بسبب نفقة غّب معدً أما الػميعسر ال
كعند بعض  ،كىذا عند ا١بمهور ،ز حبسو أيضاك ٯبو  ،إنظاريه كال ٯبب نفسو كعيالو فيستحب  

 نظاره أيضا.الفقهاء ٯبب إ

 ا٢بل البديل:
 إذا قلنا بعدـ جواز اإلجبار على التصدؽ عند التخلف عن السداد فما ا٢بل؟

أبحد  يكوف بعقوبة الػمماطل كا٤بعسر الغّب معدـ ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة الػممكني  ا٢بل  
 األشياء اآلتية:

 مالو إف كاف لو ماؿ. ٘بميدي  -ُ
التطبيق إذا كاف الشخص  كجدانه سهلى  ،ىذا ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدةإذا رأينا إمكانية تطبيق 

، فيمكن ُب مصرؼ يخر ُب اإلمارات أما إذا كاف لديو حسابه  ،لديو حساب ُب نفس ا٤بصرؼ
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 فإف كاف ا٢بسابي  ،إذا ٓب يكن ا٢بساب مرىوان ٨باطبة ا٤بصرؼ ا٤بقصود لتجميد مالو ٕبكم القضاءً 
ا٤بصرؼ ابلتجميد على أنو ال ٯبوز مسبقا اشَباط التجميد  العميلي  للقضاء إذا ككلان فبل حاجة مرىو 

البيع ابألجل كالقرض على تكييف ا٢بساب ا١بارم   مع صاحب ا٢بساب ا١بارم لئبل ٯبتمع
 ابلقرض.

 حبسو أم سجنو. -ِ
 ة.كالتطبيق من أجهزة الشرط ،كىذا أيضا ٩بكن بعد رفع شكول عليو كرفع األمر إٔب القضاء

 كينشر ُب ا١بريدة الر٠بية. ،معو كضع ا٠بو ُب الئحة سوداء ٛبنع الناس من التعامل -ّ
أك ا٤بواقع  ،كىذا أيضا ٲبكن ذلك ُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة ابالتفاؽ مع أحد ا١برائد

ال يعد ك  ،كال ٰبتاج ذلك ٢بكم القاضي ،ا٤بركزم أك ا٤بوقع اإللكَبكين للمصرؼً  ،اإللكَبكنية للجرائد
كاألفضل إعبلـ العميل قبل  ،أم شكايتو ،الشرع أحل عرضو ذلك تشهّبا كإضرارا بسمعتو ؛ ألفَّ 

 فإنو قد يكوف معركفا بسمعتو ا١بيدة فييقًدـ على الدفع ٘بنبان لتشويو ٠بعتو. ،كضع ا٠بو
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 (ِالصورة رقم )
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 141 

( ٕالصورة رقم) 
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( ٖالصورة رقم) 
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( ُِالصورة رقم)
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 : معوقات عقد السلمادلطلب الثالث

 ،(ِ)كالسلم لغة حجازية ،فالسلف لغة عراقية ،ابآلجلكىو بيع العاجل  ،(ُ)السلف :السلم لغةن 
 الناس إليو. حاكيج ؛ ٢باجةً ػكيسمى بيعى ا٤ب

أك ىو  ،(ّ)العقد ُب ٦بلسً  مقبوضو  بثمنو  مؤجلو  ُب الذمةً  على موصوؼو  كاصطبلحا: عقده 
 .(ْ)الذمة ببدؿ يعطى عاجبلُب  على موصوؼو  عقده 

 كالتعريف األكؿ أرجح ؛ لوجود قيد التأجيل.

 أدلة مشروعية السلم:
(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ): قوؿ هللا تعأب -ُ

(ٓ). 
 و هللاي قد أحلَّ  ،ىمسمَّ  إٔب أجلو  ا٤بضموفى  السلفى  أشهد أفَّ ": رضي هللا عنهما عباسو  قاؿ ابني 

 .(ٔ)ٍب قرأ ىذه اآلية ،"كأذف فيو ،ُب كتابو

 كالسنتْب، سلفوف ُب الثمار السنةى كىم يي  دينةا٤ب  النيب   ـى دً قاؿ: قى  رضي هللا عنهما عباسو  عن ابنً  -ِ
 .(ٕ)«وـو جلو معل أى ككزفو معلوـو إٔب ،ُب كيلو معلوـو  فلييسًلف، مرو ػُب تلىفى أىسمن » فقاؿ:

 .(ٖ)ملى السَّ  على جوازً  اإلٝباعي  -ّ
ا ٕباجة أيض كالتاجري  ،إٔب ا٤باؿ ١بلب البضائع ٕباجةو  الناسى  فإفَّ  ،إليو داعيةه  ا٢باجةى  فإفَّ  ،العقل -ْ

                                      
.)ُّٓ( ص ،ٓط ،سلتار الصحاح (، مادة سلم، الرازم،ِٓٗ/ُِ، )ّ، طلسان العرب ،ابن منظور((ُ
(ّٖٖ/ٓ) ،ُط ،يف فقو الشافعي الكبًن احلاوي، الػماكردم((ِ
.(ْٖ/ٓ) ،ِط ،اإلنصاف ،الػمرداكم((ّ
.)ٓ/ٔ(، ُط ،هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب ،إماـ ا٢برمْب((ْ
.ِِٖ اآلية ن: جزء مسورة البقرة((ٓ
 .(ٗٓٓ/ُ) ،ُ، طتفسًن القرآن العظيم ،ابن كثّب ((ٔ
كمسلم ُب  (،َِِْ) رقم (،ٖٓ/ّ) ،ابب السلم ُب كزف معلـو ،كتاب السلم  ،الصحيحمتفق عليو، أخرجو البخارم ُب  ((ٕ

 (.َُْٔ)رقم  (،ُِِٔ/ّ) ،ابب السلم ،كتاب الػميساقاة  ،الصحيح
 .(ّٖٓ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ٖ
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 بثمنو أعلى.للشراء زمن الرخص للبيع 

 :(ُ)شركط السلم

 انضباط الصفات. -ُ

 ذكر ا١بنس كالنوع. -ِ

 كعد ا. ككزانن  ٙبديد قدر ا٤بسلم فيو كيبلن  -ّ

 لو أثره ُب الثمن. معلوـو  ٙبديد أجلو  -ْ

 م فيو ٩با يوجدي كقت التسليم.أف يكوف ا٤بسلى  -ٓ

 اتما قبل التفرؽ. قبض الثمنً  -ٔ

 ة ال ُب معْب.ُب الذمَّ  لسلمي أف يكوف ا -ٕ

ا٤بصرُب الذم ٛبارسو بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية فإنو ٱبتلف  مي لى أما السَّ  ،الفقهي السلمي ىذا ىو 
 قليبل.

 تعريف السلم ا٤بصرُب ا٤بنظم:
 إٔب أجل ٗبوجبو سلعةن  تبيعي  ،مع ا٤بصرؼ عقد بيع البنك أف توقعى  منك موظفي  أف يطلبى 

ُب  أك ُب حدكد ثبلثة أايـ ،كاب٤بقابل تقبض ٜبنها فوران  ،العقد بطريق السلمُب  ٧بددةو  صفاتو ذات موا
 .حسابك فتحصل على التمويل ا٤بطلوب

عليك اآلف أف تشَبم تلك السلعة الٍب أخربؾ موظف ا٤بصرؼ أنك بعتها  ،العملية كلتكتملى 
ٙبمل ذات ا٤بواصفات من بشراء سلعة  ُب تعهدو   عنك الدخوؿى فتوقع توكيبلن للبنك أبف يتؤبَّ  ،إليو

إٔب ا٤بصرؼ ُب كقت حلوؿ  كٯبرم االتفاؽ على تسليم ا٤بورد ٥بذه السلعة مباشرةن  ،سوؽ دكلية ما
كيقـو ا٤بصرؼ ابلنيابة عنك بدفع ٜبن تلك السلعة الٍب يزيد عن  ،أجل تسليم السلعة ُب عقد السلم

                                      
 .)ّٕٗ/ّ( ،ِط ،اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب،)َُٕ-ْٖ/ٓ( ،ِط ،اإلنصاف ،الػمرداكم ((ُ
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من ا٤ببلغ الذم أكدعو ُب حسابك  فتصّب بذلك مدينان للمصرؼ أبكثر ،الثمن األكؿ ُب عقد السلم
كرٗبا أرجعها  ،مناسب ٢بسابويقـو ا٤بصرؼ بعد ذلك ببيع السلعة ُب السوؽ الدكلية بسعر  ٍبَّ  ،أكالن 

 يت منو.٤بن اشَبي 

 :الفرق بٌن السلم الفقهي والسلم ادلصريف
ٰبضر البائع من أين  )رب  السلم(فبل يدرم ا٤بشَبم ،مان نظَّ ال يكوف مي  م الفقهيَّ لى أف السَّ 

ٓب يشَب من البائع  مباشرةن  الشراءى  أك استطاع كلو علمى  ،السلعة أك يعلم لكن ال يستطيع إحضارىا
أما السلم ا٤بصرُب فإنو منظم  ،الػمقتضية قصدى الربح إفَّ ذلك مناؼو لقواعد التجارة إذ ،أصبل

 ،قعكالتسليم لؤلمر الوا ،التوقيعال كما عليو إ ،ينظم للبائع عملية البيع كالشراء )رب  السلم(فا٤بشَبم
 ك رىد  أكثر منو سواء للمصرؼ لشخص يخر.كأخذ النقد 

 الـمصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة:حال 
كالسلم  ،كذلك عند بنك ديب اإلسبلمي ،كُب دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة يوجد عقد السلم

ُب الذمة كىو  على موصوؼو  فهو عقده  ،تعريف السلم الذم ذكرتو ُب بنك ديب اإلسبلمي ينطبق عليو
 كىو الدراىم اإلماراتية. عطى عاجبلن يي  بثمنو  ،السكر

ال ٰبكم على  الفقيوى  العآبى  كلكنَّ  ،جائز ة من أنو سلم فقهي  على العامَّ  كىذا ىو الذم يلتبسي 
ال يتوافر  كىو ما ،كا٤بقاصد كاألدلةً  ركطً إٔب الش بل ينظري  ،السلم كىو التعريف ا٤بسألة من خبلؿ حدًٌ 

 .الناس لدل عامةً 

 اآلتية:الشرعية احملاذير من فيو  امى ػً ل ؛ وزال ٯب و بنك ديب اإلسبلميمارسي ػي م الذم يكالسلى 
 الذم أعطاه البنك للعميل. من الثمنً  ر أكثرى كَّ الس   ٜبنً  جعلي  -ُ

من الػمبلغ أخذه  أكثريسلمو للمصرؼ ل الذم سيشَبيو ا٤بسلىم إليو ٜبن السكر جعلى  إفَّ 
٩با  أكثرى  العميلي  كإال لـز أف يدفعى  ،كا٤بفركض أف يكوف السكر ٜبنو أقل ،ا٤بعاملة صورية ٯبعلي  العميل

البنك يعْب  ٗبعُب أفَّ  ،كىذا ىو عْب الراب ،كىو ا٣بليج للسكر لشخص اثلثأخذ كلو كاف الدفع 
 0ََََٔالعميل أخذ  فإفَّ  ،عقد السلمككما ىو كاضح ُب  ،العميل على التعامل ابلراب أخذا كإعطاء

من  ْالصفحة:  ،َِكما ىو كاضح ُب الصورة رقم:   ،درىم 0ِْٕٖٔكسّبجع مع الوقت  ،درىم
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كالبنك يدعي أنو ال  ،د الػميرفق ُب ىذا البحثػالعقمن  ُُالصفحة:  ،ِٕكالصورة رقم:  ،العقد
 ي شركة ا٣بليج للسكر.ذ الزايدة كإ٭با أيخذىا شخصه يخر كىأيخ

أما إذا جعل ٜبن السكر  ،كىو ا٤بسلىم إليوللبائع  عليةن السلم ا٢بقيقي يتضمن رٕبا كفائدة فً  إفَّ 
 كالتورؽ الػمصرُب.  ،٩با ٯبعل العقد صوراي ،فائدة لوأكثر فليس فيو 

 توكيل العميل جهةن اثلثة تتؤب ٝبيع متطلبات السلىم. -ِ
من ا٣بليج للسكر كالتسليم لبنك ديب  الشراءى  ومً ػابسخرل تتؤب شركةن أ العميلً  توكيلى  إفَّ 
، الصورة من العقد ُٓد الوكالة ُب الصفحة كما ىو كاضح ُب عق الػمعاملةى صوريةن ٯبعل  اإلسبلمي

كما ىو حاصله ُب بيع العينة   ،العميل ٓب ييقًدـ على ىذه الػمعاملة إال للنقد أفَّ يدؿ كىذا  ،ُٖرقم 
 تػمامان.

 . قبل التفرؽالسلم معجبل  ـ قبض ٜبنً عد -ّ
 ،(ٓة رقم )ديب اإلسبلمي ُب ا٤باد ُب ثبلثة أايـ حسب ما ذكر ُب عقد بنك قبض الثمن إفَّ 

 كىو منهيه عنو. ،بيع دين بدين ٯبعل العمليةى  ،ٓ: انظر الصورة رقم

 :مسألة أتجيل الثمن يف السلم
 (ّ)كالشافعية (ِ)كابن عبدالرب من الػمالكية (ُ)الفقهاء من ا٢بنفية القوؿ األكؿ: ذىب ٝبهوري 

فإف تفرقا قبل  ،إٔب أف من شركط صحة السلم تعجيل رأس ماؿ السلم ُب ٦بلس العقد (ْ)كا٢بنابلة
 السلم. تسليم الثمن بطل عقدي 

 

 

                                      
 .(ٕٗ/ٕ) ،د.ط ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـ ((ُ
.(ُٗٔ/ِ) ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة ابن عبدالرب، ((ِ
 .(ُْْ/ُّ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم ((ّ
 .(َْٖ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ْ
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 ،(1)   ابلكالً كإال دخلو الكالً  ،قدالنَّ  فيو إال تعجيلي  و ال ٯبوزي كالذم بو أقوؿ إنَّ قاؿ ابن عبدالرب: "
 .(ِ)"كىو قوؿ أكثر أىل الفقو

 .(ّ)كيومْب أك ثبلثة بشرط كبغّب شرط  يسّبةو  دةو إٔب جواز التأخّب لػمي  ذىب ا٤بالكيةي القوؿ الثاين: ك 

 :القول األول وىم اجلمهور أدلةُ 
 .(ْ)«وـو يلو معلوـو ككزفو معلوـو ًإٔب أجلو معل كفلييسًلف ُب ،مرو ػُب ت فلمن أىس»: قوؿي النيب  -ُ

 و ال يقعي ألنَّ  ،: فليعطفيكوف معُب كبلمو  ،ىو اإلعطاء ُب اللغةً  و الداللة: التسليفي كج
فإف ٓب يدفع الثمن فإنو يكوف غّب  ،قبل أف يفارؽ من أسلفو وي فى و ما أسلى السلف حٌب يعطيى  اسمي 

اؿ أىم مػًس الأر السَّلم ميشتىق  من استبلـً  كألىفَّ ": مليقاؿ الرَّ  ،سلفأبف يي  بل كاعدان  ،مسلف شيئا
 . (ٓ)"ا فيهاينقق تلك ا٤بعمن ٙب د ال بعاينن ا٤بم ميشتػىقَّةػاءي العقود الكأى٠ب ،تعجيلو

كىو منهي عنو  ،أم نسيئة بنسيئة ،عن كال  بكال  يكوف افَباقان  ا٤باؿً  رأسً  قبضً  قبلى  االفَباؽى  أفَّ  -ِ
 .(ٔ)ابإلٝباع

فإذا أتخر البدالف كاف العقد عدًن  ،انعقادىاك فجرب ذل ،للحاجة لى مً ا احتي ُب السلم غررن  أفَّ  -ّ
كمن ىنا قاؿ ابن تيمية عن أتخًّب رأًس الػماؿ ُب السلم: "فإفَّ  ،الفائدة للطرفْب خبلفا ٢بكمو األصلي

كا٤بقصود من  ،ال لو كال لآلخر ،ذلك منع منو لئبل تبقى ذمةي كلٌو منهما مشغولةن بغّب فائدة حصلت
بتعجيل قبض العوض بل ىو التزاـ ببل فائدة ،ٓب ٰبصل بو مقصود أصبلن  فهو عقده  ،العقود القبض

                                      
، النهاية يف غريب احلديث، بن األثّبادفع الثمن ُب ٦بلس العقد. انظر: كمن أمثلتو : بيع السلم دكف  ،ىو بيع الدين ابلدين (ُ)

 (.ُْٗ/ْد.ط، )
 .(ُٗٔ/ِ) ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة ابن عبدالرب، ((ِ
 .(ُٗٔ/ِ) ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة ابن عبدالرب، ((ّ
كمسلم ُب  (،َِِْ) رقم (،ٖٓ/ّ) ،ابب السلم ُب كزف معلـو ،كتاب السلم  ،الصحيحمتفق عليو، أخرجو البخارم ُب  ((ْ

 (.َُْٔ)رقم  (،ُِِٔ/ّ) ،ابب السلم ،كتاب الػميساقاة  ،الصحيح
وسوعة الفقهية ادل ،)ُِِ/ِ( د.ط، ،مع حاشية الرملي الكبًن أسىن ادلطالب شرح روض الطالب زكراي األنصارم، ((ٓ

 .(َِّ/ِٓ) ،ُط ،ابلكويت األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةكزارة  ،الكويتية
 .(َُٔ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة (،ِّٓ) ، صُط ،نظرية العقد ،انظر: ابن تيمية ((ٔ
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 ُب الطرفْب. الغرري  كىو الثمن كي ال يعظمى  ،اآلخر

 .(ُ)"ياثرىا عليها ٗبجرد  الشرعية ُب العقود ترتبي  الغايةى  أفَّ  -ْ

٤بعاملة شتملت اكإذا ا ،الفساد كالفًب مادة بْب كحسمذات ال صبلحي  صاحًب الًشرعً  مطلوبى  إفَّ  -ٓ
 ،عداكاتفكاف ذلك سببا لكثرة ا٣بصومات كال ،من ا١بهتْب توجهت ا٤بطالبةي  ،على شغل الذمتْب

 .(ِ)لك ابشَباط تعجيل قبض رأس ا٤باؿذفمنع الشرع ما يفضي ل

 السلم تسليمي  صحةً  لبقاءً  من ٦بلة األحكاـ العدلية : يشَبطي  ّٕٖ كقد جاء ُب الػمادة رقم:
 ماؿ السلم انفسخ العقد. رأسً  تسليمً  فإذا تفرؽ العاقداف قبلى  ،الثمن ُب ٦بلس العقد

 : )الػمالكية(دليل القول الثاين
عنو اعتبارا للقاعدة  عفو  مى  كىو ،ما ىو ُب حكم التعجيلػَّ إن التأجيل اليسّبى  استدؿ ا٤بالكية أبفَّ 

وكمى حي  الفقهية: ما قارب الشيء يعطى
(3). 

فذلك ال ٯبوز  ،كأما أتخّبه فوؽ الثبلث بشرط": مهداتمي مات الػقدرشد ُب الػمي  قاؿ ابني 
 .(ٓ)"رضاعى  كأ (ْ)عينان  ا٤باؿً  كاف رأسي   ،ابتفاؽ

 :الرتجيح
 كبدكنو. يَبجح لدم عدـ جواز التأجيل بضعة أايـ بشرطو 

 :القائلٌن ابجلواز دليلمناقشة 
 ر األمريكيإٍذ لو جاز ذلك ١باز صرؼي الدكال ،قو٥بم: ما قارب الشيء يعطى حكمو ٩بنوع

                                      
 ،ُط ،ابلكويت ةاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميكزارة  ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية ،(ِّٓ) ص ،ُط ،نظرية العقد ،ابن تيمية ((ُ

(ِٓ/َِّ). 
 .(َِٗ/ّ) د.ط،، الفروق ءأنوار الربوق يف أنوا ،راُبالقى  ((ِ
 (ُِٖ، ص )ُط ،األشباه والنظائر السيوطي، (ّ)
 كإطبلؽ العْب على النقد كثّبه ُب كتب الػمالكية. ،عينان أم نقدان  ((ْ
 .(ِٖ/ِ) ،ُط ،ادلقدمات ادلمهدات ،دابن رشد ا١ب ((ٓ
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 كىذا ال يقوؿ بو أحد. ،ثبلثة أايـ مدةً ػقبض ُب ٦بلس العقد ل بدكفً  ابلدرىم اإلماراٌب

 :مسألة أتجيل بعض الثمن
 كأجل البعض اآلخر ففيو قوالف : ،م بعض الثمن ُب ٦بلس العقدأما إذا عجل ا٤بسل

كيسقط بقدر  ،يبطل فيما ٓب يقبض السلمى  أفَّ  (ّ)كا٢بنابلة ،(ِ)كالشافعية (ُ)القوؿ األكؿ: ذىب ا٢بنفية
 كيصح ُب الباقي. ،حصتو من ا٤بسلىم فيو

 .(ْ)القوؿ الثاين: ذىب ا٤بالكية أف السلم يبطل ُب الصفقة كلها

دينارو ٟبسْب  ئةمرو مػًة إردىب تئلو ُب مجإف أىسلىمت إٔب ر  قلت: أىرأىيتى جاء ُب الػميدكَّنة: "
ه كٟب  .(ٓ)"يعي السَّلىموز ىذا كيينتقض ٝبقاؿ: كقاؿ مالك: ال ٯبهًبىا؟  أىجَّلىًِب  سْبأىعطىيتهىا إايَّ

 طعاـو كنقدتو منها مو ُبرجلو مائةى درى إٔب تى لمأىس كنًة قاؿ مالك: إفدكمن ا٤ب"قاؿ الػمىوَّاؽ: 
 ك حصَّةي ل٘بوز من ذ كال ،ني ابلدَّينالدَّي ألنو ،عي ْبى إٔب أىجلو ٓب ٯبز كىفسخ البيسسْبى كأيخرل ٖبمٟب

نىص  : "كاإلكليل كقاؿ ُب موضع يخر ُب التاج ،(ٔ)"ابعضها بطل كيل ه لألىفَّ الصفقة إذا بط؛  النَّقد
 .(ٕ)"ضو انفسخ السَّلىمي كيل وعخر بكَّنىة إف أتى دى مي ػال

  الرتجيح:
قة ؛ على تفريق الصف كىو أفَّ السلمى يبطلي فيما ٓب يقبض ؛ بناءن  ،يَبجح لدم القوؿي األكؿ

 أتجيل رأس ماؿ السلم يعترب بيع دين بدين. كألفَّ 

                                      
 .(ُٖٕ/ٔ) ،ِط ،رح كنز الدقائقـــالبحر الرائق ش ،يمابن ٪ب (،ٗٗ/ٕ) ،د.ط ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـ ((ُ
 .(َُٕ/ُّ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم ((ِ
 .(َْٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ّ
 .(ْٕٔ/ٔ) ،ُط ،التاج واإلكليل دلختصر خليل الػمىوَّاؽ، (،ٕٖ/ّ) ،ُط ،ادلدونة الكربى ،مالك ((ْ
  .(ٕٖ/ّ) ،ُط ،ادلدونة الكربى ،مالك ((ٓ
  .(ِّْ/ٔ) ،ُط ،التاج واإلكليل دلختصر خليل ،الػمواؽ ((ٔ
 .(ْٕٔ/ٔ) ،ُط ،التاج واإلكليل لـمختصر خليل ،ا٤بواؽ ((ٕ
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 ٣بليج للسكر .من ا ر مباشرةن السكَّ  مكن شراءي ػيي  -ْ
حيث ٲبكن  ،صوراي العقدى  كٯبعلي  ،الراب لم ا٤بصرُب ٯبعلو حيلة الرتكابً العميل إلٛباـ السَّ  إدخاؿى  إفَّ 

 السكر. ا٣بليج للسكر إف كاف فعبلن راغبان ُبن السكر مباشرة م للبنك أف يشَبمى 

د يولًٌ  فالعملي  ،كالتنمية ىي مقصود ا٤بعامبلت ا٤بالية ُب اإلسبلـ ،ليس ُب ىذا العقد تنمية حقيقية -ٓ
 د ا٤باؿ.يولًٌ  ا٤باؿي  كليسى  ،ا٤باؿ

 السكر ا٤ببيع أكثر ٩با ينتجو ا٤بصنع. قد يكوفي  -ٔ
 ،طن ُسلم فلو ابع ابل ،ػلكوكٯبعلو داخبل أيضا ُب بيع ما ال ٲب ،كىذا ٯبعل العقد صوراي
حيث إفَّ من شركط السلم أف يكوف ا٤بسلىم فيو ٩با  ،ذلك غّب جائز كإنتاجو نصف طن مثبل فإفَّ 

 يوجد كقت التسليم.

 ينة. ػبيع العػب الشبو -ٕ
 نا قياس حكم التحرًنفيمكني  ،هاػبذات مقصودةن  كليست السلعةي  ،قدحيث إف القصد ىو النَّ 

 كالقياسي ىو الدليلي الرابع من أدلة التشريع. ،ابتحايل على الر ٔبامع ال بيع العينة على

 الفرع: السلم الػمصرُب ُب بنك ديب اإلسبلمي.
 األصل: بيع العينة.

 العلة: التحايل على الراب.
 ا٢بكم: التحرًن.

 الذين أجازكا بيع العينة كبيع التورؽ الػمصرُب. ىم مثلي كالذين أجازكا ىذا العقد 
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 : معوقات عقد التورقادلطلب الرابع

الرًٌقىة بفتح  أيضا ى الفضةكتسم ،بكسر الراء الفضَّةؽ رً كالوى  ،ؽرً أم طلب الوى  ؽى : مصدر تورَّ ؽ لغةالتور  
رًؽ: الوى ": (ْ)ةدي: قاؿ أىبو عب(ّ)رػمٍ شً  قاؿ ،(ِ)«رريبعي العيش كُب الرقة»: قاؿ  ،(ُ)القاؼ دكف تشديد

 .(ٓ)"ال راىم أكد ةن رًؽ: الفٌضة كانت مضركبالوى "

ٍبَّ ٙبوَّؿى ىذا الػمفهوـي إٔب طلب النقد عمومان سواءه كاف فضة  ،من الفضة طلب النقودً  فالتورؽي 
 عملةن كرقية. أـ أـ ذىبان 

٩با  ٍب يبيعها نقدا لغّب البائع أبقلَّ  ،نسيئةن  سلعةن  الشخصي  : أف يشَبمؽ اصطبلحاالتور  
 أم النقد. ،؛ ألفَّ ا٤بقصودى منها الوىرًؽالتورؽي هبذا االسم  يى مػكسي  ،(6)قديحصل على النَّ اشَباىا ل

ُب  ٍب يوكل البنك ،من البنك مؤجلو  مقسطو  بثمن سلعةن  أف يشَبم العميلي  التورؽ ا٤بصرُب:
 ػمصرؼ متفقاكيكوف ال ،ٍب يبيع بنفسو أك ٯبعلو مراسبل ،لحصوؿ على النقدالبيع لطرؼ اثلث ل

 مع أطراؼ معينة لشراء منتج العميل. مسبقا

                                      
 ،ُ، طهتذيب اللغة ،لقاؼ، فصل الواك، مادة كرؽ، األزىرمحرؼ ا (،ّٕٓ/َُ) ،ّط ،لسان العرب ابن منظور، ((ُ

(ٗ/ِِِ). 
كتاب   ،السنن الُكربى ُبالنَّسائي ك  ،(ُْْٓ)رقم  ،ُُٖ/ِ ،الغنم زكاةً  اببي  ،كتابي الزكاة ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ((ِ

 رقم (،ٔٗ/ِ) ،اببه ُب زكاًة السائًمىة ،كتاب الزكاة  ،السننكأبو داكد ُب  (،ِِّٗ) رقم (،ُّ/ّ) ،ابب زكاة اإلبل ،الزكاة
 .(ِٕ) رقم (،ِّْ/ُ، )ادلسندكأٞبد ُب  (،ُٕٔٓ)
دكيو ا٥بىركم ليغوم أديبىو  ،بكسر الشْب كسكوف ا٤بيم ((ّ هتذيب  ،انظر: األزىرم ػ،ىِٓٓتيوُب سنة:  ،أبو عمرك ًشػٍمر بن ٞبى

 .(ِّ-ِِ/ُ) ،ُط ،هتذيب اللغة
 ،ُ، طذيب اللغةهت ،انظر: األزىرم ػ،ىَِٗتػيويُبٌى سنة:  ،ليغوم أديب ،البىصرم يميمىعمىر بن ا٤بثُب الت أبو عبيدة ىو ((ْ

(ُ/ُّ). 
 .(ِِِ/ٗ) ،ُط ،هتذيب اللغة ،األزىرم ((ٓ
 .(ُْٕ/ُْ) ،ِط ،ابلكويت األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةكزارة  ،موسوعة الفقهية الكويتيةـال (ٔ)
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 :حكم التورق الفقهي
 فيو ثبلثة أقواؿ:

 جواز التور ؽ.القوؿ األكؿ: 
ا٤بشهور من مذىب كىو  ،(ْ)كا٢بنابلة ،(ّ)كالشافعية ،(ِ)كالػمالكية ،(ُ)من ا٢بنفيةكىو قوؿ ا١بمهور 

 .اإلماـ أٞبد

 فقد تكلَّموا فيو ُب بيع العينة.ور ا١بمهأما  ،كا٢بنابلة ذكركه كميزكه من العينة

 ، السوًؽ فبل كراىة فيووفي ُبمىديػفىًإف ٓب يػىعيد كما إذا ابعوي القاؿ ابن عابدين ُب رد احملتار: "
 .(ٓ)"ٍكٔببل خبلؼي األى 

رًجي  أىفَّ ميبٍب الذم يقعي ُب قلا٥بيماـ: " كقاؿ ابن ًعلىٍت صورةه يعود فيها إليو ىو في  دافعي إفال وا ٱبي
ر ةى عىشى مس صورىًة إقراًض ا٣برىًة ُبعىود العشكك  ،رير ُب الصورًة األيكٔبى ا٢ب أىك بعضيو كعىوًد الثَّوب أىك

ؿ ؤك ديوف فيأىب ا٤بساجى ا٤بحتماالت كأىف ٰبتاال على بعض كٔباأل كًإال فبل كراىةى إالَّ خبلؼ ،فمكركه
 السوؽ بعشرةو ُب ديوف كيبيعوا٤ب فيشَبيىو إٔب أجلو  عشرى  ٖبمسةى  ةن م عشر اك أىف يقرض بل أىف يبيع ما يس

 كاجبو عليو دائمنا بل ىو ّبي سط من الثمًن كالقرضي غ ىذا فًإف األجلى قابلو قُب سكال أب ،حالة
 .(ٔ)"كبمند

قلَّ أبى  اىا٤باؿ شراؤ  بٌ ر لو جاز ل أىجثمنو إٔبعىةن بقارىضي ًسلػمػكًإذا ابع القاؿ النفزم القىّبكاين: "

                                      
 .(ِّٔ/ٓ) ،ِط ،محتار على الدر ادلختارـرد ال ابن عابدين، ((ُ
 .(ّّٗ/ْ) ،ّ، طمواىب اجلليل شرح سلتصر خليل ،ا٢بطاب ((ِ
 ،روضة الطالبٌن النوكم، ،(ِٕٖ/ٓ) ،ُط ،يف فقو الشافعي الكبًن احلاوي، الػماكردم ،(ٕٗ/ّ) د.ط، ،ألما ،الشافعي ((ّ

 فالتورؽ من ابب أكٔب. ،كىم يركف جواز بيع العينة (،ُْٖ/ّ، )ّط
عن منت  كشاف القناع ،ٌبالبهو  ،(ُّٔ/ٔ) ،ُط ،الفروع ،ا٤بقدسي ابن مفلح (،ّّٕ/ْ) ،ِط ،اإلنصاف ،الػمرداكم ((ْ

 (.ُٖٔ/ّ) ، د.ط،اإلقناع
.(ِّٔ/ٓ) ،ِط ،محتار على الدر ادلختارـرد ال ابن عابدين،((ٓ
 .(ُِّ/ٕ) ،د.ط ،فتح القدير ،ابن ا٥بماـ ((ٔ
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 .(ُ)نقدان" ومن
أليس  ؟كٔببيعة األي ت الد؟ قلت أرأييفإف قاؿ قائله فمن أين القياسي مع قوًؿ ز قاؿ الشافعي: "
قيل:  ،البيعة الثانية أىي األيكٔب؟ فإف قاؿ: ال تى قيل: أفرأي ،ىؿ بلااتم ا؟ فًإف ق ني قد ثبت هبا عليو الثم

ـه عليًو أىف يبيع مالو بنقد كًإف كاف اشَباه إٔب أجل؟ فإً حأىف ل: فمن يق ،هّب إذا ابعو من غ : الى ف قاؿرا
 .(ِ)"؟حٌرمىو منو

 ،نيص عليو ،قاؿ ا٤برداكم: "لو احتاج إٔب نقدو فاشَبل ما يساكم مئة ٗبئة كٟبسْب فبل أبس
 .(3)كىي مسألة التورؽ" ،كىو ا٤بذىب كعليو األصحاب

 ٰبرـي التورؽ.القوؿ الثاين: 
، (ٕ)عمر بن العزيز ، كىو قوؿي (ٔ)عن اإلماـ أٞبد ركايةه ك  ،(ٓ)القيم كابنً  (ْ)ةتيميَّ  كىو قوؿ ابنً 

 ،كالكراىية عند السلف ٧بمولةه على التحرًن ،، كقد ذكر العلماء الكراىية عن عمر بن العزيز(ٕ)العزيز
 ،عبد العزيز بنً  فنسبوا ذلك إٔب عمرى  ،معركفة عند الفقهاءػا٤بقصود الكراىة ال كقد ظنَّ البعض أفَّ 

 .(ٖ)ف يقوؿ: "التَّور ؽي أيخيَّة الراب"بدليل أنَّو كا ،كذلك خطأ

 كراىة التورؽ.القوؿ الثالث:  
 .(ٗ)كىي ركاية عن اإلماـ أٞبد

                                      
 .(ّٗ/ٔ) ،ُ، طنة من غًنىا من األُمهاتالنوادر والّزايدات على ما يف ادلدو  النفزم القّبكاين، ((ُ
 (.ٕٗ/ّ) ،د.ط ،مألا ،( الشافعي(ِ
 .(ّّٕ/ْ) ،ِط ،اإلنصاف ،الػًمرداكم (ّ)
 ،ابن القيم ،(ُُٖ/ّ) ،ِط ،اإلحكام شرح أصول األحكام ،ابن قاسم ا٢بنبلي ،(ّّٕ/ْ) ،ِط ،اإلنصاف ،الػمرداكم ((ْ

 (.ُّٓ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن
 .(ُٕٓ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، ((ٓ
.(ّّٕ/ْ) ،ِط ،اإلنصاف ،الػًمرداكم((ٔ
.(ُّٓ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم،((ٕ
.(ِْٗ/ٗ) ،ِط ،مع حاشية ابن القيم هتذيب السنن عون ادلعبود العظيم يابدم،((ٖ
.(ّّٕ/ْ) ،ِط ،اإلنصاف ،الػًمرداكم((ٗ
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 :جبواز التورقأدلة القائلٌن 
(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )هللا تعأب:  قوؿي  -ُ

(ُ). 

 يله كٓب يرد دل ،ومً ػعلى ٙبري إال ما دؿَّ الدليلي  البيعً  صورً  ٝبيعى  كجو االستدالؿ: أفَّ هللا أحلَّ 
. ،رًن التورؽػحػعلى ت  كأؿ تفيد العمـو

استعمل رجبل على   رضي اَّللَّي عنهما أىفَّ رسوؿ اَّللَّ ةى  ىرير أىيبكعن هنع هللا يضر  أيب سعيدو ا٣بدرم  عن -ِ
 ،وؿ اَّللَّ ساي ر  اَّللَّ ، قاؿ: ال ك «ىكذا؟ أىكيل  ٛبر خيربى : » فقاؿ رسوؿ اَّللَّ  ،يبنرب فجاءه بتمرو جى يخ
عى بع ا١بىم ،ال تفعل: » فقاؿ رسوؿ اَّللَّ  ،كالصَّاعْب ابلثبلثة ،ابلصاعْبا أخذ الصَّاعى من ىذ لنانٌ إ

(ِ) 
عى ا١بىم

ًنيبناابلدَّراىم ٍبيَّ ابتع ابلدراى (ِ) ًم جى
(ّ)»((ْ. 

كالنتيجة  ،أرشد الرجلى إٔب الطريقة الصحيحة ٢بصولو على التمر النيب  كجو االستدالؿ: أفَّ 
 الٍب تكوف سببا ُب صحتو. الشركطى  كاستكمل البيعي  ،مركىي ا٢بصوؿ على الت ،كاحدة

 ـر عليو الدليل.حى ػمي ػكال ،ابألصل ؛ حيث إفَّ األصل ىو اإلابحة ُب ا٤بعامبلت االستدالؿي  -ّ

خاصة  ،كال ٯبدكف من يقرضهم ،كغّبه للنقد لعبلجو  حاجةو ػب الناسى  ابلعقل حيث إفَّ  االستدالؿي  -ْ
 كيثير.  كا٤بماطلوف ُب الدينً  ،ُب زمننا الذم قلت فيو األمانة

 : أدلة القائلٌن بتحرمي التورق
 .(ٓ)عن بيع الػمضطر قاؿ: نػهى النيب  عنو  عن علٌي رضي هللاي  -ُ

                                      
 .ِٕٓ اآلية : جزء منسورة البقرة ((ُ
 (.ِٔٗ/ُ، د.ط، )النهاية يف غريب احلديث، بن األثّبانظر: ا .م التمر الردمءأ ((ِ
 (.َّْ/ُ، د.ط، )النهاية يف غريب احلديث، بن األثّبانظر: ا نوع جيد من أنواع التمر. ((ّ
 ،(َُِِ) قمر  ،(ٕٕ/ّ) ،ر بتمر خّب منوػمػابب إذا أراد بيع ت ،وعػكتاب البي  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،ق عليوػمتف((ْ

(.ُّٗٓ)رقم  ،(ُُِٓ/ّ) ،ابب بيع الطعاـ مثبل ٗبثل ،كتاب ا٤بساقاة  ،صحيحالكمسلم ُب 
 (،ِِٓ/ِ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ِّّٖ) رقم (،ِٓٓ/ّ) ،ُب بيع الػميضطر اببه  ،البيوع كتاب  ،سننالأخرجو أبو داكد ُب  ((ٓ

 رقم (،ُٕ/ٔ) ،ما جاء ُب بيع الػميضطر ابب ،البيوع كتاب  ،السنن الكربى ُبالبيهقي ك  (،ّٕٗ) رقم (،ِِٓ/ِ)
ضعفو (، ك َُٓ/ٕ) د.ط، ،الـُمحلى ابآلاثر ،انظر: ابن حـز ،كركاه ابن حـز من طريق سعيد بن منصور (،َُُْٓ)

= 
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 يعترب من بيع ا٤بضطر. التورؽى  كجو االستدالؿ: أفَّ 

 ينة.لع بيع اكما ُب  ،مستورؽ غايتو النقد كليس السلعةػفال ،التورؽى كسيلةه إٔب الراب كموًصله إليو أفَّ  -ِ
 :بكراىة التورقالقائلٌن دليل 

 استدؿ القائلوف ابلكراىة بشبو البيع ببيع العينة من ا٢بصوؿ على النقد كليس السلعة.

 :الرد على القائلٌن بتحرمي التورق
ل هىا غّبي كي كابن عمرى ك  ن عليٌ ع وو كجمى من أى : "كقد رك ي  قاؿ البيهق ،ا٢بديث الوارد فيو مقاؿ -ُ
 كىو مػجهوؿ. ،كمن أسباب الضعف أنو مىركم  عن شيخو من بِب ٛبيم ،(ُ)"يَّةو ق

 من بيع ا٤بضطر. كليس التورؽي  ،فإف بيع ا٤بضطر الػمىقصود بو بيع الػميكرىه ،اء على صحتوكبن

للـز من ذلك  ،كلو جعلنا ىذه ىي العلة ،ما يشَبم البضاعة من أجل النقدػإن التاجرى  أفَّ  معلوـه  -ِ
 قد كليست السلعة.التجار يشَبكف كقصدىم النَّ  كلَّ   لتجارات ؛ ألفَّ ٙبرًن كل ا

 :التورق كراىةالرد على القائلٌن ب
فلم توجد  ،ا٢بصوؿى على النقد حصل عن طريق شخص اثلث ال عبلقة لو ابلبائع األكؿ إف

 ا٢بيلة ا٤بوجودة ُب العينة.

 :الرتجيح
 ذكره الفقهاء ُب كتبهم.يَبجح لدمَّ القوؿ ٔبواز التور ؽ الفقهي الذم 

 :حكم التورق ادل صريف
 كقد ٚبتلف الصورة حسب كل مصرؼ إسبلمي. ،٧بىرَّـه ابلصورة الٍب ذكرهتا ُب التعريف

 االجتهادات اجلماعية اليت حرمت التورُّق ادلصريف:

                                      
= 

 (.ِّّٖ( رقم )ِّٕ، ص )ُط ،ضعيف سنن أيب داود، األلباينانظر:  األلباين.
.(ُٕ/ٔ) ،ُط ،السنن الكربى ،البيهقي((ُ
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ة ُب ا٤بنعقدالػمىجمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطة العآب اإلسبلمي ُب الدكرة السابعة عشرة  -ُ
 .(ُ) ـََِّ-ىػُِْْمكة ا٤بكرمة عاـ 

ُب الوقت  ا٤بصارؼً  الذم ٘بريو بعضي  حيث جاء ُب نص القرار: "تبْب للمجلس أفَّ التورؽى 
ىو قياـ ا٤بصرؼ بعمل ٭بطي يتم فيو ترتيب بيع سلعة )ليست من الذىب كالفضة( من  ،ا٢باضر

إما بشرطو ُب العقد  -لى أف يلتـز ا٤بصرؼ أسواؽ السلع العا٤بية أك غّبىا على ا٤بستورؽ بثمن يجل ع
كتسليم ٜبنها  ،أبف ينوب عنو ُب بيعها على مشَبو يخر بثمن حاضر -أك ٕبكم العيرًؼ كالعادة

 للمستورؽ.
 قررى اجملمع ما يلي: ،كبعد النظر كالدراسة

ـي   ؽ الذم سبق توصيفو ُب التمهيد لؤلمور اآلتية:التور   جوازً  عد

أك ترتيب من يشَبيها ٯبعلها  ،البائع ُب عقًد التور ؽ ابلوكالة ُب بيع السلعًة لػميشَبو يخر أكالن: أفَّ التزاـ
ـي  أكافى  سواء ،شبيهةن ابلعينة ا٤بمنوعة شرعان   مشركطان صراحةن أـ ٕبكم العرًؼ كالعادة الػميتػَّبىعة. االلتزا

ؿ بشركط القبض الشرعي البلـز لصحة اثنيان: أفَّ ىذه ا٤بعاملةى تؤدم ُب كثّبو من ا٢باالت إٔب اإلخبل
 ا٤بعاملة.

لمستورؽ فيها من ا٤بصرؼ ُب لاثلثان: أفَّ كاقعى ىذه ا٤بعاملة يقـو على منح ٛبويل نقدم بزايدة ٤با ٠بي 
ىدؼ البنك من إجرائًها  ،كالٍب ىي صورية ُب معظم أحوا٥با ،معامبلت البيع كالشراء الٍب ٘برم منو

معركؼ عند ػكىذه ا٤بعاملة غّب التور ؽ ا٢بقيقي ال ،مويلػمن ت ما قدَّـأف تعود عليو بزايدة على 
أف قاؿ ٔبوازه ٗبعامبلت حقيقية كشركط  عشرةى  كالذم سبق للمجمع ُب دكرتو ا٣بامسةى  ،الفقهاء

فالتورؽ  ،ا٤بقدمة فيها البحوثي  كذلك ًلما بينهما من فركؽو عديدةو فصلت القوؿى  ،٧بددة بيَّنها قراريه
مشَبم كيقبضها قبضان حقيقيان ػحقيقي لسلعة بثمن يجل تدخل ُب ملك ال قي  يقـو على شراءو ا٢بقي

قد يتمكن من ا٢بصوؿ عليو كقد ال  ،ٍب يقـو ببيعها ىو بثمن حاؿ ٢باجتو إليو ،كتقع ُب ضمانو
لغرض  كالفرؽي بْب الثمنْب اآلجل كا٢باؿ  ال يدخل ُب ًملك ا٤بصرؼ الذم طرأ على ا٤بعاملة ،يتمكن

كىذا  ،تسويغ ا٢بصوؿ على زايدة ٤با قدـ من ٛبويل ٥بذا الشخص ٗبعامبلت صورية ُب معظم أحوا٥با
                                      

 .(ِ)القرار رقم  (،ِٖٖ-ِٕٖ) ، صُٕع ،رللة اجملمع الفقهي اإلسالميعآب اإلسبلمي، رابطة ال ((ُ
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 ال يتوافر ُب ا٤بعاملة ا٤ببينة الٍب ٘بريها بعض ا٤بصارؼ. 

 .(ُ)اجمللس الشرعي ٥بيئة الػمحاسبة كا٤براجعة -ِ
ُب بيع السلعة الٍب : عدـ توكيل العميل للمؤسسة أك ككيلها  ْ حيث جاء ُب ا٤بادة رقم

 كعدـ توكل ا٤بؤسسة عن العميل ُب بيعها. ،اشَباىا منها

 الفرق بٌن التورق الفقهي والتورق ادلصريف:
 كإنػما أيخذ السلعػة ،ال يوكًٌل البائع األكؿ ُب بيع ما اشَبل منوُب التورؽ الفقهي ورؽ ػإفَّ الػمست

 سواءه علم ا٤بصرؼ بذلك أك ال. ،كيبيعها بنفسو

 ادلصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة: حال
كالذم ييسمى )عقد بيع أسهم  أنٌب اآلف للتورؽ ا٤بوجود عند مصرؼ أبوظيب اإلسبلمي

، ككما ىو كاضح من كعقد الػميرإبة جزءه من التورؽ الػمصرُب ،كىو ُب حقيقتو عملية تورؽ ابلػميرإبة(
 الذم ٯبريو ا٤بصرؼ ٰبتمل صوراتف : التورؽً  قدى ع فإفَّ  ،ِِالعقد ُب الصورة رقم 

ٍب يوٌكل العميل ا٤بصرؼ لبيعها لو إٔب  ،: أف يشَبم البنك األسهم للعميل كيبيعها لوالصورة األكٔب
كيعترب  ،كلشبهها ابلعينة ،ا٤بوجودة فيهاكىذه الصورة غّب جائزة للصورية  ،بصفتو ككيبلن طرؼ اثلث 

       من التورؽ ا٤بصرُب ا٤بنظم.

عميل األسهم بدكف تدخل ٍب يبيع ال ،أف يشَبم البنك األسهم للعميل كيبيعها لو: الصورة الثانية
 صراحةن ابلتوكيل أك عرفان.

كعند سؤإب  ،لفقهاء قدٲباكىذه الصورة جائزة كىي صورة التورؽ الفقهي الذم ذكره العلماء كا
 اتضح ٕب أهنم ٲبارسوف الصورة الثانية. ،يلرئيس ىيئة الرقابة الشرعية ُب مصرؼ أبوظيب اإلسبلم

 :التورق يف مصرف اذلالل
من القرض  تبْب أنو ال يتعامل بو إال للتخلصً ا٥ببلؿ  ابلنظر إٔب عقد التورؽ ُب مصرؼً 

                                      
 .(ْٓٗ) ص ،د.ط ،ادلعايًن الشرعية ،ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ((ُ
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الثمن ا٢باصل من بيع السلعة  أم أفَّ  ،كيعتىرب من التورؽ ا٤بصرُب ا٤بنظم ،الربوم من مصرؼ تقليدم
التخلص كىي قائمة بناءن على مصلحة  ،زكُب ىذه ا٢بالة فقط أرل ا١بوا ،دمييدفىع للمصرؼ التقلي

ع فيو ُب ػكال ٯبوز التوس ،كىذا أفضل من االستمرار معو ،وممن التعامل مع ا٤بصرؼ التقليدم الرب
ا قضيَّةي عْب فبل عمـو ٥با كال حيجَّةى فيه؛  غّب ىذه ا٤بعاملة ر ، كقد ذك(1) كىي قاعدة أصولية األىهنَّ

مع  ،(ِ)كجعلوىا علة الستنباط بعض األحكاـ من األحاديث ،الفقهاء ُب كتبهم قضااي األعياف
ىذا قد ٯبرب اإلجبار على التأمْب على ا٢بياة ؛ فإفَّ  ما أيٌب ُب عقد مصرؼ ا٥ببلؿ:مبلحظة حذؼ 

 ، اإلسبلميكىو التأمْب ،أما التكافل على ا٢بياة ،العميل للذىاب إٔب شركات التأمْب الٍب ال ٘بوز
 عليو ليس فيو مصلحة. اإلجبارى  فإفَّ  فإنو كإف كاف جائزا

                                      
 (.ِْٓ/ّ) ،ُط ،ادلوافقات الشاطيب، (ُ)
مثبلن شهادة  ،كاألصل ىو ٙبرًن التورؽ ا٤بصرُب ،كٚبالف أصبلن  ،غّب هباضابط قضية العْب: أف أتٌب على كجو ال ٲبكن إ٢باؽ ال ((ِ

؛ بل نقوؿ: ىذه  فهل ٲبكن أف نقيس غّب زيد عليو؟ ال ٲبكن ذلك ،بشهادة رجلْب ٤با جعلو النيب هنع هللا يضر  زيد بن اثبت
 ككرضاع الكبّب. ،قضية عْب ال تصلح دليبلن للعمـو
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 ابلتمليك ابلوعد : معوقات اإلجارة ادلنتهيةادلطلب اخلامس

 .(ُ)مأخوذة من األجر كىو العوض كالثواب ،مصدر أىجىرى : لغة اإلجارة

 .(ِ)معلـو بعوضو  مباحةو  معلومةو  على منفعةو  معاكضةو  عقدي اصطبلحا: ك 

 :فائدة اإلجارة الـمنتهية ابلتمليك ابلنسبة للـمصارف اإلسالمية
السلعة عند  ا٤بصرؼ اسَبداد ىو استطاعةي  ابلتمليك كالػمنتهية غالبان  اإلجارةً  عقدً  منافعً  من أبرزً 

 ،كضماهنا على ا٤بصرؼ ،ٚبلف العميل عن سداد أقساط اإلجارة ؛ ألفَّ السلعة تكوف ابسم ا٤بصرؼ
 ،ٖببلؼ الػميرإبة حيث تكوف السلعة ابسم العميل كاسَبدادىا ٰبتاج إجراءات قضائية إذا ٓب تكن مرىونة

يعها ؛ فإفَّ ذلك أيضا ٰبتاج إٔب إجراءات تغيّب ا٤بلكية من ا٤بتخلف أما إذا كانت مرىونة كككل الراىن بب
 .الستيفاء األقساط ا٤بستحقة ،عن السداد إٔب أم شخص يبيع إليو ا٤بصرؼ السلعة

تسميةى ىذا العقد ابإلجارة ا٤بنتهية ابلوعد ابلتمليك أفضل من التسمية ا٤بشهورة كىي اإلجارة  إفَّ 
كلكنو ُب ا٢بقيقة  ،ألفَّ ا٤بتبادر إٔب الذىن من التسمية ا٤بشهورة أنو عقده كاحدا٤بنتهية ابلتمليك ؛ كذلك 

 .أك عقد البيع الذم يكوف بسعرو رمزم ،حيث يكوفي ُب النهاية عقد ا٥ببة ،عقداف منفصبلف

 : حالتْبالذم ٛبارسو ا٤بصارؼ اإلسبلمية ال ٱبلو من  ابلوعد ابلتمليك ةالػمنتهي اإلجارة عقدى  إفَّ 
 : أف ٛبارس اإلجارة ا٤بنتهية ابلتمليك على نفس الشخص الذم اشَبت منو العقار أك السلعة.كٔباأل

 غّب ا٤بستأجر. فيكوف البائعي  ،ابلتمليك على شخصْب ٨بتلفْب تهيةى ا٤بن اإلجارةى  : أف ٛبارسى ةالثاني

كيدفع  ا٤ببلغى  إذ أيخذ الشخصي  ،للراب ذلك حيلةه  ألفَّ ال ٘بوز الػيمعاملة ؛ ففي ا٢بالة األكٔب 
 .كٯبعل السلعة ذريعة ككسيلة مع مركر الوقت ر منوأكث

الكُب ىذه الػمعاملة   فتاف شرعيتاف ٮبا:٨بي
 شراء ا٤بصرؼ السلعة بشرط االستئجار ضمنان كعيرفان. -ُ

                                      
 .(َُ/ْ) ، مادة أجر،فصل األلف ،حرؼ الراء ،ّط ،لسان العرب ابن منظور، ((ُ
 .(َُِ) ركس صوتية، ابب اإلجارة، الدرسد ،شرح زاد ادلستقنع الشنقيطي، ((ِ
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كقد نص ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب التابع ٤بنظمة التعاكف اإلسبلمي ُب دكرتو العشرين ُب 
ـ على عدـ جواز بيع أصلو بثمن نقدم بشرط أف يستأجر َُِِ-قُّّْعاـ  كىراف اب١بزائر

 .(ُ)البائع ىذا األصل سواء أكاف ىذا الشرط صرٰبا ُب العقد أـ ضمنيا

قدـ إال كُب عيرؼ ا٤بصارؼ اإلسبلمية أف الشخص إذا أقدـ على منتج اإلجارة ؛ فإنَّو ال يي 
ا٤بعاملة إال كىو ينوم اإلجارة للعميل بعد طلب ك ال يقدـ ا٤بصرؼ على ىذه  ،انكاين االستئجار

كأيضان: "ا٤بعركؼ بْب التجار   ،(2)كنص القاعدة الفقهية: " ا٤بعركؼ عرفا كا٤بشركط شرطان" ،العميل
 كىذه عادة مطَّردة للػمصارؼ. ،(3)ك "العادة ٧بكَّمة" ،كا٤بشركط بينهم"

 احملاسبة كا٤براجعة:معايّب ىيئة  من ٗرقم:  أما ما كرد ُب ا٤بعيار الشرعي
كال ٯبوز  ،"ٯبوز ٛبلك العْب من شخص أك جهة ٍب إجارهتا نفسها إٔب من ٛبلكتها منو

على عدـ اشَباط  و ٧بموؿه فإنَّ  ،(ْ)اشَباط اإلجارة ُب البيع الذم حصل بو ٛبلك ا٤بؤسسة للعْب"
كمثاؿ ذلك: أم  ،ابعو ببل تواطؤما  البيع استئجاري ؛ أبف بدا للبائع بعد  كضمنان  اإلجارة ُب البيع عيرفان 

ٍب يطرح ا٤بصرؼ اإلسبلمي السلعة لئلجارة ا٤بنتهية  ،ة للمصرؼ اإلسبلميػػػػالسلع يبيع الشخصي 
 كيوافق ا٤بصرؼ على طلبو. ،ابستئجار ما ابعو للمصرؼ فّبغب البائعي  ،جميع العمبلءػابلتمليك ل

 الشبو ابلعينة. -ِ
إذا أقدـ على منتج اإلجارة ؛ فإنَّو ال يقدـ إال انكاين  صالشخ اإلسبلمية أفَّ  ا٤بصارؼً  عيرؼي 

أك ال يقدـ ا٤بصرؼ على ىذه ا٤بعاملة إال كىو ينوم التمليك للعميل بعد حصوؿ  ،التملكى ُب النهاية
كالدليل ىو طريقة حساب اإلٯبار الذم يكوف ٩باثبل  ،ا٤ببلغ الذم يكوف أكثر ٩با دفعو العميل

لنفس أكثر ٩با دفع فيها الشخص العينة كل معاملة فيها أخذ  كيلحق ببيع ،٢بساب أقساط ا٤برإبة
 أكاف بيعا أـ إجارة. الشخص سواء

                                      
انظػػػػػػػػػػػػػػر ا٤بوقػػػػػػػػػػػػػػع اإللكػػػػػػػػػػػػػػَبكين:  ،( بشػػػػػػػػػػػػػػأف اسػػػػػػػػػػػػػػتكماؿ موضػػػػػػػػػػػػػػوع الصػػػػػػػػػػػػػػكوؾ اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلميةَِ/ّ)ُٖٖ :القػػػػػػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػػػػػػم ((ُ

http://www.fiqhacademy.org.sa. 
 (ْٖ، ص )ُط ،باه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعماناألش ،ابن ٪بيم ا٤بصرم (ِ)
 (ٕٗ، ص )ُط ،األشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان ،ابن ٪بيم ا٤بصرم (ّ)
 .ِ/ّالبند:  (،ُّّ) ص ، د.ط،ادلعايًن الشرعية ،ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية((ْ
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ا٤بستأجر  ؛ ألفَّ  العقد جائز فإفَّ من حاالت اإلجارة الػمينتهية ابلوعد ابلتمليك  ةأما ُب ا٢بالة الثاني
 فأشبو ا٤برإبة. ،ليس البائع

 :ابلتمليك ُب مصرؼ عجماف ما أيٌب ةاإلجارة ا٤بنتهي عقدً  ىا٤بخالفات الشرعيةي الواردةي علك 
 على التأمْب. اإلجباري  -ُ

مدة  طيلةى  ابلتأمْبً  ا٤بستأجري  أف يلتزـى  من العقدً  ُٗب الصفحة رقم ٓ.ٓرقم كرد ُب البند 
 ،ؤجرُب األصل على ا٤ب مؤجرةػالعْب ال كضمافي  ،كذلك ال ٯبوز ،رأجً ستى للػمي  تضمْبه كىذا فيو  ،اإلجارة

 كالوقوع ُب ما حـر هللا. ،التأمْب التجارية ذلك يدفع الناس للذىاب إٔب شركاتً  إفَّ  ٍبَّ 

من معايّب ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية  ٗرقم:  ُب ا٤بعيار الشرعي كقد جاء
 ما أيٌب: اإلسبلمية
جر تعد أك من الػمستأ على ضماف ا٤بؤجر طيلة مدة اإلجارة ما ٓب يقع ة تكوفي العْب ا٤بؤجر "
التأمْب على  كنفقةي  ،ما كاف ذلك ٩بكناا٤بشركع كلَّ  التأمْبً  من عليها عن طريقً كٯبوز لو أف يؤى  ،تقصّب
كلكن ال ٯبوز لو ٙبميل  ،عند ٙبديد األجرة ىا ُب االعتبار ضمنان أخذي  كٲبكن للمؤجرً  ،الػمؤجر

كما ٲبكن   ،عند ٙبديد األجرة ا كاف متوقعان زادت على م إضافيةو  تكلفةو  ا٤بستأجر بعد العقد أمَّ 
 .(ُ)"للمؤجر أف يوكل ا٤بستأجر ابلقياـ إبجراء عقد التأمْب على حساب ا٤بؤجر

 دكف التفريق بْب ا٤بماطل كغّبه. ،اإللزاـ ابلتربع عند التأخر عن السداد -ِ
ره عن السداد عند أتخ ابلتربعً  ا٤بستأجري  من العقد: يلتزـي  ُُِب الصفحة  ِ/ٗكرد ُب البند 

إٔب  ابإلضافة ،اإلٯبار ا٤بتغّب ػمعدؿبيومي  حسب على أساسػي تبدفع مبلغ تربع إٔب ا١بهات ا٣بّبية 
 ا٤بتبقي. لرصيد% من اُالغّب مدفوع ٗبا ال يتجاكز  على ا٤ببلغسنواي % ُ

 ػخالفة شرعية ىي:مكىذا فيو 
 ا٤بعدىـ ال ٤بعسركقد ذكرتي سابقان أفَّ ا ،هّب التفريق بْب ا٤بماطل كغ ابلتربع دكفى  العميل إلزاـاألكٔب: 

كقد رجحتي عدـ جواز اإللزاـ  ،كقد سبق الكبلـ عن ىذا ُب ا٤برإبة ،يػجوز فرض مبلغ عليو بل يينظىر
 ابلتربع للمماطل كغّبه.

                                      
 .ٖ/ُ/ٓالبند  (،ُّٔ) ص ،د.ط ،ادلعايًن الشرعية ،للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ىيئة احملاسبة كا٤براجعة ((ُ
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 :اجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ما أيٌبىيئة احملاسبة كا٤بر  كقد كرد ُب ا٤بعيار التاسع من معايّبً 
"ٯبوزي أىف يػينىصَّ ُب اإلجارًة أك اإلجارًة الػمينتىهيًة ابلتمليًك على التزاـً العميًل ا٤بستأجًر الػميماطًل 
ابلتصدًؽ بػمبلغو ٧بددو أك نسبةو منى األيجرًة ُب حالًة أتخرًه عن سداد األجرًة الػميستحقًة ُب مواعيدىا 

 .(ُ)ابلتنسيًق مع ىيئًة الرقابًة الشرعيًة للمؤسسة" ا٣بّبً  ة بشرًط أف ييصرؼى ذلكى ُب كجوهً الػميقرر 

 السداد.الفعلية عند التخلف عن إلزاـ العميل ابلتعويض عن ا٣بسارة  -ّ
عند الفعلية عن ا٣بسارة يلتـز العميل بتعويض ا٤بؤجر  ،ْالبند  ،من العقد ٔجاء ُب الصفحة رقم: 

كىذا ٰبتمل  ،احملدد كالتاريخ ُب الوقت أك أم مبلغ مطلوبو  ،اإلٯبار دـ دفع أم دفعة من دفعاتً ع
 احتمالْب:
فإفَّ  ،كالٍب استوفيت ا٤بنفعة قدرىا ،الغّب مدفوعة من اإلٯبار الدفعةي  كاف ييقصىدي ابلتعويضً األكؿ: إذا  
 ىذا جائز.

ة أك زايدة على األجر  ،: إذا كاف ييقصىد ابلتعويض أخذ الدفعات الٍب ٓب تستىوؼى ا٤بنفعةي مقابلهاالثاين
يكوف راب ؛ ألهنا زايدة على الدين ا٤بَبتب على ؛ فإفَّ الػميطالبة ابلتعويض الٍب استوفيت منفعتها 

 ا٤بستأجر.

عادية كما ىو ا٤بعركؼ ُب   إجارةو  ا٤بنتهي ابلتمليك ليس عقدى  اإلجارةً  عقدى أفَّ كهبذا يتبْب لنا          
كحٌب لو كاف  ،إال ٗبا اشَبطو ا٤بصرؼ إلغاؤهال ٲبكن  ا٤بدة طويل بعقدو  بل إنو مقيده  ،كتب الفقو

رغبتو ُب ٘بديد العقد يفاجأ أبف عليو أف يعوض  فإنو عند عدـً  ،العقد يتجدد من مدة إٔب مدة
 حيث إفَّ  ،ْا٤بصرؼ إذا خسر بسبب ىذا ا٤بعاملة الٍب تورط فيها معو كما ىو كاضح ُب البند رقم 

و بل إنَّ  ،يخر لشخصو  ركهي جٌ كأى  ،: ال أريد ٘بديد العقد معكمؿكيقو  العميل أف أيٌبى  ال يتوقعي  مصرؼى ػال
 عقد اثف.بعرفا ٯبب أف يكمل العقد إٔب أف يهبو ا٤بصرؼ السلعة أك يبيعها لو 

عل ا٣بيار بطريقةو ٘ب ،كقد بدأ مصرؼي أبوظيب اإلسبلمي بتطبيق اإلجارة ا٤بنتهية ابلتمليك على السيارة
 كىذا توجوه جيده من ا٤بصرؼ. ،أك ٛبلكها ،؛ ألنَّو ا٤بالكللمصرؼ  التاـ لو بَبؾ السيارة

                                      
.ْ/ٔالبند  (،ُّٕ) ص ،د.ط ،ادلعايًن الشرعية ،ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية((ُ
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 : معوقات عقد التأمٌنادلطلب السادس

أمنا  نى يقاؿ : أمً  ،فاألمن ضد ا٣بوؼ ،كىو مصدر أٌمن يؤمن أتمينا ،مشتق من األمن: لغةن  التأمْبي 
أك  ،كرثتو قدرا من ا٤باؿ متفقا عليو ما ليناؿ ىو أكجَّ نى ن على الشيء دفع ماال مي مَّ كأى  ،كأمانةن  ،كأماانن 

 .(ُ)تعويضا عما فقد

أك  ،ن لو مبلغا من ا٤باؿإٔب ا٤بؤمَّ  ن ٗبقتضاه أف يؤدمى ا٤بؤمًٌ  يلتزـي  عقده ىو  :التأمْب اصطبلحا
كذلك  ،٣بطر ا٤ببْب ُب العقدأك ٙبقق ا ،أك أم عوض مإب يخر ُب حالة كقوع ا٢بادث ،إيرادا مرتبا

 .(ِ)نأخرل يؤديها ا٤بؤمَّن لو للمؤىمًٌ  ماليةو  دفعةو  أك أيةً  قسطو  نظّبى 

 : التأمٌن التعاوين تعريفُ 
على أف يدفعى  نةمعيَّ  أخطارو  أك ٣بطرو  يتعرضوف أشخاص ٦بموعةً  اشَباؾي  ىو :التعاكين التأمْب

يًض األضرار الٍب قد ندكؽو غّب ىادؼو للربح ؛ لتعو التعاكف لص منهم مبلغان معيَّنان على سبيل كل  
 .(ّ)ربمة كالتشريعات ا٤بنظمةمي ػال كفقان للعقودً  ،منهم إذا ٙبقق ا٣بطري ا٤بعْب تصيبي أاي

 اختلف العلماء ُب التأمْب التجارم على أقواؿ ثبلثة: كقد 
 .(ْ)ا٤بعاصرينالعلماء كىو قوؿ أغلب  ،وؿ األكؿ: ٙبرًن التأمْب التجارمالق
 .(ٓ)كأشهر القائلْب بو الدكتور مصطفى الزرقا ،وؿ الثاين: جواز التأمْب التجارمالق

 كىو قوؿ بعض العلماء. ،جواز التأمْب على األمواؿ كحرمة التأمْب على ا٢بياةالقوؿ الثالث: 

 ةابطع لر ػػػػػػػػاإلسبلمي التاب اجملمع الفقهيكأجازه  ،أما التأمْب التعاكين فهو جائز ببل خبلؼ

كاجمللس  ،(ِ)ك٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة التعاكف اإلسبلمي ،(ُ)العآب اإلسبلمي ابألكثرية
                                      

.مادة أمن (،ِٖ/ُ) د.ط، ،ادلعجم الوسيط ،٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة((ُ
.(َُْٖ/ٕ) ،ّط ،الوسيط يف شرح القانون ادلدين ،السنهورم((ِ
الدكرة ا٢بادية كالعشركف عاـ  ،(ُِ/ٔ) ،(ََِ) التعاكف اإلسبلمي ُب القرار رقم تعريف ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ((ّ

 ـ.َُِّ-ىػُّْٓ
 (.ّٗٓ، ص )٦َٓبلة البحوث اإلسبلمية، ع  (ْ)
 (.ّْْص ) ،ِٔع  ،( ٦بلة البحوث اإلسبلميةٓ)
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 .(ّ)الشرعي ٥بيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية

 ،٦بمل النصوص الشرعية الٍب حثت على التعاكف كالتكافل بْب ا٤بؤمنْبكالدليل على جوازه 
(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)  عزكجل:كمنو قوؿ هللا

ًإذا أرملوا ُب  ًإفَّ األىشعريْب»: كقوؿ النيب  ،(ْ)
ـي عيا٥بم اب٤بدينة ٝبعوا ما كاف عندىم ُب ثوبو كاحد ٍبيَّ اقتسموه بينهم ُب إانءو كاحدو  ،الغزك أك قلَّ طعا

 .(ٓ)«ابلسوية فهم مِب كأىان منهم

 :(ٔ) التجاري أدلة القائلٌن بعدم جواز التأمٌن
 ؛ إذ أيخذ الشخص أكثر ٩با دفع. الغرر أم ا١بهالةود كج -ُ

 كجود الراب ؛ إذ تستثمر شركات التأمْب أموا٥با ُب الراب. -ِ

 :التجاري أدلة القائلٌن جبواز التأمٌن
فتقطعت صلة  ،ا٢باجة إٔب ذلك بسبب قسوة ا٢بياة ا٤بدنية كما ترتب عليها من طغياف ا٤بادة -ُ

 عطيها الفقراء على سبيل اإللزاـ.٘بيب الزكاة من األغنياء كت دكؿي كٓب تعد ال ،األرحاـ بْب الناس

 .(7)قياس عقود التأمْب على ضماف خطر الطريق -ِ
فسلكو فأيخذ مالو ضمن  ،كإف أصابك شيء فأان ضامن ،لو قاؿ شخص: اسلك ىذا الطريق

أك عنو بشركط فإف ا٤بؤمن ضمن للمستأمن مبلغا يدفعو لو  ،فكذا القوؿ ُب عقود التأمْب ،القائل
فإذا جاز ضماف خطر الطريق مع كجود ا١بهالة كلـز الوفاء بو عند حصوؿ ا٢بادث  ،تراضيا عليو

                                      
= 
 ٗبقر رابطة العآب اإلسبلمي. ىػ ٗبكة ا٤بكرمةُُّٖٗب الدكرة األكٔب عاـ  ((ُ
 .(ََِ) القرار رقم ،ٗبدينة الرايضُب الدكرة ا٢بادية كالعشرين  ((ِ
.(ْْٕ) ، صد.ط ،ادلعايًن الشرعية ،ىيئة احملاسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية((ّ
 .ِ اآلية : جزء منسورة ا٤بائدة ((ْ
(، رقم ُّٖ/ّعركض، )ابب الشركة ُب الطعاـ كالنهد كال ،كتاب الشركة،  الصحيحأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ٓ

 (.ََِٓ(، رقم )ُْْٗ/ْ، )ابب من فضائل األشعريْب مهنع هللا يضر ،كتاب فضائل الصحابة،  الصحيحكمسلم ُب ، (ِْٖٔ)
 .(ٔٔ-ٓٔ)ص  ،ُط ،مٌن التجاري والتأمٌن التعاوينحقيقة الفرق بٌن التأ ،العبيدمانظر:  ((ٔ
 (.132، ص )٦20بلة البحوث اإلسبلمية، ع (ٕ)
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 جازت عقود التأمْب كلـز الوفاء هبا.

 القائلٌن جبواز التأمٌن التجاري:الرد على أدلة 
  التعاكين.كاللجوء للتأمْب ،إف ا٢باجة إٔب التأمْب ٲبكن تعويضو من أمواؿ الزكاة كالصدقات -ُ

كالتأمْب عقد معاكضة مالية يقصد منها أكال  ،إف الضماف نوع من التربع يقصد بو ا٤بعركؼ احملض -ِ
كاألحكاـ يراعى فيها األصل ال  ،فإف ترتب عليو معركؼ فهو اتبع غّب مقصود إليو ،الربح ا٤بادم

 .(1)التابع

 :الرتجيح
 ىو ٙبرًن التأمْب التجارم. -كهللا أعلم-كالراجح

 حال ادلصارف اإلسالمية يف عقد التأمٌن يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة:
 كا٤ببلحظ على عقد التأمْب لبنك ديب اإلسبلمي ما أيٌب :

 جعل التأمْب عقد ككالة أبجر كعقد مضاربة معا. -ُ

، رن عقد ككالة أبجػالتأمي جعلي من العقد  ُكرد ُب البند الثاين ُب التعريفات ُب الصفحة رقم: 
كعقد  ،كأيخذ األرابح أيضا ،أيخذ األجرة ٗبعُب أفَّ ا٤بصرؼ ،ال يصحكىذا  ،معان  كعقد مضاربة

 ،وف ىناؾ طرفاففيو أف يك شَبطي يي  ا٤بضاربةى  كالسبب ُب ذلك أفَّ  ،ا٤بضاربة ُب ىذه ا٢بالة عقد ابطل
الشخص  ف ؛ حيث إفَّ كُب التأمْب التعاكين ال يوجد طرفا ،كالثاين : صاحب ا٤باؿ ،األكؿ : ا٤بضارب

صندكؽ  كالدليل على ذلك أفَّ  ،أك ردا ٤بالو ،من الربح كال يرجو نسبةن  ،من ابب التعاكفدفع مالو 
  ٘بب الزكاة على أموالو كماؿ الوقف.التأمْب لو ذمة مالية مستقلة ٕبيث ال

 ركة التأمْبفش ،بدافع ا٤بصلحة ذلك مطلوبه  أما استثمار األمواؿ الٍب دفعها ا٤بضاربوف فإفَّ  
ك٩با يدؿ ٥بذا  ،جع إٔب الصندكؽ ال إٔب ا٤بتربعاالستثمار ير  انتجى  فإفَّ  ،ستثمر األمواؿت تكإف كان

 كليس من ابب ا٤بضاربة معو. ،صلحة٤باؿ اليتيم من ابب ا٤ب استثمار الوصيٌ 

                                      
 (.132ص ) ،20ع ،( ٦بلة البحوث اإلسبلميةُ)
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 توزيع الفائض ُب التأمْب. -ِ
 .ُكرد ُب الصفحة رقم: 

شركات التأمْب اإلسبلمية ُب دكلة  كن ا٤ببلحظ أفَّ كل ،ال مانع شرعان من توزيع الفائض
 كإ٭با يبقى ذلك حربا على كرؽ. ،اإلمارات العربية ا٤بتحدة ال تلتـز بتوزيع الفائض

 رد قسط من ا٤باؿ عند إلغاء عقد التأمْب . -ّ
 .ّكرد ُب الصفحة رقم: 

سبلمية ُب دكلة كلكنَّ ا٤ببلحظ أف شركات التأمْب اإل ،مانع شرعا من رد قسط من ا٤باؿ ال
بل  ،كإ٭با يبقى ذلك حربا على كرؽ ،برد قسطو من ا٤باؿ عند اإللغاءاإلمارات العربية ا٤بتحدة ال تلتـز 

بل حٌب موظفي الشركة ال يدركف ما فيو  ،إف عقد التأمْب يوقع دكف أف يدرل ما بو من ًقبىل ا٤بؤمَّن لو
كطلبوا الرجوع إٔب ىيئة  ،بعضهم إٔب بعضكلو طلبت منهم استيضاحا لبند معْب لنظر  ،من شركط

 الرقابة الشرعية الٍب تكوف ُب مكاف بعيدو عن األنظار.

 تقييد التصرؼ ُب السيارة. -ْ
 من العقد ُب الشركط العامة. ِكرد ُب الصفحة رقم: 

حق لو أف يقيد التصرؼ ُب ػكال ي ،ٯبعلو يعمل مقابل األجر البنك ككيبل أبجرو  كوفى   إفَّ 
كإف ىذا  ،كيد ا٤بوكل قوية ،كيد الوكيل ضعيفة لكونو يعمل أبجر ،متعاكفن لو فإف ا٤بؤمَّ السيارة ؛ 

فعلى  ،حراماالتأمْب إذا كاف عقد معاكضة كاف  كمعلـو أفَّ  ،أشبو بعقود ا٤بعاكضةالشرط ٯبعل التأمْب 
 ت عليو.نى مَّ شركات التأمْب اإلسبلمية أف ال تتصرؼ ككأهنا ابئعة للشيء الذم أى 

 قسط مقابل التعويض.ال -ٓ
ا٤بدفوع مقابل التعويض عن الضرر ؛ كىذا أيضا ٩با  و ا٤ببلغي نَّ ُب البند الثاين أى  عرؼ القسطي 

قائم على أساس التعاكف ا٤ببلغ ا٤بدفوع ىو  فإفَّ  ،؛ كٰبولو إٔب عقد معاكضة التعاكفيناُب عقد 
 دفوع.كليس مقابل القسط ا٤ب ،االشَباؾكالتعويض يكوف مقابل  ،ا٤بنضبط

 غياب معُب التكافل عن أغلب شركات التأمْب. -ٔ
الفتول الٍب أجازت التأمْب  عليها الطابع التجارم مع أفَّ  الشركات يغلبي  فا٤ببلحظ أفَّ 
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 التعاكين نصت أال يتخذ ذلك كسيلة للتجارة كالربح.
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 (ْٔالصورةرقم)

 
 (ٓٔالصورةرقم)
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 (ٔٔالصورةرقم)
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 القبضالبيع قبل ذكر اخلالف يف ادلطلب السابع: 

كالٍب اختلف فيها  ،مسألة القبضا٤بعامبلت خصوصا  من معوقات ٭بو ا٤بصارؼ عموما كبعضي  إفَّ 
على ىذا ا٣ببلؼ ُب ا٤بصارؼ بلؼ فيها كاآلاثر ا٤بَبتبة كأرل ذكر ا٣ب ،الفقهاء قدٲبا كحديثا

 اإلسبلمية.

 :اخلالف يف بيع السلعة قبل قبضها
 أربعة: أقواؿو على  ُب ذلك اختلف العلماءي 

ـي  بيع ا٤ببيع قبل قبضو إذا ٓب يكن  كجوازي  ،جواز بيع ا٤ببيع قبل قبضو إذا كاف منقوال القوؿ األكؿ: عد
 .(ُ)كىو قوؿ أيب حنيفة ،منقوال كالعقار

كىو قوؿ اإلماـ  ،كعدـ جواز بيع الطعاـ قبل قبضو ،بيع غّب الطعاـ قبل قبضو القوؿ الثاين: جوازي 
 .(ِ)مالك

ـي  لثالث:القوؿ ا  ،(ْ)ة عن اإلماـ أٞبدػكركاي ،(ّ)كىو قوؿ الشافعي ،جواز بيع أم شيء قبل قبضو عد
 .(ٓ)كىو قوؿ الشيخ ابن عثيمْب ،كىو قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 ".شيء ال يباع حٌب يقبض فالصحيح أف كلَّ ثىيمْب: "ابن عي  قاؿ الشيخي 

 واء أكاف طعاما كالبيض أـ ال ػس ،وػقبض واز بيع ماال يكاؿ كال يوزف قبلػج القوؿ الرابع:

 

 
                                      

 .(َُٖ/ٓ) ،ِط ،بدائع الصنائع ،الكاساين ،(ٖ/ُّ) ،د.ط ،ادلبسوط ،السرخسي ((ُ
 .(ُّْ/ّ) ،ُط ،الكربىادلدونة  ،مالك ((ِ
 ،(ِّٕ -ِّٔ/ٗ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم ،(َِِ/ٓ) ،ُط ،يف فقو الشافعي الكبًن حلاويا، الػماكردم ((ّ

 .(ُُّ/ٔ) ،د.ط ،يف شرح التقريب طرح التثريب العراقي،
 .(ُٖٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ْ
 .(ِّٕ/ٖ) ،ُط ،الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ،ابن عثيمْب ((ٓ



 226 

 .(ِ)، كىو قوؿ سعيد بن ا٤بسيب(ُ)كىو ا٤بشهور عن اإلماـ أٞبد ،رةكالسيا

 : يوزن قبل قبضويكال و ما الطعام أو  ادلنقول أو دليل عدم جواز بيع
، «يىوفً و طعاما فبل يبعو حٌب يست تاعًن ابم»ؿ: اق يبَّ أىفَّ النابن عمرى رضي هللا عنهما  عن

 .(ّ)«ن ابتاع طعامنا فبل يبعو حٌب يىقبضىوم: »عيلاد ًإ٠باز 

كاإلماـ  ،كٞبلو سعيد بن ا٤بسيب ،مطعـوابلػ كجو الداللة: ٞبلو مالك على أف النهي ٱبتص
 ٱبتص ابلػمنقوؿ. كٞبلو أبو حنيفة على أف النهي ،كالػموزكفكيل هي ٱبتص اب٤بالنَّ  أٞبد على أف

 :وىو قول الشافعي ،شيء قبل قبضو يع أياألدلة على عدم جواز ب
زاد  ،«طعامنا فبل يىًبعو حٌب يستوفيىو من ابتاع»قاؿ:   أىفَّ النيب ضي اَّللَّ عنهمارى ر ن عماب عن -ُ
 .(ْ)«بضىوقمن ابتاع طعاما فبل يبعو حٌب ي»عيل: اإ٠ب

يكن لو صارؼ كالنهي يقتضي التحرًن ما ٓب  ،كجو الداللة : النهي عن بيع الطعاـ قبل قبضو
 .(ٓ)كيقاس غّب الطعاـ على الطعاـ ،عن ذلك

ا التجتيب السلعي حيث ى أىف تباعهن أف النيب  عن زيد بن اثبت  -ِ  ار إٔبػتاعي حٌب ٰبوزىىى
 .(ٔ)محا٥بر 

                                      
 .(ُٖٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ُ
 ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة، (ِّٕ/ٗ)، د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،النوكم ،(َِٓ/ٖ) ،د.ط ،احمللى ابآلاثر ،ابن حـز ((ِ

 ،ُط، مصنف ابن أيب شيبة ،  ابن أيب شيبة،(َِِ/ٓ) ،ُط ،يف فقو الشافعي الكبًن احلاوي، الػماكردم ،(ُٖٗ/ٔ)
 .(ُٖٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ،(ْٔٗ/ْ)
كمسلم  ،(ُِّٔ) قمر  ،(ٖٔ/ّ) ،ابب بيع الطعاـ قبل أف يقبض ،كتاب البيوع  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،متفق عليو ((ّ

 (.ُِٔٓ) ، رقم(َُُٔ/ّ) ،ابب بطبلف بيع ا٤ببيع  قبل أف يقبض ،كتاب البيوع  ،صحيحالُب 
 سبق ٚبرٯبو ُب ا٢باشية السابقة. ((ْ
.(َِِ/ٓ) ،ُط ،يف فقو الشافعي الكبًن اوياحل، انظر: الػماكردم((ٓ
كالدارقطِب ُب  ،(ّْٗٗ) رقم ،(ِِٖ/ّ) ،ابب ُب بيع الطعاـ قبل أف يستوَب ،كتاب البيوع  ،سننالأخرجو أبو داكد ُب  ((ٔ

(، حسنو ُِِٕ) رقم ،(ْٔ/ِ) ،كتاب البيوع  ،ادلستدرك ُبا٢باكم ك  ،(ُِّٖ) ، رقم(ّٖٗ/ّ) ،كتاب البيوع  ،سننال
 (.ّْٗٗ(، رقم )ّّٕ/ِ، )ُ، طصحيح سنن أيب دواداأللباين،  اين. انظر:األلب
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عٌتابى بنى أيسىيدو  ٤با بعث أف النيب  رضي هللا عنهما اسو عن ابن عب -ّ
قد  إين» :إٔب مكة قاؿ (1)

 .(ِ)«ل هللا كأىل مكة فاهنهم عن بيع ما ٓب يقبضوابعثتك إٔب أى

؟ قاؿا ٰبٰبل  ٕب منها ٩ب افم ةن وعا كثّب ي أبيع بإين قاؿ: اي رسوؿى اَّللَّ  (3)حكيم بن حزاـعن  -ْ : ـر
 .(ْ)«ًبٍضوتق تىًبع ما ٓب ال»

 .(ٓ)داخل ُب ربح ما ٓب يضمن كىو منهي عنو أفَّ البيع قبل القبضً  -ٓ

 البيع قبل القبض: األدلة على جواز 
كأبيع ابلدراىم  ،ذي الدراىمى يخك  ّبً ابلدانن عيفأب (6)بقيعلنتي أىبيعي اإًلبلى ابك ماركل ابن عمر قاؿ : -ُ

 ةى كىو ُب بيًت حفص  تي رسوؿ اَّللَّ يفأت ،ىذه كأعطي ىذه من ىذه كيخذي الداننّب، يخذي ىذه من
كأىبيعي  ،كيخذي الدراىمى  ّبً بقيًع فأبيعي ابلداننلبيع اإلبلى ابإين أى  ،كى دىؾى أسأىلريكىي ،اَّللَّ  فقلت: اي رسوؿ

 أبسى  ال»:  وؿ اَّللَّ ػػػاؿى رسقف ،ىذًه من ىذه يػػػػذًه من ىذه كأيعطػػػى ذي يخ ،كيخذ الداننّب ابلدراىم
 
 
 

                                      
، أسد الغابةق. انظر: ابن األثّب، ُّىو عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية القرشي، أسلم يـو فتح مكة، توُب سنة  (ُ)

 (.ِْٓ/ّد.ط، )
قاؿ  ،(َُٓٗٗ) رقم ،(ُّّ/ٓ) ،آب يقبضابب النهي عن بيع م ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالبيهقي أخرجو  ((ِ

 .البيهقي: ىو منكر هبذا اإلسناد
، د.ط، أسد الغابةق. انظر: ابن األثّب، ْٓىو حكيم بن حزاـ بن خويلد بن أسد القرشي، كلد ُب الكعبة، توُب سنة  (ّ)

(ُ/ِِٓ.) 
: ىذا (، كقاؿَُٖٗٗ) رقم (،ُّّ/ٓ) ،قبضابب النهي عن بيع ما ٓب ي ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُبالبيهقي أخرجو  ((ْ

 .(َُّٕ) رقم ،(ُٔٗ/ّ)، ادلعجم الكبًن ُبالطرباين ك  ،ىذا إسناد حسن متصل
 .(ُّٖ/ٗ) ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،: النوكمانظر ((ٓ

و موضع قريب من ا٤بدينة ا٤براد بقيع الغرقد، فإهنم كانوا يقيموف السوؽ فيو قبل أف يتخذ مقربة، كركم النقيع ابلنوف كى ابلبقيع(ٔ) 
 (. َّٕ/ْ، د.ط، )حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيا٤بدينة يىستنقع فيو ا٤باء أم ٯبتمع. انظر: ا٤بباركفورم، 
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 .(ُ)«تىفَبقا كبينكما شيء خذىىىا بسعر يوًمها ما ٓبأىف أت
  ع ماالػفجاز بي ،كىو أحد الًعوضْب ،وػن قبل قبضػثمرؼ ُب الػىذا تص كجو الداللة : أفٌ 

 .(ِ)يكاؿ كال يوزف قبل قبضو أيضا 

فقاؿ  ،بو صىع (ّ)رو كلى بى نتي عكك  رو ُب سف  اَّللَّ عنهما قاؿ: كنا مع النيبٌ  عن ابن عمرى رضي -ِ
 .(ْ)«عمر بنى  اي عبداَّللَّ  ىو لك: » يب  الن فقاؿ ،فابتاعو ،«بعًنيو»لعمر:  يب  الن

 .(ٓ)هبتو لعبدهللا بن عمر قبل قبضوػمبيع بػُب ال تصرؼى   النيبَّ  كجو الداللة : أفَّ 

ُب غزاة فأبطأ يب ٝبلي  خرجت مع رسوؿ هللا ؿ: اًداَّللَّ رضيى اَّللَّي عنهما قبن عب عن جابرً  -ّ
يب ٝبلي  قلت: أبطأ« ما شأنك؟»قاؿ:  ،قلت: نعم ،«اي جابر»فقاؿ ٕب:  رسوؿ هللا  فأتى عليَّ 

و عن رسوؿ هللا ِب أكف  فلقد رأيتي  ،، فركبت«اركب»ٍب قاؿ:  (6)نوحجى فنزؿ فحجنو ٗبً  ،كأعيا فتخلفت
،  :فهبل جارية »قاؿ:  ،فقلت: بل ثيب« أبكرا، أـ ثيبا؟»فقاؿ:  ،فقلت: نعم« أتزكجت؟»فقاؿ

                                      
السنن  ُبالنسائي ك  ،(ُِِْ) رقم ،(ّٔٓ/ّ) ،ابب ما جاء ُب الصرؼ ،أبواب البيوع ،سننالأخرجو الَبمذم ُب  ((ُ

ابب ُب  ،كتاب البيوع  ،سننالكأبو داكد ُب  ،(ُّٕٔ)رقم  ،(ِٓ/ٔ) ،ذىبأخذ الورؽ من  ال ،كتاب البيوع  ،الكربى
ابب اقتضاء الذىب من  ،كتاب التجارات  ،السننكابن ماجو ُب  ،(ّّْٓ) رقم ،(َِٓ/ّ) ،اقتضاء الذىب من الورؽ
تضاء الورؽ من ابب الرخصة ُب اق ،كتاب البيوع  ،السننكالدارمي ُب  (،ِِِٔ) رقم (،َٕٔ/ِ) ،الورؽ كالورؽ من الذىب

كتاب   ،دلستدركاُب ا٢باكم ك  (،ِّٗٔ) رقم (،ّٗٓ/َُ) ،ادلسندكأٞبد ُب  (،ِِّٔ) رقم (،ُُٖٔ/ّ) ،الذىب
م ككافقو الذىيب كضعفو صححو ا٢باككقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم،  ،(ِِٖٓ) رقم ،(َٓ/ِ) ،البيوع

 (.ّّْٓ(، رقم )ِِٕ، ص )ُ، طضعيف سنن أيب داوداأللباين. انظر: األلباين، 
 .(َُٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة: انظر ((ِ
 (.ُْٗ/ُ، د.ط، )النهاية يف غريب احلديث، بن األثّبانظر: ا .ن اإلبل،  صعب: أم ٓب يذلل بعد: الفٍب مبىكر ((ّ
 رقم ،(ٓٔ/ّ) ،ابب إذا اشَبل شيئا فوىب من ساعتو قبل أف يتفرقا ،كتاب البيوع  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ((ْ

 رقم ،(ُّٔ/ٓ) ،ابب ىبة ا٤ببيع ٩بن ىو ُب يديو قبل قبضو من ابئعو ،كتاب البيوع،السنن الكربى ُبالبيهقي ك  ،(ُُِٓ)
 كتاب إخباره   ،الصحيحكابن حباف ُب  ،(َِٕٖ)رقم  ،(ُْٓ/ّ) ،كتاب البيوع  ،سننالكالدارقطِب ُب ، (َُُُٔ)

.(َّٕٕ) رقم (،َٓٓ/ُٓ) ، لعبد هللا بن عمرالبعّب ذكر ىبة ا٤بصطفى  ،عن مناقب الصحابة
 .(َُٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ٓ
حجنو أم جذبو، ٗبحجنو بكسر ا٤بيم أم بعصاه ا٤بعوجة من رأسها كالصو١باف معد ألف يلتقط بو الراكب ما يسقط منو.  (ٔ)

 (.ّٓ/ْ، )ٕ، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطبلين، انظر: 
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 ،كتقـو عليهن ،شطهنكٛب ،٘بمعهن امرأةن  أف أتزكجى  قلت: إف ٕب أخوات فأحببتي « تبلعبها كتبلعبك
فاشَباه  ،قلت: نعم« أتبيع ٝبلك؟»ٍب قاؿ:  ،«فالكيس الكيس فإذا قدمتى  ،أما إنك قادـ»قاؿ: 

فقاؿ:  ،فوجدتو على ابب ا٤بسجد ا٤بسجد كقدمت ابلغداة فجئتي  ،ٍب قدـ رسوؿ هللا  ،مِب أبكقية
 ،قاؿ: فدخلت فصليت ،كادخل فصل ركعتْب ،قاؿ: فدع ٝبلك ،مػػقلت: نع ،«اآلف حْب قدمت»

فلما  ،قاؿ: فانطلقت ،فأرجح ُب ا٤بيزاف ،فوزف ٕب ببلؿ ،ر ببلال أف يزف ٕب أكقيةػفأم ،ٍب رجعت
 ،كٓب يكن شيء أبغض إٕب منو ،فقلت: اآلف يرد علي ا١بمل ،فدعيت ،«ادع ٕب جابرا»قاؿ:  ،كليت
 .(ُ) «خذ ٝبلك كلك ٜبنو»فقاؿ: 

 .(ِ)كنقده ٜبنو ٍب كىبو إايه قبل قبضو  ،لوٝبى  جابرو من   كجو الداللة : اشَبل النيب  

 عن أىبيو افعن سفي ًدمٌو ؿ: حدثنا ابن مهاثنا أىبو بكرو قدحف : نَّ صى مي ػأيب شيبة ُب ال قاؿ ابني  -ْ
كيل  الكاف ذلك ُب  اًإ٭ب"فقاؿ:  ،وأىف يقبض الرَّجل يبيعي البيع قبل ًئل عنسي  يمى اىعتي ًإبر اؿ: ٠بق

 .(ّ)"فكالوز 

 .(ْ)أنو أحد نوعي ا٤بعقود عليو فجاز التصرؼ فيو قبل قبضو  -ٓ

 : جواز بيع أي شيء قبل قبضو مبعدالرد على أدلة القائلٌن 
على إابحة ذلك ُب أشياء  قبل قبضو يدؿ  ابلنهي عن بيعو  الطعاـً  ٚبصيصى  فإفَّ  ،حديث الطعاـ -ُ

 أخرل.
 غّب ا٤بنقوؿ كالعقار.بيع  جوازً  ليس ُب حديث : )حٌب ٰبوزىا( داللة على عدـً  -ِ
 ىوى  ك األىيل بني صاّبو  ػيػىٰب تفرَّدى بو"قاؿ البيهقي:  ،ث ابن عباس رضي هللا عنهما ضعيفحدي -ّ

                                      
كمسلم ُب ، (َِٕٗ) رقم ،(ِٔ/ّ) ،ابب شراء الدكاب كا٢بمر ،كتاب البيوع  ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ،عليو متفق ((ُ

 (.ُٕٓ)، رقم (ُُِِ/ّ)، ابب بيع البعّب كاستثناء  ركوبو ،كتاب ا٤بساقاة  ،صحيحال
 .(َُٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ِ
، (ّٕٖ/ْ)، : إذا بعت بيعا فبل تبعو حٌب تقبضوكاألقضية، من قاؿكتاب البيوع   ،صنفادلأخرجو ابن أيب شيبة ُب  ((3

 .(ِِْٖٕ ،ُِّّٔ) ، رقم(ْٔٗ/ْ)
 .(َُٗ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة ((ْ
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 .(ُ)"ادسنا اإلذكىره هبمن

 ٯباب عنو بوجوه: حديث حكيم بن حزاـ  -ْ
 كىذا مسلَّمه عندان. ،األكؿ: أنو ٧بموؿ على ا٤بنقوؿ

 ،يم بن حزاـ ريكمى أبلفاظو ٨بتلفةو بعضيها فيو النهيي عن بيع الطعاـ قبل قبًضوالثاين: أفَّ حديثى حك
 كاألرجح ركاية الطعاـ ؛ بدليل الركاايت األخرل. ،كبعضيها فيو النهي عن مطلق البيع قبل القبض

 يهاـ.الثالث: أفَّ حديثى حكيًم بن حزاـ قد ضعفوي بعضي أىًل العلًم كابًن القطَّاف ُب بياف الوىم كاإل
كيظهر ذلك من  ،الرابع: أفَّ حديثى حكيم بن حزاـ موقوؼه من قوًؿ عمرى ال من قوًؿ النيبًٌ 

 التخريج.
إذ  ،بل إف من ابع قبل القبض ضامن ،ال نسلمي أفَّ البيع قبل القبض داخل ُب ربح ما ٓب يضمن -ٓ
 ،ابلضماف على ا٤بشَبم األكؿ يرجعي ا٤بشَبم الثاين  فإفَّ  ،قبل قبضو ٍب ىلك العقار ابع العقار لو
كألفَّ مآؿ  ،ال ٲبنع من التصرؼفبقاء الضماف على البائع األكؿ  ،جع ا٤بشَبم األكؿ على البائعير ك 

 السلعة بعد البيع يؤكؿ إٔب القبض.

كىو قوؿ أيب  ،بيع قبل قبضو إذا ٓب يكن منقوالىو جواز بيع ا٤ب –كهللا أعلم  –كالراجح 
 حنيفة.

؛ كا٤بالك: لو أف  كاف مضموانن على ا٤بتصرؼقبل القبض  از التصرؼ فيو ما ج كليس كل  
فالتملك  ،(2)كإف كاف مضموانن على الغاصب ،فيبيع ا٤بغصوب من غاصبو ،يتصرؼ ُب ا٤بغصوب

 يكوف اب٤بلك كالضماف ابلقبض.

 :ميةيف ادلصارف اإلساليف غًن الـمنقول  قبل القبض جبواز البيع اآلاثر ادلرتتبة على القولِ 
 :يف بيع ادلراحبة لآلمر ابلشراء القول جبواز بيع العقار قبل قبضوأثر 

 ل ابألقساط بعد الشراء كقبل القبض.للعمي ا٤بنزؿجواز بيع 

                                      
 .(ُّّ/ٓ) ،ُط ،السنن الكربى ،البيهقي ((ُ
 (.َُْ/ِٗ) د.ط، ،رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ابن تيمية (ِ)



 231 

 :أثر القبض يف بيع التورق
كجواز بيع العميل الذم يريد النقد قبل القبض  ،جواز بيع ا٤بصرؼ ما ال ينقل قبل قبضو

 أيضا.

 كيفية قبض السلع:
كقبض  ،كىو نوعاف: قبضه حقيقي حسي ،ابختبلؼ األشياء كابختبلؼ العرؼ عػض السلػػػف قبػػػػتلٱب

 حكمي معنوم.

 األكراؽ النقدية ُب العصر ا٢باضر.أكال: قبض 
 .قيقي: ابليدا٢بقبض ال
 الشيك. تسليم أككمي: ابلقيد ا٤بصرُب ا٢بض قبال

 ح كالتفاح.كالقم  ،كا٤بذركع : ا٤بكيل كا٤بوزكف كا٤بعدكداثنيا
 القبض ا٢بقيقي:

 على قولْب: كا٤بعدكد كا٤بذركع لمكيل كا٤بوزكفالقبض ا٢بقيقي لاختلف العلماء ُب كيفية 
 ،إال إذا بيع جيزافا فبل بد من نقلو بدكف نقل قبضان  يعتربي كالذرع كالوزف كالعد  الكيلى  القوؿ األكؿ: أفَّ 

 .(ُ)كىو ا٤بشهور عن مذىب اإلماـ أٞبد

كىو قوؿ  ،فبل يكفي أحدٮبا ،مع النقل كالعد ين: ٰبصل القبض ابلكيل كالوزفالقوؿ الثا
 .(ِ)الشيخ ابن عثيمْب

 : دليل القول األول
 .(ّ)«كإذا ابتعت فاكتل ،إذا بعت فًكل»قاؿ لو:  أف النيب  عن عثماف 

                                      
 (.ُٖٔ/ٔ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة (ُ)
 .(ّٖٔ/ٖ) ،ُط ،الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ،ابن عثيمْب ((ِ
، ادلسند(، ركاه معلقا، كأٞبد ُب ٕٔ/ّ، كتاب البيوع، ابب الكيل على البائع كا٤بعطى، )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (. ْْْ(، رقم )ْٖٗ/ُ)
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 :دليل القول الثاين
 حٌبَّ ٰبوزىا الت جَّاري ًإٔب عي حيث تيبتاعي ػػلى تػيبىاعى السًٌ  ى أىفػػػػػنػىهى  أف النيب  عن زيد بن اثبت 

 .(ُ)مرًحا٥ب

 مع التخلية كالتمكْب من التصرؼ. كالعد القبض ا٢بيكمي: الكيل كالوزف

 كالثياب كا٢بيواف كالسيارة كالقارب.  ،قلوما ٲبكن ن: اثلثا
 فبالنقل. كإف ٓب يوجد عرؼه  ،القبض ا٢بقيقي: ابلنقل أك ٗبا تعارؼ عليو الناس

السيارة كالتمكْب من كتسليم مفتاح   ،ا٢بكمي: التخلية ك التمكْب من التصرؼ القبض
 التصرؼ فيها كلو ٓب تنقل من مكاهنا.

 كالعقار كاألرض.  ،: ما ال ٲبكن نقلورابعا
 كإحاطة األرض. ،القبض ا٢بقيقي: السكن ُب العقار

مع التخلية كالتمكْب من كتسليم مفتاح العقار   ،القبض ا٢بكمي: التخلية مع التمكْب من التصرؼ
 التصرؼ.

 .(ِ)على كجو يتمكن فيو من التصرؼكمعُب التخلية أف ٱبلي بْب ا٤ببيع كا٤بشَبم 

كلذا ذكرت أمثلة كثّبة ُب كتب  ،كا٢باصل أف القبض يرجع إٔب العرؼ بشرط أف يكوف مطردان 
 الفقو ُب كيفية القبض بناءن على العرؼ ا٤بوجود ُب زمن الفقهاء.

كإف كاف ثيااب فقبضها  ،قدامة: " كإف كاف ا٤ببيع دراىم أك داننيػر فقبضها ابليدقاؿ ابن 
 .(3)كإف كاف حيواان فقبضو ٛبشيتو من مكانو" ،نقػلها

                                      
كالدارقطِب ُب  ،(ّْٗٗ) رقم ،(ِِٖ/ّ) ،يستوَب ابب ُب بيع الطعاـ قبل أف ،كتاب البيوع  ،سننالأخرجو أبو داكد ُب  ((ُ

(، حسنو ُِِٕ) رقم ،(ْٔ/ِ) ،كتاب البيوع  ،ادلستدرك ُبا٢باكم ك  ،(ُِّٖ) ، رقم(ّٖٗ/ّ) ،كتاب البيوع  ،سننال
 (.ّْٗٗ(، رقم )ّّٕ/ِ، )ُ، طصحيح سنن أيب دواداأللباين،  األلباين. انظر:

 (.ِْْ/ٓ) ،ِط ،ئعبدائع الصنائع يف ترتيب الشرا ،سايناالك (ِ)
 (.ُٕٖ/ٔ، )ّ، طادلغينابن قدامة،  (ّ)
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 : احليلة يف الرابادلطلب الثامن

ا٢بذؽ كىي  ،و أك لونو أك صفتو أك كضعو أك مكانوٰبوؿ إذا تغّب حالي  من حاؿ الشيءي  يلة اسمه حً ػال
 ،(ُ)كاحتاؿ طلب ا٢بيلة ،الواك اكأصله ،تقليب الفكر حٌب يهتدم إٔب ا٤بقصود وكى ، األمورُب تدبّب

 كىو ُب استعماؿ الفقهاء كاألصوليْب بنفس ا٤بعُب اللغوم. ،كأيٌب ٗبعُب االحتياؿ ُب الدين

 :خصوصا الربويةِ  واحليلِ  ،عموما احليلِ  حترميِ أدلة 

(   گ گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)تعأب:  هللا قوؿي  -ُ
(ِ). 

أبف كضعوا الشباؾ يـو ا١بمعة كأخذكا احتالوا لبلصطياد ُب السبت  اليهودى  كجو الداللة: أفَّ 
 ما كقع فيها يـو السبت.

فتستحلوا ٧باـر هللا أبدىن  ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهودي »قاؿ:  النيب  عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أفَّ  -ِ
 .(ّ)«ا٢بيل

 .فا٤بتحيل على احملرَـّ كاقع فيو، كال تنفعو ا٢بيلة ،النيب  كجو الداللة : هني

بلغ عمرى أىفَّ ٠بىيرةى  :قاؿ رضي هللا عنهما اسو عب نعن اب -ّ
أىما  ،اَّللَّي ٠بىيرىة فقاؿ: قاتل ،رناابع ٟب (4)

اف: يقاؿ سيف .«اوىم الش حوـي فجملوىا فباعيهمت علرٌ لعن اَّللَّي اليهودى حي »قاؿ:   مى أفَّ النَّيبَّ علً 
 .(ٓ)اأىذابوى لوىاٝب

                                      
 (، مادة حوؿ.ُٕٓ/ُ) ،د.ط ،ادلصباح ادلنًن ،الفيومي ((ُ
 .ٓٔ اآلية :سورة البقرة ((ِ
(، ْْْ/ّ) ،ُّٔ (، ك سورة األعراؼ: اآليةَُٗ/ُ، )ٔٔسورة البقرة: اآلية  ،تفسًن القرآن العظيم ُبابن كثّب أخرجو  ((ّ

كابقي رجالو مشهوركف على شرط  ،قو ا٢بافظ أبو بكر البغدادمثَّ كى  كأٞبد بن دمحم بن مسلم ىذا، سناد جيدكقاؿ: كىذا إ
 ، جود إسناده ا٢بافظ ابن كثّب.(ْٔ) ص ،إبطال احليل ابن بطة ُبكأخرجو  ،الصحيح

أسد نظر: ابن األثّب، ىػ. اٗٓىو ٠برة بن جندب بن ىبلؿ بن حريج بن مرة، صحايب جليل، سكن البصرة، توُب سنة  (ْ)
 (.َِّ/ِ، د.ط، )الغابة

 رقم (،ِٖ/ّ) ،كىدىكيو ال ييذابي شحم الػميتة كال ييباعاببه  ،كتاب البيوع  ،ــحـالصحيمتفق عليو، أخرجو البخارم ُب  ((ٓ
رقم  (،َُِٕ/ّ، كتاب ا٤بسػاقاة، ابب ٙبرًن بيع ا٣بمر كا٤بيتػة كا٣بنزير كاألصناـ، )حصحيـال(، كمسلم ُب ِِِّ)
(ُِٖٓ.) 
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 ٍب ابعوه كأكلوا ٜبنو اب٢بيلة. ،كجو الداللة: أفَّ اليهود غّبكا اسمى الشحم إبذابتو

مىعي بْب متفرؽالك »: قوؿ النيب  -ْ  .(ُ)«ة الصَّدقةيتمعو خش٦بي  كال يػيفىرَّؽي بْب ، ٯبي

 ا١بمع كالتفريق. بسبب الزكاةً  كجو الداللة: ٙبرًن ا٢بيلة ا٤بفضيًة إٔب إسقاطً 

ا م ميتبايعاًف اب٣بيارػلا: »قاؿ  أفَّ رسوؿ اَّللَّ  رضي هللا عنهما العاص عبداَّللَّ بن عمرك بن نع -ٓ
 .(ِ)«يلوستقي فكال ٰبل  لو أف يفارؽ صاحبو خشيةى أ ،ًخيىار أف تكوف صفقة ًإال ٓب يفَبقا

 ن حق ا٤بشَبم.كجو الداللة: ٙبرًن التحايل إلسقاط خيار اجمللس الذم ىو م

 .(ّ)كاإلٝباع حجة قاطعة ،اإلٝباع على ٙبرًن ا٢بيل -ٔ
الٍب  ىي الوسائلي  كا٢بيلي  ،الربوية ا٢بًيلً  ىو ارتكابي  اإلسبلميةً  من معوقات ٭بو ا٤بصارؼً  إفَّ 
 اب فهو راب.إٔب الرٌ  فما أكصلى  ،٥با أحكاـ ا٤بقاصد كالوسائلي  ،هبا إٔب الراب يتوصلي 

كما فعل اليهود   ،بْب ا٤بعصية كا٣بداع ٝبعه  ألنو ،بل أشد ،حكم الراب نفسوللراب لو  فا٢بيلةي 
 هللا  كقد هناان عن ذلك رسوؿي  ،ابعوىا فأكلوا ٜبنهاك  أذابوىام فإهن ،حينما حرمت عليهم الشحـو

كاقع  ؛ فا٤بتحيل على احملرَـّ (ْ)«فتستحلوا ٧باـر هللا أبدىن ا٢بيلال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، »فقاؿ: 
                                      

 (،َُْٓ) رقم (،ُُٕ/ِ) ،ابب ال ييػجمعي بْب متفرؽو كال يفٌرؽي بْب مػيجتمع ،كتاب الزكاة ،صحيحالأخرجو البخارم ُب  ((ُ
 ،كتاب الزكاة  ،السننكأبو داكد ُب  (،ِِّٗ) (، رقمُّ/ّ) ،ابب زكاة اإلبل ،كتاب الزكاة  ،السنن الكربى ُبالنسائي ك 

 ،ابب ما أيخذ الػميصدؽي من اإلبل ،كتاب الزكاة  ،السننكابن ماجو ُب  (،ُٗٔٓ) رقم (،ٔٗ/ِ) ،ابب ُب زكاة السائمة
 ،ابب النهي عن الفرؽ بْب الػمجتمع كالػجمع بْب الػمتفرؽ ،كتاب الزكاة  ،السننكالدارمي ُب  (،َُُٖ) رقم (،ٕٔٓ/ُ)
كأٞبد ُب  (،ٖٖٗ) رقم ،صدقة ا٤باشية ابب ،كتاب الزكاة  (،ُّٔ/ِ) ،الـموطأ ُبمالك ك  (،َُٕٓ) رقم (،َُُْ/ِ)

 .(ِٕ) رقم (،ِّْ/ُ) ،ادلسند
: ، كقاؿ(ُِْٕ) رقم ،(ِْٓ/ّ) ،ابب ماجاء ُب البيعْب اب٣بيار مآب يتفرقا ،أبواب البيوع ،سننالأخرج الَبمذم ُب  ((ِ

: رقم ،(ُٓ/ٔ) ،ا أببداهنماكجوب ا٣بيار للمتبايعْب قبل افَباقهم ،كتاب البيوع  ،السنن الكربى ُب النسائيك  ،حديث حسن
حسنو الَبمذم  (،ّْٔٓ) رقم ،(ِّٕ/ّ) ،ابب ُب خيار ا٤بتبايعْب ،كتاب البيوع  ،سننالكأبو داكد ُب  ،(َُّٔ)

 .(ُِْٕ) رقم ،ِٕ/ِ ،ِ، طصحيح سنن الرتمذياأللباين، كاأللباين. انظر: 
 .(ُّٔ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، ((ّ
(، ْْْ/ّ) ،ُّٔ (، ك سورة األعراؼ: اآليةَُٗ/ُ، )ٔٔسورة البقرة: اآلية  ،تفسًن القرآن العظيم ُبابن كثّب خرجو أ ((ْ

= 
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كىذا متحيل على الراب  ،كىو كافر و مؤمنه أنَّ  ري ظهً ٗبنزلة ا٤بنافق يي  ا٤بتحيلى  فإفَّ  ،فيو، كال تنفعو ا٢بيلة
 كيظهر أف بيعو صحيح كحبلؿ.

ا١بهاؿ األغبياء ا٤بغركرين ا٢بمقاء  إايكم كما يتعاطاه بعضي "قاؿ ا٢ببيب عبد هللا بن ا٢بداد: 
هبا  موفى سلى أك ٨بادعات كمناذرات يتعاطوهنا بينهم، كيتوٮبوف أهنم يى  لو من استحبل٥بم الراب ُب زعمهم ٕبي

ُب  ا٢بيلةى  إفَّ  ،كىيهات ىيهات ،ه ُب الدنيا، كانره ُب العقىببسببها من عارً  كيتخلصوفى  ،الراب من إٍبً 
 .(ُ)"اباب من الرًٌ الرًٌ 

؛ فإف ذلك قدح ُب  ىذه ا٢بيل ال ٘بوز أف تنسب إٔب إماـ كا٤بقصود أفَّ ابني القيم: " قاؿ
كلو  ،كىذا غّب جائز ،كذلك يتضمن القدح ُب األمة حيث ائتمت ٗبن ال يصلح لئلمامة ،إمامتو

وف ا٢بكاية ػػمها فإما أف تكػكاحد من األئمة بعض ىذه ا٢بيل اجملمع على ٙبري فرض أنو حكي عن
 ،واه إبابحتها مع بعد ما بينهماو عليو فتواه بنفوذىا بفتػػوف ا٢باكي ٓب يضبط لفظو فاشتبػأك يك ،ابطلة

كإف ٓب ٰبمل األمر على ذلك  ،كلو فرض كقوعها منو ُب كقت ما فبل بد أف يكوف قد رجع عن ذلك
كال خبلؼ بْب األمة أنو ال  ،ككبلٮبا غّب جائز ،لـز القدح ُب اإلماـ كُب ٝباعة ا٤بسلمْب ا٤بؤٛبْب بو

 ه إذا اطمأف قلبو ابإلٲباف.إال ا٤بكرى  غراضكلم بكلمة الكفر لغرض من األٯبوز اإلذف ُب الت

؛ فإهنم ال أيذنوف ُب كلمات كأفعاؿ دكف  ىذا على مذىب أيب حنيفة كأصحابو أشد ٍب إفَّ 
" فقاؿ لو: " ٌب قالوا: لو قاؿ الكافر لرجل: "إين أريد أف أسلمح ،كيقولوف: إهنا كفر ،ذلك بكثّب

مسيجد " أك صغر لفظ كفر؟ كقالوا: لو قاؿ: "إبنشاء الفكيف ابألمر  ،اصرب ساعة " فقد كفر
سوا مقتدين أف ىؤالء احملتالْب الذين يفتوف اب٢بيل الٍب ىي كفر أك حراـ لي فعلمتى  ،ا٤بصحف كفر

كقد قاؿ  ،كأف األئمة أعلم ابهلل كرسولو كدينو كأتقى لو من أف يفتوا هبذه ا٢بيل ٗبذىب أحد من األئمة
كقاؿ ُب  ،كذكر أصحاب ا٢بيل: ٰبتالوف لنقض سنن رسوؿ هللا   أبو داكد ُب مسائلو: ٠بعت أٞبد

كالشيء الذم  ،ركاية أيب ا٢بارث الصانع: ىذه ا٢بيل الٍب كضعوىا عمدكا إٔب السنن كاحتالوا لنقضها

                                      
= 

كابقي رجالو مشهوركف على شرط  ،قو ا٢بافظ أبو بكر البغدادمثَّ كى  كأٞبد بن دمحم بن مسلم ىذا، كقاؿ: كىذا إسناد جيد
 جود إسناده ا٢بافظ ابن كثّب. ،(ْٔ) ص ،إبطال احليل ابن بطة ُبك  ،الصحيح

 .(ِٕ/ّ، )ُط ،إعانة الطالبٌن البكرم، ((1
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ٍب قالوا: ٰبتاؿ لو حٌب  ،قالوا: الرىن ال ٰبل أف يستعمل ،قيل ٥بم إنو حراـ احتالوا فيو حٌب أحلوه
حرمت عليهم الشحـو  ،لعن هللا اليهود: » هللا كرسولو؟ كقاؿ ٕبيلة ما حـر ل  ٰبىً  فكيف ،يستعمل

احمللل  كقد لعن رسوؿ هللا  ،أذابوىا حٌب أزالوا عنها اسم الشحم (ُ)«فأذابوىا فباعوىا كأكلوا أٜباهنا
"لو لى كاحمللَّ 

(ِ)(ّ). 

 يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة: حال ادلصارف اإلسالمية
كالسلم ا٤بصرُب ُب بنك ديب   ،وجد بعضي ا٤بعامبلت ُب ا٤بصارؼ يتوصلي هبا إٔب الرابت
 كاإلٯبار ا٤بنتهي ابلتمليك إذا كاف البيع كالتأجّب لشخص كاحد. ،كالتورؽ ا٤بصرُب ،اإلسبلمي

 :ُب ا٢بيل الربوية من الصور العملية

 صور: عدةي كلو  ،بيع العينة -ُ
 الصورة األكٔب:
 حاٌؿ من نفس الشخص. ٍب يشَبيها بثمن أقلٌ  ،بثمن مؤجل السيارةى  الشخصي أف يبيع 

 .(4)العينة للشافعي الذم جوز ـ على الصحيح من أقواؿ أىل العلم خبلفان كىو ٧بر  ،فهذا بيع العينة

 الصورة الثانية:
 ٍب يشَبيها بثمن أكثر مؤجل من نفس الشخص. ،ؿاالسيارة بثمن ح لشخصي أف يبيع ا

                                      
 رقم (،ِٖ/ّ) ،كىدىكيو ال ييذابي شحم الػميتة كال ييباعاببه  ،كتاب البيوع  ،الصحيحمتفق عليو، أخرجو البخارم ُب  ((ُ

(، رقم َُِٕ/ّنزير كاألصناـ، )، كتاب ا٤بسػاقاة، ابب ٙبرًن بيع ا٣بمر كا٤بيتػػػة كا٣بحصحيال(، كمسلم ُب ِِِّ)
(ُِٖٓ.) 
(، كقاؿ: ىذا حديث َُُِ(، رقم )َِْ/ّ، أبواب النكاح، ابب ما جاء ُب احملل كاحمللل لو، )السننأخرجو الَبمذم ُب  ((ِ

، السنن(، كابن ماجو ُب َِٕٔ(، رقم )ِِٕ/ِالنكاح، ابب ُب التحليل، ) كتاب  ،سننالحسن صحيح، كأبو داكد ُب 
صحيح سنن األلباين، (، صححو الَبمذم كاأللباين. انظر: ُّْٗ(، رقم )ِِٔ/ُاح، ابب احمللل كاحمللل لو، )كتاب النك

 ،األلباين(، ُّٖٓ(، رقم )ُْٓ/ِ، )ُ، طصحيح سنن ابن ماجو(، األلباين، َُُِ(، رقم )ٗٔٓ/ُ) ،ِ، طالرتمذي
 (.ُٕٖٗ(، رقم )َّٕ/ٔ) ،ِط ،يف ختريج أحاديث منار السبيل رواء الغليلإ
 .(ُُْ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، ((ّ
 .)ُْٖ/ّ( ،ّط ،روضة الطالبٌن النوكم،(، ٕٗ/ّ، د.ط، )األمالشافعي،  (ْ)
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 دفع أكثر ٩با أخذه الشخص.الشتما٥با على  مة أيضا ؛كىذه الصورة ٧بر 

 بيع التورؽ ا٤بصرُب: -ِ
 كصورتو: ،مثلة ا٤بعاصرة بيع التورؽ ا٤بصرُبكمن األ

كيبيعها  ،فيشَبم ا٤بصرؼ سلعة ،إٔب ا٤بصرؼ كيطلب عمل التورؽ ا٤بصرُب العميلي  أف يذىبى 
 لحصوؿ على النقد.ٍب يوكل العميل ا٤بصرؼ ُب بيع السلعة ل ،للعميل بثمن مؤجل

للمبلغ كإعطاء أكثر  خذه حيث إنو أ ،كىذا التورؽ غّب جائز أيضا ؛ ٤با ُب من ا٢بيلة ُب الراب
 كالعميل كا٤بصرؼ يعلماف بنوااي بعضهما البعض قبل بدء ا٤بعاملة. ،منو مؤجبل

 كمن األمثلة أيضان: -ّ
للحصوؿ على  حالَّة ئةبثمانػمٍب يبيعها لشخص يخر مؤجلة أبلف  أف يشَبم الشخص سلعةن 

فَبجع  ،مئة حالىةكيبيعو بتسعً  ،ٍب يرجع الشخص الثالث إٔب البائع األكؿ الذم ابع ابألجل ،النقد
 السلعة للبائع األكؿ الذم سيحصل ابألجل ألفا مؤجلة.

ك سلعة ٛبارس عليها  ،فهذا ا٤بعاملة الثبلثية فيها ٧بلل فبل ٘بوز ؛ ألف فيها ٙبايبل صرٰبا للراب
    امبلت الصورية.ا٤بع

 كمن األمثلة أيضا ُب بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء: -ْ
ابألجل ٍب يوقع عقد الشراء  ،ابألقساطكبيعها لو من ا٤بصرؼ شراء سلعة  العميلي  أف يطلبى 

ٍب ٰبصل العميل شيكا للعميل كيطلب منو  ،ُب نفس كقت طلب الشراء قبل أف يشَبم ا٤بصرؼ
      .إعطاءه للوكيل لشراء السلعة

كُب  ،حقاال السلعةى ىذه ا٤بعاملة غّب جائزة ؛ ألف البنك يبيع ماال ٲبلك ؛ حيث إنو يشَبم 
 ىذا ٙبايل على الراب.

 كصورتو: ،ة ابلتمليك إذا كانت من شخص كاحداإلجارة ا٤بنتهيُب ك  -ٓ
ميل البيت ٍب يتملك الع ،ٍب يستأجريه ٗبليوف كٟبسمئة ٤بدة عشرين سنة ،أف يبيع الشخص بيتو ٗبليوف

 ُب النهاية ابلبيع ٗببلغ رمزم أك اب٥ببة.
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كنية التملك  ،فيدفع العميل أكثر ٩با أيخذ ،غّب جائز ؛ الشتمالو ا٢بيلة ُب الراب فهذا بيعه 
 لتمليك موجودة لدل الطرفْب مسبقا.كا

 ،رؼمنو ا٤بص٤بن اشَبل  أما ما ذكرتو ىيئة احملاسبة كا٤براجعة ُب معايّبىا من جواز اإلجارةً 
ٍب يعرضو  ،أبف يشَبم ا٤بصرؼ بيتا بنية التأجّب ،على عدـ قصد اإلجارة لنفس الشخص فهذا ٧بموؿه 

فهذا جائز ؛ لعدـ القصد ؛ إذا ٓب يشَبط  ،فيصادؼ نفس العميل الذم اشَبل منو ا٤بصرؼ ،لئلجارة
 عليو ا٤بصرؼ شراء البيت ُب النهاية أك كقع معو عقد البيع عند اإلجارة.

 :بيع الشيك ا٤بؤجل بنقد حاؿمثلة كمن األ -ٔ
 أف يكوف عند الشخص شيكه مؤجله بقيمة ألف درىم فيبػػيعو ٖبمسمئة درىمو حالَّة.

فيجب التقابض ُب  ،رؼتنطبق عليو شركط الص ذلك يعترب صرفان  فهذا عقد غّب جائز ؛ ألفَّ 
 كالتماثل أيضا. ،٦بلس العقد

 كمن األمثلة ُب البيع: -ٕ
ٍب يذىب إٔب  ،فينقل ملكيتها إٔب أخيو ا٠بيا ال حقيقيا ،أرضه ٲبلكها أف يكوف عند الشخص

 ،كيبيعو لآلمر ابلشراء ،فيشَبم ا٤بصرؼ األرض من أخيو ،ا٤بصرؼ كيقـو ببيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء
كترجع ملكية األرض إٔب  ،ٍب يذىب الشخص إٔب أخيو كأيخذ منو النقد الذم دفعو ا٤بصرؼ لو

 الشخص.    
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مدخبل األرض  ،ه معاملة ٧برمة ألف فيها ٙبايبلن على الراب ؛ ألنو سيدفع أكثر ٩با أيخذفهذ
 للتحليل.

ا كاف حرامنا  ،؛ فإفَّ الراب ٓب يكن حراما لصورتو كلفًظو كىكذا ا٢بيلي الربويةقاؿ ابني القٌيم: "  كإ٭بَّ
ت  أم صورة ركبُب ًنجد التحر ؛ فتلك ا٢بقيقةي حيث كجدت كي  البيع ةالٍب امتاز هبا عن حقيق قيقتو٢ب

ىا كما دقها كمقاصُب حقائ فكإ٭با الشأ ،العقود ؛ فليس الشأف ُب األ٠باًء كصور عرب عنها لفظ كأبمٌ 
 .(ُ)"ت لوعقد

 كمن األمثلة ُب السلم: -ٖ
توريط بنك ديب اإلسبلمي ا٤بتعامل ُب عقد السلم ا٤بصرُب كىو ال يدرم عن طريق إعطائو 

 كبطاقات براًن.  البطاقات االئتمانية
         

                                      
 .(ّٗ/ّ) ،ُط ،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ابن القيم، ((ُ
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 : شبهات يف ادلعامالت ادلاليةادلبحث الثاين

ا٤بصارؼ  الرتباط ،سبلميةالبعض أهنا غّب إ حيث يظن   ،تدكر الشبهات دائما حوؿ عمل ا٤بصرؼ
ا مؤسسة خّبية أتخذ األمواؿ كتوزعو ،بعًضها ببعض فإف ا٤بصرؼ  ،كلكن ذلك غّب صحيح ،أك أهنَّ

فإنو كالتاجر ا٤بسلم الذم لو عبلقة  ،ُب التصرؼ ُب أموالو و حر  فإنَّ  ،نوؾ الدكليةبابلكإف كاف لو عبلقة 
 كمع ذلك ال تكوف معاملتو ٧برمة مع التاجر الكافر . ،ابلتاجر الكافر

كلذا تنشأ الشبهة ُب  ،بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية لديها معامبلت ال توجد عند األخرل إفَّ 
يعِب أفَّ ٝبيع فبل  ،مصارؼػعند أحد ال ما ُب معاملة ذا كجدت شبهةه فإ ،تنوع من أنواع ا٤بعامبل

 التعامل ابلراب. معامبلهتا ٧برمة ؛ ألفَّ أساس ا٤بصرؼ اإلسبلمي قائمه على عدـ

 ،بعض ا٤بصارؼ أتخذ بفتاكل ضعيفة ُب بعض ا٤بعامبلت يرجع إٔب أفَّ  الشبهة كسببي 
فا٤بصرفاف اإلسبلمياف كشخصاف اختلفا  ،تلك الفتولبينما ا٤بصرؼ اآلخر ال أيخذ ب ،كتدعي ا١بواز

 أك اجتهدا كرأل كل كاحد برأم . ،ُب األخذ ابلفتول

كليس فيو إنتاجية كتنمية  ،كأيضا فإف بعض معامبلت البنك صورية لتحقيق الربح فقط
كبعضها تسيء تطبيق ا٤بعامبلت كإف كانت  ،نك ديب اإلسبلميكالسلم ا٤بوجود لدل ب  ،حقيقة
 ة نظراي.صحيح

أف يكوف موقفنا من ا٤بصارؼ اإلسبلمية موقفا كسطا ال تشددى فيو كال تساىل أم  كلذا كجب
 .كمنهجي الوسطية ىو ا٤بنهج الذم ارتضاه هللا كرسولو  ،ال إفراط كال تفريط
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 منتجات اليت تثار حوذلا الشبهات: البدائل ادلقرتحة للادلبحث الثالث

اإلسبلمية قائمةه على أصوؿ  لكٌل معاملةو ربوية غّبي صحيح ؛ ألفَّ ا٤بصرفيةى  ديلبوجود ب إفَّ االعتقاد
كلكن ال مانع من ٧باكلة كجود منتج  ،كقواعدى غًّب األصوؿ كالقواعد الٍب قامت عليها ا٤بصرفية الربوية

لواقع ا٢بإب كإذا كاف ا ،مصادفةن ال قصدان  ،أك منتجْب يوافقاف ا٤بصرؼى التقليدمَّ شكبلن ال مضموانن 
كىذه السنة  ،اتقاءي الشبهاتىو ةى فإفَّ السنَّ  ،للمصارؼ اإلسبلمية كجودي منتجات كثّبة الشبهة

كمن كقع ُب  ،ورضً كعً  لدينو استربأى  بهاتً فمن اتقى الش  »حيث قاؿ:  أرشدان إليها نبينا الكرًن 
 .(ُ)«راـحى ػكقع ُب ال الشبهاتً 

ككرع  ،كاجب عن ا٢براـ كىو كرعه : ىو على ثبلث درجاتالورع ك م الغرانطي: "قاؿ ابن جزٌ 
راـ كىو فضيلة كىو ترؾ بلؿ ٨بافة الوقوع ُب ا٢بككرع عن ا٢ب ،كًإف ٓب ٯبب كىو متأكد ،اتعن الش بيه

 .(ِ)"سا بو البأس بو حذرا ٩بًٌ  أبى ما ال

خَباع معامبلت كإننا ُب أحيافو كثّبة ٕباجة إٔب التوسع ُب تطبيق ا٤بنتجات ا٢ببلؿ بدالن من ا
 مشبوىة ٘بران إٔب ىاكية الراب.

 ما أيٌب: ةالػمنتجات الٍب أقَبحها ُب ٕبثي ىذا من أجل تطوير عمل ا٤بصارؼ اإلسبلميكمن 
كال توطؤ عرفا يل خياران مطلقان ال إجبار فيو ٕبيث ٱبّبي العم ،جعل اإلجارة ال تنتهي ابلتمليك -ُ

 أك شرائها بسعر رمزم. ،على ترؾ السلعة بعد انتهاء مدة اإلجارة

كعقد  ،قيةحقي ُب ذلك تنميةن  فإفَّ  ،أكثر من تطبيقها على غّبىمتطبيق السلم على ا٤بزارعْب  -ِ
، كالسوداف  كما أكثر ا٤بساحات الزراعية الٍب ٲبتكلها العآب اإلسبلمي ،سلم حقيقي كليس صورم

 السلم ُب الزراعة يغِب عن استّباد كالتوسع ُب ،كا٥بند٤بسلمة ُب البلداف غّب اإلسبلمية  كاألقليات ا
 ا٤بواد الغذائية الٍب ٰبتاجها ا٤بسلموف من غّبىم.

 ،٩با ٯبعل ا٤بصرؼ ينتبو ألم عمل مناؼو للشريعة تطبيقان  ،ا٤بودعْب مساٮبْب ُب البنك جعلي  -ّ
                                      

 (.ُٗٗٓ(، رقم )ُُِٗ/ّ، )هاتكترؾ الشبابب أخذ ا٢ببلؿ  ،ا٤بساقاة كتاب  ،الصحيحأخرجو مسلم ُب  ((ُ
 .(ِٕٖ) ص ،د.ط يف تلخيص مذىب ادلالكية،القوانٌن الفقهية  ،ابن جزم الغرانطي ((ِ
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االقَباح بعيد كىذا  ،فيكوف كالؤه أكثر ،كٰبرص العميل على ا٤بصرؼ كأنو من ٩بتلكاتو الشخصية
كابلتإب لن  ،كعدـ بذلو للغّب ،؛ ألفَّ النفوس البشرية لديها طابع ا٢بسد كحب ا٤باؿ التطبيق جدا

 يرضى ا٤بساٮبوف إبعطاء األرابح الوفّبة لغّبىم.

فإذا كانت  ،التوسع ُب ا٤بعامبلت ا١بائزة أك قليلة الشبهة أكٔب من طرح من منتجات كثّبة الشبهة -ْ
، فما (ُ)ـ َُِّن عاـ ػػػػمليوف درىم خبلؿ النصف األكؿ م 0ّٖٕٔٗأرابح بنك ديب اإلسبلمي 

 ا٢باجة إٔب ابتكار منتجات مشبوىة ؟ 

اجعة أك ىيئة احملاسبة كا٤بر  ،إنشاء مؤشر إسبلمي للرٕبية ابالتفاؽ مع ا٤بصارؼ اإلسبلمية -ٓ
 ليدية.بدالن من االعتماد على معيار الليبور ُب ا٤بصارؼ التق ،للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية

كذلك بدراسة السيارات  ،عمل مرإبة السيارات بشراء السيارات مسبقان قبل طلب العميل -ٔ
كابلتإب ينتقل ىذا النوع من ا٤برإبة من بيوع األماانت إٔب بيوع  ،كسيارات تويوات  ا٤بطلوبة ُب السوؽ

سيارات مسبقا كأم ألنو اشَبل ال ،حيث ال يضطر البنك إٔب إخبار العميل بسعر الشراء ،ا٤بساكمات
كيقع على عاتق الزبوف القبوؿ ك البحث عن  ،كيقسطو ،ٍب يعرضها للبيع ابلسعر الذم يريده ،اتجر

 السيارة ابألقساط.  والسعر الذم تستحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
.(ٗ ،ٔ)ص  ،ِّٗع  ،رللة االقتصاد اإلسالمي ،بنك ديب اإلسبلمي (ُ)
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 إدارة ادلصارف :لثاينالفصل ا

 وفيو ثالثة مباحث:
 ىيئة الرقابة الشرعيةادلبحث األول: 
 وقف من اختالف الفتاوى يف ىيئات الرقابة الشرعيةادلادلبحث الثاين: 

 فض نزاعات ادلعامالت ادلاليةالثالث:  بحثادل
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 : إدراة ادلصارفالفصل الثاين
 ىيئة الرقابة الشرعية: دلبحث األولا

 : تعريف الرقابة الشرعية
 اإلسبلمية شريعةال ألحكاـ اإلسبلمية ا٤بصارؼً  أعماؿً  مطابقةً  مدل من التأكدي الرقابة الشرعية ىي 

 .(1)الفتول جهة من ا٤بعتمدة كالقرارات الصادرة الفتاكل حسب

 كما توجد ىيئة رقابة  ،ُب شرعية ا٤بعامبلت ا٤بقدمة تنظري  شرعيةو  رقابةو  مصرؼ لو ىيئةي  كلَّ   إفَّ 
ى الشرعية دكف النظر عل دكر ىيئات الرقابة مقتصره  فَّ فإكلكن لؤلسف  ،ة للمصرؼ ا٤بركزمعام شرعية

 إٔب التطبيق الفعلي.

كعلى ا٤بصارؼ  ،عموما على ا٤بصارؼً  للرقابةً  زادت ا٢باجةي  ،األزمات االقتصادية بعد بركزً 
دكف ا٤براقبة  ،النظرم دكر الرقابة الشرعية مقتصر على اإلفتاء كقد تبْب أفَّ  ،اإلسبلمية خصوصا

 الفعلية.

بْب ىيئة الرقابة الشرعية كبْب  يكونوف كسطاء أانسو  على ا٤بصارؼ اإلسبلمية تعيْبي  ،إذف
ىيئة الرقابة الشرعية ُب الغالب  فّباقبوف كيرفعوف التقرير إٔب ىيئة الرقابة الشرعية ؛ كذلك ألفَّ  ،ا٤بصرؼ
سنهم أك النشغا٥بم أبعماؿ  لكرب نظران  ،كاالختبلط اب١بمهور ف لديهم الفرصة للرقابة الفعلية ال تكو 
٥بيئة الرقابة الشرعية مراجعة عملياهتا االستثمارية ابلتفصيل من كاقع من ا٤بصارؼ تتيح  كقليله  ،أخرل

ٕبيث ٛبكن ا٥بيئة من ا٢بكم على ىذه العمليات ىل  ،بياانهتا ا٤بالية ا٣باصة ابالستثمارات كابلدخل
 ٛبت بصورة شرعية أـ ال ؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح ا٤بخالفات إف كجدت .

على  ٓـ ُب ا٤بادة رقم ُٖٓٗسنة للبنوؾ اإلسبلمية  اإلماراٌب كقد نص قانوف ا٤بصرؼ ا٤بركزم
كزارة الشؤكف اإلسبلمية  كتتبعي  مةن لزً مي  ااتبعة للمصرؼ ا٤بركزم تكوف قراراهتعليا كجود ىيئة رقابة شرعية 

 ليا.مى عى مطبق  ، كلكن ذلك غّبي (ِ)كاألكقاؼ
                                      

 (.ُْ/ُ، )ُ، طقرارات اذليئة الشرعية مبصرف الراجحياجملموعة الشرعية ٗبصرؼ الراجحي،  (ُ)
 ا١بريدة الر٠بية،  ا٣باص اب٤بصارؼ اإلسبلمية، قانوف ا٤بصرؼ ا٤بركزم :انظر((ِ

http://www.centralbank.ae/pdf/Law10-Arabic.pdf.
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مصرؼ أك مؤسسة مالية إسبلمية ال  لكل شرعيةو  على كجود ىيئةو  ُٔب ا٤بادة رقم  كما نص القانوف
 .(ُ)يقل عدد أعضائها عن ثبلثة

الرأم ُب ا٤بعامبلت للهيئة الشرعية  جعل مهاـ الفتول كإبداءى  القانوفى  مبلحظ أفَّ ػكلكن ال
مهاـ ا٥بيئة الشرعية التابعة للمصارؼ مطابقة معامبلهتا كتصرفاهتا ألحكاـ الشريعة  بينما جعلى  ،العليا

 ٓب ٯبعل إبداء الرأم من اختصاصها.ك  ،اإلسبلمية

الشؤكف اإلسبلمية  كلكن الواقع العملي ٨بتلف ٛباما إذ ال توجد ىيئة عليا اتبعة لوزارة
ما  ا٤بصرؼي  كيطبقي  ،كا٥بيئات الشرعية التابعة لكل مصرؼ تبدم الرأم ُب ا٤بعامبلت ،األكقاؼك 

فإهنا منوطة  ،ناحية العملية لؤلحكاـ الشرعيةأما مطابقة ا٤بعامبلت من ال ،من ا٥بيئة التابعة لو يصدري 
إ٭با ىم موظفوف عاديوف ُب ا٤بصرؼ ٗبسمى مدقق ك  ،من ىيئة الرقابة الشرعية  أبشخاص ليسوا

 شرعي.

ف تكوف عاصمةن لبلقتصاد كلكن توجد ٧باكالت لتفعيل ىذا القانوف بعد رغبة ديب أب
تصاد اإلسبلمي الذم أقيم ُب ديب ُب شهر كقد عرفتي ذلك ُب حضورم لػمنتدل فقو االق ،اإلسبلمي
 ـ.َُِٓق الػموافق لشهر مارس عاـُّْٔلعاـ الثاين ٝبادل 

ا كم ،فإف ا٤بصرؼ ا٤بركزم لو ىيئة شرعية ،ُب بلداف أخرل كماليزاي كالسودافكلو الحظنا 
 توجد ىيئة شرعية خاصة بكل مصرؼ.

 :(ِ)اإلسالمية ادلصارف يف الشرعية الرقابة وجود أمهية
 االقتصاديْب الباحثْب من العديد رأم حسب الزالت العصر ىذا ُب اإلسبلمية ا٤بصارؼى  إفَّ 

 قورنت ما إذا قصّبة فَبة كىذه ،الزمن من عقودو  ثبلثةى  يتجاكزي  ال ىارى مي عي  فَّ إ إذ ،التجربة ٗبرحلة ػمر  ت
 للرقابة فإفَّ  ذلك من كابلرغم ،الزماف من قركف ثبلثةى  عمرىا قارب الٍب التقليدية ا٤بصارؼ بعمر

                                      
 ا١بريدة الر٠بية،  ا٣باص اب٤بصارؼ اإلسبلمية، قانوف ا٤بصرؼ ا٤بركزم :انظر((ُ

http://www.centralbank.ae/pdf/Law10-Arabic.pdf.

، د.ط، الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية بٌن الواقع والطموحوىاب العزاكم كأٞبد سليماف دمحم ا١برجرم، دمحم عبدال (ِ)
 (.ِِص)
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 :أٮبها أسبابو  لعدةً  ابلغةن  أٮبيةن  اإلسبلمية ا٤بصارؼ ُب الشرعية
 ُب الشرعية ابألحكاـ كالتزامها اإلسبلمية ا٤بصارؼً  أعماؿً  سّبى  كتراقبي  دي رصي تى  الٍب ا١بهةي  أهنا -ُ

 .معامبلهتا تنفيذ

 يضفي ٩با اإلسبلمية ا٤بعامبلت بقواعد اإلحاطة إٔب اإلسبلمية ا٤بصارؼ ُب العاملْب معظمً  افتقاري  -ِ
 .ا٥بيئة ىذه مثل كجود على أٮبية

 ال الذين زابئنو نظرُب  الشرعية الصبغة اإلسبلمي ا٤بصرؼى  يعطي الشرعية الرقابةً  ىيئةً  كجودى  إفَّ  -ّ
 .الربوية ا٤بصارؼ مع يتعاملوف

 التجارية ا٤بعامبلت من دةه جدي أنواعه  كانتشرت التجارية الصوري  فيو عقدتتى  الذم الوقت ُب -ْ
ـه  ٥با توجد ال الٍب اإللكَبكنية كالتجارة االئتماف كبطاقات  كإفٍ  ،القدٲبة الفقهية صادرمى ػال ُب أحكا
 .أبنفسهم عنها للكشف مؤىلْب غّبي  ا٤بصرُب النشاط على القائمْب ا٤بصرفيْب فإفَّ  األحكاـ كجدت

 من رأم إٔب ٙبتاج ابلذات كالتمويل ستثماراال ُب ا٤بصرفية العمليات فإفَّ  ذلك إٔب إضافة
 مولويػ مشركع أك عملية أك حالة كل مع التكرار كعدـ ابلتغّب العمليات ىذه زلتمي نظرنا ،الفتول ةػىيئ

 الرقابة مع مستمر اتصاؿ على يكونوا أف ٯبب االستثمارم النشاط ُب فالعاملوف ٍبىَّ  كمن ،ا٤بصرؼ
 .عملهم أثناء الفتول إٔب ٕباجة دائمنا ألهنم الشرعية

 :(ُ)الشرعية الرقابة ىيئة مهام
ـٌ  أىم ٙبديد ٲبكن  :يلي فيما الشرعية الرقابة مها

 كتصحيحها كمراجعتها للمعامبلت الشرعية العقود ك٭باذج كاللوائح التعليمات كضع ُب ا٤بشاركة -ُ
 .كتطويرىا كإقرارىا

 . الشريعةاإلسبلمية ألحكاـ أعمالو بقةً مطا من للتأكد اإلسبلمي ا٤بصرؼ أعماؿ على الرقابة -ِ

                                      
 ،د.ط ،الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية بٌن الواقع والطموح ،دمحم عبدالوىاب العزاكم كأٞبد سليماف دمحم ا١برجرم (ُ)

 (.ِّص)
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 األنشطة ُب الشرعي الرأم كإبداء ،ا٤بصرفية ا٤بالية ا٤بعامبلت ميداف ُب اإلسبلمي الفقو أتمْب -ّ
 .األنشطة ىذه على الشرعية القواعد كتطبيق االستثمارية

 ٰبتاج اإلسبلمي صرؼا٤ب فَّ إ إذ ،اإلسبلمي مصرُبػال العملً  قطاع ُب للعاملْب كالتثقيف التوعية -ْ
 كخصوصنا الدين ُب الفقو من معقوؿ قدر على كيكونوف الشرعية األحكاـ يفقهوف الذين العاملْب إٔب
 .اإلسبلمية ا٤بصرفية ا٤بعامبلت ميداف ُب

 االستفسارات تلك أكانت سواء ٥با ا٤بقدمة كاالستفسارات األسئلة على الرد خبلؿ من الفتول -ٓ
 األكقات ُب أك ا٤بيزانية مناقشة عند أنفسهم ا٤بساٮبْب أـ معو ا٤بتعاملْب ـأ اب٤بصرؼ العاملْب من

 .األخرل

 إٔب ملحةه  حاجةه  كىناؾ مستجداته  كىناؾ ياإلسبلم ا٤بصرُب العمل تواجو كبّبة ٙبدايت ىناؾ -ٔ
 كا٤بؤٛبرات تالندكا إقامةي  الشرعية الرقابة ىيئةً  مهاـ فمن لذا ،كالبدائل ا٢بلوؿ كتقدًن كاإلبداع التطوير
 .كاألخطار التحدايت ىذه ٤بواجهة العلمي البحث كحلقات

 بْب النزاع ىذا كاف سواء كاآلخرين اإلسبلمي ا٤بصرؼ بْب األزمات بعض حل ُب ا٤بساٮبة -ٕ
 ا٣باص أك العاـ القطاع شركات إحدل أك كا٢بكومة ا٤بصرؼ بْب أك ا٤بساٮبْب أك كا٤بستثمرين ا٤بصرؼ

 .كذل كغّب األفراد أك

 شرعية نظرمن كجهًة  كاالقتصادية ا٤بصرفية اب٤بشاكل ا٤بسلم العاـ الرأم تنويرً  إٔب ا٤باسة ا٢باجة -ٖ
 الكتب كإصدار نشرً  طريقً  عن ،ا٤بصرفية األعماؿ شرعية حوؿ الشائعات أماـ الباب إغبلؽ أجل من

 حوؿ الشرعية ابةالرق ىيئة كقرارات فتاكل بياف ُب اإلنَبنت صفحات من كاالستفادة كالنشرات
 .ا٤بصرفية األعماؿ

 أعماؿ مشركعية مدل يعكس ٥با سنوم تقريرو  تقدًنً  خبلؿ من العمومية ا١بمعية أماـ الشهادة -ٗ
 كمدل ،الشرعية للنواحي كرقابتها متابعتها كأساليب الشرعية الرقابة ىيئةي  بو قامت كما ،ا٤بصرؼ
 .كقراراهتا لتوجيهاهتا كالعاملْب اإلدارة ٘باكب
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 :(ُ)الشرعية الرقابة ىيئة تواجهها وسلاطر حتدايت
 ك٨باطر ٙبدايت خلق إٔب سيؤدم مصرؼػال إدارة أذىاف ُب الشرعية قابةالرَّ  مفهوـً  تبلور عدـى  إفَّ 

 كمن ،ا٥بيئة ألعماؿ ا٤بصرؼ إدارة من معتمد كاضحو  منهجو  كجود عدـ عند خاصةن  ،ا٥بيئة ٥بذه عديدة
 ة: اإلسبلمي ا٤بصارؼ ُب الفتول ىيئة واجوت الٍب كا٤بعوقات ا٣بدمات

 التسليف قوانْب ضمن تعمل الٍب ا٤بركزية للبنوؾ اإلسبلمية ا٤بصارؼ تسليمي  كا٣بطر ا٣بطأ من -ُ
 .ابالستثمارات تسمحي  كال الربوم كالنقد

 يؤدم ٩با ا٢بديثة االقتصادية كا٤بسائل ا٤بصرفية ا٤بعامبلت ٦باؿ ُب ا٤بتخصصْب الفقهاء عدد قلةي  -ِ
 .فيها الصحيح الشرعي للحكم الوصوؿ صعوبةي  ٍبَّ  كمن ا٤بسائل ٥بذه كاضح تصور كجود عدـ إٔب

 ٧بدكدية أفَّ  إٔب إضافةن  ا٤بصارؼ بعض ُب الشرعية ا٥بيئة لقرارات السريعة االستجابةً  عدـي  -ّ
نعي  كصبلحياهتا اختصاصاهتا  .ا٤بصرؼ أبعماؿ تتعلق تصرٰبات أك معلومات أبية اإلدالء من ا٥بيئةى  ٛبى

 أف إال التصور تفوؽ كنوزه كأفَّ  ،اإلسبلـ قدـ كقدًن أصيل اإلسبلمية ا٤بعامبلت فقو أفَّ  صحيح -ْ
 ابلغرب ا٤بسلمْب كانبهار ٥با كالداعْب العلمانية مبدأ كتفشي ،التطبيق عن اإلسبلمية الشريعة إقصاء

 ا٤بسلموف ٲبتلكو الذم الضخم ائلا٥ب اإلرث ىذا على أبقى قد الناس عيوفى  أعشت الٍب كحضارتو
ا كا٤بصنفات الكتب حبيس  .العملية كحياهتم الناس كاقع عن بعيدن

ضبل عن ف عليها التأثّب ٰباكؿ الذم ا٤بصرؼ إدارة ٦بلس قبل من ا٥بيئة ٥با تتعرض الٍب الضغوط -ٓ
 عدـ االستجابة السريعة لقراراهتا من قبل إدارة ا٤بصرؼ.

 أك التنسيقإٔب عدـً  يؤدم ٩با الواحد البلد ُب اإلسبلمية للمصارؼ يةالشرع ا٥بيئات تعددي  -ٔ
 .ا٤بصرُب ابلعمل ا٤بتعلقة الفتاكل إصدار ُب التطابق

 .الشرعي ا٢بكم كبياف ابلفتول متابعتها كصعوبة االقتصادية ا٤بعامبلت ُب كالكبّب السريع التطور -ٕ

 السنوات ُب كٖباصة اإلسبلمية ا٤بصارؼ ُب للعاملْب التثقيفي الشرعية الرقابة ىيئة دكري  أٮبل لقد -ٖ
                                      

، د.ط، الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية بٌن الواقع والطموحكم كأٞبد سليماف دمحم ا١برجرم، دمحم عبدالوىاب العزا (ُ)
 (.ِْص)
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 ا٢ببلؿ بْب يفرؽ ال اإلسبلمية ا٤بصارؼ ُب العاملْب من جيلو  خلق ُب ساىم ما كىو ،ا٤باضية القليلة
 .ا١بارم كا٢بساب ا٤بشاركة كبْب بفائدة كالقرض الدائن بْب ،كا٢براـ

 كصحة بسبلمة ا٤بركزم للبنك العامة لجمعيةل تقرير تقدًن على الشرعية الرقابة ىيئة دكر اقتصر -ٗ
 من العملية الناحيةً  من التأكدً  دكف مكتبية بياانت على اطبلعهم على ءابن الشرعية معامبلتو ٝبيع

 .اإلسبلمية للشريعة ا٤بصارؼ تلك عمليات مطابقة

 ُب عيةالشر  الرقابة على ا٤بآخذ من الكثّب أضفت قد كا٤بخاطر التحدايت ىذه مثلى  أفَّ  كالشك
 ابلزكاة يتعلق ما على الرقابة أك العاملْب اختيار نظاـ كضع ُب مشاركتها عدـ مثل اإلسبلمية ا٤بصارؼ
 أك ا٤بصرؼ داخل ابلتشغيل ا٣باصة التقليدية التعليمات كضع ُب مشاركتها كعدـ ا٢بسنة كالقركض

بل ٩باط أك معسرنا اإلسبلمي رؼا٤بص مع تعاملػمي ال كاف إذا ما كٙبديد ا٤بتأخرة الديوف ُب الرأم إبداء
 .الدفع على قادرنا أك

 بشكل اإلسبلمية كا٤بصارؼ عمومنا اإلسبلمية األمة تواجهو الذم األخطر التحدم كأخّبنا
 كاالقتصادية الفكرية ومً ظي كني  كأىلو اإلسبلـ من للنيل جاىدة ٙباكؿ الكربل الدكؿى  أفَّ  ىو خاص

 اتبعة اقتصادايت لتكوفى  كاإلسبلمية العربية القتصادايتا دكر هتميش إٔب كالسعي ،كاالجتماعية
 كوف كالتهميش للتشويش أداة كا٤بإب ا٤بصرُب القطاع الدكؿ تلك كتتخذ ،ابستقبللية تتمتع ال خادمة
 .االقتصادايت ىذه عصب ىو ا٢بيوم القطاع ىذا

 إٔب األمر لككص تعامبلهتا ُب أيضنا كمتهمةن  بل مستهدفةن  اإلسبلمية ا٤بصارؼ أضحت كما
 الرأ٠بالية الدكؿ استخدمت كقد ،اإلسبلمية للدكؿ حٌب ا٤بعادية كاألنشطة اإلرىاب بتمويلً  اهتامها

 برامج كل إعاقة هبدؼ الَبىيب أك ابلَبغيب سواء ا٤بشركعة كغّب ا٤بشركعة األساليب كستستخدـ
 ا٤بصارؼ ٛبتلكها الٍب ماراالستث أسواؽ على السيطرة ككذلك كاإلسبلمية العربية الدكؿ ُب التنمية

 .خاص بوجو اإلسبلمية كا٤بصارؼ عمومنا التقليدية
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 :(1)اإلسالمية ادلصارف يف الشرعية الرقابة مراحل
 من كقليله  ،النظرم اإلفتاء يتجاكز ال اإلسبلمية ا٤بصارؼ معظم ُب الشرعية الرقابةً  ىيئةً  عملى  إفَّ 

 ةػا٣باص ا٤بالية بياانهتا كاقع من ابلتفصيل ثماريةاالست عملياهتا مراجعةى  للهيئة تتيح ا٤بصارؼ
 أـ شرعية بصورة ٛبت ىل العمليات ىذه على ا٢بكم من ا٥بيئةى  كنٛبي  ٕبيث ،كابلدخل ابالستثمارات

 .كقعت إف ا٤بخالفات حػلتصحي التوجيهات إعطاء مع ال؟

 الرقابة من اسياألس ا٥بدؼ ٙبقيق لغرض ثبلثة ٗبراحل ٛبر أف اإلسبلمية للمصارؼ البد لذا
 ي:كى الشرعية
 إدارة تنوم الٍب كا٤بشاريع للعمليات الوقائية ابلرقابة تسمى أك للتنفيذ السابقة الشرعية الرقابةاألكٔب: 
 ىيئة على بعد فيما هاعرضى لتى  كا٤بعلومات البياانت كل ٔبمع الشرعية الرقابةي  فتقـو ،تنفيذىا ا٤بصرؼ
 استبعدهتا الشريعة ألحكاـ ٨بالفةه  اأهنَّ  تبْبى  فإذا ،تنفيذىا على ٤بصرؼا إقداـ قبل برأيها دٕبلتي  الفتول

 االىتماـ ا٤برحلة ىذه ُب الشرعية الرقابة فعلى لذا ،الشرعية األحكاـ مع يتوافق ٗبا بتعديلها قامت أك
 :يلي ٗبا

 .األساسي كالنظاـ التأسيس عقد ُب الشرعية ا١بوانب مراعاة  •

 .العقود ٭باذج صياغةك  إعداد على إشرافها  •

 كا٣بدمات األساليب ُب التطور ٤بواكبة اإلسبلمي للمصرؼ ا٤بناسبة الشرعية الصيغ من ا٤بزيد إٯباد  •
 .ا٤بصرفية

 .جديدة استثمار أساليبى  من يقَبح ما لكل الشرعية ا٤براجعة  •

 .اإلسبلمية غّب ا٤بصارؼ مع التعامل لضبط البلزمة القواعد كضع  •

 ا٤بصرفية العمليات كتدقيق مراجعة كىي :العبلجية ابلرقابة تسمى أك التنفيذ أثناء رقابةالالثانية: 
                                      

، د.ط، الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية بٌن الواقع والطموحدمحم عبدالوىاب العزاكم كأٞبد سليماف دمحم ا١برجرم،  (ُ)
 (.ِٕص)
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 خبلؿ كذلك ا٤بصرؼ ألعماؿ الشرعية ا٤بتابعة ُب كتتمثل شرعي رأم إٔب ٙبتاج الٍب كاالستثمارية
 كمتابعة ةالصادر  للفتاكل الكامل ابلتطبيق ا٤بصرؼ التزاـ من التأكيدً  هبدؼً  ا٤بختلفة التنفيذ مراحل

 الن أبكؿ.أك  تصحيحها

 :اآلتية ابلنقاط ا٤برحلة ىذه ُب ا٥بيئة دكر إبراز ٲبكن لذلك إضافة

 .ا٤بصرؼ معامبلت من إليها ٰباؿ فيما الشرعي الرأم إبداء  •

 .التنفيذ ُب النهائية ا٣بطوة اٚباذ قبل االستثمارية ا٤بشركعات إٛباـ على ا٥بيئة موافقة اشَباط  •

 .٘باىها البلـز كعمل التنفيذ أثناء الشرعية الناحية من الشكاكم ُب حقيقالت سرعة  •

 الرأم كإبداء ا٤بصرؼ لعمليات الشرعية ا٤براجعة بشأف الشرعي التدقيق ىيئة تقارير على اإلطبلع  •
 .بشأهنا

 الرقابة اؿأعم أغلب فتمثل ،ا٤بتابعة رقابة أك التكميلية الرقابة أم للتنفيذ البلحقة الرقابةالثالثة: 
 ،االختصاص جهة عن الصادرة كالتوجيهات كا٤بتكررة العادية األعماؿ تتناكؿ ألهنا ؛ الشرعية
 ا٤بصرؼ من ا٤برسلة الدكرية البياانت كمراجعة ،التنفيذ بعد االستثمارية العمليات ملفات كمراجعة
 .ا٤بركزم كالبنك ا٣بارجية الرقابية ا١بهات تقارير كمراجعة الر٠بية للجهات

 الناحية من ا٤بصرؼ عملً  تقييمى  عاـو  كل هناية ُب الشرعية الرقابة ىيئة تقـو يخر كٗبعُب
ـً  أساسى  ألفَّ  ،الشرعية  من يتطلب األمر كىذا ،اإلسبلمي ا٤بصرُب العمل قواعد تطبيق ىو ا٤بصرؼ قيا
 :منها عديدة كسائل خبلؿ من ا٤براجعة ىذه كتتم ،ا٤بصرؼ ألعماؿ ا٤بستمرة ا٤براجعة ا٥بيئة

 .التنفيذ بعد االستثمارية العمليات ملفات مراجعة  •

 .ا٢بساابت مراجعة كتقرير العامة ا٤بيزانية على اإلطبلع  •

 .ا٤بركزم كالبنك ا٣بارجية الرقابية ا١بهات تقارير مراجعة  •

 .الرقابة عمليات لتسهيل كا٤بعلومات البياانت ٘بميع ٭باذج كضع  •
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 .الشرعية قابةالر  تقارير ٭باذج كضع  •

 كتطويره العمل سّب ٤بتابعة الدكرية االجتماعات كعقد الشرعي التدقيق ىيئة عمل ىيكلية ٚبطيط  •
 .األحسن إٔب

ـي  ،الشرعية الرقابة ىيئة استقبلليةي  الضركرم فمن تقدـ ٤با كاتساقنا  أعضائها من أم عزؿ كعد
 تفعيلي  ينبغي كما ،اإلدارة ٦بلس ألىواء اتشكيبلهت ُب ٚبضع ال حٌب ،العمومية ا١بمعية من بقرار الإ

 العمل كنظم الفتاكل بْب للتنسيق اإلسبلمية ا٤بصارؼ ٝبيع من ٩بثلة الشرعية للرقابة عليا ىيئة كجود
 ابلرقابة ا٤بركزية البنوؾ اىتماـ أٮبية ذلك بعد كيبقى ،ا٤بصارؼ بتلك ا٣باصة ا٥بيئات من الصادرة
 إدارة إنشاء خبلؿ من ،ا٤بصرفية ابلرقابة اىتمامها بقدر سبلميةاإل ا٤بصارؼ أعماؿ على الشرعية
 الشرعية النواحي سبلمة من للتأكد كا٤بصرفية الشرعية ا٣بربة أىل من ا٤بركزم ابلبنك الشرعي للتفتيش

 .اإلسبلمية ا٤بصارؼ أعماؿ ُب
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 ادلبحث الثاين: ادلوقف من اختالف الفتاوى يف ىيئات الرقابة الشرعية

 ،الفتاكل من ا٥بيئات الشرعية من التحدايت الكربل الٍب تواجو ا٤بصارؼ اإلسبلمية بلؼى اخت إفَّ 
فقد اختلف العلماء قدٲبا  ،ال ٲبكن ٘بنبو كاالختبلؼ شيءه  ،موقفنا منها كاضحا كٯببي أف يكوف

كذلك الختبلؼ  ،العلماء ُب ا٤بسائل الفقهيةمصارؼ اإلسبلمية كاختبلؼ ػفاختبلؼ ال ،كحديثا
 ارس الفقهية كاختبلؼ فهم العلماء للنصوص.ا٤بد

إذا كثّبا ُب ٭بو ا٤بصارؼ اإلسبلمية ر  ضي ال يى  كإف كاف ٙبداي كبّبان إالأنو الفتاكل اختبلؼى  إفَّ 
 اآلٌب:الػمنهج اتبعنا 

فإذا ترجح لدل الشخص اجملتهد  ،ـ جوازىامعينة إذا رأل الشخص عد عدـ التعامل مع معاملةو  -ُ
 فإنو ال يقدـ عليو كال يتعامل بو. ،عدـ جواز التورؽ

ال يينكر على الشخص الذم تعامل ٗبعاملةو مع مصرؼو إسبلمي يرل جوازىا إذا كانت ا٤بعاملة  -ِ
 كالتورؽ. ،كبطاقات االئتماف ،آلمر ابلشراءا١بائزة ٥با أدلة كجيهة ؛ ألنو يرل ا١بواز كا٤برإبة ل

ة الشرعية أخذت برأم شاذ أك ضعيف  ة الرقابىيئ عدـ التعامل مع معاملة إذا عرؼ الشخص أفَّ  -ّ
 أك جواز الراب بنسبة بسيطة أك جواز التورؽ ا٤بصرُب. ،كالقوؿ ٔبواز التأمْب التجارم

قاؿ  ،التورع عن الشبهات مستحب حيث إفَّ  ،ما أمكنكالبعد عن ا٣ببلؼ التورع عن الشبهات  -ْ
ككرع عن  ،ا٢براـ كىو كاجب عن كرعه : الورع كىو على ثبلث درجاتابن جٌزم الغرانطي: "

ككرع عن ا٢ببلؿ ٨بافة الوقوع ُب ا٢براـ كىو فضيلة كىو ترؾ ما  ،كًإف ٓب ٯبب كىو متأكد ،الش بيهات
 .(ُ)"س بو حذرا ٩بٌا بو البأس أبال
 

                                      
 .(ِٕٖ) ص ،د.ط ،يف تلخيص مذىب ادلالكيةقهية القوانٌن الف ،ابن جزم الغرانطي ((ُ
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 معامالت ادلالية ـنزاعات ال: فض ثالثادلبحث ال

ة تتعرض للخبلفػات بينهػا كبػْب العمػبلء ألسػباب فا٤بصارؼ اإلسبلمي ،يعترب ىذا ا٤بوضوع من ا٤بواضيع ا٤بهمة
كألٮبيػة حػل النزاعػات يعػْب ا٤بصػرؼ ٧باميػا لبلىتمػاـ  ،كأحياان يكوف العميل دكلة كأحيػاان يكػوف فػردا ،عديدة

كقػد ذكػرت كػل  كتػب الفقػو  ،كيػدخل فػض  النػزاع ُب ابب القضػاء ،هبذا ا١بانب الذم قد يطػرأ علػى ا٤بصػرؼ
ككتػب الفقػو  ،كمسػائل االخػتبلؼ بػْب البػائع كا٤بشػَبم ،ػجاؿ ا٤بعػامبلت أـ ا١بنػاايتابب القضاء سػواء ُب مػ

 الثمن. كالتحالف عند االختبلؼ ُب  ،مليئة بفركع ا٤بسائل الفقهية عند ا٣ببلؼ

إٔب مراكز متخصصة للمصا٢بة  ا٤بصارؼ تلجأ إٔب القضاء أك فَّ أما ُب كاقعنا ا٤بعاصر فإ
 لدكٕب للمصا٢بة كالتحكيم .كالتحكيم كا٤بركز اإلسبلمي ا

يكوفي  ،عند االختبلؼ بْب العميل كالػمصرؼ ُب أٌم أمر خاصةن عند التخلف عن السداد
 لدل كل منهما ثبلثةي حلوؿ: 

 كيسمى صلحا. ،ى الطرفاف اب٢بل الذم كصلوا إليوٕبيثي يرضبْب الطرفْب  التسويةي  -ُ

ٕبيث ٱبتار الطرفاف  ،نزاعات الػماليةالتحكيم إٔب أحد مراكز التحكيم الػمتخصصة ُب حل ال -ِ
 كىذه مرتبة دكف القضاء. ،ملزما ٥بم كيكوف ا٢بكمي  ،احملكم

حيث ٲبكن الذىاب إٔب  ،ك يكوفي ملزما كلو ٓب يرض الطرفاف بو ،كىو ا٢بل النهائي ،القضاء -ّ
 القاضي كلو ٓب يرض الطرؼ اآلخر بذلك.

 أوال: الصلح:
 تعريف الصلح:
 .(ُ)كأصلح أتى ابلصبلح كىو ا٣بّب كالصواب ، ٗبعُب التوفيقمصدر صاّبالصلح لغة: 

(ِ)أبنو عقد يرفع النزاع كنز الدقائقكتابو  ُب   كاصطبلحا: عرفو أبوالربكات النسفي
كعرفو ا٢بدادم أبنو ،

                                      
 مادة صلح. (،ّْٓ/ُ) د.ط، ،ادلصباح ادلنًن الفيومي،( (ُ
 (.ِٗ/ٓ، )ِط ،شرح كنز الدقائقتبيٌن احلقائق  ،الزيلعي (ِ)
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معاقدة يتوصل هبا إٔب كعرفو ابن قدامة أبنو  ،(ُ)عقد كضع بْب ا٤بتصا٢بْب لدفع ا٤بنازعة ابلَباضي
 .)ِ(ْبْب ا٤بختلفى اإلصبلح ب

 كالتعريف الثاين أرجح ؛ لوجود قيد الَباضي.

 اثنيا: التحكيم
 :تعريف التحكيم

 .(ّ)يقاؿ: حٌكمت الرجل ابلتشديد فوضت ا٢بكم إليو ،التحكيم لغة: مصدر حٌكم

كعرفو ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع  ،(ْ)ىو تولية ا٣بصمْب حاكما ٰبكم بينهماكاصطبلحا: 
ف اإلسبلمي أبنو اتفاؽ طرُب خصومة معينة على تولية من يفصل ُب منازعة بينهما ٕبكم ٤بنظمة التعاك 

 .(ٓ)اإلسبلمية ملـز يطبق الشريعة

كقد عرفتو ٧بكمة ديب للتمييز أبنو طريق استثنائي لفض ا٤بنازعات كيعد خركجا عن األصل 
كأنو ٯبب  ، منها بنص خاصالعاـ الذم يقضي ابختصاص احملاكم بنظر ٝبيع ا٤بنازعات إال ما استثِب

 .(ٔ)تفسّب شرط التحكيم تفسّبا ضيقا

 كالتعريف الثاين أرجح لوجود قيد اإللزاـ.

 :الفرق بٌن الصلح والتحكيم
أما التحكيم فيجب على  ،فيختار ا٤بتصا٢باف حكم ا٤بصلح أك يَبكانو ،ف الصلح يكوف اختيارايإ

إٔب بينات كأٲباف  وكما أف الصلح ال يػيحتاج في  ،ا٤بتحاكمْب قبوؿ حكم احملكم أم إنو يكوف ملزما
                                      

(.ُّٖ/ُ) ،ُط ،اجلوىرة النًنة على سلتصر الُقدوري ،ا٢بٌدادم(ُ)
 (.ٓ/ٕ) ،ّط ،ادلغين ،ابن قدامة (ِ)
 مادة حكم. (،ُْٓ/ُ) د.ط، ،ادلصباح ادلنًن ومي،الفي (ّ)
 (.ِْٖ/ٓ، )ِط ،محتار على الدر ادلختارـرد ال ابن عابدين، (ْ)
-ىػُُْٓعاـ التاسعة الدكرة  ،(ٗ/ٖ) ،(ُٗ)تعريف ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة التعاكف اإلسبلمي ُب القرار رقم  (ٓ)

 ـ.ُٓٗٗ
 حكم غّب منشور. ،ـَُِِ/َُ/ُِلنية ا٤بنعقدة يـو ا١بلسة الع ،( ٧بكمة ٛبييز ديبٔ)
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 بينما ُب التحكيم قد ٰبتاج احملكم إٔب إثبات ا٢بق ابلشهود كاألٲباف كالبينات. ،كشهود

 اثلثا: القضاء:
 :تعريف القضاء

 : (ُ)كلو عدة معاف ىي ،القضاء لغة: مصدر قضى يقضي
  (ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ) كمنو قوؿ هللا تعأب: ،األكؿ: ٗبعُب أمر

 أم أمر.  ،)ِ(

﮷   )كمنو قوؿ هللا تعأب:  ،الثاين: ٗبعُب حكم كفصل ﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ے ۓ ۓ ﮲

(﮹﮸
 أم لفصل ا٢بكم بينهم. ،(ّ)

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)كمنو قوؿ هللا تعأب:  ،الثالث: ٗبعُب أعلم
)ْ(،

أم أعلمناىم إعبلما 
 قاطعا.

كقيل: اإلخبار عن  ،(ٓ)٣بصوماتكاصطبلحا: تبيْب ا٢بكم الشرعي كاإللزاـ بو كالفصل ُب ا
 كالتعريفاف ٗبعُب كاحد. ،(ٔ)حكم شرعي على سبيل اإللزاـ

 الفرق بٌن التحكيم والقضاء:
 القضاة تعينهم الدكلة بينما احملكمْب يتم اختيارىم من قبل أطراؼ النزاع. -ُ

 ف.أما ُب التحكيم فيختار احملكمْب ا٤بكا ،احملاكم ـأماُب القضاء تكوف اإلجراءات  -ِ

 بينما ُب التحكيم ٱبتار احملكماف ا٤بدة الزمنية الٍب يصدر خبل٥با ا٢بكم. ،القضاء غّب ٧بدد بوقت -ّ

بينما ُب التحكيم ٱبتار احملكماف  ،القضاء ٰبكم فيو القاضي ٗبا يراه دكف فرض من ا٣بصمْب -ْ
                                      

، مادة قضي.(َُٕ-ُٗٔ/ٗ) ،ُط ،هتذيب اللغة ،األزىرم(ُ)

.ِّ جزء من اآلية سورة اإلسراء:(ِ)
.ُْسوة الشورل: جزء من اآلية (ّ)
.ْسورة اإلسراء: جزء من اآلية (ْ)
(.ُْٔص )د.ط،  ،الروض ادلربع شرح زاد ادلستقنع ،البهوٌب(ٓ)
(.ِٓٓ/ٖ) ، د.ط،منح اجلليل شرح سلتصر خليل الشيخ عيلىيش، (ٔ)
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 القانوف الواجب التطبيق.

ع أتعاب احملكمْب كبقية ا٤بصاريف بينما ُب التحكيم يتم دف ،راتب القاضي تتحملو الدكلة -ٓ
 األخرل من أطراؼ النزاع.

 بينما احملكم ال ٯبوز لو إبطاؿ حكم القضاء. ،للقاضي إبطاؿ حكم احملكم عند توفر شركطو -ٔ

ٯبوز للقاضي أف يوٕب غّبه ؛ ألٌف ىذا عمل إدارة ٱبضع إلمكانية تناكب القضاة على قضية  -ٕ
 حكم تولية غّبه إال إبذف الذم اختاره.أما ُب التحكيم فبل ٯبوز للم ،كاحدة

بينما يصدر حكم احملكمة ابسم الدكلة  ،يصدر حكم التحكيم ابسم ىيئة التحكيم الٍب أصدرتو -ٖ
 أك احملكمة ُب الدكلة.

 ُب العصر ا٢باضر: ا٤بصرفية من األمثلة على النزاعات ا٤بالية

 النزاع عند قياـ ا٤بصرؼ ٕبوالة خاطئة إٔب حساب شخص يخر. -ُ

 النزاع عند قياـ العميل بطلب إلغاء ا٢بوالة ا٤بالية قبل كصو٥با. -ِ

 كضرر العميل بسبب ذلك. ،النزاع عند أتخر ا٢بوالة للمستفيد -ّ

 عند قياـ العميل ابلسداد ا٤ببكر . النزاع عند قياـ ا٤بصرؼ بعدـ رد أرابح األقساط -ْ

 قم هبا .صرؼ بسحوابت من حساب العميل الٍب ٓب يالنزاع عند قياـ الػم -ٓ

 كالقياـ ابلشراء ابستخداـ البطاقة من شخص ٦بهوؿ. ،النزاع عند اخَباؽ بطاقات االئتماف -ٔ

 النزاع عند االختبلؼ ُب بنود العقد. -ٕ
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 اخلادتة

 فيو إٔب عدة نتائج ىي: كقد توصلت ،بفضل من هللا تعأب ًب ىذا البحث

 :النتائج
 مثل التورؽ ا٤بصرُب مية ُب بعض ا٤بعامبلت ا٤باليةا٤بصارؼ اإلسبلالشبهات الواردة على  إفَّ أكال: 

 لفتاكل اجمليزة.ا ىي بسبب أخذىا لإ٭بكالسلم ا٤بصرُب 

توجد لدل بعض ا٤بصارؼ اإلسبلمية معامبلت مالية ال توجد عند األخرل ؛ ألف لكل اثنيا: 
جد ىيئة عليا كال تو  ،ك٥با االستقبلؿ التاـ ،مصرؼ إسبلمي ىيئةي رقابة شرعية منفصلة عن األخرل

 تشرؼ عليها.

الذين ليس لديهم معرفة  ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية كخاصة من غّب ا٤بسلمْب ا٤بوظفْب كجود بعضاثلثا: 
       كىذا قد يسبب بعض األخطاء الشرعية. ،كإ٭با ىم ٦برد أدكات للتنفيذ ،اب٤بعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية

 ،ة كالسلم ا٤بصرُب الذم ٲبارسو بنك ديب اإلسبلميتبْب عدـ جواز  بعض ا٤بعامبلت ا٤باليرابعا: 
كعدـ جواز اإلجارة ا٤بنتهية ابلتمليك مع نفس  ،كعدـ جواز اإللزاـ ابلتربع عند التخلف عن السداد

 الشخص الذم اشَبل منو ا٤بصرؼ.

تبْب جواز معامبلت أخرل كالتورؽ الذم ٲبارسو مصرؼ أبوظيب اإلسبلمي إذا ٓب يتدخل ُب خامسا: 
كجواز مسألة ضع كتعجل كصحة اإللزاـ إبرجاع  ،كجواز بيع ا٤برإبة ،بيع األخّب للحصوؿ على النقدال

كجواز فتح ا٢بساابت ا١بارية كالتوفّب ُب  ،كجواز بيع العقار قبل قبضو ،األرابح عند السداد ا٤ببكر
 الببلد الغّب إسبلمية الٍب ال توجد هبا مصارؼ إسبلمية.

كجواز عقد  ،ورؽ الذم ٲبارسو مصرؼ ا٥ببلؿ للتخلص من ا٤بصرؼ التقليدمتبْب جواز التسادسا: 
كعدـ جواز التأمْب التقليدم مع كجود  ،التأمْب التعاكين كبطبلف تكييفو على أنو عقد مضاربة

 اإلسبلمي.
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 كما أكصي بعدة توصيات ىي: 
 : التوصيات 

دكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة خصوصا على ا٤بصارؼ اإلسبلمية عموما كا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب أكال: 
 التعامل اب٤بعامبلت الٍب ال تدكر حو٥با الشبو القوية.

للعاملْب اب٤بصارؼ كي يتمكنوا من  تثقيفية على ا٤بصارؼ اإلسبلمية عقد دكرات تدريبيةاثنيا: 
 ككي ال يقعوا ُب األخطاء. ،اإلجابة على الشبهات الواردة من ا٤بتعاملْب

ها من ػحيث إن ،توظيف ا٤بتصفْب بصفة األمانةعلى ا٤بصارؼ اإلسبلمية ا٢برصي على ينبغي اثلثا: 
كذلك ٯبنب ا٤بصرؼ  ،ا ال يعِب عدـ اتصاؼ ا٤بسلم هباكاتصاؼ الكافر هب ،لمصفات ا٤بصرُب ا٤بس

 كاالختبلس الذم تتعرض لو أحياان ؛ لفقداف صفة األمانة لدل بعض ا٤بوظفْب. السرقة

كا٤بصارؼ اإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات خصوصا مراقبة  ،اإلسبلمية عموما على ا٤بصارؼرابعا: 
 كعدـ االكتفاء اب١بانب النظرم. ،خطوات تطبيق ا٤بعامبلت تطبيقا صحيحا

تلفزيونية كإذاعية ينبغي على ا٤بصارؼ اإلسبلمية االىتماـ اب١بانب اإلعبلمي إبٯباد برامج خامسا: 
 كدحض الشبهات الٍب تثار حو٥با. اإلسبلمية ت الفقهية ُب ا٤بصارؼعن ا٤بعامبل

كعدـ  ،تذكر مرجع الفتول لبعض ا٤بعامبلاالىتماـ بعلى ا٤بصارؼ اإلسبلمية ا٢برص ك سادسا: 
كا٤بواقع  كا١برائد كشرح ا٤بعامبلت ا٤بالية اإلسبلمية بصورة أكضح ُب اجملبلت ،االكتفاء بذكر ا١بواز

 اإللكَبكنية.

 

 

 

 

 



 260 

 

 

 

 

 

 

 الفهارس 

 اآلايت  فهرس -9
 فهرس األحاديث  -7
  ادلصطلحات االقتصاديةفهرس  -4
 ادلصادر وادلراجعفهرس  -3
 



 261 

 فهرس اآلايت
  اآلية رقمها الصفحة 

 سورة البقرة

ُٓ، ِّٓ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) 65 

 (   گ گ گ گ
ُ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ) 168 ْْ

 (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
2 

3ٔ ُٕ3 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

ڱ ڱ ڱ ں ں گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

3 

 4 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ) 185 ّٗ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ) 219 ُِ

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
5 

ٖٗ، َٗ، ُٗ، 
ُُٖ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ) ِٕٓ

 (ڤ ڤ ڤ
6 

ْٖ، َٓ، َٔ، 
ُّْ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) 280

 (  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
ٕ 

ْْ، ُّٓ  282 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   )

 (... ڀ پ ڀ
8 

 سورة يؿ عمراف

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) 110 َٓ

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
9 

 سورة النساء

(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) ٓ 2ٔ 10 
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  اآلية  رقمها الصفحة 
 11 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) 28 3ٗ

 ّٓ، ْٓ، ٕٗ، 
ُُِ 

ِٗ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 (ڃ ڃ

12 

 13 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) 135 ُٓ
 سورة ا٤بائدة

ْْ، ْٕ، ٓٔ، 
ُُِ، ُِٔ 

 ُْ (ژ ژ ڑ ڑ ک ) 1

، ُِِ  ُٓ ( ...ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ) 2 4ٖ

ٓٔ 8 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

﮶   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

( ...﮷ ﮸

ُٔ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) 55 5ٕ

 (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
ُٕ 

 سورة األنعاـ
 1ٖ ( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) 119 َٗ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) 1ِٔ 4ّ

 (   ۈ ۈ
19 

 سورة التوبة
 21 (گ گ گک گ ) 71 5ٕ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) 119 4ٔ

 (   ڃ چ
22 

 سورة ىود
 23 ( ىئ ی ی ی ی جئ  ) 61 ُٓ
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  اآلية  رقمها الصفحة 
 سورة إبراىيم

 24 (ڄ ڦ ڦ ڄ ) ٕ ط
 سورة النحل

 25 (ڑ ک ک ک ک)  ُٗ ُِٕ

 سورة اإلسراء

 2ٔ (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) ْ ِٖٓ

 ِٕ (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ) ِّ ِٖٓ

ْٕ، ُِٕ  ِٖ (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) 34 
 سورة الكهف

يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ  ) 110 َّ

 (مخ جس حس
2ٗ 

 سورة مرًن

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) ْٓ ُِٕ

 (   ڤ ڤ ڤ
َّ 

 سورة ا٢بج
 ُّ (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) ٖٕ ّٗ

 سورة الشورل

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ) ُْ ِٖٓ

 (﮹﮸
ِّ 

 سورة ا٤بمتحنة

ِٓ، ٓٔ  8 
ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 (   کک

ّّ 



 264 

 سورة الصف

ُِٕ ِ-ّ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) 

 (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
ّْ 

  سورة الػمزمل

 3ٓ (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ) 20 َٕ
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 فهرس األحاديث واآلاثر
  ا٢بديث أك األثر الصفحة 

ػػػػػػػػػػ ييػػػػػػػػػػة ا٤بنػػػػػػػػػػافق ثػػػػػػػػػػبلث:» 7ُِ كإذا كعػػػػػػػػػػد  ،ث كػػػػػػػػػػذبدَّ إذا حى
 ُ «...لفػأخ

 ِ ا٘بركا ُب أمواؿ اليتامى ال أتكلها الصدقة 3ٓ

د أحلَّػػو هللا قػػ ،أشػػهد أف السػػلف ا٤بضػػموف إٔب أجػػلو مسػػمَّى 1ٓ3
 ّ ُب كتابو كأذف فيو

 ْ « ...لقوا على طبقاتو شٌبَّ أال ًإفَّ بِب يدـ خي » ْٖ

ُِِ 
ـي عيػػػػػا٥بم »  ًإفَّ األىشػػػػػعريْبى ًإذا أرملػػػػػوا ُب الغػػػػػزك أك قػػػػػلَّ طعػػػػػا
ٍبيَّ اقتسػػػموه  ،ينػػػة ٝبعػػػوا مػػػا كػػػاف عنػػػدىم ُب ثػػػوبو كاحػػػداب٤بد

 «بينهم ُب إانءو كاحدو ابلسوية فهم مِب كأىان منهم 
ٓ 

 ٔ «ككعد فأخلف ،ـ حدَّثى فكذبى رً ًإفَّ الرجلى إذا غى » 1ِٖ
«ال يقبل إال طيبا هللا طيبه  إفَّ » ْْ  ٕ 

4ٕ 
م فأحسنوا فإذا قتلت ،اَّللَّى كتب اإًلحسافى على كلًٌ شيء ًإفَّ »

 ،كلييًحدَّ أحىديكيم شىفرىتىوي  ،كإذا ذٕبتم فأحسنيوا الذٕبة ،القتلة

 «كىلّبيًح ذبيحتو
ٖ 

ِٗ، ّْ ا األىعماؿ ابلنيَّات»  ا لكيلًٌ امرئو ما نول ،ًإ٭بَّ  ٗ «كًإ٭بَّ

ُُٔ 
كم أف يكوف بعضى  كإنكم ٚبتصموف إٕب كلعلَّ  ،إ٭با أان بشر»

 ... ٫بو ما أ٠بع منو لو على ٕبجتو من بعض فأقضيى  أ٢بنى 

» 
َُ 

 ُُ «كٓب تيبعىثوا معسرين ،إ٭ٌبا بيًعثتم مييىسرين» ّٗ
 ُِ إفَّ ىذا يريد أىف أيطعمو الٌراب 10ّ
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  ا٢بديث أك األثر الصفحة 

قد بعثتك إٔب أىل هللا كأىل مكة فاهنهم عن بيع ما ٓب  إين» ِِٗ
«يقبضوا  

ُّ 

ُُٔ، ُُٖ 
فقػػػاؿ الػػػذم  ،كابعػػػوي ابلػػػرباءة ،ابع غيبلمنػػػا لػػػو بثما٭بائػػػة درىػػػمو 

و ٕب ـً دىاءه ٓب تيسىػمًٌ ػر: ابلغػبلى فاختىصىػمىا  ،ابتاعو لعبػداَّللًَّ بػن عيمى
 ... ًإٔب عيثمافى بًن عفاف

ُْ 

ّٓ، ْٔ  ُٓ «...يتفرقا البيعاف اب٣بيار ما ٓب» 

َٓ ،َٔ 
فقػالوا: أعملػت  ،٩بػن كػاف قػبلكم رجلو  ركحى  تلقت ا٤ببلئكةي »

ؿ: ال، قػػػالوا: تػػػذكر، قػػػاؿ: كنػػػت أدايػػػن مػػػن ا٣بػػػّب شػػػيئا؟ قػػػا
 «...الناس

ُٔ 

ى رسوؿي اَّللًَّ  ْٕ ،ِْ مرىونةه عند يهودمٌو بثبلثْب صاعنا  كدرعو توٌُبً
 من شعّبو أخذه طعامنا ألىىلو

ُٕ 

 ُٖ ثوبْب إٔب ا٤بيسرة ٕٓ
 ُٗ «خيذ ٝبلك كلك ٜبىىنيو» ُِّ
 َِ «...الدًٌيني النَّصيحة »  َُِ

ػا إذا اشػَبل ، عبدنا ٠بحنا إذا ابعرىًحمى اَّللَّي  » 4ٖ حن ػا إذا  ،٠بى ٠بحن
 ُِ « اقتضى

ُِّ 
ًإ٭با كاف "فقاؿ:  ،ًئل عن الرَّجل يبيعي البيع قبل أىف يقبضىوسي 

 ِِ "ذلك ُب الكيل كالوزف

 ِّ «ضعوا كتعجَّلوا» َُْ

ادً ػمكػػػاف ابلػػػ ِْ  ،دينة يهػػػودم  ككػػػاف يسػػػًلفيًِب ُب ٛبػػػرم إٔب ا١بًػػػدى
 ِْ ...فجلىسىت بر األىرضي الٍب بطريق ركمةككانت ١با
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كػػػػػػاف عطػػػػػػاء كطػػػػػػاكس ك٦باىػػػػػػد يكرىػػػػػػوف شػػػػػػركة اليهػػػػػػودم  ْٕ ،ِٕ
 ِٓ كالنصراين إال إذا كاف ا٤بسلم ىو الذم يرل الشراء كالبيع

  ا٢بديث أك األثر الصفحة 
 ِٔ كبلكما قد أيًذف ٕبربو من هللا كرسولو َُْ
«و و كمالو كعرضي دمي  ،حراـ على ا٤بسلمً  ا٤بسلمً  كل  » ْٓ  ِٕ 
 ِٖ «كيل  مىعريكؼو صدقة» َٓ
 ِٗ صعبو ... على بكرو  ُب سفر ككنت كينَّا مع النَّيٌب  َِّ
 َّ ال أبس بشركة اليهودم كالنصراين إذا كنت تعمل اب٤باؿ ّٕ

ًقىػػػػػا كىبينكمػػػػػا  ال» ِِٗ أبىٍسى أىٍف أتخػػػػػذىا بسػػػػػعًر يومهػػػػػا مػػػػػا ٓبٍى تػىٍفَبى
 ُّ «شيءه 

 ِّ «تىًبع ما ٓب تقبضو ال» ِِٗ

ِّٓ، ِّٕ ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ٧باـر هللا أبدىن » 
«ا٢بيل   ّّ 

ّٕ 
 ،صبلتك كال ٲبىير كا عليك ُب ،ارؾ اليهوًدمَّ كالنَّصراينَّ شتال 

 ّْ فإف فعلوا فهم مثلي الكلب

 ّٓ «ال تىغضىب» ْٗ
 ّٔ «ابتع ابلدَّراىًم جنيبنا ٍبيَّ  ،بع ا١بمعى ابلدَّراىم ،ال تفعل» ُِٖ

ّٖ، ُِّ  ّٕ «ال ضررى كال ضرار» 

مىعي بْب ميتىفٌرًؽ» ِّٔ تًمعو خشية الصَّدقة ،ال ٯبي  ّٖ «كال يػيفىرَّؽي بْب ٦بي

ل  سىلىفه كبيع ال» ٖٕ  ّٗ «... ٰبًى
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ّٕ 
، كال نصراني ا، كال ٦بىيوًسي ا قاؿ: قلت: ٓبى؟  ،ال ييشارًؾي يهوداي 

لٌ قاؿ: ألىهن  َْ م ييربوف كالراب ال ٰبًى

 ُْ احمللل كاحمللل لو لعن رسوؿ هللا  ِّٖ

  ا٢بديث أك األثر الصفحة 
ِّٓ، ِّٖ  ِْ «ٌرًمت عليهم الشحوـي فجملوىا فباعوىالعن اَّللَّي اليهود حي » 

ّٕ 
ٓب يكن يرل أبسان بشركة اليهودم كالنصراين إذا كاف ا٤بسلم 

 ّْ ىو الذم يرل الشراء كالبيع

 ْْ «ٕب  الواجًد ٰبل  ًعرضىو كعقوبػىتىو» ُُّ
«ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا» ٕٓ  ْٓ 

 ،أىف تكػػوفى صػػفقة خيػػارو  ميتبايعاف اب٣بيػػاًر مػػا ٓب يىفَبًقػػا ًإالػالػػ» ِّٔ
 ْٔ «كال ٰبل  لو أىف ييفارؽى صاًحبىوي خشيىة أىف يستًقيلو

ُُٖ  
ػل  لػكال ،سلمػمي ميسلمي أىخػو الػػػالػ»  ميسلمو ابعى مػػن أخيػو بيعنػػاػ ٰبًى

 ْٕ «بيَّنو لو فيو عىيبه ًإال

ُُٕ، ُُِ ، أىك أحػػػلَّ  ًإالا٤بسػػػلموف علػػػى شػػػركطهم »  ػػػرَّـى حػػػبلالن شػػػرطنا حى
 ْٖ «حرامنا

ِٔ، ُُّ  ْٗ «فليتبع ءو ذا أيتبعى أىحدكم على مىليكإ ،مطلي الغِبًٌ ظيلم» 

ُّٓ، ُٕٓ ُب كيػػلو معليػػـو ككزفو معليػػوـو  فلييسػػًلف ،مرو ػن أىسػػلفى ُب تػػمىػػ» 
 َٓ «إٔب أىجلو معلـو

 ُٓ «من ابتاع طعامنا فبل يبعو حٌبَّ يستوفيو» ِِٖ

 كمػػن كقػػع ُب ،ورًضػػلدينػػو كعً  اسػػتربأى  بهاتً فمػػن اتقػػى الش ػػ » ِّْ
 « راـحى ػكقع ُب ال الشبهاتً 

ِٓ 

فلينفس عن  ،من سره أف ينجيو هللا من كرب يـو القيامة» ُٔ
«ضع عنومعسر، أك ي  

ّٓ 
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إف شػػػػػػاء  ،ظػػػػػػرينفهػػػػػػو ٖبػػػػػػّب النَّ  مصػػػػػػراةن  مػػػػػػن اشػػػػػػَبل شػػػػػػاةن » ُُّ
 ْٓ «من ٛبر، ال ٠براء ردىا كصاعان  كإف شاءى  ،أمسكها

ُُٖ، ُُٗ  ٓٓ «من غشنا فليس منا» 
 ٔٓ «يشكيري اَّللَّ  يشكيري النَّاسى ال من ال» ط

  ا٢بديث أك األثر الصفحة 

ِِٖ، ِّّ بتػػػػاعي حػػػػٌب ٰبوزىػػػػا التجػػػػار إٔب هنػػػػى أىف تيبػػػػاع السػػػػلعي حيػػػػث ت 
 ٕٓ رحا٥بم

عػػػن مشػػػاركة اليهػػػودٌم كالنصػػػرايٌن إال أف  نػػػػهى رسػػػوؿ هللا  ِٕ
 ٖٓ يكوف الشراء كالبيع بيد ا٤بسلم

 ٗٓ عن بيعتْب ُب بيعة هنى رسوؿ هللا  ٖٗ ،ٖٖ
عن بيع يجل بعاجلعن أشياء فذكر منها: أنو هنى هنى  َُّ  َٔ 
 ُٔ هنى عن بيع الغرر ُُٕ
 ِٔ هنى عن بيع الكال  ابلكال  ٖٖ
 ّٔ عن بيع الػمضطر نػهى النيب   ُِٖ
 ْٔ «كُب الرًٌقة ريبعي العيشر» ُٕٗ
 ٓٔ كل وىم بيعها  ٕٓ
«عسرا كبشرا كال تنفرايسرا كال تي » ّٗ  ٔٔ 

 
 

 
 
 
 
 

 فهرس ادلصطلحات االقتصادية
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  الػمصطلح ا٤بعُب
صرؼ على تسديد التزاماتو أداة لقياس مبلءة ا٤بصرؼ أم قدرة ا٤ب

 كمواجهة ا٣بسائر الٍب قد يتعرض ٥با
 1 كفاية رأس ا٤باؿ

 2 اإليبور مؤشر رٕبية بْب ا٤بصارؼ ُب اإلمارات
 3 أزمة االئتماف ىي عدـ قدرة العميل على السداد
 4 أزمة السيولة ىي عدـ قدرة ا٤بصرؼ على السداد

الػٍب تػتم بػْب ا٤بقيمػْب ُب سجل لكافػة ا٤بعػامبلت االقتصػادية ا٣بارجيػة 
 .دكلة معينة كا٤بقيمْب ُب ا٣بارج خبلؿ فَبة زمنية معينة

 5 ميزاف ا٤بدفوعات

القيمػػة اإلٝباليػػة إلنتػػاج الدكلػػة أثنػػاء فػػَبة مػػن الوقػػت كيضػػم مشػػَبايت 
 ،كالشػػػػػػػػركات ،مػػػػػػػػن األفػػػػػػػػراد اة ٧بليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنتجػع كا٣بػػػػػػػػدمات الػػػػػػػػػػػػالبضائ

 .كا٤بؤسسات ا٢بكومية ،كاألجانب

اتج احمللي اإلٝبإب الن
GDP 6 
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 فهرس ادلصادر وادلراجع
 

 :أ. ادلصادر وادلراجع ابللغة العربية
٦بلة البحوث  ،حكم اإلسقاط من الدين ادلؤجل عوضا عن التعجيل ،قاسم إبراىيم بن دمحم -ُ

 ىػ.ُِْٖربيع األكؿ  ،العدد ا٢بادم كالثمانوف ،اإلسبلمية
النهاية يف غريب  ،ا١بزرمبن عبدالكرًن الشيباين بن دمحم أبو السعادات ا٤ببارؾ  ،ابن األثّب -ِ

)بّبكت: ا٤بكتبة  ،د.ط ،٧بمود دمحم الطناحي ،ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكم ،احلديث واألثر
 ـ(.ُٕٗٗ-قُّٗٗ ،العلمية

عز الدين أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرًن بن عبدالواحد  ،ابن األثّب -ّ
 ـ(.ُٖٗٗ-قَُْٗ ،)بّبكت: دار الفكر ،د.ط ،أسد الغابة ،ا١بزرمالشيباين 

 ،مؤسسة الرسالة :)بّبكت ،ِط ،ٙبقيق: شعيب األرنؤكط كيخركف ،مسند أمحد ،أٞبد بن حنبل -ْ
 ـ(.ُٗٗٗ-ىػَُِْ

)عٌماف: مكتبة الرسالة  ،ُط ،بيع ادلراحبة وتطبيقاهتا يف ادلصارف اإلسالمية ،ملحمأٞبد سآب  -ٓ
 ـ(.ُٖٗٗ-ىػَُُْ ،ا٢بديثة

)الرايض: الرائسة العامة للبحوث  ،رللة البحوث اإلسالمية ،إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء -ٔ
 د.ت(. ،العلمية كاإلفتاء

 ،ُق : دمحم عوض مرعب، طػػػٙبقي ،هتذيب اللغة ،ا٥بركم أبو منصور دمحم بن أٞبد ،األزىرم -ٕ
 (.ـََُِ ،دار إحياء الَباث العريب :بّبكت)

دراسة مقارنة بٌن القانون اللبناين والشريعة  ضمان عيوب ادلبيع اخلفية ،بأسعد داي -ٖ
 ـ(.ُّٖٗ-قَُّْ ،دار اقرأ :)بّبكت ،د.ط ،اإلسالمية

 ،دار النفائس :األردف) ،ِط ،بيع ادلراحبة كما جتريو ادلصارف اإلسالمية ،دمحم سليماف ،األشقر -ٗ
 (.ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ
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إرواء الغليل يف ختريج  ،ر الدين بن ا٢باج نوح بن ٪باٌبأبو عبدالرٞبن دمحم انص ،األلباين -َُ
 ـ(.ُٖٓٗ-قَُْٓ ،ا٤بكتب اإلسبلمي :)بّبكت ،ِط ،أحاديث منار السبيل

سلسلة األحاديث  ،أبو عبدالرٞبن دمحم انصر الدين بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب ،األلباين -ُُ
 ،نشر كالتوزيع)الرايض: مكتبة ا٤بعارؼ لل ،ُط ،الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا

 ـ(.ََِِق/ُِِْ-ـُٓٗٗىػ/ُُْٓ

 ،ِط ،صحيح سنن الرتمذي ،أبو عبدالرٞبن دمحم انصر الدين بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب ،األلباين -ُِ
 .(ـََُِ-ىػُِِْ ،مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع: الرايض)

،  داودصحيح سنن أيب ،أبو عبدالرٞبن دمحم انصر الدين بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب ،األلباين -ُّ
 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ ،)الرايض: مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع ،ُط

، ضعيف سنن أيب داود ،أبو عبدالرٞبن دمحم انصر الدين بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب ،األلباين -ُْ
 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ ،)الرايض: مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع ،ُط

 ،ح سنن ابن ماجوـصحي ،نوح بن ٪باٌب أبو عبدالرٞبن دمحم انصر الدين بن ا٢باج ،األلباين -ُٓ
 (.ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ ،للنشر كالتوزيع مكتبة ا٤بعارؼ :الرايض) ،ُط

هناية ادلطلب يف  ،ركن الدين أبوا٤بعإب عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف ،إماـ ا٢برمْب ا١بيوينػػي -ُٔ
 (.ـََِٕ-ىػُِْٖ ،دار ا٤بنهاج) ،ُط ،عبدالعظيم ٧بمود الديب ٙبقيق: ،دراية ادلذىب

 ،د.ط ،العناية شرح اذلداية ،أكمل الدين أبو عبدهللا دمحم بن ٧بمود بن أٞبد الركمي ،البابرٌب -ُٕ
 (.د.ت ،دار الفكر)بّبكت: 

)الرايض: مكتبة  ،ِط ،قاعدة العادة زلكمة ،يعقوب بن عبدالوىاب الباحسْب ،الباحسْب -ُٖ
 ـ(.َُِِ-قُّّْ ،الرشد

الطبعة  ،)حاشية البجّبمي( على شرح اخلطيب حلبيبحتفة ا ،سليماف بن دمحم ،البجّبمي -ُٗ
 (.ـَُٓٗ -ىػُّٗٔ ،دار الفكر العريب) ،األخّبة
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 ،ٙبقيق : دمحم زىّب بن انصر الناصر ،صحيح البخاري ،أبو عبدهللا دمحم بن إ٠باعيل ،البخارم -َِ
 .(قُِِْ ،دار طوؽ النجاةد.ـ: ) ،ُط

مبو عبد هللا عبيد هللا بن دمحم بن دمحمأ ،ابن بطة -ُِ ، ٙبقيق: زىّب إبطال احليل ، بن ٞبداف العيٍكربى
 .ق(َُّْ)بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي،  ،ِط ،الشاكيش

 الفقهية االختيارات ،عبلء الدين أبوا٢بسن علي بن دمحم بن عباس الدمشقي ا٢بنبلي ،البعلي -ِِ
 (.قُُْٔ ،دار ابن ا١بوزم) ،ِط ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية

على حل ألفاظ فتح  إعانة الطالبٌن ،الدمياطي الشافعيبن دمحم  أبوبكر عثماف ،البىكرم -ِّ
 ـ(.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ ،)بّبكت: دار الفكر ،ُط ،ادلعٌن

 .ـَُِّ-ىػُّْْ ،ِّٗالعدد :  ،رللة االقتصاد اإلسالمي ،بنك ديب اإلسبلمي -ِْ

ٙبقيق: ىبلؿ  ،اف القناع عن منت اإلقناعــكش ،منصور بن يونس بن إدريس ،البهوٌب -ِٓ
 .ـ(ُِٖٗ-قَُِْ ،)بّبكت: دار الكتب العلمية ،د.ط ،يمصيلح

ٙبقيق : سعيد دمحم  ،رح زاد ادلستقنعــالروض ادلربع ش ،منصور بن يونس بن إدريس ،البهوٌب -ِٔ
 (.د.ت ،دار الفكر :بّبكت) ،د.ط ،اللحاـ

دقائق أويل النهى لشرح ادلنتهى )شرح منتهى  ،منصور بن يونس بن إدريس ،البيهوٌب -ِٕ
 (.د.ت ،دار عآب الكتب) ،د.ط ،(اإلرادات

دائرة : حيدر يابد ،)ا٥بند ،ُط ،ربىــالسنن الك ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي ،البيهقي -ِٖ
 (.ىػُّْْ ،ا٤بعارؼ النظامية

 .ٗٗالفتول رقم:  ،الفتاوى الشرعية يف ادلسائل االقتصادية ،بيت التمويل الكويٍب -ِٗ
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قيق ٙب ،ذيسنن الرتم ،ن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾدمحم بن عيسى ب أبو عيسى ،الَبمذم -َّ
)مصر: مكتبة  ،ِط ،إبراىيم عطػػػوة عوض ،دمحم فؤاد عبدالباقي ،أٞبد دمحم شاكر كتعليق:

 ـ(.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ ،كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب

 ،دنظرية العق ،تقي الدين أبوالعباس أٞبد بن عبدا٢بليم بن عبدالسبلـ ا٢برَّاين ،ابن تيمية -ُّ
 ،)مصر: مكتبة السنة احملمدية ،ُط ،دمحم حامد الفقي ،ٙبقيق:  دمحم انصر الدين األلباين

 ـ(.ُْٗٗ-قُّٖٔ

ٙبقيق: عبدالرٞبن بن دمحم  ،رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ا٢براين أٞبد بن عبدا٢بليم ،ابن تيمية -ِّ
-قُُْٔ ،)السعودية: ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف ،د.ط ،بن قاسم
 ـ(.ُٓٗٗ

يف  ةـلقوانٌن الفقهيا ، الكلبػػػػيأبو القاسم دمحم بن أٞبد بن دمحم بن عبد هللا ،ابن جزم الغرانطي -ّّ
ا٤بكتبة صيدا:  ،)لبناف ،د.ط ،لييق: عبد الكرًن الفضػٙبقي ،تلخيص مذىب الـمالكية

 (.قُِّْ ،العصرية

الـمنتظم يف اتريخ ادللوك  ،ٝباؿ الدين أبو الفرج عبدالرٞبن بن علي بن دمحم ،ابن ا١بوزم -ّْ
)بّبكت: دار الكتب  ،ُط ،مصطفى عبدالقادر عطا ،ٙبقيق: دمحم عبدالقادر عطا ،واألمم
 ـ(.ُِٗٗ-ىػُُِْ ،العليمة

)القاىرة: ا٥بيئة ا٤بصرية العامة  ،د.ط ،ترٝبة: إ٠باعيل داكد ،حكام العامل اجلدد ،جوف بيلجر -ّٓ
 ـ(.ََِٖ ،للكتاب

 ،ُط ،موسوعة القواعد الفقهية ، صدقي بن أٞبد بن دمحم يؿ بورنودمحم ،أبو ا٢بارث الغزم -ّٔ
 (.ـََِّ-ىػُِْْ ،مؤسسة الرسالة :بّبكت)

م الضيب الطهماين ػػػػأبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نيعيم بن ا٢بك ،ا٢باكم -ّٕ
)بّبكت:  ،ُط ،عطاٙبقيػػق: مصطفى عبدالقادر  ،الـُمستدرك على الصحيحٌن ،النيسابورم

 ـ(.َُٗٗ-ىػُُُْ ،دار الكتب العلمية
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صحيح ابن  ،دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىعبدى التميمي أبو حاًب ،ابن حباف -ّٖ
 ،)بّبكت: مؤسسة الرسالة ،ِط ،ٙبقيق : شعيب األرانؤكط ،حبان برتتيب ابن بلبان

 ـ(.ُّٗٗ-ىػُُْْ

 ،ُط ،ةــاإلصابة يف دتييز الصحاب ،بن دمحم العسقبلين أبو الفضل أٞبد بن علي ،ابن حجر -ّٗ
 ىػ(.ُُْٓ ،)بّبكت: دار الكتب العلمية

 ،على مـختصر الُقدوري رة النًنةــاجلوى ،أبو بكر دمحم بن علي بن موسى ،ا٢بدادم العبادم -َْ
 .ػ(قُِِّ ،ا٤بطبعة ا٣بّبية ،)د.ـ ،ُط

 ،د.ط ،محلى ابآلاثرـال ،ألندلسيأبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز ا ،ابن حـز -ُْ
 (.د.ت ،الفكردار  :بّبكت)

 ،د.ط ،القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعامالت ادلالية ادلعاصرة ،حسْب شحاتة -ِْ
 د.ت(. ،د.ف)د.ـ: 

مواىب اجلليل شرح سلتصر  ،ا٤بغريب أبو عبدهللا دمحم بن دمحم بن عبدالرٞبن الرعيِب ،ا٢بطاب -ّْ
 (.ـُِٗٗ-ىػُُِْ ،دارالفكر )بّبكت: ،ّط ،خليل

ا١بامعة  ،)األردف ،د.ط ،الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية ،ٞبزة عبدالكرًن ٞباد -ْْ
 ـ(.ََِْ ،األردنية

 (.د.ت ،دار الفكر) ،د.ط ،رح سلتصر خليلـش ،أبو عبدهللا دمحم بن عبدهللا ،ا٣بًرىشي -ْٓ

 ،ُ، طة ألفاظ ادلنهاجـتاج إىل معرفي احملـمغن ،مشس الدين دمحم بن أٞبد ،ا٣بطيب الشربيِب -ْٔ
 (.ـُْٗٗ-ىػُُْٓ ،دار الكتب العلمية)بّبكت: 

شعيب ٙبقيق :  ،ـيسنن الدارقطـن ،البغدادم أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد ،الدارقطِب -ْٕ
مؤسسة  بّبكت:) ،ُط ،أٞبد برىـو ،، حسن عبد ا٤بنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللارنؤكطاأل

 ـ(.ََِْ -ىػُِْْ ،الرسالة
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راـ بن عبد الصمد التميمي  ،الدارمي -ْٖ أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرٞبن بن الفضل بن هبى
)السعودية: دار  ،ُط ،حسْب سليم أسد الداراينٙبقيق :  ،سنن الدارمـــــي ،السمرقندم

 ـ(.َََِ-ىػُُِْ ،ا٤بغِب

 ،د.ط ،تقى األحبررلمع األهنر شرح مل ،عبدالرٞبن بن دمحم شيخي زاده ،داماد أفندم -ْٗ
 (.د.ت ،دار إحياء الَباث العريب)بّبكت، 

سنن  ،تاينػػػػػرك األزدم السًجسػػػاؽ بن بشّب بن شداد بن عمػسليماف بن األشعث بن إسح ،داكد أبو -َٓ
ــي داود  .د.ت( ،صيدا: ا٤بكتبة العصرية ،)بّبكت ،د.ط ،ٙبقيق : دمحم ٧بيي الدين عبدا٢بميد ،أبـ

 ،د.ط ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبًن ،ين دمحم بن أٞبد بن عرفةمشس الد ،الدسوقي -ُٓ
 د.ت(. ،)بّبكت: دار الفكر

ميزان االعتدال يف نقد  ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز ،الذىيب -ِٓ
 ـ(.ُِٔٗ-ىػُِّٖ ،)بّبكت: دار ا٤بعرفة ،ُط ،ٙبقيق : علي دمحم البجاكم ،الرجال

 ،سًن أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز ،الذىيب -ّٓ
 ،)بّبكت: مؤسسػة الرسالة ،ّط ،ٙبقيق: ٦بموعة من احملققْب إبشراؼ الشيخ شعيب األرنؤكط

 ـ(.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ

 ،ُط ،تذكر احلفاظ ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز ،الذىيب -ْٓ
 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗ ،بّبكت: دار الكتب العلمية)

-قُِْٓ ،العدد السابع عشر ،رللة اجملمع الفقهي اإلسالمي ،رابطة العآب اإلسبلمي -ٓٓ
 ـ.ََِْ

ٙبقيق  ،سلتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفي ،الرازم -ٔٓ
ىػ  َُِْ ،بة العصرية كالدار النموذجيةا٤بكت: صيدا ،بّبكت) ،ٓط ،: يوسف الشيخ دمحم

 (.ـُٗٗٗ
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 ،ُط ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبدة ،الرحيباين -ٕٓ
 (.ـُّٗٗ-ىػُُْْ ،ا٤بكتب اإلسبلمي)بّبكت: 

دار ) ،ُط ،ادلقدمات ادلمهدات ،أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب ،ابن رشد ا١بد -ٖٓ
 (.ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ ،ميالغرب اإلسبل

وهناية بداية اجملتهد  ،أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن دمحم بن رشد القرطيب ،ابن رشد ا٢بفيد -ٗٓ
 ـ(.ََِْ-قُِْٓ ،)القاىرة: دار ا٢بديث ،د.ط ،ادلقتصد

 ،ا٤بكتبة العلمية) ،ُط ،شرح حدود ابن عرفة ،األنصارم دمحم بن قاسمأبو عبدهللا  ،الرصاع -َٔ
 . ػ(قَُّٓ

٦بلة األمة  ،بيع ادلراحبة لآلمر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلسالمية ،يونس ا٤بصرمرفيق  -ُٔ
 .ىػ َُْٔلعاـ  ،ُٔ :العدد ،القطرية

)مصر:  ،ُط ،حاشية الرىوين على شرح الزرقاين ،دمحم بن أٞبد بن دمحم بن يوسف ،الرىوين -ِٔ
 ـ(.َُّٔ ،ا٤بطبعة األمّبية ببوالؽ

ادلعاين البديعة يف معرفة  ،عبدهللا بن أيب بكر ا٢بثيثي الصردُب ٝباؿ الدين دمحم بن ،الرٲبي -ّٔ
 ،)بّبكت: دار الكتب العلمية ،ُط ،ٙبقيق : سيد دمحم مهُب ،اختالف أىل الشريعة

 ـ(.ُٗٗٗ-قُُْٗ

)بّبكت:  ،ُط ،شرح الزرقاين على سلتصر خليل ،عبدالباقي بن يوسف بن أٞبد ،الزرقاين -ْٔ
 ـ(.ََِِ-ىػُِِْ ،دار الكتب العلمية

أسىن ادلطالب شرح روض  ،أبو ٰبٓب زكراي بن دمحم بن زكراي السنيكي ا٤بصرم ،زكراي األنصارم -ٓٔ
 (.د.ت ،دار الكتاب اإلسبلمي)د.ـ:  ،د.ط ،الطالب
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ٙبقيق: د.شاكر  ،األموال ،سايناأبو أٞبد ٞبيد بن ٨بلد بن قتيبة بن عبد هللا ا٣بر  ،ابن ز٪بويو -ٔٔ
-ىػَُْٔ، فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلميةركز ا٤بلك )السعودية: م ،ُط ،ذيب فياض

 ـ(.ُْٖٗ

 ،ِط ،تبيٌن احلقائق شرح كنز الدقائق ،ىػ(ّْٕ)ت: ،فخر الدين عثماف بن علي ،الزيلعي -ٕٔ
 (.د.ت ،دار الكتاب اإلسبلمي)د.ـ: 

 ٦بلة ٦بمع الفقو ،نظرات يف التطبيق العملي ،الـمراحبة لآلمر ابلشراء ،علي أٞبد ،السالوس -ٖٔ
 ـ. ُٖٖٗ ،العدد ا٣بامس ،اجمللد الثاين ،اإلسبلمي

، جامعة رسالة دكتوراه ،تطوير األعمال الـمصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ،سامي ٞبود -ٗٔ
 ـ(.ُِٖٗ ،)األردف: مطبعة الشرؽ كمكتبتها ،ِط ،القاىرة

ـبـ ،تقي الدين علي بن عبدالكاُب ،الس بكي -َٕ  ،ار ا٤بعارؼ)د.ـ: د ،د.ط ،ـكيفتاوى السُّ
 د.ت(.

دار الكتب  :بّبكت) ،ُط ،األشباه والنظائر ،اتج الدين عبدالوىاب بن تقي الدين ،بكيػالس   -ُٕ
 (.ـُِٗٗ-ىػُُُْ ،العلمية

 ،دار ا٤بعرفة)  ،د.ط ،ادلبسـوط ،مشس األئمة أبو بكر دمحم بن أٞبد بن أيب سهل ،الٌسرىخسي -ِٕ
 (.ـُٖٗٗ-ىػَُْٗ

بنغازم:  ،)ليبيا ،ُط ،ب ادلبيع يف ضوء مقاصد الشريعةضمان عيو  ،سعد خليفة العبار -ّٕ
 (.ـُٗٗٗ ،منشورات جامعة قاريونس

  )بّبكت: منشورات  ،ّط ،الوسيط يف شرح القانون ادلدين ،د.عبدالرزاؽ أٞبد ،السنهورم -ْٕ
 ـ(.ُٖٗٗ -ق ُُْٗ ،ا٢بليب ا٢بقوقية
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الثقات شلن مل يقع يف  ،ا٢بنفيأبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبىغا ا١بمإب  ،الس ودكين -ٕٓ
)اليمن: مركز النعماف  ،ُط ،ٙبقيق: شادم بن دمحم بن سآب يؿ نعماف ،الكتب الستة

 ـ(.َُُِ-قُِّْ ،للبحوث كالدراسات اإلسبلمية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة

)بّبكت: دار الكتب  ،ُط ،األشباه والنظائر ،جبلؿ الدين عبدالرٞبن بن أيب بكر ،السيوطي -ٕٔ
 ـ(.ُُٗٗ-قُُُْ ،لميةالع

 ،د.ط ،لب اللباب يف حترير األنساب ،جبلؿ الدين عبدالرٞبن بن أيب بكر ،السيوطي -ٕٕ
 د.ت(. ،)بّبكت: دار صادر

ٙبقيق: أبو عبيدة مشهور  ،ادلوافقات ،إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي ،الشاطيب -ٖٕ
 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٕ)د.ـ: دار ابن عفاف ف  ،ُط ،بن حسن يؿ سلماف

 (.ـَُٗٗ-ىػَُُْ ،دار ا٤بعرفة) ،د.ط ،األم ،أبو عبدهللا دمحم بن إدريس ،الشافعي -ٕٗ

 دركس صوتية. ،شرح زاد ادلستقنع ،دمحم بن دمحم ا٤بختار ،الشنقيطي -َٖ

)القاىرة: مكتبة  ،د.ط ،برواية السرخسي ـِحي لالالـمخارج يف  ،دمحم بن ا٢بسن ،الشيباين -ُٖ
 ـ(.ُٗٗٗ-قُُْٗ ،الثفافة الدينية

 ،نيل ادلآرب بشرح دليل الطالب ،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغليب ،الشيباين -ِٖ
 (.ـُّٖٗ-ىػَُّْ ،مكتبة الفبلح :الكويت) ،ُط ،ٙبقيق: د.دمحم سليماف عبدهللا األشقر

ٙبقيق:   ،مصنف ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم العبسي ،ابن أيب شيبة -ّٖ
 (.ـُْٗٗ-ىػَُْٗ  ،)الرايض: مكتبة الرشد ،ُط ،سف ا٢بوتكماؿ يو 

 ،ُط ،ٙبقيق: إحساف عباس ،طبقات الفقهاء ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي ،الشّبازم -ْٖ
 ـ(.َُٕٗ ،)بّبكت: دار الرائد العريب
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)د.ـ:  ،د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغًن ،أبو العباس أٞبد بن دمحم ،الصاكم -ٖٓ
 (.د.ت ،دارا٤بعارؼ

 ،، د.طأسـمـى ادلطالب يف سًنة أمًن ادلؤمنٌن علي بن أيب طالب ،علي دمحم دمحم ،يبالصبل -ٖٔ
 ـ(.ََِْ-ىػُِْٓ ،الشارقة: مكتبة الصحابة ،)اإلمارات

يب -ٕٖ دار األندلس  ،)مصر ،ُط ،معاوية بن أيب سفيان شخصيتو وعصره ،علي دمحم دمحم ،الصبلَّ
 ـ(.ََِٖ-ىػُِْٗ ،ا١بديدة للنشر كالتوزيع

 ،مصنف عبدالرزاق ،أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن انفع ا٢بمّبم اليماين الصنعاين ،الصنعاين -ٖٖ
يطلب من ا٤بكتب  ،ىػَُّْ ،يػ)ا٥بند: اجمللس العلم ،ِط ،ٙبقيق: حبيب الرٞبن األعظمي

 اإلسبلمي(.

اجمللد  ،مي٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبل ،الـمراحبة لآلمر ابلشراء ،الصٌديق دمحم األمْب ،الضرير -ٖٗ
 ـ.ُٖٖٗ ،العدد ا٣بامس ،الثاين

، ادلعجم الكبًن ،أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي ،الطرباين -َٗ
 ،ُّمن اجمللد  ،د.ت( ،)القاىرة: مكتبة ابن تيمية ،ِط ،: ٞبدم بن عبداجمليد السلفيٙبقيق
 ـ(.ُْٗٗ-ىػ ُُْٓ ،دار الصميعي)الرايض:  ُط

 ،عجم األوسطادل ،أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي ،الطرباين -ُٗ
، )القاىرة: دار د.ط ،عبد احملسن بن إبراىيم ا٢بسيِب ،طارؽ بن عوض هللا بن دمحم: ٙبقيق
 ىػ(.ُُْٓ ،ا٢برمْب

)حاشية  رد احملتار على الدر ادلختار ،الدمشقي دمحم أمْب بن عمر بن عبدالعزيز ،ابن عابدين -ِٗ
 (.ـُِٗٗ-ىػُُِْ ،الفكردار )بّبكت:  ،ِط ،ابن عابدين(

ٙبقيق:  ،مقاصـد الشريعــــة اإلسالمية ،دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر التونسي ،ابن عاشور -ّٗ
 ـ(.ََِْ-ىػُِْٓ ،)قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ُط ،دمحم ا٢ببيب بن ا٣بوجة
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٦بلة ٦بمع الفقو  ،قواعد الوعد الـُملزمة بٌن الشريعة والقانون ،باردمحم رضا عبدا١ب ،العاين -ْٗ
 ـ.ُٖٖٗ ،العدد ا٣بامس ،اجمللد الثاين ،اإلسبلمي

 ،االستذكار ،يػبػرم القرطػػر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب الٌنمى ػأبو عم ،دالربابن عبػ -ٓٗ
-ىػُُِْ ،ر الكتب العلميةدا :بّبكت) ،ُط ،دمحم علي معوض ،ٙبقيق: سآب دمحم عطا

 (.ـَََِ

و ـــالكايف يف فق ،يػػػػأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب الٌنمرم القرطب ،ابن عبدالرب -ٔٗ
مكتبة  ،السعودية :الرايض) ،ِط ،ٙبقيق: دمحم دمحم أحيد كلد ماديك ا٤بوريتاين ،ةــأىل ادلدين

 (.ـَُٖٗ-ىػََُْ ،الرايض ا٢بديثة

التمهيد دلا يف  ،يػػأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب الٌنمىرم القرطب ،الربابن عبد -ٕٗ
 ،رمػدمحم عبد الكبّب البك ،ٙبقيق: مصطفى بن أٞبد العلوم ،ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد

 (.قُّٕٖ ،عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةكزارة  :ا٤بغرب) ،د.ط

٦بلة ٦بمع الفقو  ،تصورىا واحلكم الشرعي عليها ،االئتمانبطاقات  ،عبدالستار أبو غدة -ٖٗ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ ،العدد الثاين عشر ،اجمللد الثاين ،اإلسبلمي

ٙبقيق: خليل دمحم  ،كتاب األموال ،القاسم بن سبلـ بن عبدهللا ا٥بركم البغدادم ،أبو عبيد -ٗٗ
 د.ت(. ،)بّبكت: دار الفكر ،د.ط ،ىراس

 ،حقيقة الفرق بٌن التأمٌن التجاري والتأمٌن التعاوين ،داللطيفد. إبراىيم عب ،العيبيدم -ََُ
 .(ـَُِّ-ىػُّْْ ،دائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل ا٣بّبم :ديب) ،ُط

)الدماـ: دار  ،ُط ،الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ،دمحم بن صاّب بن دمحم ،ابن عثيمْب -َُُ
 ق(.ُِْٖ-قُِِْ ،ابن ا١بوزم

 أسئلة من بعض ابئعي السيارات. ، بن دمحمدمحم بن صاحل ،ابن عثيمْب -َُِ
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، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين ،أبو ا٢بسن علي بن أٞبد الصعيدم ،العدكم -َُّ
 (.ـُْٗٗ-ىػُُْْ ،دار الفكر)بّبكت:  ،د.ط

)مصر: دار النشر  ،ُط ،فقو الـمعامالت الـمالية مع أىل الذمة وغًنىم ،عطية فياض -َُْ
 ـ(.ُٗٗٗ-ىػَُِْ ،للجامعات

 ،د.ط ،ر خليلـمنح اجلليل شرح سلتص ،أبو عبدهللا دمحم بن أٞبد بن دمحم ،الشيخ عيليش -َُٓ
 (.ـُٖٗٗ-ىػَُْٗدار الفكر، )بّبكت: 

الك يف الفتوى على مذىب ـمفتح العلي ال ،دمحم بن أٞبد بن دمحمأبو عبدهللا  ،الشيخ عيليش -َُٔ
 د.ت(. ،)د.ـ: دار ا٤بعرفة ،د.ط ،اإلمام مالك

يف شرح  طرح التثريب ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن ا٢بسْب بن عبدالرٞبن ،العراقي -َُٕ
صورهتا دكر عدة منها:  ،)الطبعة ا٤بصرية القدٲبة ،أكملو ابنو: أٞبد بن عبد الرحيم ،التقريب

 كدار الفكر العريب(. ،كمؤسسة التاريخ العريب ،دار إحياء الَباث العريب

ة ــشرح التبصرة والتذكرة )ألفي ،عبد الرحيم بن ا٢بسْبلفضل زين الدين أبو ا ،العراقي -َُٖ
دار الكتب  :بّبكت) ،ُط ،ماىر ايسْب فحل ،عبد اللطيف ا٥بميمٙبقيق :  ،العراقي(
 (.ـََِِ-ىػُِّْ ،العلمية

عون  ،شرؼ ا٢بق أبو عبدالرٞبن دمحم أشرؼ بن أمّب بن علي الصديقي ،العظيم يابدم -َُٗ
 .ىػ(ُُْٓ ،)بّبكت: دار الكتب العلمية ،ِط ،يم هتذيب السننمع حاشية ابن الق ادلعبود

دراسة تطبيقية ُب  ،بيع ادلراحبة لآلمر ابلشراء ،حساـ الدين بن موسى دمحم بن عفانة ،عفانة -َُُ
 ،)د.ـ: شركة بيت ا٤باؿ الفلسطيِب العريب ،ُط ،ضوء ٘بربة شركة بيت ا٤باؿ الفلسطيِب العريب

 ـ(.ُٔٗٗ

 ،البيع ابشرتاط الرباءة من العيب يف الفقو اإلسالمي وتطبيقاتو ادلعاصرة ،إبراىيم ،عمػػػارم -ُُُ
 ـ.ََِٗ ،العدد الثاين ،٦بلة األكادٲبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية اب١بزائر
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ٙبقيق:  ،القاموس احمليط ،الشّبازم٦بد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب  ،الفّبكزيابدم -ُُِ
-ىػُُْٔ ،)بّبكت: مؤسسة الرسالة ،ٖط ،الرسالةمكتب ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة 

 ـ(.ََِٓ

 ،د.ط ،يف غريب الشرح الكبًن ادلصباح ادلنًن ،أبو العباس أٞبد بن دمحم بن علي ،الفيومي -ُُّ
 د.ت(. ،ا٤بكتبة العلمية :بّبكت)

 ،العدد ا٣بامس ،اجمللد الثاين ،٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ،الوفاء ابلوعد ،يوسف ،القرىضاكم -ُُْ
 ـ.ُٖٖٗ

 ،ِط ،مر ابلشراء كما جتريو ادلصارف اإلسالميةبيع ادلراحبة لآل ،يوسف ،القرضاكم -ُُٓ
 (.ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ ،مكتبة كىبة)

اجلامع ألحكام  ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر األنصارم ،القرطيب -ُُٔ
 (.ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ ،دار إحياء الَباث العريب )بّبكت:  ،ِط ،القرآن

 ،اإلحكام شـرح أصول األحكام ،عبدالرٞبن بن دمحم القحطاين النجػػدم ،ن قاسم ا٢بنبلياب -ُُٕ
 .ق(َُْٔ ،)د.ـ: د.ف ،ِط

قانوف ا٤بصرؼ ا٤بركزم اإلماراٌب ا٣باص اب٤بصارؼ اإلسبلمية على صفحة ا٤بصرؼ ا٤بركزم  -ُُٖ
 اإللكَبكنية.

 :الرايض) ،ّط ،ادلغين ،قدسيموفق الدين أبو دمحم عبدهللا بن أٞبد بن دمحم ا٤ب ،ابن قدامة -ُُٗ
 (.ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ ،دار عآب الكتب

دار ) ،د.ط ،الفروق ءأنوار الربوق يف أنوا ،شهاب الدين أبوالعباس أٞبد بن إدريس ،القىراُب -َُِ
 (.د.ت ،عآب الكتب

إرشاد الساري لشرح  ،أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن دمحم بن أيب بكر ،القسطبلين -ُُِ
 ق(.ُِّّ ،)مصر: ا٤بطبعة الكربل األمّبية ،ٕط ،صحيح البخاري
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 ،دائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل ا٣بّبم :ديب) ،ْط ،فتاوى شرعية ،قسم اإلفتاء -ُِِ
 (.ـََِٕ-ىػُِْٖ

ك شهاب الدين أٞبد الربلسي ا٤بلقب  ،أبو العباس أٞبد بن سبلمة القليويب ،قليويب كعمّبة -ُِّ
-ىػُُْٓ ،دار إحياء الكتب العربية)د.ـ:  ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمًنة ،بعمّبة
 (.ـُٓٗٗ

النَّوادر والّزايدات على  ،عبد الرٞبن النفزم القّبكاين أيب زيدأبو دمحم عبد هللا بن  ،القّبكاين -ُِْ
 ،: الدكتور/ عبد الفتٌاح دمحم ا٢بلوِ، ُجػ  ٙبقيق : ،م ا يف ادلد وَّنة من غًنىا من األُمهاتِ 

: األستاذ/ دمحم عبد العزيز ُّ، ُُ، َُ، ٗ، ٕ، ٓجػ  ،: الدكتور/ ٧بمَّد حجيْ، ّجػ 
: ٖجػ  ،ز الدابغػػ: الدكتور/ عبد هللا ا٤برابط الَبغي، األستاذ/ دمحم عبد العزئجػ  ،الدابغ

: الدكتور/ أٞبد ا٣بطايب، األستاذ/ دمحم عبد العزيز ُِجػ  ،األستاذ/ دمحم األمْب بوخبزة
)بّبكت: دار الغرب  ،ُط ،تور/ ٧بمَّد حجي)الفهارس(: الدك ُٓ، ُْجػ  ،الدابغ

 ـ(.ُٗٗٗ ،اإلسبلمي

 ،إعالم ادلوقعٌن عن ربِّ العادلٌن ،مشس الدين أبو عبدهللا دمحم بن أيب بكر الزَّرعي ،ابن القيم -ُِٓ
 ـ(.ُُٗٗ-قُُُْ ،)بّبكت: دار الكتب العلمية ،ُط ،ٙبقيق: دمحم عبدالسبلـ إبراىيم

إغاثُة اللهفان من مصايِد  ، دمحم بن أيب بكر الزَّرعيمشس الدين أبو عبدهللا ،ابن القيم -ُِٔ
 د.ت(. ،)الرايض: مكتبة ا٤بعارؼ ،د.ط ،ٙبقيق: دمحم حامد الفقي ،الشيطان

دار : بّبكت) ،ِط ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،بكر مسعود بن أٞبد أبو ،الكاساين -ُِٕ
 (.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ ،الكتب العلمية

دمحم ٙبقيق:  ،تفسًن القرآن العظيم ،إ٠باعيل بن عمر بن كثّب الدمشقيأبو الفداء  ،ابن كثّب -ُِٖ
 (.ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ ،الكتب العلميةدار )بّبكت:  ،ُط ،حسْب مشس الدين

)بّبكت:  ،ْط ،البداية والنهاية ،أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب الدمشقي ،ابن كثّب -ُِٗ
 ـ(.ُُٖٗ-قَُُْ ،مكتبة ا٤بعارؼ
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 ،دار عآب الكتب)د.ـ:  ،ِط ،روقـالف ،بن دمحم بن ا٢بسْب النيسابورم أسعد ،الكرابيسي -َُّ
 (.ـُِٖٗ-ىػَُِْ

ٙبقيق  ،سنــن ابن ماجو ،اسم أبيو يزيد وكماج ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب ،ابن ماجو -ُُّ
 فيصل عيسى البايب ا٢بليب(. ،)د.ـ: دار إحياء الكتب العربية ،: دمحم فؤاد عبدالباقي

)طرابلس:  ،ُط ،العالقات االقتصادية والنظم النقدية الدولية ،عبدالسبلـ أدىم مازف -ُِّ
 ـ(.ََِٕ ،أكادٲبية الدراسات العليا

 ،ُط ،دمحم مصطفى األعظمي :ٙبقيق ،ادلوطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي -ُّّ
، نيةياف لؤلعماؿ ا٣بّبية كاإلنسامؤسسة زايد بن سلطاف يؿ هن أبوظيب: ،)اإلمارات
 (.ـََِْ-ىػُِْٓ

 ،دار الكتب العلمية :بّبكت) ،ُط ،دونة الكربىــمـال ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي -ُّْ
 (.ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ

ٙبقيق: علي  ،عيـــاحلاوي الكبًن يف فقو الشاف ،أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن حبيب ،ا٤باكردم -ُّٓ
-ىػُُْْ، العلميةدار الكتب  :بّبكت) ،ُط ،عادؿ أٞبد عبدا٤بوجود ،دمحم معوض

 (.ـُْٗٗ

 ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،أبو العبل دمحم عبدالرٞبن بن عبدالرحيم ،ا٤بباركفورم -ُّٔ
 د.ت(. ،)بّبكت: دار الكتب العلمية ،د.ط

 ،)اإلمارات ،ُط ،ةـة زايد للقواعد الفقهية واألصوليـمعلم ،٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب -ُّٕ
 (.َُِّ-قُّْْ ،اف لؤلعماؿ ا٣بّبية كاإلنسانيةأبوظيب: مؤسسة زايد بن سلط

 ،دمحم النجار( ،حامد عبد القادر ،أٞبد الزايت ،إبراىيم مصطفى٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة ) -ُّٖ
 د.ت(. ،)د.ـ: دار الدعوة ،د.ط ،ادلعجم الوسيط
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راـ ابغ: ي ،)كراتشي ،د.ط،رللة األحكام العدلية ،ُب ا٣ببلفة العثمانية ٦بموعة من العلماء -ُّٗ
 .(د.ت ،كارخانو ٘بارًت كتب  ،نور دمحم

ٝبع: أٞبد بن  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،٦بموعة من العلماء -َُْ
 (.ـََِّ-ىػُِِْ ،دار ا٤بؤيد :الرايض) ،ٓعبدالرزاؽ الدكيش، ط

دار كت: )بّب  ،د.ط ،الفتاوى اذلندية ،٦بموعة من علماء ا٥بند برائسة نظاـ الدين البلخي -ُُْ
 (.ـُُٗٗ-ىػُُُْالفكر، 

)الرايض:  ،قرارات اذليئة الشرعية مبصرف الراجحي ،اجملموعة الشرعية ٗبصرؼ الراجحي -ُِْ
 ـ(.ََُِ-قُُّْ ،دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع

ودورىا يف حتقيق التنمية  ادلصارف اإلسالمية وادلصارف التقليدية ،دمحم الطاىر ا٥بامشي -ُّْ
 ـ(.ََُِ ،أكتوبر ٕ)ليبيا: منشورات جامعة  ،ُط ،تماعيةاالقتصادية واالج

الرقابة الشرعية يف ادلصارف  ،ك أٞبد سليماف دمحم ا١برجرم ،دمحم عبدالوىاب العزاكم -ُْْ
 د.ت(. ،د.ف ،)د.ـ ،د.ط ،دراسة ٙبليلية نظرية ،اإلسالمية بٌن الواقع والطموح

يف معرفة الراجح من  نصافاإل ،عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف ،الػًمرداكم -ُْٓ
 (.د.ت ،دار إحياء الَباث العريب)بّبكت:  ،ِط ،اخلالف

ٙبقيق: أبو قتيبة نظر دمحم  ،دليل الطالب لنيل ادلطالب ،رعي بن يوسف الكرمي ا٢بنبليمى  -ُْٔ
 (.ـََِْ-ىػُِْٓ ،دار طيبة: )الرايض ،ُط ،الفاراييب

 ،ةػمعرفػدار ال)د.ـ:  ،د.ط ،ـمـُز ين مع األمسلتصر ال ،أبو إبراىيم إ٠باعيل بن ٰبٓب ،الػميزين -ُْٕ
 (.ـَُٗٗ-ىػَُُْ

ٙبقيق: دمحم فؤاد  ،صحيـح مسلم ،أبو ا٢بسن مسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم ،مسلم -ُْٖ
 د.ت(. ،)بّبكت: دار إحياء الَباث العريب ،د.ط ،عبدالباقي
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 .الميفتاوى ىيئة الرقابة الشرعية دلصرف قطر اإلس ،مصرؼ قطر اإلسبلمي -ُْٗ

ـزاد ،عبدهللا بن دمحم ،الػميطلق -َُٓ  ق(.ُُْْ ،)د.ـ: دار الػمسلم ،ُط ،بيع الـم 

 أعداد ٨بتلفة. ،رللة رلمع الفقو اإلسالمي الدويل ،منظمة التعاكف اإلسبلمي -ُُٓ

، علي األنصارم الركيفعي األفريقي أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكـر بن ،ابن منظور -ُِٓ
 ىػ(.ُُْْ ،دار صادر )بّبكت: ،ّط ،لسان العرب

ادلبدع يف  ،برىاف الدين أبو إسحاؽ إبراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ا٢بنبلي ،ابن مفلح -ُّٓ
 (.ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ ،دار الكتب العلمية :بّبكت) ،ُط ،شرح ادلقنع

ومعو تصحيح الفروع  الفروع ،دمحم بن مفلح بن دمحممشس الدين   ،ابن مفلح ا٤بقدسي -ُْٓ
 ،)بّبكت: مؤسسػة الرسالة ك الرايض ُط ،يق: عبدهللا بن عبداحملسن الَبكيٙبق ،للمرداوي
 ـ(.ََِّ-ىػُِْْ ،دار ا٤بؤيد

دار إحياء )د.ـ:  ،د.ط ،درر احلكام شرح غرر األحكام ،دمحم بن فراموز ،ميبٌل خيسرك -ُٓٓ
 (.د.ت ،الكتب العربية

-ُاألجػػػزاء من ) ،ابلكويتكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية -ُٔٓ
)مصر: مطابع دار  ،ُ، طّٖ – ِْاألجزاء من  ،(دار السبلسل :الكويت) ،ِط ،ِّ

 ىػ.ُِْٕىػ إٔب َُْْطبع الوزارة(  من  ،)الكويت ،ِط ،ْٓ -ّٗاألجزاء من  ،الصفوة

  ،د.ط ،التاج واإلكليل دلختصر خليل ،أبو عبدهللا دمحم بن يوسف العبدرم ،ا٤بٌواؽ -ُٕٓ
 (.د.ت ،دار الكتب العلميةت: )بّبك 

، اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة األحكام )شرح ميارة( ،الفاسي دمحم بن أٞبد ،مٌيارة -ُٖٓ
 .(د.ت ،دار ا٤بعرفة)د.ـ:  ،د.ط

 



 288 

األشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة  ،زين الدين بن إبراىيم بن دمحم ،ابن ٪بيم ا٤بصرم -ُٗٓ
  (.ـُٗٗٗ-ىػُُْٗ ،دار الكتب العلمية :بّبكت) ،ُط ،ٙبقيق: زكراي عمّبات ،النعمان

يم -َُٔ دار )د.ـ:  ،ِط ،رح كنز الدقائقــق شــالبحر الرائ ،زين الدين بن إبراىيم بن دمحم ،ابن ٪بي
 (.د.ت ،الكتاب اإلسبلمي

ٙبقيق: حسن  ،السنن الكربى ،أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين ،النسائي -ُُٔ
-ىػُُِْ ،)بّبكت: مؤسسة الرسالة ،ُط ،راؼ : شعيب األرانؤكطإش ،عبدا٤بنعم شليب

 ـ(.ََُِ

 ،د.ط ،الفواكو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القًنواين ،أٞبد بن غنيم بن سآب ،النفراكم -ُِٔ
 (.ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ ،دار الفكر)بّبكت: 

كت: دار )بّب  ،د.ط ،اجملموع شرح ادلهذب ،أبو زكراي ٰبٓب بن شرؼ٧بيي الدين  ،النوكم -ُّٔ
 (.د.ت ،الفكر

ٙبقيق: زىّب  ،وعمدة ادلفتٌن روضة الطالبٌن ،٧بيي الدين أبو زكراي ٰبٓب بن شرؼ ،النوكم -ُْٔ
 (.ـُُٗٗ-قُُِْ ،)عىٌماف: ا٤بكتب اإلسبلمي ،ّط ،الشاكيش

)بّبكت: دار  ،د.ط ،هتذيب األمساء واللغات ،٧بيي الدين أبو زكراي ٰبٓب بن شرؼ ،النوكم -ُٓٔ
 د.ت(. ،الكتب العلمية

 ،األوسط يف السنن واإلجـماع واالختالف ،أبو بكر دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر ،النيسابورم -ُٔٔ
 ـ(.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ ،)الرايض: دار طيبة ،ُط ،ٙبقيق: أبوٞباد صغّب أٞبد بن دمحم حنيف

 ،د.ط ،رـديــح القــفت ،كماؿ الدين دمحم بن عبدالواحد اإلسكندرم السيواسي،ابن ا٥بيماـ -ُٕٔ
 (.دار الفكر، د.تكت: )بّب 

 ،، د.طمنهاجـرح الـــحتفة احملتاج يف ش ،شهاب الدين أٞبد بن دمحم بن علي ،ا٥بيتمي -ُٖٔ
 (.د.ت ،دار إحياء الَباث العريب)بّبكت: 
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 ،ــىختالف أيب حنيفـــة وابن أيب ليلا ،يعقوب بن إبراىيػػػػػم بن حبيب األنصارم ،أبو يوسف -ُٗٔ
 د.ت(. ،)ا٥بند: ١بنة إحياء ا٤بعارؼ النعمانية ،ُط ،ٙبقيق: أبو الوفا األفغاين
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