
 

 تطوير المنتجات المالية اإلسالمية بين االبتكار والحيل  
 دراسة فقهية مقارنة 

 
 الطيب مبروكي

 دكتوراه في الفقه

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 

 

 
 م 2016 هـ/ 1437



 

 صفحة العنوان

    يلتطوير المنتجات المالية اإلسالمية بين االبتكار والح 
 -دراسة فقهية مقارنة   

 الطيب مبروكي

(PFQ133BE221) 

 
 
 

 الدكتوراه في الفقه درجة على للحصول مقدم بحث
 كلية العلوم اإلسالمية

 

 :شرفالم
 الدكتور عبد الناصر خضر ميالد  األستاذ المشارك

 
 
 

 م.  2016 /سبتمبر /.هـ 1437 / ذو الحجة

https://cms.mediu.edu.my/office/StudentRecords/Edit/60e3f185-39f9-41b3-ba8a-a23f011668d6
https://cms.mediu.edu.my/office/StudentRecords/Edit/60e3f185-39f9-41b3-ba8a-a23f011668d6


 ه
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  



 و
 

 
 Approval pageاالعتماد /  صفحة

 .......................الطالب  حبث اعتماد مت
 من اآلتية أسماؤهم:

 المشرف:
 الدكتور عبد الناصر ميالد ستاذ املشاركاأل : االسم

 التوقيع:
 

 المشرف على التعديالت
 الدكتور خالد محدي األستاذ املشارك : االسم

  التوقيع:
 رئيس القسمنائب 

 الدكتور ياسر عبد احلميد األستاذ املشارك : االسم
  التوقيع:

 الكلية وكيل
 الدكتور السيد جنم األستاذ املشارك : االسم

 التوقيع:
 

 عمادة الدراسات العليا
 أمحد عبد العاطي األستاذ املشارك : االسم

 التوقيع:
 

  



 ز
 

  Viva committeeصفحة التحكيم / 

 التوقيع االسم عضو لجنة مناقشة
 الدكتور السيد نجم األستاذ المشارك رئيس الجلسة

 
المناقش الخارجي 

 األول
  صبري عبد الرؤوف ستاذ الدكتوراأل

المناقش الخارجي 
 الثاني

  صابر عبد العزيز األستاذ المشارك

المناقش الداخلي 
 األول

  الدكتور خالد حمدي األستاذ المشارك

الدكتور صالح عبد  األستاذ المشارك ممثل الكلية
  التواب

 
  



 ح
 

 Declaration/  إقرار

 هذا بان وأقر إليها، أشرت اليت املراجع من كان ما إال وجهدي عملي من البحث هذا بأن أقر
 مؤسسة أو جامعة أي من علمية درجة أي على للحصول يقدم ومل قبل، من قدم ما بكامله البحث

 أخرى. تعليمية أو تربوية
I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in 

the references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to 

obtain any degree from any university،educational or other institutions

اسم 
 الطالب:

 
 Name of الطيب مربوكي

student 

التوقيع
: 

 
Signature

التاريخ
: 

 
Date

 
 
 

  



 ط
 

 لمدينة العالميةجامعة ا
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة © 1026حقوق الطبع 
 عنوان البحث

 دراسة فقهية مقارنة تطوير المنتجات المالية اإلسالمية بين االبتكار والحيل 
 للباحث الطيب مبروكي

نشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري امل
 مكتوب موقع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه.

استفادة جامعة املدينة العاملية مباليزيا من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك ألغراض تعليمّية، ال ألغرا 
 ض جتاريّة أو رحبية.

املدينة العاملّية مباليزيا نسخًا من هذا البحث غري املنشور، ألغراض غري جتارية استخراج مكتبة جامعة 
 أو رحبية

 أكد هذا اإلقرار 
  : االسم

  التوقيع:
  : التاريخ

 

  



 ي
 

 الشكر

 أمحد اهلل تعاىل على نعمه اليت ال تعّد والحتصى فهو أهل الثناء واجملد.
از من قريب أو من بعيد، وأخص بالذكر جامعة املدينة أتقدم بالشكر لكل من ساعدين يف هذا اإلجنو 

العاملية اليت أعطتنا هذه الفرصة، وعلى رأسها معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور حممد بن خليفة 
التميمي، كما أتقدم بالشكر اجلزيل ملشريف وموجهي ومرشدي فضيلة الدكتور عبد الناصر خضر 

 ّدد يف هذا البحث فأسال اهلل تعاىل أن جيزيه عين خري اجلزاء، ميالد، حفظه اهلل على ما وّجه وس
 كما ال يفوتين ان أتوجه بالشكر لكلية العلوم اإلسالمية وقسم الفقه، وعمادة الدراسات العليا.

  فأقول هلم جزاكم اهلل خريا.
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ك
 

 اإلهداء

 اهلل حفظهماوالدّي إىل أهدي هذا البحث 
 إىل إخويت وأخوايت

 وإىل كل حامل فقه وباحث يف شعبه
 وكل مؤسسة مالية إسالمية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ل
 

 الملخص

تتناول هذه الدراسة واقع املنتجات املالية اإلسالمية واملناهج املستخدمة يف تطويرها وابتكارها، 
ى البحث عن أصول هذه املنتجات وحماكاهتا والضوابط الشرعية اليت حتكم كل هذا، مع الرتكيز عل

للمنتجات املالية التقليدية ومدى سالمتها الشرعية، استصحب هذا الطرح جمموعة من اإلشكاالت 
اليت ميكن هلا أن جتعل من هذه املنتجات نسخ املآزق، الشرعية، متثلت يف حيل من أجل اخلروج من 

ليت من شأهنا أن تعصف مبصداقية هذه املنتجات، ويهدف هذا شبيهة مبنتجات املالية التقليدية، وا
البحث من خالل االطالع على واقع املنتجات املالية اإلسالمية، إىل إجياد املنهجية اليت سلكتها 

اللجوء متمثلة يف  املؤسسات املالية اإلسالمية، يف تطوير منتجاهتا، واليت ارتبطت بإشكالية كبرية 
من أجل  االستقرائيجي احملاكاة واالبتكار يف تطوير منتجاهتا، وقد انتهج الباحث املنهج املفرط ملنه

من أجل معرفة العالقة  التحليليالوصول إىل تصور كامل عن املنتجات املالية اإلسالمية، مث املنهج 
ايل التقليدي واملنتج الفقهية للعقد أو العقود اليت يستند إليها املنتج، مث املنهج املقارن بني املنتج امل

املايل اإلسالمي، واآلراء الفقهية اليت يستند إليها املنتج، من أجل الوصول إىل حقيقة املنتج، وما 
 لوجوديعرتيه من شبهات أو حيل، يتم تفسريها بشكل موضوعي، أدى هذا إىل الوصول إىل نتائج 

 إلزام الوعد وحتميل الضمان ليد مثلاليت أوقعت بعض املنتجات املالية يف احملظور،  احليل بعض
وجانب آخر اكتشاف جتربة تطوير املنتجات املالية اإلسالمية وابتكار منتجات مالية جديدة  األمانة،

واليت أصبحت بديال عن  ،م بالوعدامثل اإلجارة املنتهية بالتمليك دون االلز  مستندة إىل عقود شرعية،
املصلحة واستدفاع املفسدة الوصول إىل  بباب استجالاملنتجات املالية التقليدية، كما كان من 

رب.   تصحيح بعض الصور من املنتجات اليت هلا ثلمة جتج
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ABSTRACT  

This research aims by looking at the the reality of Islamic financial products, to find a 

methodology adopted by Islamic financial institutions, In the development of its products, 

which are linked to large problematic through excessive resort to systematic simulation and 

innovation in the development of its products, Accompanied by a series of legal problems, it 

was the tricks in order to break the impasse that could make copies of these products similar 

to conventional financial products, And that would harm the credibility of these products, has 

pursued a researcher inductive approach in order to reach a full concept for Islamic financial 

products, then the analytical method order to find out jurisprudential relationship to the 

contract or contracts underlying the product, and then comparative approach between 

conventional financial product and financial product Islamic, Jurisprudence and views on 

which the product, in order to reach to the fact the product, and includes the tricks, it is 

interpreted objectively, highlighting the four Islamic financial products represented in Ijara 

ended with ownership, And Murabaha to the Purchase Order, and of tawarruq, and the Ijara 

sukuk, by following this approach The researcher concluded on the results of the presence of 

some of the tricks that have caused some of the financial products of the outlawed, and by 

another discovery of the development of Islamic financial products and develop new financial 

products based on the legitimacy of decades experience, some of which have become a 

substitute for the products traditional financial, as it was a matter of interest and bring 

Astdvaa corrupting access to correct some of the types of products that have the flexibility for 

amendment  
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 الفصل التمهيدي

 :مقدمة
والصريفة اإلسالمية يف تقدمي جمموعة من املنتجات املالية اليت من إن التطور اهلائل الذي شهدته املالية 

أهنا أن تلعب دور البديل التنافسي عن املنتجات املالية التقليدية اليت طغت على معامالت ش
من  يف التعامالت بني الناسهذا التطور مرّده ملكانة املال ن على أاملسلمني طيلة قرون من الزمن، 

بالرغم من قيامها  ومن جهة أخرى تطور املالية التقليدية بشكل مذهل طيلة العقود األخرية، ،جهة
 والبحث لتغيريل حافزاكان  نتجات،هذه املحرمة  مع فهذا التطورعلى فلسفة املالية التقليدية الربوية، 

إىل معامالت إسالمية حلٌّ هلم أخًذا وكسبا وعطاًء، فكانت جمموعة من  الناس إلخراجعن البديل 
، مع تطور  يف هياكله هعلى حال باق   ومنها ما هذا اجلانب، غّطت ه، املنتجات املالية اإلسالمية

املنتجات: املضاربة املصرفية، املشاركة املصرفية، املراحبة هذه من بني و  ،مبتكر جديد منها ما هوو 
رات، وكثري املصرفية، املشاركة املتناقصة، والّسلم والّسلم املوازي، اإلجارة املنتهية بالتمليك، وعقود اخليا

 من العقود املركبة حتت منتج الصكوك اإلسالمية أو غريه.
فعامل البقاء يف ساحة  اإلسالمية،وال شك أن احلاجة ماسة لإلبداع والتطوير يف املؤسسات املالية 

املنافسة مع املنتجات املالية غري اإلسالمية يفرض ذلك، بتنافسيته وقوته واسرتاتيجيته يف استخدام كل 
فكانت احلاجة ملحة إىل صناعة مالية  ،ات املتاحة وغري املتاحة يف الوصول على إىل املدخراتاألدو 

أحكام ها مج سالمية وتنافسية حتافظ على اهلوية اإلسالمية وحتكج إقوية لتطوير وابتكار منتجات مالية 
، اللاإلسالمية، من جهة ومن جهة  أخرى تضمن للعمالء اجلودة والكسب احل وضوابط الشريعة

، وحتفظ الثقة بني مجيع األطراف، فتكون املؤسسات املالية ذات ثقة واحملافظة على أمواهلم وحقوقهم
يف تعامالهتا وجودهتا وحفظها ملّدخرات الناس وحقوقهم، وثقة الناس يف أّن املنتجات تليب احتياجاهتم 

واجملامع تكون هلا ثقة يف أّن  وفًقا لضوابط الشريعة اإلسالمية وال توقعهم يف احملظورات، واهليئات
 قراراهتا وإجازاهتا ومنعها يرجع فقط إىل أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية.
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 أهمية الدراسة:
ا من خالل التحول احلاصل ا يظهر جليً املنتجات املالية اإلسالمية تطورً تشهد فيه الذي وقت يف ال
 ،م عن طريق جتارب بسيطةقدّ ما ظهرت عليه كمنتجات بسيطة تج  لمن أوّ ، املنتجات املالية هذه على

املالية املنتجات هذه إظهار إىل احلاجة تدعو  فإنّ ا التقليدية، ائرهإىل منتجات عاملية منافسة لنظ
وجه و وبيان وجه االبتكار اإلسالمية وعرضها والبحث عن سالمتها الشرعية والتطور احلاصل فيها، 

 إضافًة إىل إظهار التطور احلاصلا وإنفاقًا، حتّري املال احلالل كسبً  لضمان؛ لتهااليت ختلّ التقليد واحليل 
 .ن أمهية هذه الدراسةتكمج  وهنا ،خصوًصا اإلسالمية املالية واملعامالت عموًما، اإلسالمي الفقه يف

تكاد أن تعّم مجيع  باعتبارها ،كما أن البحث تظهر أمهيته من خالل توصيف احليل وبيان حكمها
تقييم ه، مث تأيت أمهية البحث بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية وذلك من خالل أبواب الفق

 .من أجل متهيد الطريق هلم يف تقييم وابتكار منتجات مالية أخرى يئاتواهل نتجاهتا، وأمهية للباحثنيم
 مشكلة الدراسة:

ترتكز على فقه  املنتجات،تقدم الصناعة املالية اإلسالمية يف أساسها النظري شرحية واسعة من 
  من املفرتض أن تكون الشرعية، واليتاملعامالت واألحكام 

ج
مويل عقود الت مة لكلّ حكّ املنظمة وامل

وقد . وغريها واملشاركات واالجارة، االستصناع،و  الّسلم،و  املراحبة،و  البيوع،عقود  ، منواالستثمار
تارًة إىل التكييفات الفقهية  املهتمون هبذه املعامالت نو رعية والفقهاء املعاصر جلأت اهليئات الشّ 

ومن مث حماولة االنطالق  ؛القدمية عقود سابقة ثابتة أصيلة يف كتب الفقهعلى  وخترجيهاللعقود املعاصرة 
 ؛البحث عن خمارج فقهية وحيل شرعية إىل اللجوء ابتكار منتجات مالية إسالمية، وتارًة أخرى إىل

ى إىل خالفات يف بعض املنتجات بني التوّقف وبني ممّا أدّ  ،إلضفاء الصبغة اإلسالمية على املنتج
يرى أنّه منتج مبتكر وفقا  بعضهمو  ،التقليديللمنتج حماكاة يرى أنّه فبعضهم  ،وعدمه اجلواز

ومع اقتصار املؤسسات املالية على استخدام وتطبيق عدد حمدود من املنتجات . للضوابط الشرعية
إىل  ىدّ أ فإن ذلك ؛سلوب احملاكاة بتقليد املنتجات التقليديةألواخلدمات، إضافة إىل اللجوء املفرط 

ال  ،ةاهبجعلها نسخة مشمما  ،املنتجات املالية اإلسالمية والتقليديةبعض  وهرية بنياجلفروق الغياب 
؛ فهي ومن هنا جاءت إشكالية هذه الدراسة .عن املنتج املايل التقليدي ي متيز وأصالةأيوجد فيها 
التطوير وعي فيها جانب رج  فعاًل  هلو الشرعية،  بالضوابطهذه املنتجات  التزاممدى  تبحث يف
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للمنتجات املالية التقليدية، أو هي عبارة عن حماكاة وتقليد  ة،شرعيال لضوابطبا مع االلتزاماالبتكار و 
يف صورة تسويقها و  ،اليت حتاول التفريق الصوري بني اإلسالمي والتقليدي املخارجو مع بعض احليل 

  .ية إسالمية دون مجراعاة األسس اليت قامت من أجلهامنتجات مال
 التالية:األسئلة اإلشكالية السابقة عن تتفرع لنا 

التأصيل الفقهي ملنتجات مالية إسالمية مّت تطويرها وابتكارها وهل متّثل بدياًل شرعيًّا عن ما  .2
 حمرّمة؟منتوجات مالية 

سالمية عن املنتجات املالية التقليدية بوجود منهج إلاالية املنتجات املما مدى استقاللية  .1
 احملاكاة ؟

تطابق وتشابه املنتجات املالية اإلسالمية مع نظائرها التقليدية وتأثريه على إسالميتها ما مدى   .2
 يف ظل وجود خمارج فقهية؟

  فيه؟  تْ د  ج  وج إْن ج نتوما مدى تأثريها على شرعية امل ،ما حكم احليل .2
 ما مدى تض مُّن املنتجات املالية اإلسالمية اليت مت تطويرها حليل شرعية يف عقودها؟  .2

 أهداف الدراسة:
 املطورة واملبتكرة واألحكام املتعلقة هبا هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع املنتجات املالية اإلسالمية

 من خالل األهداف التالية:
على التأصيل الفقهي ملنتجات املالية إسالمية مّت تطويرها وابتكارها، ومدى  رفالتع .2

 .بينهما الكبري التشابهاستقالليتها عن املنتجات املالية التقليدية رغم 
 وتسليط الضوء على منهج حماكاهتامنهج تطوير وابتكار املنتجات املالية اإلسالمية  دراسة .1

 .التقليدية نظائرهال
 احلكم الشرعي للمنتج املايل اإلسالمية يف حال تطابقه مع املنتج املايل ثبات أو تغريُّ  معرفة .2

 التقليدي.
 . اإلسالمي املايل للمنتج الشرعية المةالسّ  على تأثريها ومدى احليل حكم بيان .2
على  خلو عقود املنتجات املالية اإلسالمية من احليل، ومدى تأثريها أو وجود من التحقق .2

 تغري احلكم.
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 الدراسات السابقة:
من مدى التجميع بني  على ما وقف عليه الباحث مل جيد دراسة أكادميية بالوصف الذي يطرحه

مع ذلك توجد  تطور املنتجات املالية اإلسالمية من جهة وتضمنها حليل شرعية من جهة أخرى،
منها رساليت دكتوراه و انب أخرى دراسة املوضوع قدميا وحديثا من جو جمموعة من األحباث قامت ب

 اااا لللل للل  وكتب فقهية:
دراسة تحليلية -الحيل والمخارج الفقهية في المعامالت المصرفية دكتوراه بعنوان: " رسالة

للباحث: عارف صاحل بن رومسن. حيث كانت الدراسة  (2)بنك إسالم ماليزيا" -تطبيقية لتجربة
واملخارج الفقهية مع صياغة الضوابط الشرعية يف استعمال احليل الشرعية  عبارة عن حترير مفهوم احليل

إىل أن -بنك إسالم ماليزيا-وضبط جماالت استعمال احليل واملخارج يف األعمال املصرفية اليت قّدمها 
وصل إىل البديل الشرعي لكل حيلة استعملها البنك قيد الدراسة، علمًا أن الباحث قد رّجح القول 

إذا توفرت فيها األركان والشروط مادام القصد عدم خمالفة أمر الشارع. فقام الباحث احليلة بصّحة 
بتقسيم البحث إىل ثالثة أبواب، باب متهيدي، وباب لإلطار النظري للحيل واملخارج الفقهية وأخريا 

 يا. باب تطبيقي للحيل واخلارج يف املعامالت املصرفية املعاصرة يف بنك إسالم ماليز 
وعلى الرغم من أن هذا البحث ثري وحيوي على جانب تطبيقي هام للحيل واملخارج الفقهية يف 
بنك معنّي إال أنّه خّص فقط معامالت البنك املقصود بالدراسة دون اإلملام باملعامالت األخرى من 

يت ستأخذ حيز  جهة، ومن جهة أخرى مل يتطّرق إىل تطور املنتجات املالية اإلسالمية وابتكارها وال
 كبري من املوضوع قيد الدراسة.

الحيل الفقهية في المعامالت مفهومها وأحكامها في بعض القضايا ": بعنوان دكتوراه رسالة
تضمنت الرسالة حبث مفهوم وحكم احليل " للباحث عيسى حممد اخللويف حيث 1321 المعاصرة

قهية على املصرفية اإلسالمية املعاصرة، وأثر الفقهية؛ وعالقتها باملقاصد الشرعية، مث دخول احليل الف
ذلك على املصرفية اإلسالمية من حيث؛ شرعية صيغ التمويل لدى املصارف اإلسالمية، وتوافق صيغ 

                                  
 .1336 ماي، ماليزيا العاملية اجلامعة، اإلنسانية والعلوم الوحي معارف لكلية مقدمة، اإلسالمي الفقه يف دكتوراه رسالة (2)



 
13 

 
 

، فجاءت الدراسة يف شكل مخس التمويل لدى املصارف اإلسالمية مع املقاصد الشرعية يف املال
 كله ذلك وارتباط الفقهية، احليلة حكم يف تالفهمواخ الفقهاء لسان فصول بني تعريف احليلة على

تطبيقات يف مسائل مّث تعّرض إىل املصارف اإلسالمية، وصواًل إىل آخر فصل وهو  لمقاصد،ل بإظهار  
صيغة املراحبة لآلمر بالشراء، والتورق املصريف، واإلجارة املعاصرة، فاختار منها من املعامالت املصرفية 

ـ  األصل يف حكم احليل الفقهية املنعتورق العكسي، ومما خلص إليه الباحث هو وال املنتهية بالتملك،
فإن احليل الفقهية اليت جتوز لكوهنا معتربة مقاصديا نطاقها ضيق وحمدود للغاية، وتتمثل يف احليل اليت 

 حتقق مقصدا شرعيا أعظم مما تفوت.
إىل موضوع تطور املنتجات  رغم ما أسرد الباحث يف هذا البحث القيم إاّل أنه مل يتطرق

 املالية اإلسالمية وهو حمل البحث يف هذه الرسالة.
ضوابط الحيل وتطبيقاتها على صيغ التمويل،)عقد المرابحة آلمر الشراء و اإليجار المنتهي 

حيث قام الباحث بتتبع احليل من حيث تعريفاهتا وتارخيها وأقسامها، مث  (2) بالتمليك، ببنك البركة
وجود حيل جائزة مامل هتدم أصال شرعيا ووضع هلا ضوابط معينة، مث مت تطبيق ما سبق  خلجص إىل

على صيغيت املراحبة ألمر الشراء واإلجيار املنتهي بالتمليك، يف بنك الربكة وقام الباحث من خالله 
 بالنظر يف صور املعامالت وبيان حكمها.

ابتكار املنتج وكذلك حماكاته لغريه،  أّما البحث احلايل فيختلف يف كونه سيتوسع يف مراحل
وأيضا من ناحية عرض تطوير املنتج كهذف للبحث عالوًة على ذلك النظر يف منتجات أخرى غري 
املوجودة يف البحث باإلضافة إىل العمومية يف الطرح وليس التقييد ببنك معنّي، فالغرض هو مناقشة 

 واهليئات األخرى.املنتج وفقا ملا ناقشته قرارات اجملامع الفقهية 
ومن باب الرجوع إىل أصل الكتابات يف الرتاث الفقهي جنده زاخرًا مبن أماط اللثام عن هذا 
الباب وبّينه وأبانه وضرب له األمثال ممّا أفرده الفقهاء القدامى يف كتبهم سواء بإفراد باب أو كتب أو 

كتابا صحيحه   رمحه اهلل أفرد ضمني اإلمام البخار ففصول من أجل تبيان احليل وميزاهنا يف الشرع، 

                                  
فرع بنك الربكة . تطبيقا على 1322، جامعة اجلزائر، العلوم اإلسالمية كليةأطروحة ماجستري للباحث تزليوى خري الدين،   (2)

 -اجلزائر العاصمة –اجلزائري 
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بيان "  كما أّن ابن تيمية رمحه اهلل له كتاب يعترب أصال يف الباب عنونه بـ،  "كتاب الحيلمسّاه: "
 (1)" التحليل إبطال على الدليل إقامة"وقد طجبع أيضا باسم (2)"الدليل على إبطال التحليل

غم أن عنوان الكتاب يوحي باالقتصار على حيث يعترب هذا الكتاب من الكتب اجلامعة للحيل، ر 
التحليل فقط لكن ابن تيمية استفتح بالتحليل، مث عرج إىل تبيان الفروق بني احليل اجلائزة وغري اجلائزة 

األمثلة يف أبواب شىت يف أربعة  وضربوأجاد ورّد وناقش اجمليزين هلا واملانعني وأقام الدليل والربهان 
كما درج تلميذه ابن القيم رمحه ،  انت يف املعامالت والبيوع والدْين والصرفوعشرين وجًها، منها ما ك

حيث أفرد كتاب احليل وسار على « إعالم الموقعين عن رب العالمين»كتاب اهلل على هنجه يف  
كما أّن للشاطيب رمحه اهلل كالًما عن احليل يف   هنجه يف مناقشة اجلائز منها واملمنوع وربطها باملقاصد،

 ."الموافقات" هكتاب
 كما جند من املعاصرين:

من الكتب وهذا الكتاب يعد " حملمد ابن إبراهيم الحيل الفقهية في المعامالت الماليةكتاب "
املعاصرة اليت كتبت يف احليل حيث قام املؤلف رمحه اهلل بتتبع احليل عموما يف الفقه اإلسالمي من 

كما بنّي أقسامها، وتأصيل كل قسم وكان جّل مرده يف   حيث نشأهتا يف الفقه اإلسالمي وأسباهبا،
ذلك إىل ابن تيمية يف كتابه الفتاوى الكربى، وابن القيم يف كتابه إعالم املوقعني، مث قام بتطبيقات 

 على املعامالت املالية اإلسالمية، كما يعترب هذا الكتاب جامعا للحيل ونشأهتا وأول من كتب فيها.
حّدد فقط املعامالت فيجد الباحث خالفا مع حبثه من حيث التسمية  كما أن ابن إبراهيم 

كمنتج أو معاملة من جهة ومن جهة أخرى طريقة سرد املعاملة وعالقتها باحليل فكانت عبارة عن 
اسرتسال منهجي على كتب القدامى يف طرح احليل ومناقشتها، والباحث له منهج خمتلف يف ذلك 

املايل )املعاملة املالية( من حيث حماكاهتا لنظائرها التقليدية وحتايل وما كانت بتتبع املنتج قام حيث 

                                  
لوحة كتب يف  111صفحة . وخمطوطه من  496الكتاب البن تيمية ومت حتقيقه من طرف محدي عبد اجمليد. يقع يف  هذا (2)

 آخرها خبط ابن القيم.
جود كان بعنوان بيان الدليل على لكن املخطوط املو ، هذا الكتاب تكملة للجزء الثالث من الفتاوى الكربى البن تيمية يعترب (1)

. واملخطوط يف 2-2ص ، حتقيق محدي عبد اجمليد، بيان الدليل يف إبطال التحليل، إبطال التحليل. ينظر: ابن تيمية
http://www.alukah.net/library/0/100280/ 22:33 الساعة 12/2/1323 يوم االستعراض مت. 

http://www.alukah.net/library/0/100280/
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عليه وكيف أصبحت، هبذين العنصرين ميكن حتديد إجابة أن املنتج مقّلد وبه حيل، أو مّت تطويره 
 وابتكاره وابتكار آليه له، أو كليهما.

ضوابط المصلحة في الشريعة ب "كما أن من الكتب املعاصرة اليت اعتنت بشيء من احليل، كتا
حيث أورد فيها  (2)صفحة من كتابه  22" حملمد سعيد البوطي، حيث ناقش احليل يف اإلسالمية

على  احلكمالتعريف باحليل وحكمها وكانت له ردود كثرية على ابن القيم، وراعى تغليب املصلحة يف 
 .احليل واقتصر حبثه على احليل وبيان املشروع منها واملرتوك

 للباحث عز الدين خوجة:( 1) تطوير المنتجات المالية اإلسالمية. منهجيته وآلياتهبحث 
جاء هذا البحث يف شكل توضيح لواقع املنتجات املالية اإلسالمية وحتدياهتا وطرق تطويرها، حيث 

ت حتدث عن أسلوب احملاكاة وأسلوب االبتكار وكيفية الرجوع لكتب الفقه القدمية الستخراج منتجا
وخيتلف معه البحث احلايل يف التوصيف اخلاص لبعض املنتجات احلالية  وأدوات مالية جديدة،

 ووضعها يف ميزان أحد كفتيه ابتكار واألخرى حيل.
للباحثني: قندوز عبد  تطوير المنتجات المالية اإلسالمية تبحث: األزمة المالية واستراتيجيا

الدويل الثاين: "األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية  للملتقى مقّدمالكرمي، ومداين أمحد 
"النموذج املصريف اإلسالمي منوذجا"، حيث دار البحث حول أمهية املنتجات اإلسالمية كحل لألزمة 
املالية العاملية، ومدى تطور وابتكار املنتجات املالية اإلسالمية بنظرة اقتصادية وخلص البحث إىل أن 

 تج املايل اإلسالمي حياكي املنتج املايل التقليدي.املن
والبحث احلايل خيالف هذا البحث يف الناحية الشرعية ومرد كل جزئية للفقه اإلسالمي، كما 

 .أن مناقشة وجود احليل يف املنتجات من أهم أهداف هذا البحث
 

                                  
، 1ط، البوطي رمضان سعيد حممد، المصلحة في الشريعة اإلسالمية ضوابطكتاب:   ، انظر212-122الصفحة  من (2)

 233 من. 2232، األزهر جامعة، والشريعة القانون كلية يف مقدمة، دكتوراه رسالة أصله كتابلوا. 2202: الرسالة مؤسسة
 .صفحة

السودان تنظيم مركز بيان للهندسة املالية  –رطوم للمنتجات املالية اإلسالمي املنعقد يف اخلرطوم ملتقى اخل :رقة مقدمة إىلو  (1)
 م1322إبريل  0 – 3هـ املوافق 2221اإلسالمية خالل الفرتة ربيع الثاين 
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 للباحث سامي السويلم.( 2) يدلالمنتجات المالية اإلسالمية بين اإلبداع والتقبحث: 
حيث بنّي واقع املنتجات املالية مث اجّته إىل توضيح مناهج التطوير املتمثلة يف منهج احملاكاة والتقليد، 

 بتكار.مث بني سلبيات التقليد و أساسيات اإلبداع واال االبتكار ومنهج
لكن هذا البحث كان بشكل ملخص جدا وبشكل عام وهو ما خيتلف عنه البحث احلايل يف اجلرء 
اخلاص بذلك من خالل التوسع يف توضيح كافة املفردات بيان أحكامها وتطبيقها على املنتجات 

 املختارة للدراسة.
 :الدراسةمنهج 

 اعتمد الباحث على:
خالل التتبع الدقيق للمنتجات املالية اإلسالمية بالرجوع إىل يف دراسته، من االستقرائي:  المنهج

أصول عقودها يف الفقه اإلسالمي وما كتبه الفقهاء القدامى عن هذه املنتجات يف شكلها املبّسط، 
وكذلك استقراء العناصر املكونة هلذه املنتجات ونظائرها من منتجات املالية التقليدية، كما يتبع 

يف تتبع حكم احليل ومتطلبت االبتكار من خالل كتب الفقه وبعض الكتب الباحث نفس املنهج 
 والبحوث املعاصرة.

يف حتليل تلكجم العناصر ومتطلبات االبتكار وربطها بالواقع وإبراز ارتباط بعضها لمنهج التحليلي: ا
ستطيع ، وهبذا املنهج يوالذي يوصل إىل بيان احلكم ألةببعض، للوصول إىل التوصيف الكامل للمس

، حىت يتم حصر العنصر أو العناصر العناصر املؤثرة يف احلكم ومجيع املتغرياتالباحث الوصول إىل 
 املؤثرة يف احلكم.

وذلك من خالل مقارنة اآلراء واألقوال اخلالفية يف املسائل الفقهية بالرجوع إىل المنهج المقارن: 
املذهب، أّما من جهة تطور املنتج فاملقارنة بني  مع االعتماد على الرأي املعتمد يف ،املذاهب األربعة

املنتج يف حالته البسيطة املعروفة يف كتب الفقه وبني املنتج املايل املعاصر الذي تعرضه املؤسسات 
 املالية، يف حال وجود حماكاة مع منتج تقليدي تتم املقارنة بينهما.

                                  
-I عيةالشر  للبحوث العاملية األكادميية، 1332 الشريعة لعلماء الرابع للمنتدى مقّدم السويلم، حبث سامي (2)

FIKRI/ISRA .ماليزيا 
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تتبع األدلة على الكتاب والسنة ومصادر  كما اعتمد الباحث يف عرضه لألفكار واآلراء واألحكام من
الفقه اإلسالمي والشريعة عموما، خاصة القدمية منها، وأما املصادر املعاصرة املتعّلقة بالبحث وخاصة 

املنبثقة عن هيئة احملاسبة واملراجعة  (2)أحباث جممع الفقه اإلسالمي وقراراته واملعايري الشرعية 
 للمؤسسات املالية اإلسالمية.

، وكان احلنبلي(و )احلنفي، املالكي، الشافعي، لبحث يقتصر يف املقارنة على املذاهب األربعة فا
إدراج آلراء بعض الفقهاء القدامى مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف تأصيل بعض املسائل اليت هلم 

 س بٌق فيها.
 حدود البحث:

عاصرة، اليت تقّدمها املؤسسات املالية يقتصر البحث على دراسة املنتجات املالية اإلسالمية امل
اإلسالمية، من ناحية فقهية مع التطرق للمنتج التقليدي املطابق للمنتج اإلسالمي يف حال وجود 

الباحث املنتجات اآلتية: اإلجارة املنتهية بالتمليك، املراحبة آلمر الشراء، درس بينهما حماكاة، كما 
 التورق املصريف، صكوك اإلجارة.

 إجراءات البحث:
 أما عزو اآليات فهو من كتاب اهلل، وبالرسم العثماين. -
إن كان احلديث يف فكتب السنة، أما بالنسبة لتخريج األحاديث فقد قمت بتخرجيها من   -

الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذكر ذلك؛ لإلمجاع على صحة ما فيهما، وإن مل يكن فيهما 
 تأكيد درجة احلديث من كتب احملدثني.فكان الرجوع إىل باقي كتب السنة و 

بالنسبة للمصطلحات فتم الرجوع إىل املعاجم اللغوية، يف التعريف اللغوي، مث التعريف  -
االصطالحي فكان بالرجوع إىل املذاهب األربعة بالرتتيب الزمين وذكر نصوص التعريفات من  

جوع إىل التعريف اجملمع عليه كتب املذاهب بناًء على مذاهبهم، وإن كان التعريف حديث يتم الر 
يف قرارات اجملامع الفقهية واملعايري الشرعية، وبعدها إن كان التعريف حيتاج تعليق فيذكره الباحث، 

 وإال يكتفي بالتعريف إن كان واضحا. بعدها قام الباحث بالوصول إىل تعريف عام وشامل.

                                  
 البحرين. 1323، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةالشرعية، كتاب منبثق عن  املعايري (2)
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 أنواعها وأسسها الشرعيةو  المنتجات المالية اإلسالمية: بيان األّول: الفصل 

 مباحث ثالثة وفيه
 اإلسالمية وذكر أنواعهاالمنتجات المالية بتعريف األول: الالمبحث 

 وفيه ثالثة مطالب
 اإلسالمية: تعريف المنتجات المالية المطلب األّول: 

 المنتج: أوال
 أ ْنش أ ها، ص نـ ع ها، :آل ةً  أ نـْت ج   ، حمصول...نت جات اسم مفعول من أنتج  غّلةمج  مجعه: "مجنت ج من: لغة

ْهر بائ ي ة " اا بـْت ك ر ها أ نـْت ج  اْلم ْعم لج م و اد   ًة ال تـجْنت جج هذ ه  اْلم عام لج إ ال  اآلالت  الك  فاملنتج لغة ما ( 2) ج ديد 
 (1)أ نـْت ج ت  الناق ةج إ ذا وض ع ْت حمددة، كما نتنج الناقة، فيقال  خرج بناء على عوامل

يتلقاه الفرد أو املنظمة  ملموس،أو غري  ملموس،مادي  شيءهو كل  (Product) املنتج": اصطالحا
أو خدمة  (Good) ن املنتج قد يكون يف صورة سلعةإف اإلطار،. ويف هذا التبادلمن خالل عملية 

(Service) أو فكرة ،(Idea) أو تركيبة ،(Combination) أكثر من العناصر بني عنصرين أو  جتمع
 .(2)السابقة إلشباع رغبات املستهلكني"

 : واخلدمةمها السلعة للمنتج هنا ميكننا أن نتعرف على شكلني مهمنّي 
سلع تامة أو غري تامة، يستطيع املستهلكون ، ويشمل هذا النوع من املنتجات: (Good"السلعة)

فة كالوزن أو احلجم أو غريها من بوحدات القياس املختل قياسها وميكنتلمسها حبواسهم اخلمس 
وحدات القياس كما ميكن متيزها عن غريها من املنتجات بكوهنا سلع ملموسة وتشمل )املواد 

 .الكهربائيةالغذائية، واملشروبات والعصائر، واألجهزة 

                                  
(2) http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC/ 

 .12:33، الساعة: 21/33/1322تاريخ االستعراض 
 .22/262نتج،  ، مادةربلسان العمنظور،  ابن (1)
 الشريعة، األكادميية لعلماء الرابع للمنتدى مقّدم حبث، المنتجات المالية اإلسالمية بين اإلبداع والتقليدسامي السويلم،  (2)

 .1332 .شرعيةال للبحوث العاملية

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC/
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خبالف السلعة ويشمل هذا  ،تعتمد اخلدمة على اجلانب النوعي أكثر من الكمي: Serviceاخلدمة •
من املنتجات مجيع املنتجات اليت يستطيع املستهلكون تلمسها حبواسهم اخلمس أو ميكن  النوع

زها عن يخرى وميكن متيأقياسها بوحدات القياس املختلفة كالوزن أو باحلجم أو بأي وحدة قياس 
 ومثاهلا الصحة والتعليم. غريها من املنتجات"

 من جمموعة تفاعل عن عبارة وكلها تركيبة وأ فكرة أو سلعة، أو خدمة يكون أن إما فاملنتج إذن
 .ألجله املقام اهلدف ولتحقيق األخري املنتج شكل إىل الوصول أجل من العوامل

 : المالية: ثانيا
 :لغة

املال ىف األصل ما ميلك من الذ هب والفض ة مث اطلق " (2)معروف، ما ملكته من مجيع األشياء"  املال
بل ألهنا كانت أكثر ما يطلق املال عند العرب على اإل يقتىن وميلك من األعيان وأكثر على كل ما

 .وملكيتها باألعيان، متعلق املال أنّ  مفاده اللغوي فالتعريف ،(1)أمواهلم" 
 : اصطالحا

"املال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانري أو حنطة أو شعري أو حيوان أو : الحنفيةعند أما 
 .باألعيان قٌّ متعلّ  املال أنّ  تعريفهم من ويستفاد( 2)أو غري ذلك" ثياب

يف  ومذهب املالكية (2)"كل ما متتد إليه األطماع ويصلح عادة وشرعا لالنتفاع به" : المالكيةعند و 
 اختلف عن احلنفية يف إدراج كل ماينتفع به دون احلصر يف األعيان. املال

، وتكون إذا استهلكها مستهلك  على ما له قيمة يباع هباإاّل  مال  "وال يقع اسم : الشافعيةعند و 
س وما أشبه ذلك الذي لْ ، مثل الف  وما ال يطرحه الناس من أمواهلم -تْ لّ وإن قـ  -ى قيمتها أدّ 

                                  
 .3/2233مال،  ، مادةالعرب لساناملنظور،  ابن (2)
 نفس املوضع.، رجعنفس امل (1)
 .2/126، الهداية شرح العناية، ( البابريت2)
 . 1/330القرآن،  أحكام( ابن العريب، 2)
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 الناس استعمله وما بقيمة، واستهالكه بيعه، أمكن ما كل املال بأن قوهلم اختصار ميكن( 2)ونه"يطرحج 
 .أمواهلم يف
 املال إىل بالنظر احلنابلة وإضافة (1)مباحة لغري ضرورة"  منفعةما فيه )املال( "وهو : نابلةالحعند و 

 .مباحة منفعة قابله ما هأنّ  على
 اجلمهور أما فقط عينا كان ما على املال يف اقتصروا احلنفية أن جند السابقة التعريفات من

املال هو كل  أنّ ": ّن يكون تعريف املالية هوأ يرى الباحثهذا  وعلى ،به ينتفع ما بكل قابلوه فقد
 ."امباحً  يكون أن على منفعة أو كان اعينً  وامللكية للتقّوم قابل هو ما

 :إسالمية: ثالثا
 .اإلسالمية الشريعة بقيد ومنضبط منتسب ماهو كل أي اإلسالمية، بالشريعة متعّلقة

 مية بعد تعريف مجيع عناصره.هبذا نستطيع أن نصل إىل تعريف املنتجات املالية اإلسال
 تعريف المنتجات المالية اإلسالمية:

وهي يف احلقيقة  لعمالئها،"املنتجات املالية اإلسالمية هي اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املالية 
عقود معاوضة هتدف للربح بالنسبة للمؤسسة املالية، وتقدم يف املقابل خدمة على شكل عني أو 

 .(2)جيب أن تستويف جانبا آخر وهو الضوابط الشرعية"، للعمالء، و منفعة
عقود بيقابلها من منافع، مث مّت ربطها مّت حصر هذا التعريف يف اخلدمات أي ما  وقد

املعاوضات، مع العلم أّن املعامالت املالية تشمل أحكام معاوضات، وأحكام تربعات. واملال كما مّت 
  .(2)ه الناس يف تعاملهم مقام األموال بيانه على أنّه منافع وأعيان، وما أصدر 

                                  
 . 2/202، األم، ( الشافعي2)
 .1/2، غنيالم، قدامة ابن( 1)
 األكادميية، الشريعة لعلماء الرابع للمنتدى مقّدم حبث، المنتجات المالية اإلسالمية بين اإلبداع والتقليد، ( سامي السويلم2)

 .الشرعية للبحوث العاملية
مهما من . ويستفاد من ذلك يف إدراج الذهب والفضة وما يف أحكا2/202، األم، الشافعي انظر، فعيكما أروده الشا  وهو( 2)

 .أوراق مالية
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:" أهّنا تلك اخلدمة اليت تقدمها ـالباحث أّن املنتجات املالية اإلسالمية ميكن تعريفها ب يرى
 وتربع، معاوضة عقوداملؤسسات املالية اإلسالمية، وهذه اخلدمة متكونة أساسا من عقد، أو جمموعة 

 للضوابط وختضع العقد، يف طرفا املؤسسات هذه تكون أساسها وعلى أهدافها، لتحقيق قائمة
 ."الشرعية
جارة، وتربع مثل اهلبة، قائمة د، أو عقد، معاوضة مثل البيع واإلأساسها عقو  هنا أنّ  الخدمةومعىن 

  .املايل اهلدف منخروجا : لتحقيق أهدافها
 ،العقد طرفا أما ا،وسيطً  وإمنا فيه طرفا تكون أن بشرط ليس اخلدمة فتقدمي: العقد في طرفا

 .ذلك غري أو مضاربا، أو وكيال، أو بائعا، تكون أن فللمؤسسة
 طرف من حتديدها يتم واليت اإلسالمية، الشريعة ضوابط أساس على: الشرعية للضوابط وفقا

 املايل للمنتج رعيةالشّ  المةالسّ  ضمان أجل من الشرعية الرقابة وهيئات الفقهية، واجملامع اهليئات
 .اإلسالمي

 اإلسالمية: أنواع المنتجات المالية مطلب الثاني: ال
شه دت املؤسسات املالية اإلسالمية مبختلف أنواعها، تطورًا يف معامالهتا واستحداثًا ملنتجاهتا اليت 
تقدمها لعمالئها أو باألحرى ألصحاب املّدخرات، وذلك من أجل تغطية مجيع الطلبات واليت تشهد 

األخرية، سواٌء من طرف املصارف اإلسالمية أو النوافذ اإلسالمية يف البنوك تزايًدا مستمرًا يف العقود 
 الربوية.

كما أن املنتجات املالية اإلسالمية يف تزايد  مستمر ، ملا هلا من أمهية  يف منافسة املنتجات اليت تطرحها 
مع رغباهتم ويليب  املؤسسات املالية الربوية، حىت تساعد أصحاب املدخرات يف إجياد املنتج املتوافق

 حاجاهتم وفًقا لضوابط الشريعة اإلسالمية، مع القليل من حجم املخاطر. 
 ومن بني هذه املنتجات:

 أوال: المنتجات التمويلية:
 التورق المصرفي: -2

 لغة:ق ر ف التو يتعر 
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:  ،املضروبة الدراهمق: )الو رق( "التورُّ  جْست ور قج
"وامل  . (2) الذي يطلب الو ر ق 

هذه املعاملة كما  الباحث دجيعند الفقهاء  التورق موضوع علىباالطالع اصطالحاً: ق ر و ف التيتعر 
 أدناه:

جيعل املقرض واملستقرض بينهما  وهو أنْ  ،صورة أخرى (1) من صّور للعينةقوهلجم: "عند الحنفية: 
من الثالث مث أن املستقرض يبيعه  ،عشر من املستقرض باثين الثوب   ،ثالث فيبيع صاحب الثوب

ويأخذ منه عشرة ويدفعه إىل  ،مث يبيع الثالث الثوب من املقرض بعشرة ،ويسلم الثوب إليه ،بعشرة
املستقرض فتندفع حاجته، وإمنا توسطا بثالث، احرتازًا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، 

حال عادت السلعة  من صور العينة يفوقول احلنفية هنا أّن التورق  (2) با"الرّ  وهو مذموم اخرتعه أكلةج 
لصاحبها األّول، فاعتربوا هذه الصورة من صور العينة وهي يف نظر من صّور التوّرق على أهّنا من 

 (2)التورق كما سيأيت 
أي سلعة )بثمانني( قيمة؛ ملا فيه من رائحة الرّبا  مبائ ة ما(خذ ميّن ): قول بائع  ملشرت  وعند المالكية: 

ا قال له املشرتي: سّلفين مثانني وأرّد لك عنها مائة، فقال املأمور: هذا ربا، بل خذ ميّن وال سيما إذ
 وهنا عند املالكية أّن هذا من رائحة الربا، ومل ينصوا على الربا ولعّل احلكم هنا على الكراهة. (2) مبائة"
ن الثمن إىل أجل، فال فإذا اشرتى الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكا: "بقوهلم: الشافعية وعند

بأس أن يبتاعها من الذي اشرتاها منه ومن غريه بنقد أقل أو أكثر مما اشرتاها به، أو بدْين كذلك، أو 
عرض من العروض، يساوى العروض ما شاء أن يساوي، وليست البيعة الثانية من البيعة األوىل 

 وهي عندهم من العينة. (3)" بسبيل
                                  

 .  023، مادة ورق، مختار الصحاح( الرازي، 2)
 يبيع أن( واصطالحا: ".22/232، العني مادةلسان العرب، )انظر: ابن منظور،  ةئمن العني، السلف والنسي مشتقةلغة ( 1)

، وسيأيت التفصيل فيها يف ص 1/22" انظر الكايف يف فقه ابن حنبل، حاال الثمن من بأقل منه يشرتيها مث مؤجل بثمن سلعة
262-133. 

 .23/210، العناية شرح الهداية، ، حممد بن حممدالبابريت (2)
 ومابعدها من هذا البحث. 262انظر الصفحة  (2)
 ( .2/62) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، حممد بن أمحد، الدسوقي(2)
 02-2/06، 1ط.، األمالشافعي، ( 3)
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ائ ةً  اج(: ")ولو احت الحنابلة وعند بذلك نّص ( ومخسني، فال بأس مب  ائ ة   إنسان إىل نقد ما، يساوي م 
من الورق والفّضة،؛ ألّن مشرتي السلعة يبيع ( التـ و رُّق   م ْسأ ل ة  )وهي( أي هذه املسألة تسّمى ) عليه
 .( 2)هبا" 

 بني املصارف حاليا، ويتبنّي إّن التورق من أهم املنتجات املالية اإلسالمية، ويعترب أكثر انتشارًا وتداواًل 
 :أنواعه كما يلي من خالل نيبويتالتورق املصريف )ويسّمى أيضا بالتورق املنظم( 

التورق يف اصطالح الفقهاء: هو شراء شخص )املستورق( سلعة بثمن مؤجل من أجل أن ( أ)"
يت منه بقصد ا  حلصول على النقد. يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إىل غري من اشرتج

التورق املنظم يف االصطالح املعاصر: هو شراء املستورق سلعة من األسواق احمللية أو الدولية أو  (ب)
ما شاهبها بثمن مؤجل يتوىل البائع )املمّول( ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غريه أو بتواطؤ 

 املستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.
( التورق العكسي: هو صورة التورق املنظم نفسها مع كون املستورق هو املؤسسة واملمول هو ج)

 . (1)"العميل
 اإلجارة الموصوفة في الذمة: -1

 : اإلجارة تعريف
: من أجر يأجر، . واإلجارة: اجلزاء على العمل، واجلمع أجور"األجرو( 2)"العمل على"الكراء : لغة

ا وآجره اهلل ، وقد أجره اهلل يأجره ويأجره أجرً الثواب :. واألجرملوهو ما أعطيت من أجر يف ع
 (2)إجيارا" 

 :اصطالحا
فاستعمل احلنفية كلمة بيع إشارة إىل إحلاقها بعقد  .(2)"معلوم   بأجر   معلومة   منفعة"بيع : الحنفيةعند 
 البيع.

                                  
 (.2/12)، اعالقن كشافالبهويت،  (2)
 (.2/22) 202قرار رقم ، الدويل اإلسالمي الفقه جممع (1)
 (.2/31)، أجر مادة، اللغة مقاييس معجم، فارس ابن (2)
 23/ 2، أجر مادة، العرب لسان، منظور ابن (2)
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 والدور احليوان على الوارد العقد أما اإلنسان، منافع على ردالوا"بالعقد  عرفوها: المالكيةوعند 
  (2)عام  جند تعريف املالكية هنا على أنّه عقد وهو لفظ (1)"الكراء: فيسمونه والسفن
وتعريفهم  .(2)"معلوم بعوض واإلباحة للبذل قابلة معلومة مقصودة منفعة على"عقد : الشافعيةوعند 

 ، وأيضا مع معلومية احملل.فعةمنهنا فيه تفصيل يف أنه عقد على 
 أو الذمة يف موصوفة أو معينة عني من معلومة مدة معلومة مباحة منفعة على"عقد : الحنابلةوعند 
وجند أّن هذا التعريف اشتمل على إدراج أيضا العني املوصوفة يف الذمة   .(2)"معلوم بعوض   معلوم   عمل  

 كمحل للعقد ومعلومية املّدة والثمن.
 من معاين بالفقه االسالمي يشتمل على معنينْي عقٌد مسّمى "ا أهنّ على له  اتعريفً كما جند 

"بيع منافع مستقبلية بثمن  الذمة بأنهيف  ةاإلجارة املوصوف كما ميكننا أن نعّرف عقداه  العقود املسـمّ 
مي، سواء كانت وهبذا فهي ختضع لشروط السلم يف الفقه اإلسال "يف املنافع"سلم أهّنا: أو  حال"

بذمة املؤجر وليست  املستوفاة متعلقةً  نفعةمة" ألن املمنافع أعيان أو منافع أعمال، أو هي "إجارة الذّ 
فيها يضمن املؤجر تقدميها يف كل احلاالت  نفعةمضمونة ألن امل منفعةمتعينة، أو اإلجارة الواردة على 

  (3)وهي متعلقة بذمته" 

                                                                                                        
 (.2/202) الصنائع بدائع، الكاساين( 2)
 (2/1) الدسوقي حاشية، عرفة بن حممد( 1)
قد خص متليك منفعة يفرقون بني الكراء واإلجارة، وبعضهم يستعمل الكراء مكان اإلجارة والعكس "( يذكر أّن املالكية 2)

نح الجليل م" انظر: حممد عليش، و ق ْد يجْطل قج أ ح دجمهج ا ع ل ى م ْعىن  اآْلخ ر   .""اآلدمي باسم اإلجارة، ومنافع املتملكات باسم الكراء
 .23/23، شرح مختصر خليل

 (.1/121) المحتاج مغني، الشريبيين( 2)
 (.1/223) اإلرادات منتهى شرح، ( البهويت2)
، اإلسالمية المالية المؤسسات في الخدمات تمويل في تهااإلجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقانصار، أمحد حممد،  (3)

 .2 ص. 1332 اإلسالمي لالقتصاد الثالثون الربكة لندوة مقدم حبث
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ن اإلجارة املوصوفة يف الذمة تصاغ يف شكل عقد ملزم، يلتزم أ جيد الباحثمن هذا التعريف 
يتم وصفها التام، وعلى خالف اإلجارة الواردة يف الذمة أو الواردة يف العني  منفعةفيه املؤجر بتقدمي 

 ، وأساسا فهي مستمّدة من عقد اإلجارة وعقد السلم. (2)يف مشروعيتها 
 ني معّينة أو موصوفة يف الذّمة ملدة معلومة وبأجر معلوم"ع نفعةفتعريفها يكون أنّه "متليك مباح مل

 المركبة:المنتجات المالية ثانيا: 
 ،تلك االتفاقات اليت جتتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من العقود املسماةويقصد هبا "

 ،جودمها مجيعاإال بو  ،مع ترابط تلك العناصر بطريقة ال يتحقق مقصود الطرفني من االتفاقية املذكورة
واجتماعها يف  ،وهذا يعين أن عناصر العقود ال ميكن فصلها عن بعضها البعض النتفاء املقصود منها

وفقا لنظام حيميها كمعاملة واحدة ال تقبل التفكيك  ،منظومة عقدية متتابعة األجزاء ومتعاقبة املراحل
كما هو   ،ين وقصدمها لتحقيقههتدف لتمويل عرض متويلي واحد اجتهت إرادة العاقد ،واالنفصال

واملشاركة  ،مر بالشراءواملراحبة لآل ،احلال يف املعامالت املستحدثة مثل اإلجارة املنتهية بالتملك
من اجتماع عناصر الوكالة والضمان والقرض والكفالة وال  ملا فيه املستندي، واالعتماد ،املتناقصة

ض املدفوع مرتبط باالتفاقية بكل عناصرها يكفي لتحقيق الغرض توفر واحد منهما فحسب فالعو 
 ومنها: .(1)"حبيث ال يعرف ما هو الثمن املقابل لكل عنصر فيها

 اإلجارة المنتهية بالتمليك من خالل عقد اإلجارة: -2
ال خترج اإلجارة املنتهية بالتمليك يف مفهومها العام، ال خترج عن تعريفها من خالل تسميتها حيث "

  (2)"عليه مجيع أحكام اإلجارة واقرتن هبا وعد بالتمليك يف هناية مدهتا بترتّ عن كوهنا عقد إجارة 

                                  
=   فصل حيث03-2/2الشركة، باب اإلجارة  كتابمنتهى اإلرادات،  شرح، بن إدريس البهويت: منصور بن يونس ينظر (2)
 .وغريه املستأجر مانضو  وصورها اإلجارة يف=
 . المعاصرة اإلسالمية المالية واألدوات المنتجات تصنيفات(حممد فوزي، 1)

http://www.al-sharq.com/news/details/328934#.Vr75A08prBY  الساعة  22/31/1323مت االطالع يوم
21:33. 

 املنتهية واإلجارة اإلجارة. 32 الشرعي ، املعيارالشرعية المعاييراحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  هيئة (2)
 .بالتمليك

http://www.al-sharq.com/news/details/328934#.Vr75A08prBY
http://www.al-sharq.com/news/details/328934#.Vr75A08prBY


 
22 

 
 

، واإلجيار السائر للبيع، واإلجارة بالتمليكوهلا صور كثرية، ومن األلفاظ اليت تطلق عليها: اإلجارة 
-فاظ ، ومن األل(leasing) االئتمانية أو التمويل اإلجياري، أو عقد الليزنج اإلجارةالتمويلية أو 

 .مع الوعد بالتمليك، واإلجارة املنتهية بالتخيري، وغريها من األلفاظ اإلجارة-أيضاً 
، (2) بيع التقسيط تطورا لعقد آخر من عقود البيع وهوعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك  كما يعترب

 ه الصورلذلك جند من صوره صورًا شبيهة لبيع التقسيط وخاصة يف التكييف الفقهي هلا، ومن بني هذ
 .البيع اإلجياري، مث اإلجارة املقرتنة بوعد بالبيع، مث اإلجارة التمويلية

اإلجارة املنتهية بالتمليك من العقود املالية املركبة يف أشهر صورها، كما جتدر اإلشارة إىل أّن 
ق على شرط، أو مقرتن بشرط هو وهي من قبيل اجتماع عقدين يف عقد واحد، أحد العقدين معلّ 

 وسيتم الكالم عن هذا املنتج بالتفصيل يف الباب الثاين. د كامل الثمن.سدا
 المرابحة آلمر الشراء من خالل عقد المشاركة: -1

نة باملواصفات اليت حيددها أن يتقدم العميل إىل البنك طالبا منه شراء سلعة معيّ وصورة هذه املعاملة "
بالنسبة اليت يتفقان عليها، ويدفع  ، مراحبةعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة الالزمة له فعال

"مركبة من وعد بالشراء، وبيع باملراحبة،  وهذه املعاملة يف طبيعتها، (1)الثمن مقسطا حسب إمكانياته"
فهي ليست من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده؛ ألن البنك ال يعرض أن يبيع شيئا، ولكنه يتلقى 

لك ما هو مطلوب ويعرضها على املشرتي اآلمر لريى إذا كان أمرا بالشراء، وهو ال يبيع حىت مي
مطابقا ملا وصف، كما أن هذه العملية ال تنطوي على ربح ما مل يضمن؛ ألن البنك قد اشرتى 

واعترب الباحث هذا املنتج من أهم املنتجات لذلك كان من بني  (2)"فأصبح مالكا يتحمل تبعة اهلالك
  (2)فيما سيأيت النماذج اليت أفرد هلا فصال، 

                                  
:"هو مبادلة أو بيع ناجز، يتم فيه تسليم املبيع يف احلال، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده، كله أو بعضه إىل يعرف على أنّه (2)

  . 222/ 2، 2، ط : المعامالت المالية المعاصرة: الزحيلي، وهبة انظرآجال معلومة يف املستقبل " 
تطوير د يف املوسوعة مأخوذ عن الدكتور سامي محود، ، وهذا الذي ور 2/12املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية  (1)

  202 – 203ص ، 1ط، األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية
 .املوضع نفس. املرجع نفس( 2)
 .200 ص انظر: (2)



 
23 

 
 

 ثالثاً: الصكوك اإلسالمية:
تنبع فكرة إصدار الصكوك من صيغ التمويل اإلسالمي املعروفة، مضاربة، إجارة، سلم، استصناع، 
وغريها، يف شكل أدوات وأوراق مالية مواكبة للمتطلبات واملتغريات التنافسية يف أسواق املال العاملية 

، والغرر اولة يف البنوك الربوية، والقائمة أساًسا على الفائدة الربويةوكبدائل عن السندات واألسهم املتد
 احملظوراتا من والقمار وغريه

وتعرف على أهّنا "وثائق متساوية القيمة متثل حصًصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو 
ك خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكو 

. أو "هو إصدار أوراق مالية قابلة (2)وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله" 
 (1) للتداول مبنية على مشروع استثماري يدجّر دخاًل".

وتعترب التفرقة بني الصكوك اإلسالمية وغريها من األوراق واألدوات اليت تصدرها البنوك الربوية 
املنافع أو اخلدمات، حقيقية للشركاء املستثمرين حبسب حصصهم، ويتم  يف وجود ملكية األعيان أو

 على تقوم أهّنا كما واألصول، املوجودات وجود ضرورة مع حلصصهم اوفقً  اخلسائر أو األرباحتوزيع 
 اخلاص، الطابع ذات والشركة املصّدرة والشركة ،نفعةامل أو اخلدمة أو األصل صاحبة اجلهة وهي ،أركان
 .أجله من أنشأت الذي كالصّ  باختالف وختتلف الصكوك، ونشرة صكوكال ومحلة

 أنواع الصكوك اإلسالمية: -2
الصكوك : صكوك  هذه حتت الصكوك اإلسالمية، ومن أبرز ناك العديد من األنواع اليت تندرجه

واملضاربة وصكوك الوكالة باالستثمار وصكوك  صناع، واملشاركة،واالستواملراحبة، والسلم،  ،اإلجارة
 (2)، وغريها. ونذكر منها : املغارسة واملساقاة واملزارعة

 :اإلجارة صكوك

                                  
 .20رقم من املعيار الشرعي  1البند ، الشرعية المعاييراحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  هيئة( 2)
 .1/232عشر،  اخلامسة اإلسالمي، العدد الفقه اجملمع جملة( 1)
 .20 رقم الشرعي املعيار من 1 ، البندالشرعية المعاييراحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  هيئة (2)
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ار ( الذي يقصد به إصدالتوريق"تقوم فكرة صكوك اإلجارة على مبدأ التصكيك )أو التسنيد أو 
أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدّر دخاًل. والغرض من صكوك اإلجارة 
حتويل األعيان واملنافع اليت يتعلق هبا عقد اإلجارة إىل أوراق مالية )صكوك( ميكن أن جتري عليها 

، متثل حصصاً عمليات التبادل يف سوق ثانوية. وعلى ذلك عجرّفت بأهنا سندات ذات قيمة متساوية
 . وهي أنواع:( 2)شائعًة يف ملكية أعيان أو منافع ذات دخل" 

 املوجودة األعيان منافع ملكية وصكوك املؤجرة املوجودات ملكية صكوك
 اخلدمات ملكية صكوكو  الذمة يف املوصوفة األعيان منافع ملكية وصكوك

  التفصيل هذا املنتج يف الفصل الرابع من الباب الثاين. وسيتم
 السلم صكوك-1

 تعريف السَلم:
 إذا وسـل م أسـلم،" مـن وأيضـا (1) "والتسـليف والـرتك، اإلعطـاء، معنـاه العـرب لغـة يف الس ـل مج ف": لغـة

 ( 2) "معلوم أمد إىل معلومة سلعة يف فضة أو ذهبا تعطي أن: وهو أسلف،

 : اصطالحا
فاحلنفية عندهم الّسلم من  (2)ن آجال"، ويف املثم  يثبت امللك يف الثمن عاجاًل  "عقدٌ : الحنفيةعند 

 يف امللك، مع تعجيل الثمن. باب إثبات احلق
ر ة  أ ْو م ا هجو  يف  حجْكم ه ا إ ىل  أ ج ل  ": المالكيةوعند  بـ ْيعج م ْعلجوم  يف  الذِّم ة  حم ْصجور  ب الصِّف ة  ب ع نْي  ح اض 
 حلنفية مع إضافة أجل معلوم.شبيه بتعريف اوهنا تعريف املالكية  (2)"م ْعلجوم  
وتعريفهم قريب من تعريف  (2)" العقد على موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاج": الشافعيةوعند 

 احلنفية. مع زيادة كلمة موصوف، فالعقد على موصوف يتضي الزامية الوصف.

                                  
 (.22/2)220 رقم القرار، م1332مع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته اخلامسة عشرة جم( 2)
 . 122/ 21مادة سلم، ، العرب لسان، ابن منظور (1)

 .2/222سلم،  ، مادةالصحاح مختارالرازي، ( 2)

 .2/132، 1، طرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين (2)

 .200/ 2، الجامع ألحكام القرآنلقرطيب، ا (2)
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  حنووهو من (1)"عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد": الحنابلةوعند 
 افعية مع زيادة التسليم يف جملس العقد.م الشكال
تعجيل على أنّه عقد على موصوف يف الذّمة، مع التعاريف متقاربة التعريفات السابقة جند أّن  من

وتعريف  زاد، الّتسليم يف اجمللس. احلنابلةتعجيل الثمن ومعلومية األجل، و املالكية زادوا الثمن، و 
 احلنابلة األمشل.

 :فهي السلم وكصك أّما
قبيل الديون من  تعد"صكوك متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معّجل، والسلعة املعجلة التسليم 

زال يف ذمة البائع، لذلك تعترب هذه الصكوك غري قابلة تال  ،العينية، ألهنا موصوفة تثبت يف الذمة
ئع أو املشرتي، فهي من قبيل يف حالة إصدار الصك من قبل أحد الطرفني: البا ،أو للتداولع للبي

لم بإحدى طريقتني" صكوك الس   ت"كما نشأ (2)االستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق".
(2)  : 

 "أن تصدر الصكوك بنية استخدام حصيلتها يف شراء بضاعة سلًما".-
 (" إليهلم )املسلم "أن يكون مصدر الصكوك هو البائع يف الس  -

 وشروطه ضوابطه من لمالس   عقد حتت يندرج ما كل هو لمالس   صكوكل الفقهي واألساس
 وحصيلة للسلعة، املشرتون هم فيها واملكتتبون لم،الس   لسلعة البائع هو الصكوك لتلك املصدرو 

 مثن ويستحقون لمالسًّ  سلعة الصكوك محلة وميلك(. لمالسًّ  مال رأس) السلعة شراء مثن هي االكتتاب
 .وجدن إ املوازي لمالس   يف لمالس   سلعة عبي مثن أو بيعها،

 
 

                                                                                                        
 .2/121، الطالبين روضة، ( النووي2)
 132/ 1، المستقنع دزا بشرح المربع الروض، ( البهويت1)

 اإلمارات، مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية، صكوك االستثمار الشرعية(الشاجيي وليد خالد، احلجي عبد اهلل يوسف، 2)
 .221ص

 .22ص  الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، ( اجلارحي معبد علي، وعبد العظيم جالل أبو زيد2)
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 االستصناع صكوك-3

 تعريف االستصناع:
 :لغة

واستصنع الشيء: دعا إىل صنعه،  (2)يقال اصطنع فالن خامتا إذا سأل رجال أن يصنع له خامتا""
 ( 2) الفعل طلب: لغة فاالستصناع صنعه، إىل دعا: الشيء واستصنع(1)طلب الفعل"فاالستصناع لغة: 

 :اصطالحا
  (2)"العمل فيه شرط الذمة يفمبيع  على"هو عقد :  الحنفيةأما عند 

"ما قول مالك يف الرجل : مالك ماملإل مسألةيلحقوهنا بالسلف والسلم، ووردت يف : المالكيةوعند 
يستصنع ... خفني أو ... أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس يف أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم اليت 

ا،  بعيدً ا، وضرب لذلك أجاًل اع فاستعمل من ذلك شيئا موصوفً نّ يستعملون يف أسواقهم عند الصّ 
قال: أرى يف هذا أنه إذا ضرب للسلعة اليت استعملها أجال بعيدا  ...ا بعيدً وجعل لرأس املال أجاًل 

منه ومل  وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس من شيء بعينه يريبه إياه يعمله
وقدم رأس املال أو دفع رأس املال بعد يوم أو يومني ومل يضرب لرأس ، يشرتط أن يعمله رجل بعينه

  (2)"فهذا السلف جائز ، املال أجال
وال بأس أن يسلفه يف طست أو تور من حناس أمحر أو أبيض أو  قال الشافعي:": الشافعيةوعند 

ومضروبا أو مفرغا وبصنعة معروفة ويصفه بالثخانة شبه أو رصاص أو حديد ويشرتطه بسعة معروفة 

                                  
 . 6/132 مادة صنع، ،العرب لسان، ( ابن منظور2)
 .6/13 مادة صنع، ،العرب لسان ، ابن منظور: ( انظر1)
 . 202:  ، صمختار الصحاحالرازي،  و، 132 /6 ،لسان العرب ،ابن منظور انظر : (2)

  1/ 2، الصنائع بدائع، الكاساين (2)
 .2/36الكبرى،  المدونةأنس،  بن مالك( 2)
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أن يطلب إنسان ممّن له "فهم يلحقونه بالّسلم، فعندهم االستصناع: ( 2)" أو الرقة ويضرب له أجال 
وتكون مادة الصنعة من ، ا له عالقة بصنعته على وجه خمصوصأن يصنع له شيئًا ممّ : صنعة

 (1)الصانع"
:" اصنع يل خامتا وزنه درهم وأعطيك  يف هلم وقول لم،السّ  بعقد ناعاالستص يلحقون: الحنابلةوعند 

ا فليس ذلك بيع درهم بدرمهني، وقال اصحابنا للصائغ أخذ الدرمهني أحدمها مثل زنته وأجرتك درمهً 
  (2)يف مقابلة اخلامت والباقي أجرة له"

 .والتعربف الذي يراه الباحث هو تعريف الشافعية مع إضافة ملّدة معلومة
 :االستصناع صكوك أما 

، إذ متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معّجل، والسلعة هي من الّسلم"فهي يف حقيقتها كصكوك 
نها، واملبيع يف احلالتني ال ه جيوز تأجيل مث أنّ مة، إاّل ا موصوفة تثبت يف الذّ يون العينية، ألهنّ قبيل الدّ 
 لم.الصانع أو البائع بالسّ  ذمة أيذمة" اليزال يف 

؛ فعلى اإلسالمي هالفق يف املعروف االستصناعا على أساس عقد هيتم إصدار  االستصناعصكوك  "إنّ 
هذا ختضع أحكامه، ألحكام عقد االستصناع. كما ترتتب عليه مجيع آثار وذلك بعد قفل باب 

 ( 2)صيص الصكوك" االكتتاب وخت
 وحصيلة صنعها، املراد للعني املشرتون هم فيها واملكتتبون( البائع) الصانع هو الصكوك لتلك املصدر

 .بيعها مثن ويستحقون املصنوعة، العني الصكوك محلة وميلك املصنوع، تكلفة هي االكتتاب
 المرابحة صكوك-4

 :المرابحة تعريف
 (2)"  درهمٌ  دراهم عشرة كل على راحب  ةمج  السِّْلع ة   ب ْعتجه"يقال : لغة -2

                                  
 2/222األم، ( الشافعي، 2)
 .3/22، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، مصطفى، وآخرون اخلن( 1)
 .2/222، المغنيقدامة،  ابن( 2)
 20من املعيار الشرعي رقم  1، البند المعايير الشرعية: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، انظر( 2)
 .1/221ربح،  ، مادةالعرب لسان( ابن منظور، 2) 
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 :اصطالًحا -1
 . (2)"نقل ما ملكه بالعقد األول وبالثمن األول مع زيادة ربح" : الحنفيةعند 

"هي أن يذكر البائع للمشرتي الثمن الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه رحبًا ما : المالكيةعند و 
  (1)للدينار أو الدرهم"

صورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مراحبة على أن الشراء مئة درهم : بيع املراحبة:"عيةالشافعند و 
 .(2)وأربح يف كل عشرة واحد"

 .(2)"البيع برأس املال وربح معلوم": الحنابلةعند و 
ون "وهي وثائق متساوية القيمة، يصدرها البائع لسلعة أو بضاعة املراحبة، واملكتتب: صكوك املراحبة أما

فيها هم املشرتون لبضاعة املراحبة؛ لتحصيل مثن البضاعة، وتصبح بضاعة املراحبة مملوكة حلملة 
  (2)الصكوك ويستحقون مثن بيعها"

 املراحبة، لبضاعة املشرتون هم فيها واملكتتبون املراحبة، لبضاعة البائع هو الصكوك لتلك املصدر
 مثن ويستحقون املراحبة، سلعة الصكوك محلة كوميل البضاعة، شراء تكلفة هي االكتتاب وحصيلة

 .بيعها
 المشاركة صكوك-5

 :الشركة تعريف
الش ر كة سواء خمالطة الشريكني يقال اشرت كنا مبعىن ت شار كنا وقد اشرتك الرجالن وت شار كا وشار ك " لغة 

  (2)ك "عقد بني اثنني أو أكثر للقيام بعمل مشرت "وتعّرف أيضا أهّنا: (3)"أ حدجمها اآلخر

                                  
 .3/211، يةالهدااملرغيناين،  (2)
  1/206، المجتهد بدايةرشد،  ابن (1)
 .2/102، الكبير الحاوياملاوردي، ( 2)
 .2/232، المغنيقدامة،  ابن( 2)
 .126: الشرعية املعاير، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (2)
 .23/266، مادة شرك، العرب لسانابن منظور،  (3)
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 .263صالمعجم الوسيط، خرون، مصطفى إبراهيم، وآ (2)
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 :اصطالحا
 .(2)"عبارة عن عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح" : الحنفيةعند 

"إذن يف التصرف للشريكني مع أنفسهما أي يأذن كل واحد من الشريكني لصاحبه : المالكيةوعند 
  (1)يف أن يتصرف يف مال هلما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما" 

  (2)"ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع" : الشافعيةوعند 
 .(2)"االجتماع يف استحقاق أو تصرف" : الحنابلةوعند 

إذن من التعاريف السابقة جند أّن تعريف احلنفية شامل خمتصر مع إضافة املشاركة يف املنافع لشركات 
عقد بني املتشاركني ف: الشركة هي: "اخلدمات والشرط الثاين وهو املشاركة يف اخلسارة، فيكون التعري

 واخلسارة". الربحيف مع املشاركة  منفعةعني أو يف 
 :المشاركة صكوك

عبارة عن "صكوك استثمارية متثل ملكية رأمسال املشاركة، وال ختتلف عن صكوك املقارضة إال يف 
كل اجلهة املنوط هبا اإلدارة تنظيم العالقة بني جهة اإلصدار الراعية للصكوك ومحلة الصكوك، وقد تش

 جلنة للمشاركني يجرجع إليهم يف اختاذ القرارات االستثمارية.
ومن تطبيقات صكوك املشاركة، أن تشرتك فيها الدولة أو شركة مسامهة من طرف ومالكي الصكوك 
من طرف آخر لتمويل شراء عقارات مثال تديرها جهة متخصصة وذلك هبدف حتقيق عائد يتم 

دار صكوك املشاركة على أساس الشركة "تج  أن وميكن( 2)لى املالكني بنسبة ما ميلكه كل منهم"توزيعه ع
أّما األساس الفقهي الذي تستند إليه  (3)أو على أساس املضاربة أو على أساس الوكالة باالستثمار" 

                                  
 .2/232، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين:  (2)
 .2/226، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى، الدردير (1)
 .2/122، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيىن اخلطيب (2)
 2/2، المغنى، ابن قدامة (2)
مارس ، ، مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالميةصكوك االستثمار الشرعية، عبد اهلل يوسف حلجي ا، وليد خالد  الشاجيي (2)

 .232، ص1332
 20 رقم الشرعي املعيار من 1 ، البندالشرعية المعايير( هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 3)
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نم هذه الصكوك فهو عقد املشاركة اإلسالمي والذي حتكمه كل الضوابط الشرعية من مبدأ الغ
 والغرم، والصلح ...

 هم واملكتتبون حمدد، نشاط أو معني مشروع يف معه املشاركة طالب هو الصكوك لتلك املصدر
 محلة وميلك املشاركة، مال رأس يف املكتتبني حصة هي االكتتاب وحصيلة املشاركة، عقد يف الشركاء

 .وجدتأن  لشركةا أرباح يف حصتهم ويستحقون وغرمها، بغنمها الشركة موجودات الصكوك
 المضاربة صكوك-6

 تعريف المضاربة:
  (2)"األرض يف السري وهو الضرب من مفاعلة": لغة

 : اصطالحا
والتعريف هنا عن اهلدف من  (1)"جانب من وعمل جانب من مبال الربح يف شركة هي:"الحنفيةعند 

  هذه الشركة، بني من قّدم رأس املال ومن قّدم العمل.
 يدفع نأ القراض ومعىن... العراق أهل عند املضاربة هو املدينة أهل عند القراض": المالكيةعند و 

 يف يتجر أو شاء نإ األرض يف يضرب فيها اهلل رزق ويبتغي فيها ليتجر دنانري وأ دراهم رجل ىلإ رجل
 أو ربعا أو ثلثا أو كان نصفا شرطهما على بينهما فهو ربح من املال ذلك يف اهلل فاءأ فما ،احلضر
ووصف املالكية هنا واضح من حيث صورة املضاربة وتسليم رأس املال لشخص من  (2)"معلوما جزءا

 أجل أن يّتجر فيه واملشاركة يف الربح بعائد مشاع معلوم.
 من أو بالسفر الغالب يف حيصل الربح كان ملا رضاأل يف الضرب من مأخوذة": الشافعيةعند و 

 وهذا التعريف قريب من التعريف اللغوي للمضاربة. (2)"صرفالت وهو املال يف الضرب

وهي دفع مال معلوم "ملتجر" أي ملن يتجر "به ببعض رحبه"  ا ومعاملةً "وتسمى قراضً : الحنابلةعند و 
 وهذا التعريف أقرب إىل تعريف املالكية. (2)أي جبزء مشاع معلوم منه"

                                  
 .2/106الميم،  التعريفات، باباجلرجاين، ( 2)
 .13/2، البحر الرائق شرح كنز الدقائقجنيم،  بنا( 1)
 .1/002، الكافي في فقه أهل المدينةعبد الرب،  ابن( 2)
 .22/226، المهذب شرح المجموعالنووي، ( 2)
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 ل. الكية مجفص  املالتعاريف متقاربة، وتعريف جند أّن 
 فهي: المضاربة صكوك أما

"الوثائق احملددة )واملوحدة( القيمة واليت تصدر بأمساء مالكيها مقابل األموال اليت قدموها لصاحب 
مشروع بعينه، بقصد تنفيذ املشروع واستغالله وحتقيق الربح، وحيصل مالكوها على نسبة حمددة من 

أّما األساس الفقهي الذي تعتمد عليه  فوائد،ي أرباح املشروع، وال تنتج هذه السندات )الصكوك( أ
يف رأس مال  صكوك املقارضة فهو األسس الفقهية لعقد املضاربة، ذلك أهّنا متثل حصصًا شائعةً 

املضاربة متساوية القيمة، وتتوافر فيها شروط عقد املضاربة من اإلجياب والقبول، ومعلومية رأس املال 
 .(1)(" املضاربة عقود يبطل ام كل وتبطلها امسبقً  الربح ونسبة

 هي االكتتاب وحصيلة املال، أرباب هم فيها واملكتتبون املضارب، هو الصكوك لتلك املصدر
 ألرباب الربح من عليها املتفق ةواحلصّ  املضاربة موجودات الصكوك محلة وميلك املضاربة، مال رأس

 .عتوق  ن إ اخلسارة ويتحملون املال،
 مارباالستث الوكالة صكوك-7

 :الوكالة تعريف
الةج وو ك يلج الرجل الذي ي قوم بأ مره مسِّ ا" لغة ل إ ليه القيام  بأ مره"كّ ي و ك يالً أل ن مجو كِّله قد و  لو كالة والو ك 

(2)  
  

                                                                                                        
 .2/133المربع،  الروضالبهويت، ( 2)
:املصارف كتاب،  تطويرهال المحتملة واإلمكانياتالوسائل االستثمارية للبنوك اإلسالمية في حاضرها ( سامي محودة، 1)

 .230اإلسالمية"، ص
 .22/022مادة وكل، العرب،  لسانمنظور،  ابن( 2)
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 : اصطالحا
ز يعج دألن  اإلنسان ق، "عقد جاز أن يعقده اإلنسان بنفسه جاز أن يوّكل به غريه: الحنفيةعند أما 

عن املباشرة بنفسه على اعتبار بعض األحوال فيحتاج إىل أن يوكِّل غري ه فيكون بسبيل  م نه دفـًْعا 
  (2)للحاجة "

  (1)"الوكالة نيابٌة فيما ال تتعني  فيه املباشرة": المالكيةعند و 
  (2):"تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف حياته"الشافعيةعند و 
  (2):"استنابة اجلائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة"الحنابلةعند و 

 التعاريف كلها متقاربة يف التفويض بالتصرف فيما يقبل النيابة.
"تقوم هذه الشهادات على أحكام املضاربة يف شكلها وجوهرها، ففي هذا النوع يكون أصحاب 

ملصدرة بدور املضارب مع االتفاق على نسبة الودائع أو الشهادات هم أرباب املال، وتقوم اجلهة ا
الربح وحتمل رب املال اخلسارة، واملضارب خيسر عمله، تصدرها املصارف واملؤسسات املالية، وال يقل 

عن عام، أو مضاعفات العام وهي نوعان: شهادات االستثمار املخصص، وشهادات  أجلها
 .(2)االستثمار العام"

 املبلغ هي االكتتاب وحصيلة املوكلون، هم واملكتتبون باالستثمار، الوكيل هو الصكوك لتلك املصدر
 وغرمها، بغنمها موجودات من الصكوك متثله ما الصكوك محلة وميلك استثماره، يف املوكل

 .وجدن إ املشاركة ربح ويستحقون
 
 
 

                                  
 .22/03، العناية شرح الهداية، ( البابريت2)
 .6/223، التاج واإلكليل لمختصر خليلاملواق، ( 1)
 .2/122، االقناع في حل ألفاظ أبى شجاعالشربيين، ( 2)
 .2/122، شرح المقنع المبدعمفلح،  ابن( 2)
 .232، ص2ط"، دراسة تحليلية نقدية-بورصة األوراق المالية من منظور إسالميالربواري شعبان حممد إسالم، " (2)
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 المزارعة صكوك-8

 :المزارعة تعريف
ملالك والزارع يف االستغالل ويقسم الناتج بينهما "طريقة الستغالل األراضي الزراعية باشرتاك ا: لغة

  (2)بنسبة يعينها العقد أو العرف"
 :اصطالحا
  (1)هي عقٌد على الز رع ببعض اخلارج":"الحنفيةأما عند 

  (2)"املزارعة شركة يف احلرث": المالكيةوعند 
  (2)ربع أو أقّل أو أكثر" كرى األرض مبا خيرج منها ثلث أواملزارعة أن تج : الشافعيةوعند 
مفاعلة من الزرع وهي دفع أرض وحب ملن يزرعه ويقوم عليه جبزء مشاع معلوم ": الحنابلةوعند 

  (2)منه"
 والتعارف متقاربة وكلها تبنّي صورة املزارعة.

 :المزارعة صكوك أما
ويل مشروع على وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف مت"

 . (3)"املزارعة، ويصبح حلملة الصكوك حصة يف احملصول وفق ما حدده العقدعقد أساس 
 هم فيها واملكتتبون ،(منافعها مالك أو مالكها) األرض صاحب هو الصكوك لتلك املصدر( أ)

 فتكالي هي االكتتاب وحصيلة ،(بغريهم أو بأنفسهم العمل أصحاب) املزارعة عقد يف املزارعون
 .الزراعة

                                  
 .221المزارعة،  الوسيط، مادة المعجم( إبراهيم مصطفى وآخرون، 2)
 102/ 3المحتار على الدر المختار،  ردعابدين،  ابن( 1)
 .6/212، واإلكليل التاجاملواق، ( 2)
 .2/22، األمالشافعي، ( 2)
 .2/220شرح المقتع،  المبدعمفلح،  ابن( 2)
 وما بعدها. 126املعاير الشرعية: (3)
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 املستثمرون) األرض أصحاب هم واملكتتبون( العمل صاحب) املزارع هو املصدر يكون وقد( ب)
 .األرض تنتجه مما عليها املتفق احلصة الصكوك محلة وميلك ،(اكتتاهبم حبصيلة األرض اشرتيت الذين

 المساقاة صكوك-9
 تعريف المساقاة:

وم ليقوم بإصالحها على أن يكون له سهم معلوم مما  يف يخيل أو كر أن يستعمل رجل رجاًل ": لغة
 .(2)"هغلّ تج 

 :اصطالحا
 ( 1)معاقدة دفع األشجار إىل من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما "" الحنفية عندأما 

  (2)"وهي عقٌد على خدمة شجر وما أحلق به جبزء من غل ته أو جبميعها": المالكية عندو 
هي أن يعامل إنسان إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والرتبية على أن ما رزق ": الشافعية عندو 

  (2)اهلل تعاىل من الثمرة يكون بينهما"
  (2)"مفاعلة من السقى وهي دفع شجر إىل من يقوم مبصلحته جبزء معلوم من مثرته": الحنابلة عندو 

 والتعارف متقاربة وكلها تبنّي صورة املساقاة.
 :ساقاةالم صكوك أما
وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف سقي أشجار مثمرة واإلنفاق عليها "

 (3)"ورعايتها على أساس عقد املساقاة، ويصبح حلملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد
 لشجر،ا فيها اليت( منافعها مالك أو مالكها) األرض صاحب هو الصكوك لتلك املصدر( أ)

 .بالشجر العناية تكاليف هي االكتتاب وحصيلة املساقاة، عقد يف املساقون هم فيها واملكتتبون

                                  
 .213، سقى، الصحاح مختارالرازي، ( 2)
 .2/162الدقائق،  كنز شرح الحقائق تبيينالزيلعي، ( 1)
 2/223الكبير،  الشرح على الدسوقي حاشية( الدسوقي، 2)
 .2/223، الطالبين ةروضالنووي، ( 2)
 .2/222، اإلنصافاملرداوي، ( 2)
 .بعدها وما 126:الشرعية املعاير (3)
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 األرض أصحاب هم واملكتتبون( العمل صاحب) املساقي هو املصدر يكونمع احتمال أن ( ب)
 مما يهاعل املتفق احلصة الصكوك محلة ويستحق( اكتتاهبم حبصيلة األرض سقيت الذين املستثمرون)

 .األشجار تنتجه
 المغارسة صكوك-20

 تعريف المغارسة:
": لغة   (2)"غ ر س الشجر من باب ضرب و الغ ر اسج بالكسر فسيل النخل وهو أيضا وقت الغ ْرس 

 :اصطالحا
دفع إليه أرضا مدة معلومة على أن يغرس فيها غراسا على أن ما حتصل من  ": الحنفية عندأما 

 ( 1)" ن بينهما جازاألغراس والثمار يكو 

عند مالك:"أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددا من الثمار  وهي: المالكية عندو 
 (2)معلوما، فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء من األرض متفق عليه" 

  (2)وهي أن يسلِّم أرًضا ليغرسها من عنده والش جر بينهما"": الشافعيةوعند 
 فيها( يغرسه ملن أرض   مع غرس   بال) مأكولٌ  مثرٌ  له ال ذي املعلوم الش جر دفع هي": الحنابلةوعند 

  (2)("منه معلجوم مجشاع جبزء   يجثم ر حىت   عليه ويعمل)
 والتعارف متقاربة وكلها تبنّي صورة املغارسة.

 :المغارسة صكوك أّما
 وفيما أشجار غرس يف فيها اباالكتت حصيلة الستخدام إصدارها يتم القيمة متساوية وثائق وهي"

 يف حصة الصكوك حلملة ويصبح املغارسة، عقد أساس على ونفقات أعمال من الغرس هذا يتطلبه
  (2)"والغرس األرض

                                  
 .266مادة غرس، الصحاح،  مختارالرازي، ( 2)
 .1/123، رد المحتار على "الدر المختار: شرح تنوير االبصار"عادين،  ابن( 1)
 1/122، 1ط، المجتهد بداية، ()احلفيد رشد ابن( 2)
 .212/  1، المحتاج مغني، الشربيين( 2)

 .3/210، اإليرادات منهى شرحالبهويت، ( 2)
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 يف املغارسون هم فيها واملكتتبون األشجار، لغرس صاحلة أرض مالك هو الصكوك لتلك املصدر( أ)
 .الشجر سغر  تكاليف هي االكتتاب وحصيلة املغارسة، عقد

 املستثمرون) األرض أصحاب هم واملكتتبون( العمل صاحب) املغارس هو املصدر يكون وقد( ب)
 األرض من عليها املتفق احلصة الصكوك محلة ويستحق ،(اكتتاهبم حبصيلة األرض غرست الذين

 ".والشجر
 : المشتقات المالية اإلسالمية:رابعا

 لرغباهتم تلبيةً  املستثمرين وجذب املّدخرات جلب لأج من املالية باهلندسة املختصون"يبذل 
 والذي املايل االشتقاق أو املالية باملشتقات يعرف وما واألدوات املنتجات بتنويع وذلك واحتياجاهتم

 وهدفه ،األخريين العقدين يف اإلسالمية املالية املؤسسات استخدامات يف ظهر ما أهم من يعترب
 اهلندسة أهداف وحتقيق واملنافسة االبتكار من املؤسسات، هذه أهداف حتقيق هو األساسي

 (1)"املالية
"عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول املالية حمل التعاقد،  بأهّنا املالية املشتقات وتعرف

ألصل املال يف األصول، وكعقد بني طرفني على تبادل املدفوعات على  اولكنها ال تتطلب استثمارً 
مللكية األصل حمل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمراً  انتقال   العوائد، فإن أيّ أساس األسعار أو 

 ( 2) غري ضروري"

 وتلزم حمدد، تاريخ يف معني أصل يف احلق الطرفني ألحد عطيتج "عقود  أهّنا على تعريفها ميكن كما
 من كمية أو العمالت، من مببلغ أو مايل بأصل يتعلق قد العقد. مماثل التزام باحرتام خراآل الطرف

                                                                                                        
 وما بعدها. 126املعاير الشرعية: ،احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة (2)
ة ملشاكل التمويل" اهلندسة املالية على أهنا: "التصميم والتطوير والتنفيذ، ألدوات مالية مبتكرة والصياغة حللول إبداعي تعرف( 1)

 المالية الهندسة، وانظر: عبد الكرمي قندوز، 2ص، اإلسالمي المنهج في نظرات: المالية الهندسة صناعةسامي السويلم، 
املؤمتر الدويل اخلامس ، الشرعية المالية باألدوات وإمدادها اإلسالمية المالية السوق وتطوير إنشاء في دورها: اإلسالمية

جامعة ، املنظم بكلية الشريعة و القانون مبشاركة غرفة جتارة و صناعة ديب، املالية: الواقع و التحديات حول األسواق، عشر
 .22-2ص ، 1330مارس  6-3، ديب، اإلمارات

، حبث مقدم للمؤمتر العلمي الدويل دور الهندسة المالية اإلسالمية في عالج األزمة المالية، فريد، ومخيلي، شوقي، جباري(2)
 .0، ص1323ديسمرب  1-2األزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي (  حول )
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 يعطي قد أو ملزمة بطريقة الطرفني يربط قد العقد. املؤشرات من مبؤشر يتعلق قد كما. األولية املواد
 سعر على للمشتقات السوقي السعر ويعتمد تنفيذه، عدم أو العقد تنفيذ إمكانية منهما لواحد
 . (2)"العقد نشأة منذ عليه املتعاقد األصل

 العقود واملستقبليات، اآلجلة العقود: أقسام أربعه إىل تقسيمها فيمكن عقود اأهنّ  على وبتعريفها
 :اخليارات عقود املتبادلة،

 اآلجلة:  العقود -2
 يتحدد سعر أساس على ا،مّ  أصل على للتعامل وبائع مشرت   طرفني بني يربم عقد هو اآلجل"العقد 

هذا التعريف مل يبنّي حقيقًة هذا العقد  لعلّ و . (1)"الحق تاريخ يف التسليم يكون أن على التعاقد، عند
"بأنه العقد الذي مبقتضاه يّتفق  آخرإىل تعريف  رجع الباحثفهو يجتصّور منه أنه عقد سلم لكن لو 

طرفان على تسليم األصل حمل العقد سواٌء كان حقيقيا أو مالًيا، بكميات معيّنة، ويف تاريخ معنّي، 
يتبنّي لنا أن حمل العقد يشمل أيضا األمور املالية مثل األسهم  هنا( 2)وبسعر تعاقد متفق عليه" 

فنجد  ،والسندات والعمالت والديون. فعلى أساس أن هذا العقد يتم يف البورصات ويف كل العقود
 املسّلم وتأخري الثمن أنّه خيتلف كل االختالف عن عقد السل م اإلسالمي وذلك من حيث: تعجيل

 كما معنّي  أجل إىل( املالية أو)احلقيقية  والسلعة الثمن تأخري فيتم اآلجل لبيعا يف أّما)السلعة(،  فيه
 واألوراق العمالت يف باملتاجرة بالنا فما جوهرية فروقات وهي األجل، حلول عند تسويات ستتم أنّه

 (2) .ذلك يف خيتلف وال شرعاً  احملّرم وهو بآجال والديون املالية

                                  
(1)Gérard Marie Henry, les marchés financiers, Armand colin, paris, 1999, p64-65 
 . 1/3، المخاطر إدارة في الحديث الفكر(اهلندي، منري إبراهيم، 1)

(3) IMF. Working paper, Statistics Department, prepared by Robert. Rober Heith, participating member, March 

1998, p.11.  

( جند هذا العقد يف حال أنه بيع أوراق مالية من سندات أو غريها بآجال فهذا منهي عنه حبديث النيب عليه الصالة والسالم" 2)
رب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثاًل مبثل، يدًا بيد، فمن زاد أو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بال

باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، كتاب املساقاة،  الصحيح يفمسلم استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء " أخرجه 
 من جزء وتقدمي حقيقية سلعة إخال يتم ولو حىت، ةاملقامر  باب من فهي اجلواز عدم وحكمه(. 2260رقم احلديث )، 22/22

 يف السندات يف املتاجرة حرمة نص قد الدويل اإلسالمي الفقه جممع أن على، العربون بيع عن وخيرج القمار حكم يف أنّه إالّ  املبلغ
آذار )مارس(  13 – 22املوافق  2223شعبان  12-20اململكة العربية السعودية من ب، السادسة دورته يف(على 33) قراره
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 المستقبلية:  العقود -1
عقود  وهي املالية،سواق األملستقبليات هي عقود بيع آجلة جتري يف أسواق منظمة، هي "عقود ا

م هلا، ويكون هذا السوق هو ا إىل أحكام حمددة يضعها السوق املنظّ منطية مبعىن أهّنا ختضع مجيعً 
بإجراء غبني االضامن لتنفيذها. ومن مزايا هذه املستقبليات أهّنا حتل مشكلة العثور على العاقدين الر 

 الً جل يف السلع املرغوب التعامل هبا، كما أهّنا مضمونة التنفيذ بضمان السوق الناظم هلا، فضاآلالبيع 
املالية املتداولة فيها تكون بالسعر الذي حيدده السوق على  األدواتأسعار السلع أو  عن أنّ 

 ا منظمة يف السوق.ويلحظ أهّنا ال ختتلف عن العقود اآلجلة إالّ من خالل أهنّ  (2)غلب"األ
 )االختيارات(: الخيارات عقود -3

شيء معني، بسعر  أو شراء   ا( يف بيع  التزامً  وليسعقد اخليار بأنه عقد ميثل حقا للمشرتي ) يعرف
( خالل فرتة زمنية حمددة، ويلزم بائعه ببيع أو شراء ذلك الشيء املمارسة أو التعاقد سعرد )حمدّ 

فرتة الزمنية، مقابل مبلغ حمدد يدفعه مشرتي العقد، يسمى بعالوة بالسعر املتفق عليه خالل تلك ال
 جند أن حتت هذه العقود عقود أخرى:  لذلك (1) الصفقة الشرطية.

"يتيح خيار البيع فرصة للمستثمر حلماية نفسه من خماطر ايخفاض القيمة السوقية :البيع خيار - أ
   .(2)ألوراق مالية ميتلكها" 

                                                                                                        
: إن السندات اليت متثل التزامًا بدفع مبلغًا مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط حمرمة أوالً حيث ورد يف القرار : " ،، م2223

شرعًا من حيث اإلصدار أو الشراء أو التداول، ألهنا قروض ربوية سواء أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. 
 .أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية امللتزم هبا رحبًا أو ريعًا أو عمولة أو عائداً  وال

: حترم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضًا جيري بيعها بأقل من قيمتها االمسية، ويستفيد أصحاهبا من ثانياً 
 .ا حسماً هلذه السنداتالفروق باعتباره

كما حترم أيضاً السندات ذات اجلوائز باعتبارها قروضاً اجشرتط فيها نفع أو زيادة بالنسبة جملموع املقرضني، أو لبعضهم ال على   ثالثاً 
 وهتدف حمرم على املبنيةحرمة املتاجرة يف أسهم الشركات  للمجع الفقه اإلسالمي أبضا قرار يف و ."التعيني، فضاًل عن شبهة القما

 .22 دورته يف حمرم إىل
)1( Kunhibave, Sherin, “Derivatives in Islamic Finance”, p.3, research paper No 7/2010, Publications of 

International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). 

 .111 ص، 2، طنقدية تحليلية دراسة، إسالمي منظور من يةالمال األوراق بورصةواري،  الرب إسالم حممد شعبان( 1)
 .03 ص، 2، طالمالية األوراق في االستثمار أساسيات، إبراهيم منري، هندي(2)
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لشراء يعطي احلق للمشرتي بأن يتسلم األوراق املالية املتعاقد عليها، أو "خيار االشراء:  خيار - ب
   .(2)أن ميتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معني ملالك األسهم لقاء منحه إياه هذا احلق" 

 من عدد بيع أو شراء( اخليار حق)مشرتي  املستثمر حق من ويكون: المزدوج الخيار - ج
 هذا اخليار، حملرر املشرتي يدفعها مكافأة نظري معنّي، ريختا يف حمدد بسعر املالية األوراق

 .واحد عقد يف البيع وخيار الشراء خيار بني جيمع النوع
 :التنفيذ موعد حيث من اخليارات عقود ألنواع بالنسبة آخر معيار يوجد أنّه إىل هنا اإلشارة وميكن

د من يوم إبرام العقد حىت التاريخ يف أي وقت ميت تنفيذهتفق عليه مسبقا يتم امل العقد حال ففي
 .األمريكي باخليار ويسمى ،احملدد

 .األورويب باخليار فيسّمى النتهائهيار إال يف التاريخ احملدد خلهذا ا ينفذ ال العقد كان وإن
من خالله تنفيذ احلق  االختيارتنفيذ الذي ميكن حلائز الال يتضمن تاريخ  خياركان عقد   وإن

 اخليار اآلسيوي.من عدمه فيسّمى ب
 نقدية تدفقات تبادل على فيه يتفقان طرفني، بني يربم عقد هو املبادلة"عقد  :المبادلة عقود-د

(1)".مستقبلية فرتة خالل
 

 أو العكس، أو الثابتة الفائدة به ويقصد ثابت بعائد املتغرية الفائدة به ويقصد متغري عائد كمبادلة
 :نوعني بني نفرق ولتوضيحها رىأخ بعملة العائد من عملة من العائد

 :الفائدة أسعار مبادلة عقود -
 :الثابتة الفائدة مبادلة

طرف هذا العقد بدفع الفائدة الثابتة يف مقابل احلصول على الفائدة املتغرية هبدف التحوط ضد  يقوم
     خماطر ارتفاع معدالت الفائدة.

 :المتغيرة الفائدة مبادلة

                                  
-226 ص، 2ج، 2، طاإلسالمي االقتصاد في اإلنمائية آثارها و المالية األوراق أسواقحمي الدين أمحد حسن،  أمحد( 2)

222. 
 .2 ص، 2، طالمالية األوراق في االستثمار أساسيات،  إبراهيم منري هندي (1)
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 الفائدة على احلصول مقابل يف املتغرية الفائدة بدفع العقد هذا طرف يقوم :العمالت مبادلةعقود -
 .الفائدة معدالت ايخفاض خماطر ضد التحوط هبدف الثابتة،

 الوقت نفس ويف احلاضر السوق يف أخرى عملة مقابل عملة بيع أو بشراء العقد هذا طرف يقوم
 سبق اليت العملة شراء أو شراؤها سبق اليت العملة لبيع وذلك اآلجل، السوق يف متزامنة عملية جترى
   .(2) بيعها

 واهلدف منها هو تغطية خماطر التقلبات احملتملة مستقبال يف أسعار صرف العمالت.  
 المتعلقة بالمشتقات المالية اإلسالمية:  األحكام

ني التسليم احلال "تتعلق أحكام عقود املستقبليات تلك األحكام اليت يف جوهرها تبنّي الفروق بينها وب
للسلعة، ومتليكها للمشرتي، وظاهره هو متليك للسلعة مع بقاء الثمن يف ذمة املشرتي إىل األجل 
احملدد بني املشرتي والبائع، على أن هذا الثمن ثابت، وأي زيادة فيه من الربا، والعقد الثاين املختلف 

فقه اإلسالمي( وهو تسليم الثمن حاالّ عن املستقبليات هو بيع السلم )عقد الّسل م املشروع يف ال
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعاىل يفودليل مشروعيته ، (1)واملسّلم )السلعة( بأجل حمّدد 

 أنه عنهما اهلل رضي عباس نبا عن روي   كما اللةالدّ  ووجه [161: ]البقرة چ ڀ پ پ پ
-صلى اهلل عليه وسلم -دم الّنيبُّ "ق: ملّا أنّه أيضا وروى (2)أنزلت يف الس لم إىل أجل معلوم" : قال

معلجوم،  ف يف كيل  من أسلف يف مثر فليجسل  : فقالفجون يف الّثمار الّسنة والّسنتني، املدينة، وهجم يجسل  
إنا كنا نجسلفج على : فقال-رضي اهلل عنه - (2)وعن ابن أىب أوىف  (2)معلجوم، إىل أجل معلجوم" ووزن  

                                  
 226، صبورصة األوراق المالية بين النظرية و التطبيقالعبد،  إبراهيم ، جالل صاحل حممد احلناوي (2)
يشرتط له ما يشرتط  ( "اتفق العلماء على مشروعيته إال ما حكى عن ابن املسيب واختلفوا يف بعض شروطه واتفقوا على أنه1)

كتاب السلم، األوطار،  نيلللبيع وعلى تسليم رأس املال يف اجمللس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم ال" الشوكاين، 
2/122. 
 . 2/012 .طد، كثير ابن تفسير، كثريابن   (2)
 . 1123م احلديث: رق، 2/62، باب السلم يف وزن معلوم، يف كتاب السلم، صحيحهأخرجه البخاري يف  (2)
: وقيل، حممد أبو: وقيل، معاويةأبو - وسلم عليه اهللصلى - النيب صاحب، املعمر الفقيه، احلارث بن خالد بن علقمة: "هو (2)

وقد كّف بصره من الكرب وقد تويف ، وخامتة من مات بالكوفة من الصحابة، أهل بيعة الرضوان من .الكويف األسلمي، إبراهيم أبو
 رضي اهلل عنه.-وقد قارب مائة سنة ، هـ66هـ وقيل  63سنة عبد اهلل 
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، (2)والّتمر"  والزّبيب،وأىب بكر وعجمر، ىف احلنطة، والّشعري -وسلم  صلى اهلل عليه- الّلهعهد رسجول 
 واضح هنا والفرق (2)لم جائز"( أن السّ العلم)أهل  وأمجعوا": (1) فقد حكاه ابن املنذر: أما اإلمجاع

 ماعنه ته  نـ   نيْ ذ  الّ  واجلهالة الغرر من كله والسلعة، الثمن فتأجيل املستقبليات وعقود لمالسّ  عقد بني
 .اإلسالمية الشريعة

 التحّوط باب من خيرج وهو العقد أطراف بني ونقلها باملخاطر واملتاجرة املقامرة باب من: "هو أيضا
 أو وأسواقها قمار أهّنا املالية املشتقات من األنواع هذه على يطلق من الغرب يف االقتصاديني من وجند

 (2) "القمار لعب بيت البورصات
"حبرمة بيع السلع بطريقة التأجيل  القاضي الفقهي اجملمع قرار البديلني تأجيل يف صدر كما

 (2)بالتسوية ودفع الفروقات"  يف البدلني سواء انتهى العقد بالتنفيذ الفعلي عند حلول أجله أو
 النيب حديث من وهذا اجمللس يف التقابض يشرتط اجلنسني اختالف يف أنّه هذا إىل ويضاف

وساق  (3)"فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"  :والسالم الصالة عليه
وهذا أصٌل يف قطع الطريق أمام  (0)ابن املنذر قبلها إمجاعا يف فساد العقد يف حال عدم التقابض 

العمالت والذي سيفقد العمالت قيمتها االقتصادية ويصرّيها إىل سلعة كأّي سلعة  يفاملضاربني 

                                  
 .1121رقم ، 2/62، باب السلم يف وزن معلوم، كتاب السلم ،صحيحهأخرجه البخاري يف  (2)
وحممد بن عبد اهلل سليمان، الربيع بن  عن:وروى  حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، أبو بكر: فقيه جمتهد، من احلفاظ.(1)

 عنه:حدث  كتبه.وخلق كثري مذكورين يف  العزيز، وعلي بن عبد ميمون، وحممد بن الصائغ، وحممد بن إمساعيل احلكم، بد بن ع
" اإلشراف يف اختالف العلماء الشافعية. مؤلفاته: وعداده يف الفقهاء  الدمياطي.وحممد بن حيىي بن عمار املقرئ، أبو بكر بن 

 222أو  226يف حدود  واالختالف". وغريها. وتويفيف السنن واالمجاع  ، "ألوسطسري "" تف" وله "املبسوط"، " اإلمجاع، “
 .222 ص، 1ط، اإلجماع، املنذر ابن (2)

(4) Peter Drucker, Economist, Drucker on Financial services, Innovation or die,25/09/1999, P.27, Gonzales 

(American Bank 29/10/1993), P.3. 

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  هيئةانظر  .املالية. األسواقبشأن  (23)0/2قرار جممع الفقه اإلسالميالدويل رقم  (2)
 (.11رقم ) الشرعياملعيار ، الشرعية المعاييراإلسالمية، 

 . 1206م احلديث: رق 2122 /2، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداكتاب املساقاة، ،  الصحيحمسلم يف  أخرجه (3)
حترمي التفرق قبل التقابض ويسمى ذلك ربا اليد ويستوى يف ذلك  : "قوله. 23/32، المجموع شرح المهذبالنووي،  (0)

اجلنس الواحد واجلنسان )أما( يف الذهب والورق فذلك مما ال خالف فيه عن ابن املنذر قال أمجع كل من أحفظ عنه من أهل 
 إذا افرتقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد".العلم على أن املتصارفني 
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لوجود الغرر فيها، أّما  يصحلم فيه ال فالسّ  ،مر نفسه بالنسبة لألوراق املالية مثل األسهمأخرى. "واأل
  (2)ندات فأصلها حمرم" السّ 

 عقود اخليار )االختيارات( من حيث حكمها فهي ختضع لتكييفات ميكن إجيازها فيما يلي:  أماو 
دامى وهو خيار البيع، والذي هو أن اخليار هنا ليس اخليار املنصوص عليه يف كتب الفقهاء الق  -2

كان يغنب يف البيع   يالذ (2)حديث حبان بن منقذ وأصل اخليار ، (1)حق يف فسخ العقد 
خالبة، ويل العليه وسلم فقال له: "إذا بايعت، فقل:  اهللوالشراء، فشكا ذلك إىل النيب صلى 

 . (2)واخلالبة هنا مبعىن اخلداع  (2) "ة أيامالثاخليار ث
 وممكن املالية، األسواق يف وحمّله البيع عقد عن منفصل عقد فهو املالية املشتقات هنا عقدال أّما -1

 العربون، وبيع بينه شبه يوجد هنا الفقهية الناحية من لكن سنوات، إىل العقد هذا مدة تصل أن
 :يف إجيازه ميكن والذي

 :تعريف العربون لغة
يشرتي السلعة ويدفع إىل صاحبها شيًئا، على أنه إن أمضى  وهو أن" والع ر بجونج والعجْربانج  الُعْربُون
 (3)" سب من الثمن، وإن مل ميض  كان لصاحب السلعة ومل يرجتعه املشرتيالبيع حج 

 : اصطالحا العربون تعريف

                                  
 .السندات بشأن( 22/3( )33) رقم الدويل اإلسالمي الفقه جممع قرار( 2)
، 1، جمغني المحتاج. الشربيين، 03، ص1، جبداية المجتهدبن رشد، ا، 6/262، الهداية شرح العنايةالبابريت، : انظر( 1)

 .2/23، 2ط، اإلنصافاملرداوي، ؛ 222ص
حفيد الصحايب الذي  ، املديناملازين ، النجارياإلمام الفقيه احلجة أبو عبد اهلل األنصاري ، عمروهو: "ابن حبان بن منقذ بن  (2)

، مالكوأنس بن ، خديجورافع بن ، عمرمولده يف سنة سبع وأربعني وحدث عن ابن ، خالبة: ال ويقول. البيوعكان خيدع يف 
عاش ، احلديث: كانت له حلقة للفتوى وكان ثقة كثري الواقديقال ، ثقتهوهو إمام جممع على  .سواهموخلق ، حمرييزوعبد اهلل بن 

 .2/260، النبالء أعالم سير، الذهيب: انظرأربعا وسبعني سنة" 
 يف ومسلم؛ 1322، احلديث رقم 1/022، كتاب البيوع، باب ما يكره من اخلداع يف البيع، الصحيحالبخاري يف  أخرجه (2)

 .2222، حديث رقم: 2/2232كتاب البيوع، باب من خيدع يف البيع، ،  هصحيح
 .2/232، 2ط، خلب مادة، العرب لسان، منظور ابن (2)
 (.263/ 23) ، مادة عربن،لسان العرب( ابن منظور، 3)
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 عند والضمان اخليار يف ذكره مت ما خالل من إال احلنفية عند العربون لبيع ذكر يرد مل: الحنفية عند
 .الرد

ى دابة بأجرة معلومة ويعربن شيئا على رت هو أن يشرتي سلعة بثمن معلوم أو يك": المالكيةند وع
  (2)"أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن أو األجرة وإن كره مل يعد إليه

 من فهي السلعة أخذ إن أنه على دراهم إليه ويدفع غريه من سلعة يشرتي أن": الشافعيةوعند 
 (3) "جمانا إليه للمدفوع فهي وإال الثمن

 الســلعة، أخــذ إن أنــه علــى غــريه، أو درمًهــا البــائع إىل فيــدفع الســلعة، يشــرتي أن": الحنابلــةوعنــد 
  (2)"للبائع فذلك يأخذ، مل وإن الثمن، من به احتسب

  قاربة.توجند أّن تعاريف املالكية والشافعية واحلنابلة م
 : حكمه
ي لفسخ العقد خالل زمن معنّي مّت االتفاق عليه، والذين قالوا ا يعطي احلق للمشرت أساسً  والذي

ويف جواز بيع العربون فلم يقل به إاّل  (3)الشافعية  (2)املالكية  (2)باملنع هم اجلمهو من احلنفية 
وكان أساس املنع عند اجلمهور هو حديث يف منع  (6)كما أجازه جممع الفقه اإلسالمي (0)احلنابلة 
 ضعيفواحلديث كما جاء عن اإلمام أمحد أنه  ،وذلك أ ن هج غ ر ٌر و أ ْكلج م ال باْلب اط ل   ،(2)العربون 

                                  
 .1/222، التلقين، حممد عبد الوهاب البغدادي (2)
  ..2/220، الطالبين روضة، النووي( 2)
 (.222/ 3 المغني، قدامة ابن( 2)
 .13/2، المبسوط، السرخسي( 2)
  .2/232، التاج واإلكليل لمختصر خليل، حممد بن يوسف املواق( 2)
 .1/22، المطالب أسنى، زكريا األنصاري( 3)
، الشرح الكبير، ؛ الدردير222ص، 1ج ،مغني المحتاج، . الشربيين232ص، 1ج، اإلراداتشرح منتهى ، البهويت (0)

 . 32ص، 2ج
 10- 12هـ املوافق 2222حمرم  0- 2من  السالم( )يف دورته الثامنة املنعقدة يف بروناي دار 2/6) 01قرار اجملمع رقم  (6)

 .م2222حزيران )يونيو( 
 جاء ما باب، كتاب البيوع،  الموطأ يف، اإلمام مالك" أخرجه هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع العربان" احلديث( 2)
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 يراه ما وهذا البيع، فيصح تنافيه متّ  فإن بالباطل املال وأكل الغرر على القياس يبقى. (2)وأثبته غريه 
 .باطلبال املال وأكل الغرر تناىف قد مادام جائز أنه على العربون حكم يف الباحث

احلرج  رفعاملقاصد الشرعية املتمثلة يف دفع الضرر و  "حتقيق هو العربون بيع من واهلدف
واملشقة، ففي حترمي العربون تضييق على الناس ومصاحلهم، ومساح بإيقاع الضرر، واملتمثل يف تفويت 

هذا من  ،الفرص على البائع أو املؤجر، أو تعريض األعيان واخلدمات لتقلبات األسعار وتدهورها
يتم جهة ومن جهة أخرى أنّه ال ينطوي على خمالفات مادام اتفق البائع واملشرتي على ذلك ومل 

 خاصة بصفة الشراء خيار عن والكالم العربون بيع على اخليارات عقد لتكييف بالنسبة لكن ،البيع
"إن مل يتم  (1)" ئعللبا جرب عن عبارة هو العربون بيع يف املقّدم الثمن أن جهة من وذلك نظر ففيه

البيع أو جزء من الثمن يف حال مّت البيع والذي ال جنده يف عقد اخليار حيث الثمن املقّدم مثن مستقل 
عن البيع، كما أن بيع العربون ال ميكن تداوله بعكس عقود اخليارات فهي للتداول يف البورصات، 

على منع  اإلسالميقد نص جممع الفقه و  (2)لذلك فتكييف عقود اخليارات على بيع العربون ال يصح"
كما جتري اليوم يف -ختيارات الجاء يف النص: "إن عقود ا حيث اّل وتداو  ات إصدار اهذه اخليار 

 ،تنضوي حتت أي عقد من العقود الشرعية املسماة الهي عقود مستحدثة  -سواق املالية العامليةاال
عتياض عنه فإنه عقد غري االقا املعقود ماليا جيوز حً  ال، و منفعة وال، ماالً  ليس عليه املعقودومبا أن 

 ( 2)جتوز ابتداء فال جيوز تداوهلا"  المبا أن هذه العقود و  ،جائز شرعا

 

 

 

                                                                                                        
 . 2231احلديث:  رقم،، 2/162 العربان يف باب، اإلجارةكتاب ،  السننيف  أبو داودأخرجه .، و 2/206، العربان بيع يف
 .2/220، السالم سبل، الصنعاين" مقال من ختلو ال طرق - للحديث أي - له("2)
 .232ص، 1، جاإلراداتشرح منتهى البهويت،  (1)
 االقتصادلة جامعة امللك عبدالعزيز: ، جمالتحليل الفقهي والمقاصدي للمشتقات المالية: عبد العظيم أبو زيد، انظر( 2)

 .22-21 ص، 2ع، 10ماإلسالمي، 
 املالية.  األسواق( بشأن 2/0) 23قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  (2)
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: األسس الشرعية للمنتج المالي اإلسالميالثانيالمبحث   
 وفيه مثانية مطالب.

 : تمهيد
 أموال أكل وعدم املال، حفظ آيات تربتع حيث الكربى، الشريعة مقاصد من املال حفظ مقصد إن

 اليتيم مال عن دوالذوْ  األموال أكل عن كافة الناس والسالم الصالة عليه النيب وهني بالباطل الناس
 الصالة عليه اهلل نيب نهاوبيّ  كتابه، يف وتعاىل سبحانه اهلل حّدها ممّا هاكلّ  ،احلريب غري والكافر والذمي
 واخلداع احليلة أو الغصب أو بالسلب عليه التعدي وعدم املال حلفظ أدله جمملها ويف ألمته، والسالم
 .اهلل هأحلّ  مبا نفس طيب عن إال يؤخذ وال وغريه، والغش

  املعامالت لفقه ةالعامّ  األسس من اإلسالمي للمنتج الشرعية األسس يستلهم الباحث ولعل

 :يلي كماوهذه األسس  
 م األخالقية: األول: القي المطلب

ها حتت القيم األخالقية، حتت حديث النيب االقتصاد اإلسالمي وحياة املسلمني ومعامالهتم كلّ  إن
مبعناها اإلسالمي واليت متنع الغش واخليانة  (2)" ام أخالقً نكج عليه الصالة والسالم "إن خياركم أحاس  

واالحتكار وغريها، كما ترّغب  والتدليس والكذب، واخلداع وأكل أموال الناس بالباطل والقمار
  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ چوالتعاون على الرب لقوله تعاىل  (1) الشريعة يف التواد والرتاحم

لذلك جند يف املعامالت اإلسالمية: حق الشُّْفع ة ، والعدل يف  ] 1املائدة: من اآلية [ چ ېئېئ
األّمة  ةيف خرييّ ، وغريها من احملامد اليت القسم، وكتابة الدْين، وعدم االكتناز وعدم التطفيف يف امليزان

                                  
رقم احلديث:  1122 /2، حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخلباب كتاب األدب، ،  الصحيحالبخاري يف  أخرجه (2)
 5688. 
: ق ال  ر سجولج الل ه  ص ل ى الل هج ع ل ْيه  و س ل م : "م ث لج اْلمجْؤم ن ني  يف  1) ري ، ق ال  تـ و ادِّه ْم، و تـ ر امحج ه ْم، و تـ ع اطجف ه ْم م ث لج ( ع ن  النـُّْعم ان  ْبن  ب ش 

اع ى ل هج س ائ رج اجلْ س د  ب الس ه ر  و احلْجم ىاجلْ س د  إ   كتاب الرب والصلة واآلداب، باب ،  صحيحهأخرجه مسلم يف  "ذ ا اْشت ك ى م ْنهج عجْضٌو ت د 
كتاب األدب، باب رمحة الناس ،  صحيحه(، والبخاري يف 1263(، برقم: )2222/ 2تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، )

 .ملسلم واللفظ(، 3322( برقم: )23/ 6والبهائم، )
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: "ال يبع يف سوقنا إال من قد تفقه يف اخلطاباإلسالمية، والرتغيب يف التففه يف الدين لقول عمر بن 
كما جند أنّه إذا انعدمت األخالق أو فسدت يف حياة الناس عاّمة أو يف اقتصادهم   (2)الدين" 

ظلم والفساد واخلداع وزيادة الفجوة بني أصحاب املال والفقراء ومعامالهتم خاصة، كثر فيهم ال
وإغراق الناس يف الديون واملداينات واالقتصاد العاملي خري شاهد على هذا بأزماته وحتكم الدول 
الكربى يف املوارد العاملية، واستحداث البالبل والقالقل بني الدول مث جتارة األسلحة، من مبدأ وجود 

 إىل استحداث الطلب بالفساد. االعرض فيسعو 
منتج مايل إسالمي وجب أن خيضع للقيم األخالقية اإلسالمية ويكون من باب  فكل

 استغالل الثروات واالجتار باألموال واستثمارها عن طيب نفس دون الوقوع يف احملظورات.
 : الحالل الرزق ابتغاء: الثاني المطلب

  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچء الرزق لقوله تعاىل الشريعة اإلسالمية على العمل وابتغا حتثّ 

 ٿ ٿ ٿ چ تعاىلوقوله ، [23 ، اآلية:اجلمعة] چ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 وال سنة تأخذه ال من عند من مكفول الرزق أنّ  والبشرى، [21 ، اآلية:األعراف] چ ڇ ڇ  چ
 چ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چتعاىل بقوله نوم

 [3 ، اآلية:]هود
الكفالة استصحبها حٌث على األكل من عمل اليد وعدم االتكال يف قول النيب عليه الصالة  وهذه

 ( 1)"ما أكل أحٌد طعاًما قطُّ خريًا من أن يأكل من عمل يده" والسالم 
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چاحلث على اإلنفاق كما يف قوله تعاىل:  وكذلك

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ

 . ]130: البقرة[ چ

                                  
 .2/222، الترمذي صحيح انظر. وقال األلباين :حسن اإلسناد، 1/226، السننالرتمذي يف  أخرجه (2)
 (.2233، احلديث رقم )2/232كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ،  صحيحهالبخاري يف  أخرجه( 1)
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: تعاىل اهلل قوله احلالل الرزق مفاتيح ومن

 [.23:األعراف] چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ
 أنّ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ففيه املرء مبا أخد من حالل أو حرام  يبايل ال زمان من اهلل نيب وحيذرنا

ن  : "ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال أم ن احلالل أم مِّ قالالنيب صّلى اهلل عليه وسّلم 
إلخباره  صلى اهلل عليه وسّلم من فتنة املال، وهو من بعض دالئل نبوته "حتذيرٌ  وهذا( 2)احلرام" 

 هو واملشرتي البائع بني والرتاضي ارةبالتج احلالل املال وأكل، (1)نه" اباألمور اليت مل تكن يف زم
 لقوله باطل، كله الرضى وغري به؛ واالنتفاع املال وحتصيل واإلنفاق الكسب عليه يقوم الذي األصل
 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ چ تعاىل

 ]12، اآلية: النساء [چ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چچ چ
 الثالث: تحريم الربا: المطلب

اليت هنى الشرع عنها  (2)والذي هو من الكبائر  أعظم الذنوب هو أكل الربا فإن من ،ذي بدء بادئ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يف قوله تعاىل:﴿ اهلل عز وجلوعن الوقوع فيها، فقد حّرمه 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ  ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ  پ

 ، اآلية:البقرة [چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 عليه اهلل نيب ثىّن  ولقدا حبلِّ البيع وحترمي الربا، ا وبيانً بنّي عز وجل لعباده احلالل واحلرام نصّ  و، ]102

                                  
 .2200، رقم احلديث: 1/022باب من مل يبال من حيث كسب املال كتاب البيوع، ،  صحيحه يف(أخرجه البخاري 2)
 .2/120، الباري فتححجر،  ابن (1)
: " اجتنبوا السبع املوبقات قالوا: يا رسول اهلل وما أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالحلديث  استنادا( 2)

 حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف هن؟ قال: الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس اليت
قول اهلل تعاىل إن الذين يأكلون أموال اليتامى كتاب الوصايا، باب ،  هصحيحالبخاري، يف  أخرجهاحملصنات الغافالت املؤمنات" 

باب بيان كتاب اإلميان، ،  صحيحهيف  ومسلم، 1322 رقم، 2326/ 2ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا 
 .62 احلديث رقم، 21/ 2، الكبائر وأكربها
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رضي  (2) عن جابر بن عبد اهلل ورد فقد بالربا التعامل حترم اليت والبينات باألحاديث والسالم الصالة
 (1)ه" ه وكاتبه وشاهديْ ربا وموكل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آكل ال ن"لع قالاهلل تعاىل عنهما 

 الدائن على املخاطر وإلقاء لمالظّ  إىل يؤّدي ألنّه فساًدا، األشد العقود من يعترب حيث
 هتدف اإلسالمية املالية فاملعامالت الربوية، املالية املؤسسات يف واملستثمر الدائن على العمل وكذلك

 أبوابه وكل الربا يف جنده متاما والعكس والغرم، الغنم قاعدة حتت معامالهتا كل ووضع للموازنة اأساسً 
 .كثرية واجتماعية اقتصادية مضار للرّبا كذلك غرم، باملدين حلّ  ولو للّدائن الغنم إىل يؤّدي فهو

حثنا عليه الشرع هو التعاون واإلنفاق واإلقراض والتجارة واستعمال املال يف احلالل  وما
ى الناس وتنفيس الكربات فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: والتيسري عل ،واكتسابه من حالل

من كرب يوم القيامة، ومن يسر على  س اهلل عنه كربةً س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّ "من نفّ 
  (2)معسر، يسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة" 

  ەئ ائ  ائ ى    ى ې چبعد تنفيس الكربات يأيت إنظار املعسر، قال اهلل عز وجل:  مث

قال النيب عليه الصالة  ]163 :، اآليةلبقرةا[   چ ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ
ر  أ ْو ي ض ْع ع ْنهج"  ي هج الل هج م ْن كجر ب  يـ ْوم  اْلق ي ام ة  فـ ْليـجنـ فِّْس ع ْن مجْعس  عن أيب و  ،(2)والسالم "م ْن س ر هج أن يـجْنج 

                                  
 احلافظ، صاحب الكبري، اجملتهد سلمة، اإلمام بن كعب بن غنم بن كعب بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن عمرو:"ابن هو( 2)

 بيعة أهل من الفقيه املدين السلمي اخلزرجي ريالرمحن، األنصا عبد اهلل، وأبو عبد أبو - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول
 عمر، وعلي، وأيب وعن - وسلم عليه اهلل صلى - النيب عن كثريا علما موتا، وى الثانية العقبة ليلة شهد من آخر الرضوان، وكان

 مثانية على الشيخان له اتفق، حديثا وأربعني ومخسمائة ألفا بلغ مسنده، وغريهم والزبري،  جبل بن ذومعاعبيدة،  بكر، وأيب
سعني سنة" ل : إنه عاش أربعا وتقي، مبائة وستة وعشرين حديثا ومسلم، وعشرين حديثا بستة البخاري له وانفرد، حديثا ومخسني

 .222-2/223، النبالء أعالم سير، الذهيب انظر
 1563 احلديث:  رقم، 2122/ 2، املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله كتاب،  حهصحيمسلم، يف  أخرجه( 1)
، ة القرآن وعلى الذكركتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالو ،  صحيحهمسلم يف  أخرجه (2)
 .2699 رقم احلديث:  1302 /2
 1563رقم احلديث:  2223 /2املعسر،  إنظار فضل املساقاة، باب ، كتابصحيحهمسلم يف  أخرجه (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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ا قال لصبيانه: قال: "كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرً النيب صلى اهلل عليه وسلم،  أنّ هريرة 
  (2)جتاوزوا عنه، لعل اهلل أن يتجاوز عنا، فتجاوز اهلل عنه" 

قال: "استسلف -عنهرضي اهلل - (1)أيب رافع  حلديث القضاء يف احلسن جند أخرى جهة ومن
: يا مأفجاءته إبلج الصدقة  ف، (2) اْكرً النيب صلى اهلل عليه وسلم ب   رين أن أقضي الرجل  بْكر ه، فقلتج

رسول اهلل إيّن مل أجد يف اإلبل إال مجاًل ر ب اعّيا، فقال: أعطه إيّاه، فإّن من خري الناس أحسنهم 
الوعيد يف حال عدم رد الدين رغم املقدرة يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:  وأيضا( 2) "قضاءً 

ى اهلل عنه، ومن أخذ : "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  (2)أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهلل" 

 من خيلو أن لزم افوجوبً  التمويل وصيغ املالية العقود وكل اإلسالمي املايل للمنتج وبالنسبة
 ،وشهادةً  وعطاءً  اأخذً  ابالرب املتعاملني من ورسوله اهلل حذرنا الذي للوعيد ذلك كأساس له، الربا،

 جهة من هذا معنّي، ملنتج مالتقدّ  عند املّدخرات وأصحاب املستثمرين قبل من التحّري وجب وكذلك
 أنّ  من دورية بصفة التأكد الفقهية واجملامع الشرعية الرقابة هيئات على وجب أخرى جهة ومن

 .عطاءً  أو اذّ أخ معامالهتا، يف الرباء من ختلو اإلسالمية املالية املنتجات

                                  
 2201رقم احلديث:  022 /1معسرا،  انظر من البيوع، باب ، كتابصحيحهالبخاري يف  أخرجه (2)
 للنيب فوهبه للعباس عبدا ان أسلم:  وقيل.  إبراهيم امسه:  يقال.  مصر قبط من، لموس عليه اهلل صلى اهلل رسول موىل( " 1)

 عبيد ولده عنه روى . أحاديث عدة روى . أعتقه العباس بإسالم وسلم عليه اهلل صلى النيب بشر أن فلما، وسلم عليه اهلل صلى
 بن علي: عنه وروى، كثرية ومجاعة، الشريد بن وعمرو،  املقربي سعيد وأبو، اهلل عبيد بن الفضل وحفيده، رافع أيب بن اهلل

 انظرعلي"  يف خالفة تويف . وفضل علم ذا وكان . واخلندق، أحد غزوة شهد . شافهه كأنه وما احلسني
 .20-1/23، أعالم النبالء سير، الذهيب 
، بكر مادة، الصحاح مختار، الب ْكرج بالفتح الفىت من اإلبل واألنثى بكرة و ب ْكرةج البئر ما يستقى عليها ومجعها ب ك ٌر" الرازي( "2)
 .02 ص، .طد
 2112 /2قضاء، املساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خريا منه وخريكم أحسنكم  ، كتابصحيحهمسلم يف  أخرجه (2)

 .2333رقم: 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو ، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس،  صحيحهالبخاري يف  جهأخر  (2)

 1120رقم احلديث  622 /1، إتالفها

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15985
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 :الغررانتفاء : الرابع المطلب
 ، (1)و "غ ر هج يغجره بالضم غجرجورا خدعه"  (2)الغرر يف اللغة اخلطر  إن

 :جند واصطالحا
""اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم مبنزلة الشك: الحنفية عند

(2)
 

 (2)، وما ال يوافقه" :"اخلطر والرتدد بني ما يوافق الغرض أنه على: المالكيةوعند 
 (2)"ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته"  أنّه :الشافعيةوعند 
 (3)ما تردد بني أمرين ليس أحدمها أظهر" :" أنّه على: الحنابلةوعند 

كّلها توضح أّن الغرر يقع يف البيع وغريه، وهو يف أصله مبين على اجلهالة سواء يف املبيع أو   والتعاريف
و الوصف ويفضي إىل العداوة بني املسلمني وحكم الغرر هو التحرمي حلديث أيب هريرة أن يف الثمن أ

كما أّن الغرر من أخذ أموال الناس بالباطل وإيقاع   (0)النيب صلى اهلل عليه وسلم "هنى عن بيع الغرر" 
 ،الظلم،ومل خيتلف الفقهاء يف حرمة الغرر إال من كثرته أو قلته

 الكثري دون الغرر من لليسري العقد حيمل أن جيوز وقد املد ة بطول يزداد الغرر أل  ن  :" الحنفية فعند
  (6)"منه

 : المالكيةجند تفصيل عند  حيث
كثري ممتنع إمجاعا، كالطري يف اهلواء، وقليل جائز : ثالثة أقسام -أي يف البيع  -"الغرر واجلهالة 

 . (2)ه، هل يلحق باألول أم بالثاين "إمجاعا، كأساس الدار وقطن اجلبة، ومتوسط اختلف في

                                  
 .2/22غرر،  ، مادةالعرب لسانمنظور،  ابن (2)
 .266ص، مادة غرر، الصحاح مختار، الرازي (1)
 .2/232، الصنائع بدائع، الكاساين (2)
 .23/212، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش (2)
 .2/131، الشافعي اإلمام فقه في المهذب، الشريازي (2)
 .2/221، اإليرادات منتهى شرح، البهويت (3)
 .2783 ، برقم 2/2222كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر ،  صحيحهمسلم يف  أخرجه( 0)
 .22/162، طالمبسو السرخسي، ( 6)
 .2/132، الفروقالقرايف، ( 2)
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  (2)" للضرورة جمج و زٌ اليسري يف البيع  والغرر": والشافعية
ي ة، الغتفار ": واحلنابلة يصحُّ جعل مبيع  بنحو كيل  عوضا عن مهر ، ويصحُّ خلٌع عليه، ووص 

  (1)"الغرر فيها
 البن أنّ  كما حرتاز منه،كن االالغرر اليسري مغتفر وذلك أنه ال مي أنّ  هو الباحث يراه والذي

 صحة من مانعاً  يكن مل منه االحرتاز ميكن ال أو يسرياً  كان إذا:"الغرر بقوله ذلك يف كالم القيم
(2)"منه االحرتاز ميكن الذي الكثري خبالف العقد،

. 

املالية اإلسالمية وجب أن تبتعد كل البعد عن الغرر عاّمة والغرر الفاحش خاصة  فاملنتجات
ذلك االبتعاد عن اجلهالة والتدليس واخلداع، مع االحتكام إىل اهليئات الشرعية يف حال استشكال وك

شرط يف العقد، بني أصحاب الودائع واملستثمرين واملصرف أو املؤسسة املالية وغريهم من املتعاملني، 
 للخروج من النزاعات والبغضاء.

 :(4) الخامس: الُغْرُم بالغُْنم المطلب

ذه القاعدة من أساسيات املعامالت اإلسالمية، وهي قاعدة ذهبية يف املعامالت املالية يف ه تعترب
 املالية املنتجات يف القاعدة تطبيقات ومن، (2)"أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره" ومعناهاالشريعة، 
 أو األموال، شركات يف سواء حصصهم، بنسبة واخلسارة الربح يتحملون الشركاء أن اإلسالمية

 أن ذلك الغرم، وعليهم الغنم فلهم الصكوك محلة أو املسامهة، شركات أو التأمني، أقساط استثمار
 حتويل مت فلو املخاطرة، على تعامله مبىن اإلسالمية املالية املعامالت يف الربح وطالب املستثمر
 على مثال القاعدة ههذوتطبيق ، (وغريه)الربا  السابقة املناهي يف وقعنا فقد آخر طرف إىل املخاطر

 غنم أي ثابتة فائدة وله الشركة يف دائنا يعترب السند حامل أن جند)السندات(  الربوي املايل املنتج
                                  

 . 2/123، الكبير الحاوى( املاوردى، 2)
 . 1/26، اإليرادات منهى شرح، البهويت( 1)
 2/613، المعاد زادالقيم،  ابن( 2)
لغرم املادة مت تبويبها على أساس الغرم با العدلية األحكام مجلةعلى هذه القاعدة أيضا الغنم بالغرم، كما جند أن يف  يطلق( 2)

 ، صوالنظائر األشباه. انظر السيوطي، 13، ص 2/23، 2ط، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، : حيدر على، انظر60
 .222: األشباه والنظائر، ، ابن النجيم122

 2/23، 2ط، درر الحكام في شرح مجلة األحكامعلى، (حيدر 2)
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 عليه وينزل ربوي املنتج هذا أن عليه فيطلق بالشركة، حلّ  مهما)غرم(  خسارة أيّ  عليه وليس ثابت،
 .احلرمة حكم

 :السادس: قاعدة الخراج بالضمان المطلب
ة، وغلّ  منفعةو  خرج من الشيء من عني اوهي: "م (2)هذه القاعدة مقرتنة بقاعدة الغرم بالغنم  إن

ب يع كان من ضمانه، فالغلّ 
 
ة له؛ فهي للمشرتي عوض ما كان عليه من ضمان امللك؛ فإنه لو تلف امل

 وتستند لف،الت وجرب ضمانه، كان بالشيء االنتفاع كان فمىت. (1)ليكون الغجنم يف مقابلة الغجرم" 
: "أن رجاًل اشرتى عبًدا فاستغله، مث وجد به عيًبا، عنها اهلل رضي عائشة حديث إىل القاعدة هذه

فرده، فقال: يا رسول اهلل، إنه قد استغل  غالمي، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "اخلراج 
 (2)بالضمان" 

 أو عقارات كانت سواء األصول ظحف إىل يسعى اإلسالمية املالية املنتجات على وتطبيقها
 من يكون االنتفاع أن اإلجارة صيغة يف جندها فمثال ،األمانة ويد الضمان يد وتبيان غريها، أو أموال
 أن أي بالضمان األجرة أي فاخلراج اإلجارة حمل وهو األصل يضمن أن له واملؤجر املستأجر طرف

 التقسيط بيع على مثال تطبيقها يتم لوو  االنتفاع، حق تفويت عدمو  اإلجارة حمل صالح يضمن
 بقي ملا اإلسالمي املصرف على الضمان بقي فلو امللكية، مدار فمداره املشرتي إىل الضمان سيتحول

 .بالبيع ستنتهي إجارة وألصبح بالتقسيط بيعا
 : األصل في العقود اإلباحة:السابع المطلب

ألصل يف وا اإلسالمية املالية املعامالت يف عقودال وتطوير االبتكار أبواب فاحتة القاعدة هذه تعترب
بآيات الوفاء  وذلك استدالاًل  (2)الفقهاء مجهورذهب م وهوالعقود والشروط اجلواز واإلباحة، 

                                  
 .2/66، 2ط، درر الحكام في شرح مجلة األحكامعلى، حيدر  (2)
 .236ص: القواعد الفقهية وأثرها في الفقه، علي ، الندوي (1)
: رقم احلديث: 2/261عيبا،  به جيد مث ويستغله العبد يشرتي فيمن يف ماجاء البيوع، باب ، كتابالسننأخرجه الرتمذي يف  (2)

 وقال حديث حسن صحيح. .2133
، و القاضي عبد الوهاب2/222، الذخيرة، القرايف، 2/  0ح فتح القدير شر  33البن جنيم ص  األشباه والنظائر( انظر: 2)

/  2 شاف القناعك، البهويت، 121ص ، الرسالة، الشافعي، 216، /1، تالمقدمات الممهدا، رشد وابن، 1/222، التلقين
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 چوقوله تعاىل  .]2 ، اآلية:املائدة[ چ ڻ  ڑ ڑ ژ ژ چبالعقود، والعهود، كقوله تعاىل: 

 اهلل صلى املصطفى أحاديث منجند .و ]22: اآلية: اإلسراء[  چ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ
كّله أمر باإليفاء بالعقود والعهود،   فهذا (2)..."غدر عاهد"...وإذا  املنافق صفات يف وسلم عليه

 ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ چ مبدأ الرضا لقوله تعاىل: " حتتواليت يشرتطها املتعاهدون واملتعاقدون 

سورة [ چ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
"أنه ليس يف الشرع ما يدل على  على انصًّ  تقتضي اجلواز وعدم احلرمة أن كما ،]12اء: من آية النس

وقول ابن العريب: "هذه  (1)ا معينة، فانتفاء دليل التحرمي دليل على عدمه"حترمي جنس العقود إال عقودً 
آلية، وقوله تعاىل اآلية من قواعد املعامالت، و أساس املعاوضات ينبين عليها، و هي أربعة: هذه ا

( أخرج كل  ڦ( وأحاديث الغرر، واعتبار املفاسد واملصاحل. مث قال: قوله )ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ)
عوض ال جيوز شرعا، من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد، كاخلمر واخلنزير ووجوه الربا. ويشمل 

ار الذي يؤخذ فيه ، ألن ذلك يندرج يف القممنفعةخذ املال باالشرتاط دون مبادلة بأصل أو أذلك 
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چقوله تعاىل: كما جاء يف ( 2)املال بظهور رقم أو حتقق شرط بني الطرفني"

وأبقت أخرى من  (2)[ كما أّن السّنة النبوية بينت بعض العقود احملّرمة  222من اآلية: ، ألنعاما] چ
ا من العقود استحدث عقدً  وكذلك وهذا يقتضي أن من ،(2)باب احلل، كما ضبطت عقود أخرى 

                                                                                                        
 2/222 الم الموقعينإعالقيم،  ابن وقول 263/  16 مجموع فتاوى، قول ابن تيمية وهو 212/ 2، المغنيابن قدامة، . 22

. 
أربع من كن فيه كان منافقا  :وسلمرضي اهلل عنهما، "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  عبد اهلل بن عمرو بن العاص ( ما رواه2)

خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد 
. ومسلم يف 22، حديث رقم 2/12كتاب اإلميان، باب صفات املنافق، ،  صحيحه"، أخرجه البخاري، يف غدر وإذا خاصم فجر

 . 26، رقم احلديث 2/06املنافق،  خصال بيان اإلميان، باب ، كتابصحيحه
 .223/  12 مجموع فتاوىتيمية، ابن  (1)
  23/ 2، القرآن أحكام( ابن العريب، 2)
 .والربا، اخلنزيرو  اخلمر وبيع، امليسر مثل (2)
 .السلم عقد مثل (2)
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يف املالية اإلسالمية، أو منتج من املنتجات املالية اإلسالمية دون الوقوع يف العقود الفاسدة، وال حيل 
 ا فهو جائز ومن قال بعكس ذلك فعليه الدليل.به حرامً 

 : صوريا العقد يكون اّل أ: الثامن المطلب
ئة ا، ويكون يف البيوع باسم بيع التلج  كون حقيقيًّ العقد الذي ينعدم فيه ما أنشئ ألجله، وال ي وهو

احلنفية واملالكية واحلنابلة، والعقد جائز عند أبو حنيفة  الفقهاء مجهور عند"ويعّد هذا العقد باطال  (2)
 ة، كما أدناه:يف رواية، والشافعيّ 

يف رواية : على خالف يف املذهب، يف قول لإلمام أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد، و الحنفية عند
  (1)أخرى عن اإلمام أيب حنيفة أن هذا البيع جائز" 

ا جيوز ليتوّصال مّ  ا إظهار فعل  يفسد العقد لـ"تطرق التهمة إىل املتعاوضني فإهّنما قصد   المالكية وعند
نع به إىل ما ال جيوز وتدّرعا بشيء جائز يف الظاهر إىل باطن ممنوع يف الشريعة حسمً  ا للّذريعة )وممج

العقد صوري  ما خيص وجود قرائن حقيقية على أنّ والكالم نفيس هنا في (2)ة ما كثجر قصده(" للتهم
 .فعاًل 
 البيع صحّ  بألفني فعقدا ألفني ويظهرا بألف البيع أنّ  على لواتفقاعندهم أنّه " الشافعيةجند أن  كما

  (2)" السابق لالتفاق أثر وال بألفني
 يأخذأن  خيافأن  التلجئة بيع ومعىن...باطل التلجئة عكان بإبطال العقد "بي  الحنابلة وقول

 ابيعً  يريدان وال بذلك ليحتمي منه اشرتاه هأنّ  يظهراأن  على رجاًل  طئافيو  هج ملك غريه أو السلطان
 (2)" احقيقيًّ 

                                  
إذا أظهر العاقدان عقدا يف األموال، ومها ال يريدانه، أو مثنا ملبيع ومها يريدان غريه، أو أقر أحد آلخر حبق وقد اتفقا سرا ( "2)

ل. وقال بعضهم  على بطالن ذلك اإلقرار الظاهر، فقد قال بعض الفقهاء، كاحلنابلة وأيب يوسف وحممد بن احلسن: الظاهر باط
كأيب حنيفة والشافعي: الظاهر صحيح، وقد فصل ذلك الفقهاء يف كتاب البيوع عند كالمهم على بيع التلجئة، ومسى املعاصرون 

 .3/112الكويتية،  املوسوعة: انظرهذا العقد الظاهر بالعقد الصوري." 
 .200-203/ 2 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساين، 1)
 0/32، خليل لمختصر واإلكليل التاجيوسف،  بن حممد اهلل عبد دري، أبوالعب( 2)
 .222/ 2، المجموع شرح المهذب( النووي، 2)
 .2/22، المغنيقدامة،  ابن (2)
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 ما افأمّ  العقد، هذا بطالن على واحلنابلة املالكية ومذهب اجلواز، حكم على والشافعية، فاحلنفية
 ال النية أنّ  هو فالباعث املالكية أّما (2) العقد ظاهر على احلكم هو والشافعية، احلنفية هإلي ذهب
  (1) البيع يكن مل القصد على العقد بطالن فبنوْ  احلنابلة وأما الذرائع، سد باب ومن الظاهر، توافق

 انعقد ملا خيالف العقد أنّ  على قرائن وجود حال يف يصح ال العقد هذا أنّ  الباحث يراه الذي
 يكون أو نفسه العقد الفخي مامل هو العقد يف للصورية فالضابط وبذلك اجلمهور، رأي وهو ألجله،

 أعلم. تعاىل واهلل، ورحمظ إىل يفضي أو خيالفه، ما العقد ألثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
، 12/113، المبسوط، :" أن مطلق فعل العاقل املسلم حممول على الصحة" السرخسيالعقد جبواز حنيفة أيب عن رواية يف( 2)

قول الشافعي:" أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا يف الظاهر مل أبطله بتهمة وال بعادة بني املتبايعني ، ةودليل الشافعي
 2/02، األم، وأجزته بصحة الظاهر وأكره هلما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع" الشافعي

 .2/22، المغنيع فلم يصح منهما كاهلازلني" ابن قدامة، : "وبيع التلجئة باطل...ولنا أهنما ما قصدا البيقوهلم( 1)
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 اإلسالمية الماليةالفصل الثاني: تطوير المنتجات 

 وفيه ثالثة مباحث
 ر المنتجات المالية اإلسالمية وأسبابهيتطو  بيان: األّولالمبحث 

 وفيه مطلبان
 :التطوير تعريف: األول المطلب

 :التطوير تعريف: أوال
على أنه التغري التدرجيي الذي حيدث يف بنية الكائنات احلّية وسلوكها، ويطلق أيضا على  لغةً  يعرف

 (2)أو العالقات والنظم أو القيم السائدة فيه"  التغري التدرجيي الذي حيدث يف تركيب اجملتمع

 : اصطالحً ا
: "التحسني وصواًل إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءة فهو التطوير ملصطلح بالنسبة

مبفهوم  اعلى املنتجات املالية اإلسالمية، فالتطوير هنا سيكون مرتبطً  إلسقاطهوبالنسبة ، (1)وفاعلية" 
 ه.ئوأجزااملنتج وعناصره 

من أجل رفع   مصطلح التطوير يشري يف حد ذاته إىل حتسني منتج مايل قائم بذاته، إنّ 
بالشكل املرجو، وهذا التحسني، قد يكون يف  أهدافهالتنافسي والرحبي ومجيع  ئهكفاءته، وحتسني أدا

 جزء من املنتج من حيث هيكلته، أو شروطه، أو مكوناته، أو يشمل كل املنتج.
آخر ميكن ربط تطوير املنتج املايل اإلسالمي من خالل إعادة النظر يف مجيع جانب  ومن

وضوابطه وتقوميها، وإدخال التجديدات الالزمة  -ن كان مرتبط بعقود مركبةإ –عناصره وعقوده 
  (2)وسالمته الشرعية  ئهأداوابتكار بعض اآلليات واألساليب، من أجل رفع مستوى 

                                  
  203/ 1، تطور مادةالوسيط،  المعجم، وآخرون مصطفى إبراهيم (2)
 .2/22ط، الشاملة الجودة إدارةأمحد يوسف،  دودين (1)
املنتج املايل  بني تعاريف خاصة بالرتبويني ملناهج الطالب وتعديلها من أجل الوصول إىل مفهوم شامل عن تطوير مجع (2)

مت االستعراض :  http://kenanaonline.com/users/MohammedElsisi/posts/194881اإلسالمي، انظر : 
 .22:33. الساعة 22/6/1322

http://kenanaonline.com/users/MohammedElsisi/posts/194881
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 .الشريعة في التطوير: ثانيا
 يف سبق وكما ،اشرعيًّ  انصً  تصادم مامل احلل، املعامالت يف األصل أن التطوير أبواب من

 أزمنة حبسب اتتغريّ  إىل تؤول جمملها يف واليت اإلباحة، والعقود الشروط يف األصل أنّ  املاضي الفصل
 والعرف دةالعا تكون كيف توضح ،(2) حمّكمة العادة الفقهية والقاعدة وأعرافهم، ومعايشهم الناس

 ومعايشهم، للناس الشرع تركه ما باب من وهذا ،ذلك يف شرعي نص يرد مل مادام الناس بني حك ما
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ: تعاىل فقال

 ىئىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 هنا، العرف إىل فينظر ،]62 ، اآلية:املائدة[ چ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی   ی یی ىئ
 .ونظمهم الناس أحوال بتغري يتغري والعادة العرف أن املعلوم ومن

 عرفهم اختالف على الكتب يف املنقول مبجرد الناس أفىت"ومن  القّيم ابن كالم من لفتة وجند
 من أعظم الدين على جنايته وكانت وأضل ضل فقد أحواهلم وقرائن وأحواهلم وأزمنتهم وعوائدهم

 من كتاب يف مبا وطبائعهم وأزمنتهم وعوائدهم بالدهم اختالف على كلهم الناس بطبّ  من جناية
 الناس ديانأ على ما أضر اجلاهل املفيت وهذا اجلاهل الطبيب هذا بل أبداهنم على الطب كتب

 فوجب أن يراعى كل زمان ومكان وحال الناس يف التسهيل عليهم أمور دنياهم. (1)"بداهنمأو 
 انظرً  مستجّدة عقود وظهور زمان إىل زمان من املالية عامالتامل تطور يف يصبّ  ممّا كله هذا

 .وأممها قبائلها مع أخرى اندثرت ورمّبا الزمان، هذا يف الناس حلاجة
 لذلك املنصرمة، العقود منذ كبري بشكل تطورًا تشهد اإلسالمية واملالية املعامالت وفقه

 املستجدة الواقعة حلقيقة حتديد "هو والذي املعامالت لبعض الفقهي بالتكييف يسمى ما ظهر
 للواقعة األوصاف تلك إعطاء بقصد فقهية، بأوصاف اإلسالمي الفقه خصه فقهي، بأصل إلحلاقها

 وظهرت. (2)"احلقيقة يف املستجدة والواقعة األصل بني واملشاهبة اجملانسة من التحقق عند املستجدة
 .الشرعيني للمراقبني وهيئات عية،الشر  واملعايري الشرعية، واهليئات املالية، اهلندسة

                                  
  .62: والنظائر األشباه، السيوطي( 2)
 .2/06الموقعين،  عالمإالقيم،  ابن( 1)
 .23 ، صالفقهية وتطبيقاته المستجدة للوقائع الفقهي التكييفحممد عثمان، شبري،  (2)
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 املالية اهلندسة صناعة مصطلح اإلسالمية املالية املعامالت بتطوير ارتبطت اليت املصطلحات بني من
" جمموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من أهّنا على تعّرف واليت

ة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل ذلك يف األدوات والعمليات املالية املبتكرة، باإلضاف
فمحاولة تنويع مصادر الربح، واالستمرارية وتوفري السيولة والتقليل  (2)إطار موجهات الشرع احلنيف"

من املخاطرة وجلب املّدخرات كلها تندرج حتت الصناعة املالية والذي سيؤّدي حتما إىل إجياد احللول 
 .افسة الصناعة املالية التقليديةالالزمة لألزمات ومن

 ( 1):اإلسالمية المالية المنتجات تطوير أسباب: الثاني المطلب
 (:ممولين أو)مستثمرين  الناس احتياجات: أّواًل 
قيام املؤسسات املالية سواء املصارف أو األوقاف أوالتأمني التعاوين اإلسالمي، يهدف أساسا إىل  إنّ 

وافق ورغباهتم من جهة ومن جهة أخرى تسعى هذه املؤسسات إىل جلب املّدخرين وتقدمي ما يت
استقطاب املستثمرين أو أصحاب اخلربات يف توظيف هذه األموال حتت مسمى الوكالة أوالشراكة 
أواملضاربة وغريها، وذلك من أجل حتقيق التكامل االقتصادي املنشود بصورة دقيقة وصحيحة وذات  

وحده ال ميكن أن يقوم بكل األعمال وإمّنا يتفاعل مع اجملتمع يف  كفاءة عالية وذلك على أن الفرد
متكامل كلٌّ حسب مقدرته وإفادته، لذلك فهذه املؤسسات املالية اإلسالمية تلعب دورًا فّعاال  شكل

يف التوافق بني املضاربني ورؤوس األموال، الشركاء، وكل املتعاملني االقتصاديني، من أجل تلبية 
 ، وتعظيم أرباحها. حاجيات اجلميع

 :الواسعتقنية المعلومات ومفهوم السوق : ثانًيا
قد أثرت على القطاع املايل بصورة كبرية، سواء حدوده ومفهومه  املعلومات"مما ال شك فيه أن تقنية 

أو طريقة عمله، فقد أثر احلاسوب على أشياء أساسية يف هذا السوق مثل ماهية النقود نفسها، 
ة مستحدثة مثل كيفية عمل التحويالت النقدية بني العمالء. ولكن ظهور شبكات وعلى أشياء فرعي

االتصال بالذات ساعد على حتويل األسواق العاملية املتعددة واملنفصلة إىل سوق مايل كبري، تنعدم فيه 
                                  

 . 1333، 13بنك االستثمار املايل، بنك السودان، العدد ، األعمال وتنمية التطوير إدارةفتح الرمحن علي حممد، صاحل،  (2)
، 20عاملقتصد،  ، جملة"اإلسالمي للتمويل واألسس العامة األبعاد: المالية الهندسة"اجللي،  حممدأمحد ذر أبو (1)

 .2223سبتمرب
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ت ألن هناك احتياجا ااحلواجز الزمانية واملكانية ويصل مداه إىل مدى وصول املعلومة املرسلة. ونظر 
خمتلفة يف أجزاء خمتلفة من العامل املرتابط بواسطة هذه الشبكات فقد أصبح من السهل تصميم 
االحتياجات ومقابلتها باالعتماد على قاعدة عريضة وواسعة من املشاركني يف هذا السوق العاملي 

األوراق  امو ومصمّ  االكبري، وبالطبع كلما زاد عدد املشاركني يف هذه األسواق، كلما متكن مبتكرو 
جيدون مساحة واسعة للحركة وكلما  منهاواألدوات املالية من العمل بصورة اقتصادية مقبولة، أي 

  (2)" .موا أو ابتكروا أداة جديدة وجدوا من يطلبها ويقبلهاصمّ 
 :ة: ظهور مفهومي الكفـاءة والفعاليـثالثًا

لة احتياجات املشاركني فيه، بينما "يعين مفهوم الفعالية يف سوق املال مدى مقدرة السوق على مقاب
تعين الكفاءة املدى الذي تستطيع فيه هذه األسواق مقابلة هذه االحتياجات بتكلفة قليلة أو 

( يأخذان أمهية أكرب يف والفعاليةملحوظة، وبسرعة ودقة عاليتني وهذين املعيارين )الكفاءة  مبوفورات
ما حنو درجات عالية من جتويد وتقدمي اخلدمات حالة توسع قاعدة املشاركني، وتوجه األسواق عمو 

( حتـل حمل طرق الفائدةللعمالء. ولذلك جند يف هذا اجلو أدوات أو وسائل مالية )مثل تبادل أسعـار 
  (1)" القروضمتويل قدمية نسبيا مثل إعادة متويل 

ظهور ميكن كذلك إضافة أسباب أخرى ساعدت على تطوير املنتجات املالية اإلسالمية وهي 
 :اهلندسة املالية واتساع انتشارها، ومن بني هذه العوامل

عدد األسواق  اجملنظ مة  اجلديدة  لألسهم املستقبلية   ىزيادة عـدد األسواق املنظ مـة اجلديدة: حيث أد -
خالل السنوات األخرية إىل ختفيض  املعلوماتواملقايضات  واالبتكارات يف االتصاالت وتقنيـة 

تجارة واألدوات املاليـة بشكل كبيـر جدا، ومن مث زيادة جماالت استخدام اهلندسة املاليـة  تكاليف ال
 .بشكل واسـع

زيادة املخاطر واحلاجة إىل إدارهتا: ومرّد ذلك إىل أن التقلبات صحبت كّل شيء فاالرتباط  -
اسي يف دولة باألسواق العاملية والبورصات له طابع خاص، فأسعار الذهب تتأثر مثال بظرف سي

ذاته بالنسبة لسعر العمالت وأسعار الصرف وخماطر التضخم، وكذلك رفع احلواجز  واألمرمصدرة له 
                                  

 ، 20عاملقتصد،  ، جملة"اإلسالمي للتمويل واألسس العامة األبعاد: المالية الهندسة"اجللي،  حممدأمحد ذر أبو( 2)
 .املوضع نفس، السابق املرجع (1)
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أمام تدفقات رأس املال عرب احلدود اجلغرافية والسياسية والتطور اهلائل يف سرعة االتصال واالنتقال، 
كثيفة املعرفة، كل هذا أدى إىل   والتحول االقتصادي من اقتصاديات تركز على العمالة إىل اقتصاديات

التقلبات الكبرية وغري املتوقعة يف احمليط االقتصادي العاملي ككل، مما شكل خطرا كبريا على 
مؤسسات األعمال إذ هدد وجودها، ونتيجة لذلك أصبح من الضروري إنتاج منتجات مالية جديدة 

ك إىل تداول تلك املنتجـات واألدوات وأدى ذل ،وتطوير قدرات عالية للسيطرة على املخاطر املالية
 ،ويف أسواق رأس املال، وكذلك األسواق اجلديدة-املالية اجلديدة يف األسواق احلاليـة لألوراق النقدية

واألعوان واآلليات اليت  اهليئاتاالستفادة من النظام املايل: إذ يعرب النظام املايل عن  ذلكحماولة يف 
زمنية معينة باحلصول على موارد التمويل، ولآلخرين باستخدام  تسمح لبعض األعوان خالل فرتة

 .مدخراتهوتوظيف 
. للمواردالنظام على قدرته على تعبئة االدخار وضمان أفضل ختصيص  هذاوتتوقف فعالية 

من النظام املايل بالطريقة اليت  االستفادة كيفيةيف   التفكري إىلوهو ما يدفع األعوان االقتصاديني 
آليات جديدة للوصول إىل حلول مثلى و  أدواتها، وبشكل كفء، وكذا يف تطوير يرغبون في

 .االستثماريةملشاكلهم التمويلية، أو الستغالل الفرص 
يعة اإلسالمية فهو من باب جلب املنافع ودرء هذا وإّن التطوير ملطلب من مطالب الشر 

وجيا، فجلب املنتجات املالية اإلسالمية واستخدام التكنول الّناساملفاسد، فجلب املنافع والتيسري على 
 درء للعقود الربوية الفاسدة.
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 ر المنتجات المالية اإلسالميةيوأساليب تطو  مراحل الثانيالمبحث 
 وبه مطلبان

 ( 2):اإلسالمي المالي المنتج تطوير وآلية مراحل: األول المطلب
 للمنتج الفنية األمور بني التوأمة ومها مهّمني مرينأل ختضع اإلسالمية املالية املنتجات تطوير آلية إنّ 

 وجب مراحل أو املنتج حتسني أجل من آلية متثل أن ميكن ذاهتا حد يف واليت الشرعية، وضوابطه
 .اجاهزً  يصبح أن إىل املنتج تطوير أجل من اعتبارها

 : ثقافة المؤسسات:أّواًل 
ه على وضع بجعد أيديولوجي للمؤسسة من خالل الفكر اإلداري ألزم املؤسسات من خالل نظريات إنّ 

ثقافتها ورسالتها، وفلسفتها، ومدار األمر يف هذا كله بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية هو الفكر 
اإلسالمي والشريعة وضوابطها سواء يف هيكلتها، يف معامالهتا، فأصل وجودها هو ابتغاء الكسب 

 احلالل. 
ورة كل املعامالت وفقا لثقافة املؤسسة واسرتاتيجيتها، وذلك يف هذا كله هو بل واألساس

بإصدار منتجات متماشية مع رغبات الناس ووفقا للضوابط الشرعية وبدائل عن املنتجات املالية 
التقليدية، وذلك من خالل الرتكيز على دراسة حقيقية للسوق وإعداد التقارير الالزمة واستشراف 

 املستقبل. 
 ت العمالء: احتياجاثانيا
هو معرفة رغبات العمالء، واحتياجاهتم  ،أهم ما ميكن للهندسة املالية اإلسالمية ودراسات السوق إن

 اإلسالميةا لقواعد السوق والطرق املعروفة يف ذلك، وما يعترب من أهم خصائص الصريفة وذلك وفقً 
 يف تساهم أن شأهنا من اليتو  العمالء استفسارات عن باإلجابة تجعىن واليت الفتوى، مراكز وجود هو

 احتياجاهتم هلم يضمن آخر منتج استعمال يف العمالء رغبات عن الكشف أو جديد منتج إجياد
 .بالتمليك املنتهية اإلجارة عقد إىل توجيهه فيتم ضمان، دون تقسيط إمكانية عن يستفسر أن ومثاله

                                  
قا لتقرير حول تطوير املنتجات املالية اإلسالمية، منظم من: اجمللس العام للبنوك االعتماد على إجياد املراحل واآلليات وف مت (2)

واملؤسسات املالية اإلسالمية واهليئة اإلسالمية العاملية للتمويل، منشور على موقع اهليئة: 
http://www.iifef.com/node/165  بتصرف.22:33. الساعة 0/0/1322تاريخ االستعراض ، 

http://www.iifef.com/node/165
http://www.iifef.com/node/165
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 العقود إظهار وإسالميتها، ثقافتها شارانت ضمان شأهنا من اليت اإلسالمية املالية املؤسسات على كما
 العقود صيغة يف خاصة اخلدمة، جودة أو التسويق أو الوصف يف سواء الصريح الصحيح بشكلها
 .والغرر والتدليس الشبهات ويدرأ حجة يعترب ذلك كل فتبيان الصكوك، ونشرات

 : : تصميم المنتج وإطالقهثالثا
مظّلة الشريعة اإلسالمية اليت تتبناها املؤسسات املالية  بدارسة السوق بشكل جيد والعمل حتت تبدأ

اإلسالمية يف ثقافتها، فستتجه بعده اجلهود إىل تصميم املنتج املايل اإلسالمي والذي يدخل يف 
تصميمه جانبان التصميم اإلجرائي العادي واإلجراءات الشرعية للمنتج باشرتاك من اهليئات الشرعية، 

مية أهم مطلب يف جناحه، وسيتم تفصيل هذه اخلطوات يف الفصل القادم فسالمة املنتجات اإلسال
(2). 

 : جودة المنتج:رابعا
 الشرعي النظري اإلطار حتفظ اليت السليمة واإلجراءات الصحيح التصميم خالل من هنا املنتج جودة

 من أكدوالت داخلية أو معينة أسواق خالل من إصداره قبل التجارب خالل من ذلك ويتم للمنتج،
كون ي"وأن  والتطبيق، النظرية بني خلل يوجد ال وأنه العمالء، الحتياجات توفريه يف مستقر املنتج أن

هناك وضوح للفتوى وفهمها على الوجه الصحيح، والقيام بوضع إجراءات تضمن سالمة التنفيذ 
على تطبيق القوة يف  الشرعي والفين ومتكني العميل من التواصل مع اهليئة الشرعية، وتدريب املوظفني

األدلة اإلجرائية إلطالق املنتج، وأال  تكون هناك عالقة سلبية بني معايري اجلودة واإلبداع، وكذلك 
وجود آلية واضحة للحصول على التغذية الراجعة وتكامل منظومة اجلودة يف املؤسسات املالية 

بني اإلدارة التنفيذية ومجهور العمالء، اإلسالمية، وأن يكون هناك ثقة متبادلة بني اهليئة الشرعية و 
 .والعمل على احلصول على رضا العمالء عن املؤسسات املالية من معايري اجلودة"

 

                                  
  .20راجع ص:  (2)
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 الثاني:أساليب تطوير المنتجات المالية اإلسالمية:  المطلب
اهجه تطوير املنتجات املالية اإلسالمية مطلب ضروري كما تقدم وله أسبابه وأيضا له أساليبه ومن إن

 ومها: (2)ويقتصرج هنا على أسلوبني 
 :جديدة منتجات وابتكار ومتطلباته السوق ودراسة التنافسية: أّوال

 الشرعية البدائل توفري خالل من السوق يف املوجودة التقليدية املالية املنتجات منافسة ومقتضاها
 .اءةوالكف اجلودة حيث من اخلدمات نفس وتقدمي الرغبات نفس توفري مع لذلك

 متطلبات معرفة يف وكفاءهتا وخرباهتا اإلسالمية املالية املؤسسات إمكانات إىل يرجع وهذا
 يقصد وهنا التقليدية، للمنتجات اإلسالمية املالية املنتجات منافسة من يرفع مما هلم وتوفريها العمالء
 أنّه األصل أن على ليدي،التق املنتج على اإلسالمي املايل املنتج إظهار أجل من املنافسة أن الباحث

 يف مكانة له ليس التقليدي املايل املنتج أن أوىل باب فمن احلرام، على ظاهر فاحلالل عليه ظاهر
 تداعي إىل ىأدّ  وهواهنا األمة، حال لكن الربوية، األسواق يف تكون املنافسة واألوىل املسلمني أسواق

 .اإلسالمية األمة على العاملية املؤسسات
 سلوب محاكاة المنتجات المالية التقليدية : أثانيا

 الناحية من اإلسالمية املالية واملؤسسات اجلديدة، للمؤسسات بالنسبة طبيعي األسلوب هذا ويعترب
 املالية األنظمة على السيطرة من قرون هلا واليت التقليدية املالية املؤسسات من أحدث هي العمرية
 أو اهليكلة يف تعديل مع لكن صورته يف منتج وإخراج معنّي  منتج تقليد املؤسسات تتبع حيث العاملية،

 مثال تتجنب حماكاهتا يف اإلسالمي املالية واملؤسسات املنتج، فيها املصدر البالد وأعراف يتماشى ما
 وغريه...  املضارب على املال رأس ضمان اشرتاط مثال وتفسده، تبطله واليت بالعقد املخلة الشروط

 
 

                                  
حبث مقدم مللتقى اخلرطوم للماالية ، وآلياته اإلسالمية، منهجيته المالية المنتجات تطوير، الدين حممد  عز خوجة (2)

 تصرف.، 2-2:  ص، م1322إبريل  0 – 3اإلسالمة. 
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  (2)الثالث: دراسة المنتج من الجهات الشرعية وإجازته  المبحث
هتدف اجملموعة الشرعية إىل اإلسهام يف حتقيق اسرتاتيجية املصرف الشرعية من خالل دعم 
اخلطط والسياسات الالزمة لتحقيق التزام املصرف واملؤسسات املالية اإلسالمية بصفة عاّمة بتنفيذ 

 المية.معامالته وفق أحكام الشريعة اإلس
 ولتحقيق هذه األهداف، تتوىل اجملموعة املهام اآلتية:

 دراسة معامالت املصرف وأنشطته وجتهيزها للعرض على اهليئة الشرعية إلصدار ما يلزم بشأهنا، 
 الشريعة وأحكام وقواعد ألصول خمالفتها عدم من والتأكد الشرعية الناحية من بتأصيلها وذلك

 . اإلسالمية
  خالل من وذلك ،ارات اهليئة الشرعية يف مجيع أعمال املصرف الداخلية واخلارجيةمراقبة تطبيق قر 

 التطبيق فمرحلة الفقهي، التنظري من االنتهاء بعد خاصة اإلسالمية املالية للمنتجات الدائم التتبع
 لضوابطوا األحكام تطبيق عدم أو احلرمة، أو حلل إّما املعاملة اجتاه فيها يتبنّي  اليت املرحلة تعترب
 .احلرمة إىل احلل من وينقله بالعقد خيلّ  قد مما العقد يف عليها املتفق

 أيضا مهم دور وهذا ،تطوير الصيغ والعقود واملنتجات يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية 
 تتبع خالل من أخرى منتجات وابتكار املنتجات تطوير يف النظر خالل من الشرعية للهيئات

 كان فقد الصكوك مثل أخرى منتجات من منتجات توليد ذلك ومثال ستقبل،امل واستشراف
 ...مغارسة صكوك سلم، صكوك إجارة، صكوك حتته منتجات إىل مث تصكيك من األمر

 للهيئات دعوي كدور يعترب حيث ،بث الوعي باالقتصاد اإلسالمي داخل املصرف وخارجه 
 والفروق اإلسالمية املالية املنتجات ماهية حلتوضي واملنتديات الندوات عقد خالل من الشرعية

 .التقليدية املنتجات وبني بينها
 .تطوير املعلومات واالتصاالت الالزمة لتنفيذ مهام اجملموعة الشرعية 

                                  
 منتجات الدولي المؤتمر. حبث مقدم لـ: والمحاكاة االبتكار بين اإلسالمية المالية المنتجات، يونس صواحلي انظر: (2)

 .بتصرف .1322، اجلزائرالمالية،  والهندسة االبتكار وتطبيقات
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 الفصل الثالث ابتكار المنتجات المالية اإلسالمية ودورة حياتها وسالمتها الشرعية
 وفيها أربعة مباحث

 اإلسالمية المالية المعامالت في ومبرراته أهميته وبيان بتكاراال تعريفالمبحث األول 
 وفيه مطلبان

 :االبتكار تعريف: األول المطلب
 .(حمدثة) إليه مسبوق غري ابتدعه الشيءمن ابتكر وهو : لغة

 إصدار يف يتمثل إنتاج إىل هتدف متتابعة مراحل هلا "عمليةبصفة عاّمة هو االبتكار اصطالًحا:
 "مكوناته بني والتآلف االتساق يسود داعم   مناخ   ظل يف وذلك ةواجلدّ  عبالتنوّ  تتسم متعددة، حلول

 تتضمن اليت األنشطة "جمموعة :أنّه على أيضا يعرف كما  ابتكار، لكل عام التعريف وهذا (2)
 ملشاكل إبداعية حللول والصياغة مبتكرة، مالية وآليات ألدوات والتنفيذ والتطوير، التصميم، عمليات
 إطار يف االبتكار ربط التعريف وهذا .(1)احلنيف" الشرع موجهات إطار يف ذلك كل التمويل،
 الشرع.

 أنّه: على اإلسالمية املالية املنتجات البتكار تعريف صياغة للباحث ميكن التعريفني ومن
 بتكرة،م مالية وآليات ألدوات والتنفيذ والتطوير، التصميم، عمليات تتضمن اليت األنشطة جمموعة
 الشرعية. والضوابط األحكام وفًقا وآلياته آدائه حتسني أو جديد إسالمي مايل منتج إنتاج إىل هتدف

 ومبرراته إسالمية مالية منتجات ابتكار أهميةالثاني:  المطلب
 إىل وحتويلها املّدخرات إخراج يف بالغة أمهّية له اإلسالمية املالية املنتجات تطوير أن إىل اإلشارة سبق

 والعقود االستثمارات هيوتوج املدخرين، على األرباح وإدرار ،(2) اإلسالمية البالد لتنمية مصادر
 ومفاسد املنكرات مجيع من وخلّوها جزئياهتا كل  يف اإلسالمية الشريعة مع تتوافق أن إىل واملعامالت

                                  
 .2222القاهرة املكتبية األجنلو املصرية الرياضيات،  تعليم في قراءاتأمني،  حممد مفيت (2)
 شركة ،البحوث مركز اإلسالمي المنهج في تنظرا: المالية الهندسة صناعة السويلم، سامي إبراهيم (1)

  يف: متاح .2ص م، 1332 ابريل لالستثمار، املصرفية الراجحي
http://www.halal2.com/files/Principles%20of%20Fin%20Eng%20v3.pdf 

 .23: ص راجع (2)

https://elasrag.wordpress.com/2013/09/21/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7-2/
http://www.halal2.com/files/Principles%20of%20Fin%20Eng%20v3.pdf
http://www.halal2.com/files/Principles%20of%20Fin%20Eng%20v3.pdf
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 اليت والثقة والتنافسية مراريةواالست الدميومة مميزات من ميزة يعترب بدوره واإلبداع فاالبتكار العقود،
 جديدة منتجات ابتكار أن كما ،(2) غريهم أو املسلمني سواء الناس نفوس يف املنتجات هذه ترتكها
  ككل.  اإلسالمي واالقتصاد املبادالت حجم يف منو إىل يؤدي

 خالهلا من يتم معّينة عقود فقط لنا ويبق االبتكار باب يغلق مل احلنيف الشرع أن كما
 نطاق ووضع العقود بعض مبنع املطّهرة السّنة جاءت دفق العكس على بل عليها، ويقتصر تعاملال

 العقود مفاسد من وغريها والعينة، والربا، واجلهالة الغرر يف تتمّثل ومشتبهة واحلدود، املعامل واضح
 مل لذلك عامالت،امل باقي يف للغري، حتميله أو تداخله أو الضمان وانتفاء بالباطل الناس أموال وأكل
 احملكمة، هي والتطوير االبتكار فطرق غريه أّما العقد فساد بيان كان وإمنا اإلباحة على احلجر يكن
ْئتج  ك ْيف    "ف ب يعجوا الربا أصناف بيان بعد وسلم عليه اهلل صلى لقوله  الربا حجر على دليل وهذا ،(1) "مش 

 واالبتكار. البيع يف واحلرية البيع وإطالق
 أساليب أو جديدة أدوات ابتكار على يشتمل االبتكار أن إىل يشار أن أيضا ميكن ماك

 املؤسسات تلزم اليت املربرات أهم من وأيضا جديدة، وإضافة جديد متيز على تساعد جديدة
 أكانت سواءج  معّينة دول يف العاملية، املالية األزمات هو جديدة مالية منتجات تبتكر أن اإلسالمية

 ختطّيها املالية اهلندسة استطاعت أو األزمات إدارة طريق عن معاجلتها متّ  أو جلّية ظاهرة زماتاأل هذه
 األزمات. هذه أكثر وما

 املسلمني، طرف من اإلسالمية املالية املنتجات على الكبري اإلقبال املربّرات من أيضا ولعلّ 
 طلب خالل من يتجّلى والذي اإلسالمية املالية املؤسسات مع املتعاملني لدى املتزايد الوعي وأيضا

 املالية املعامالت وتدريس بدراسة املتزايد االهتمام وأيضا طرفهم، من املتزايدة واالستفسارات الفتاوى
 اإلسالمي. وباالقتصاد هبا يتعلق ما وكل وفروعها اإلسالمية

 النظر وجب لذلك ى،املثل املرحلة يف وتكون وتنتهي تبدأ فهي منتج لكل الطبيعية الدورة أيضا
 :خالل من وذلك .واملستجد اجلديد، الواقع مع يتوافق مبا املنتج تطوير أو جديد أسلوب ابتكار يف

                                  
 التمويل تدريس إسالمية، وأيضا مالية منتجات إسالمية، وتقدمي بنكية نوافذ فتح إىل التقليدية البنوك اجتاه هو ذلك ودليل (2)

 الغربية اجلامعات بعض يف اإلسالمي
 .11 ص. خترجيه سبق (1)
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 االئتمان؛ بطاقات مثل: جديدة، مالية أدوات "ابتكار-
 التبادل مثل: قائمة، ألعمال اإلجرائية التكاليف ختفيض شأهنا من جديدة متويلية آليات ابتكار- 

 اإللكرتونية؛ والتجارة العاملية الشبكة خالل من
 متويلية صيغ إعداد أو الديون، أو السيولة إدارة مثل: التمويلية، لإلدارة جديدة حلول ابتكار- 

 باملشروع؛ احمليطة الظروف تالئم معينة ملشروعات
 حملّ  تكون حبيث اإلسالمية للشريعة موافقة التمويلية والعمليات األدوات يف االبتكارات تكون أن -

 .اإلمكان قدر اتفاق
 امتميز  االختالف هذا يكون أن البد بل السائد؛ عن االختالف جمّرد ليس املقصود واالبتكار

 التمويلية اآللية أو األداة تكون أن بد فال ولذا .واملثالية الكفاءة من أفضل ملستوى حتقيقه درجة إىل
قِّق املبتكرة  .حتقيقه السائدة واآلليات األدوات تستطيع ال ما حتج

 االبتكارات وتتميز .والتجديد االبتكار هو املالية الصناعة جوهر بأن القول فيمكن وعليه
 الكفاءة بني جتمع فهي التقليدية، املالية االبتكارات عن اخلصائص من مبجموعة اإلسالمية املالية

 األطراف مجيع استفادة نانوتضم جهة؛ من مرتابطتان خاصتان ومها ،الشرعية واملصداقية االقتصادية
 قيد بأيّ  تتقي د ال اليت التقليدية املالية االبتكارات فيه تتسبب الذي الوقت يف هذا أخرى، جهة من
 (2) "الشركات وإفالس البورصات اهنيار خالل من املالية األزمات حدوث يف
 
 
 
 
 
 

                                  
 ،2 العدد التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم جملة وآفاق واقع :اإلسالمية البنوك في المالي االبتكار احلليم، عبد يب،غر  (2)

 يف متاح .112 ص ،1332
GHARBI.pdf-2009/13-09-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-http://www.univ

http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-09-2009/13-GHARBI.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-09-2009/13-GHARBI.pdf
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 ابتكار المنتجات الجديدة طرق الثانيالمبحث 

 وفيه مطلبان
من أبرز العوامل اليت من شأهنا أن تبقي األمم  م والتساير مع املستجدات والتكّيف معها،العليعد 

وهو نفسه املقاس على أي منتج مايل إسالمي من خالل االبتكار والنظر يف املستجدات واحلضارات 
 هلا، وذلك من خالل اإلبقاء التقليدية، بل ويكون بدياًل  لبقائه ضمن املنافسة مع املنتجات املالية

 ة الشريعة اإلسالمية واليت تعىن بالرقي باألمم. األصالة واملعاصرة، حتت مظلّ عادلة معلى حبل 
 وإعمال لالجتهاد دعوة وتطويرها اإلسالمية املالية املنتجات ابتكار إىل الدعوة "إنّ  حيث

 فهو وتثمريه املال حبفظ املتعلقة األحكام استنباط يف والفقهية األصولية اعدوالقو  الشريعة لقواعد
وهبذا فنصل إىل اهلدف االقتصادي  (2)" العامة اإلسالمية الشريعة مقاصد من امقصدً  حيقق بذلك

هو تلبية حاجيات ورغبات الناس من جهة ومن جهة أخرى استثمار تلكم األموال  والذياملنشود 
 رات املكتنـزة، وفق ضوابط شرعية.واملدخ

هذا فإّن طرق اهلندسة املالية أو طرق ابتكار منتجات مالية جديدة تتلخص يف  وعلى
 (1)منهجني

 : المحاكاة:منهج المطلب األول
من حيث اهلدف،  واستنساخهإعادة هيكلة املنتج التقليدي و  التقليدية املنتجات تقليد يف وتتمثل

ا مّث إعادة صياغة عقودها يف شكل عقود هل ألسس الشرعية. والتقليد تصميمواآلليات الفنية وفق ا
 عن عبارة العمل هذا يعترب حيث لشرعيتها، املخرج وإجياد افقهيًّ  تكييفها خالل من وذلك إسالمية،

 تكاليف ختّطت قد اإلسالمية املالية تكون الكيفية وهبذه التقليدي املايل للمنتج توصيف إعادة
 إجياد يف متمثلةً  أخرى آلية أو أخرى تكاليف تدخل البحث تكاليف ومقابل تطوير،وال البحث
 هذا ويعترب. انظريًّ  املنتج على تطرأ أن ميكن اليت التحسينات بعض و املايل للمنتج فقط فقهي تكييف

                                  
 .1:ص، هالمنتجات المالية اإلسالمية منهجيته وآليات تطوير، عزالدين، خوجة (2)
مقّدم للمنتدى الرابع لعلماء الشريعة، األكادميية  حبث، المنتجات المالية اإلسالمية بين اإلبداع والتقليد، سامي، السويلم(1)

 .11 ص.1332 ماليزيا I-FIKRI/ISRAالعاملية للبحوث الشرعية 



 
66 

 
 

 اوفقً  صجّمم أنّه التقليدي املنتج جزئيات كل تدقيق إىل حيتاج ا،عمليًّ  لكن البساطة غاية يف األمر
 السلبيات من لكن اإلسالمية، املالية عن امتامً  ختتلف واليت وأيدولوجيتها، التقليدية املالية لفلسفة
 اضمنً  وكان ،ذلك يتبنّي  مل ولو قصدا ليس التقليدية للمالية التبعية هي احملاكاة منهج على املسّجلة
 .العاملية باألزمات اإلسالمية املالية تأثر يف ذلك ويظهر
 : ابتكار أدوات ومنتجات مالية جديدة: لب الثانيالمط
ابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة أفضل من احملاكاة والتقليد من ناحية االهتمام الفعلي  يعترب

كما يطلق عليه يف االقتصاد اجلزئي،   ،منفعةباحتياجات السوق والعمالء والبحث عن احلد األمثل لل
  .نتج ووضع هيكلة له مبا يتوافق مع أسس الشريعة اإلسالميةفيأيت بعده العمل على تصميم امل

هذا العمل بذل املزيد من اجلهود من أجل التأكد الفعلي من حاجيات السوق  ويتطّلب
وال ينسلخ هذا عن مدى توفر  ،وتوظيف التكنولوجيات املعاصرة من أجل خفض التكاليف

من حيث الكفاءة الفقهية  ،ذات مستوى عال   الكفاءات واخلربات واإلبداع وكذا وجود هيئات شرعية
االبتكار أكثر كلفة بالنسبة للمحاكاة نظرا إلدخال عامل البحث  واالقتصادية. وال يتم إغفال أنّ 

إىل غري ذلك من مراحل املنتج، لكن اجلانب اإلجيايب فيه هو  ،العلمي والتصميم مث العمل والتسويق
، فشرعية املنتج ووقوف سالمية ووفقا للشريعة اإلسالمية ابتداءً  من أجل املالية اإلم فعاًل أنّه مصمّ 

اهليئات الشرعية على جزئيات مراحل املنتج من )طرح الفكرة، وهيكلة املنتج، وسالمته الشرعية يف  
كل إجراءاته...( يبعث الطمأنينة على أن املنتج جائز وال حيتاج إىل إعادة عرض على اجملامع الفقهية 

 ن أجل إجياد خمرج فقهي له.أو العلماء م
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  المبتكر اإلسالمي المالي المنتج حياة دورة: الثالث المبحث
 وفيه مخسة مطالب

 وتنتهي فكرة من تبدأ حياة ودورة مراحل له خدمي مادي، تكنولوجي، مايل، سواء منتج كل إن
 يصبح أن إىل بفكرة تبدأ حياة بدورة مير اإلسالمي املايل املنتج وأيضا سوقية، ومكانة وشهرة، باسم

 .الناس بني متداوال
 .املبتكر اإلسالمي املايل املنتج حياة دورة يبني أدناه والشكل

 

 
 .واحملاكاة االبتكار بني اإلسالمية املالية املنتجات بعنوان مقدم حبث صواحلي، يونس( 2-2) الشكل
 :المنتج فكرة:طرح المطلب األّول

اإلبداع وقدرة املوارد البشرية واهليئات املختّصة توليد األفكار و  كمن يفبداية كل منتج حيث ت وهي
على اإلبداع واالبتكار والتطوير وتوليد األفكار، فتبدأ هنا طرح األفكار األّولية واليت تكون مدعاة 
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 ،)2)للنقاش والتحليل، وبالطّبع فاألصل يف ابتكار املنتج أساسه كما يرى الباحث أسس شرعية ابتداًء 
كما يندرج حتت   ،وهو املنطلق األّويل هلذه األفكار، على أن يتّم حتديد امللكية ودور املؤسسة املالية

مع تقييمه مع املنتجات املتاحة  املاليةاإلسالمي يف السوق  املايلهذه املرحلة مواءمة فكرة املنتج 
جهة أخرى من حيث  ومن، واآللية من جهة ،واختالفه عنها من حيث الغرض والتكلفة ،حاليا

 إىل يضاف أيضا وجوده، حالة يف املباشر غري أو املباشر التقليدي املايل املنتج معاملوقف التنافسي 
االقتصادية،  ،(1) "السياسية اجلوانب حيث من فيه، املنتج إصدار املفرتض للواقع شامل"حتليل  هذا

 .ياملركز  البنك قوانني ،(2)الواقع املايل، املذهب املّتبع 
 :المنتج هيكلة المطلب الثاني:

 العمالء حاجة ( أ
 هم ومناليت من املمكن أن يلبيها املنتج،  والرغباتوجب التعّرف على االحتياجات  امنهجيًّ 

 األفراد البورصات، الدولية، املؤسسات التجار، املؤسسات، هم هل مثال املنتج هذا من املستهدفني
 مجيع أو عموما، املؤسسات يف اخلاصة املؤسسات مية،احلكو  املؤسسات يف املوظفني العاديني،
 املتعاملني مجيع بني لعالقةل عليف   قياس أجل من منهجية الدراسة وتكون، عموماً  املّدخرات أصحاب

 ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ: "تعاىل قوله يف كّله األمر أن على استفادهتم، ومدى اجلديد املنتج مع

 ىئ ېئېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 مطلب الناس يف اإلصالح أنّ  ذلك يف الداللة ووجه] 66هود: [ چ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ
 .تعاىل اهلل ييسره فالتوفيق الطريق هذا ابتغى والذي املسلم، إليه استطاع ما

 الحقيقي:  العقد ( ب

                                  
 .واملفاسد احلّرمات من جاملنت خلو أنّ  على( 2)
 أو املالية للمؤسسات الدولة تبيّن  حيث من املالية التسمية حتت مايل منتج طرح على يؤثر السياسي اجلانب أن الباحث يرى( 1)

من  ة()احملتمل احملّصلة الفائدة تغيري مثّ  معنّي  حبزب مصر يف اإلجارة وصكوك اإلسالمية الصكوك ربط متّ  فقد مثال اإلسالمي الفكر
 ومت وأد هذا املنتج.، الدولة أموال بيع يف يتمثل سياسي أمر إىل اإلسالمي املنتج هذا تطبيق

 على يؤثّر ممكن معّينة دولة يف مذهب وجود أنّ  الباحث أفرد هذا معنّي، على مذهب على يعتمدون الدّول من العديد يوجد( 2)
 .وإجازته اعتماده يف الفقهية اجملامع إىل ويردّ  جهة من اجلانب هذا يراعى أن وجب لذلك املنتج ترويج
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 واليت ،يق املنتجمقّيدات هيكل املنتج املايل اإلسالمي تقدمي مسودة العقود والنماذج الالزمة لتطب من
 أن على الشرعية واهليئات اجملامع خالل من ومدروس جماز وعقد صيغة على االصطالح إىل تفضي
 من جّدا مهم وهذا ،بينهم فيما املتعاملني بني التعاقدية العالقة حتديد هو هنا والعقد به، العمل يكون
 .وتبعاته الوصف حيث من العقد حمل وتبيان والشروط، الصيغة حيث

 من كلها، األطراف أو الثاين والطرف األول الطرف بني ما هي التعاقدية بالعالقة هنا ويجقصد
 واألجل، والتسليم، ،نفعةامل أو امللكية ونقل والضمان واخليار، عليه، واملعقود الصيغ،: حيث

 .بالعقد املالية واملتعلقات
 دراسة دراسته بعد وهذا تكلفته على التعرف وجب املنتج هليكلة بالنسبةج( تكلفة المنتج:  

 الشراء سعر وأ التكلفة ذكر وممكن للمنتج احلقيقية التكلفة إىل للوصول وحماسبية اقتصادية تفصيلية
 .التقسيط وبيع املراحبة، يف مثال

أن الربح واخلسارة هي نتيجة املشروع أو املعاملة وفقا للمنتج على أن  يجذكر( الربح والخسارة: د
ا تفضي إىل ربح أو خسارة، فوجب النص على هذا ومن يتحّمل هذه النتيجة على أال املخاطرة هن

 واخلسارة الربح ويكون ،(2)يكون مثال يف املضاربة فلو نص على املشاركة يف اخلسارة لبطل العقد 
 .مشاعة نسب وهي املتعاملني حصص بنسب

 ومالية اقتصادية بدراسة يقوموا أن املنتج ابتكار على القائمني على نّ إ حيث( دراسة الجدوى: هـ
 الرغبات تلبية على املنتج قدرة ومدى عاتوالتوقّ  االفرتاضات تقدمي حيث من للمشروع شاملة

 طرق إىل االستناد وجب اأيضً  اجلدوى؛ دراسات ملعايري اوفقً  وغريها، الرحبية األهداف إىل والوصول
 سواء املشروع تصادف أن املتوّقع من اليت املخاطر حتليل اوأيضً  ،السوق وواقع املايل للواقع حتليلية
 .غريها أو تشغيلية أو متويلية خماطر كانت

                                  
قال ابن املنذر: "أمجع كل من حنفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل يف قدر إمجاع،  وهذا أمانة يد املضارب يد( 2)

(: "األمانة 036املادة ) العدلّية األحكام مجلة(. وال يلزمه الضمان إال بالتقصري والتفريط فجاء يف 2/22) المغنيرأس املال": 
ال تكون مضمونة: يعين إذا هلكت، أو ضاعت بال صنع األمني، وال تقصري منه، فال يلزمه الضمان" ينظر جملة األحكام العدلية 

 .222ص 
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 التطوير اإلجرائي والتسويقي: المطلب الثالث
 املادية، سواء املنتج متطلبات مجيع على الوقوف وجب اجلديد اإلسالمي املايل املنتج هليكل بالنسبة 

 الالزمة واألنظمة القانونية الصيغ بتحديد املسؤوليات وحتديد تتم نأ لزم اليت واإلجراءات والقانونية
 سواء التأهيل متام من والتأكد املالية املؤسسة يف للمختصني تأهيلي تدرييب برنامج وضع مع لذلك،
  .التسويقي أو التنظيمي أو اإلداري

 التقويم الدوري للمنتج: المطلب الرابع
 مع املقارنة ستكون حيث املنتج جناح عوامل أهم من اإلسالمي ايلامل للمنتج الدوري التقومي يعترب

 من وكذلك واحلقيقية، األولية املوازنات يف احملاسبون يستعمله كما به، ابتدأت اليت واملوازنة األهداف
 قبل حينها يف واكتشافها سريعة بصورة ومعاجلتها األخطاء على الوقوف الدوري التقومي إجيابيات أهم
 أن من تتأكد الشرعية فالرقابة للمنتج، الشرعية السالمة على حيافظ الدوري التقومي أيضا اقم،تتف أن

 اجلانب أنّ  على سريعة بصورة ستدركفيج  خيالف ما حدث فإن الشرعي، الطريق على اليزال فعاًل  املنتج
 جممع قرار الهمث للمنتج الشرعية المةالسّ  متابعة تتم وبه العكس، أو النظري اخللل يكشف العملي

: سيأيت كما. 22 وقرار 20 وقرار 22 قرار. املنظم املصريف التورق خيص فيما الدويل اإلسالمي الفقه
(2) 

 كما يتم تقييم الكفاءة االقتصادية للمنتج ووصوله إىل األهداف املتوقعة من إصداره.
 : الرقابة الشرعية:خامسالمطلب ال

 اجلهود وكل اجلزئيات السابقة، فالرقابة الشرعية داخلة يف:  صّمام األمان الذي تجرّد إليه كل وهي
 .العقود مفاسد كل من ابتداء املنتج خلو من التأكد خالل من: املنتج فكرة طرح -
 ما فيه يوجد وال اشرعً  سليم بعقد العمالء، إىل احلالل إيصال مراقبة خالل من املنتج هيكلة -

 اقتسام يتم حىت. معنّي  طرف على املخاطرة تلقى وال خماطرة به فعاًل  املنتج ويكون ه،ينقضج 
 .واخلسارة الربح

                                  
 .222: ص راجع، املصريف التورق: فصل (2)
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 الصناعة أهداف وستحقق ،فعاًل  أمهية هلا الدراسة هذه أن تبيان خالل من: اجلدوى دراسة -
 بعيدة شرعية ألسس اوفقً  تكون املايل السوق يف املنافسة وأنّ  اإلسالمي، واالقتصاد اهلندسية

 .الشريعة هتنكر  وما والغش االحتكار عن
 ومصاحبة اإلسالمي املايل املنتج تسويق يف املوضوعية خالل من: والتسويقي اإلجرائي التطوير -

 املنتج بشأن العمالء وفتاوى أسئلة عن اأيضً  واإلجابة مشروعيته، وأدلة بالفتاوى ذلك
 .اجلديد

ملتابعة الدقيقة لكل الدوري للمنتج: من خالل املراقبة الدائمة للمنتج ودراسة احلالة وا التقومي -
 (2)ا للمّتفق عليه. ن كانت مركبة وأهّنا تسري وفقً إمراحل العقد أو العقود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 منتجات الدولي المؤتمر. حبث مقدم لـ: والمحاكاة االبتكار بين اإلسالمية المالية المنتجات، يونس، صواحلي (2)

 بتصرف .1024المالية، الجزائر،  والهندسة االبتكار وتطبيقات
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 الشرعية للمنتج اإلسالمي المبتكر السالمة: الرابعالمبحث 
 مطالب ةمخس وبه

تقتضي التفصيل يف  (2)ا سابقً  هيكلة املنتج املايل اإلسالمي وخصائصه كما مّت اإلشارة إليها إنّ 
المة الشرعية للمنتج كأهم ما تقتضيه تسمية املنتج على أنّه إسالمي ويرتكز على أسس شرعية السّ 

 :(1)عناصر  ةوقد مّت حصرها يف مخس
 الفقهية؛ اجملامع وقرارات الراجح بالقول"األخذ  -
 واإلسالمية؛ األخالقية القيم حتقيق -
 ة؛الصوري العقود عن االبتعاد -
 العرف؛ أساس على املباحة العقود مراجعة -
 للجدل؛ املثرية باملنتجات العمل إيقاف -

 :الفقهية المجامع وقرارات الراجح بالقول األخذ: األول المطلب
أهم العناصر اليت  من( 2)ية إحدى األمارتني على األخرى لدليل" "تقوّ بالقول الراجح الذي  ألخذا إنّ 

ت املالية اإلسالمية وهو ماتطمئّن إليه األنفس وجتتمع عليه فتاوى تتأسس عليها شرعية املنتجا
 ٿ ٿ ٺ چ: تعاىل قوله يف اهلل كتاب من ودليلهات لبناء احلكم، نلباهليئات واجملامع وهو أوىل الّ 

 ەئ ائ ائ چ[ وقوله تعاىل: 2األعراف: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ  ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ

[. ووجه 22 :الزمر] چ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
الداللة يف ذلك أّن إتباع الكتاب باالمتثال إىل أوامره واإلنتهاء عن نواهيه، واتباع الكتاب وهو أحسن 

 ما أنزل يقتضي العدول عن غريه من آراء وأهواء.
وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم من إمجاع : " (2) اآلمدي وذهب

ش عن أحواهلم ومن فتّ  ،لوقائع املختلفة على وجوب تقدمي الراجح من الظننيالصحابة والسلف يف ا
                                  

 .12ص  األسس الشرعية للمنتج المالي اإلسالميمبحث،  ينظر( 2)
 حبث غري منشور. .والمحاكاة االبتكار بين اإلسالمية المالية المنتجات: يونس صواحلي، حبث مقدم بعنوان ينظر( 1)
 .2/323، 1، طالمنير الكوكب شرح التحرير مختصر( ابن النجار، أبو البقاء، تقي الدين، 2)
 (= وهم وهو((  التغليب))  األعالم ويف)  الثعليب سامل بن حممد بن على أيب بن على هو(  هـ 322ـ222)  األمدي( 2)
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نني ا ال يشوبه ريب أهنم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظّ ونظر يف وقائع اجتهاداهتم علم علمً 
 .(2)" فالعقالء يوجبون بعقوهلم العمل بالراجح، اه إذا كان أحد الدليلني راجحً دون أضعفهما... وألنّ 

 الراجح فوجود وجوده، عدم أو ليلالدّ  وجود مع مرجوح وإّما راجح إّما املسائل يف فيوجد ذاهل
 يتبع كان إن الدليل ترك أو األضعف، القول أخذ متّ  فقد وإال املرجوح، عن النظر صرف يقتضي
 ال حىت ذلك املرجوح إعمال وعدم مسألة، كل يف الراجح اتّباع على وقع فاإلمجاع لذا ،دلياًل  الراجح

 .اهلوى أو هوالسّ  إىل عنه والعدول صالنّ  ترك يتم
 الشرعية واهليئات الشرعيني لباحثنيوا الفقهاءهذا جنده عند ، و الدليل مع احلكم فمدار

، فاألحكام عندهم مبنّية مالية منتجات متقدّ  اليت املالية ملؤسساتا يف يتمثلون وهنا الفقهية واجملامع
 فكما اإلسالمية، املالية املنتجات وطاليب العمالء يف هنا ويتمثلون واملقّلدين ةالعامّ  أّماعلى األدلة، 

د فيما ينزل به من أحكام شريعته عاملا يتفق له على علمه فيصدر يف : "من قلّ (1)الرب عبد ابن قال
ن تقليد له م ى ما لزمه فيما نزل به جلهله، وال بدّ ذلك عما خيربه فمعذور، ألنه قد أدى ما عليه وأدّ 

                                                                                                        
 قدم. الشافعي املذهب إىل حتول مث حنبليا كان .باحث أصويل. بكر ديار من بآمد ولد. اآلمدي الدين احلسن، سيف ، أبو=

 الفقه وأصول الدين أصول علم يف متفنن. اخلالف علم يف وبرع الشافعي فضالن بن القاسم أبا صحب. القراءات هبا وقرأ بغداد
 به وخترج الشافعي سبدر  وأعاد. لإلقراء وتصدر املصرية الديار دخل. بالرباعة السالم عبد بن العز له شهد. والعقليات والفلسفة

 بدمشق الشامية، وتويف البالد إىل منها فخرج. الفالسفة ومذهب والتعطيل العقيدة فساد إىل ونسبوه الفقهاء بعض حسده. مجاعة
 ، و2/222 األعالمالزركلي، : ينظر. األلباب ولباب ؛ الكالم علم األفكاريف وأبكار األحكام؛ أصول يف اإلحكام: تصانيفه ومن

 .223-2/212، الشافعية طبقات السبكي،
 122/  1األحكام،  أصول في اإلحكاماآلمدي، ( 2)
شيخ املغرب، حافظ العالمة، اإلمام ، : يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي، أبو عمرهو( 1)

يقال له حافظ املغرب. ولد بقرطبة. ورحل  هـ، ن كبار حفاظ احلديث، مؤرخ، أديب، حباثة.236مولده سنة ، اإلسالم أبو عمر
، " الدرر 232رحالت طويلة يف غريب االندلس وشرقيها. وويل قضاء لشبونة وشنرتين. وتويف بشاطبة. وله مصنفات عديدة سنة 

يان العلم ط " جملدان، يف تراجم الصحابة، و " جامع ب-ط " و " العقل والعقالء " و " االستيعاب -يف اختصار املغازي والسري 
. الذهيب، 6/123، األعالمسنة. الزركلي،  22ت، و " هبجة اجملالس وأنس اجملالس عن اءاط " و " املدخل " يف القر -وفضله 

  .222-26/222، النبالء أعالم سير
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د من يثق خبربه يف القبلة، ألنه ال يقدر على أكثر عامل فيما جهله إلمجاع املسلمني أن املكفوف يقلّ 
 .(2)من ذلك" 

 القيم األخالقية واإلسالمية:  تحقيق: الثاني المطلب
ارتباط املنتج مبوافقته ملبادئ الشريعة اإلسالمية وحده كفيل بأن يضع املنتج يف شكل مرّوج  إنّ 

لشريعة اإلسالمية بالنسبة لغري املسلمني، أّما املسلمني فيكون ارتباط املنتج مببادئ الشريعة اإلسالمية ل
أجسجًسا وأخالقًا، مسّوقا أساسًيا للمنتج، وحتفيزًا للعمالء الستخدام املنتج والثقة باملؤسسة املالية 

مية عمومها بني أمر وهني قال اإلسالمية خصوًصا، واالقتصاد اإلسالمي عموماً، فالشريعة اإلسال
 ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چتعاىل: 

 يتناىف وأن منه املرجوة األخالق املنتج حيقق أن فوجب لذلك[ 23النحل:] چ ڑ ژ ژ
 اإلسالمي املايل باملنتج وثيًقا ارتباطًا املرتبطة األخالقية القيم عن األمثلة بني فمن املذمومة، واألخالق

 :احلصر ال ثالامل سبيل على
 ڇ ڇ چ: أن تتحّقق األمانة يف املنتج املايل اجلديد من حيث العقد، قال تعاىل: األمانة: أوال

 ۈ ۈ ۆ ِإن   چ(، وكذا األمر بأداء األمانة قال تعاىل: 6: املؤمنون) چ ڍ ڍ ڇ ڇ

چ  ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ  وئ وئەئ ەئ ائ ائ  ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ: تعاىل قوله يف األمانة خيانة عن الصريح والنهي ،[85]النساء:

 برهن متعّلق املايل املنتج كان فإن[، 10]األنفال:  چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 كان وإن والتسليم، الوصف يف األمانةج  فوجب موصوف بتسليم كان وإن أمانًة، عليه احلفاظ فوجب

  .والغش اخليانة عدم خرىأ جهة ومن...، وهكذا اإلجارة حمل يف األمانةج  فوجب اإلجارة يف
 چقال تعاىل: ف املبتكر اإلسالمي املايل املنتج يف تتحققها الواجب األخالق من وهو: الصدق: ثانيا

والبّينات عديدة يف  واآليات] 222التوبة: [ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

                                  
ع عليه ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار قال: عن القاسم عن مالك قال: ليس كلما قال رجل قوال وإن كان له فضل يتب (2) 

إن قال: "قصري وقلة علمي حيملين على التقليد"  ].26:الزمر [چ ۆ ھے ھ ھ ھ ہ چلقول اهلل عز وجل =
 .1/222، جامع بيان العلم وفضلهقيل له:"..." انظر ابن عبد الرب، 
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فإن  يتفرقا،مل  عان باخليار مااهلل عليه وسلم: "البيّ  صلى اهللالصدق واألمر به، كما يف حديث رسول 
 وّصانا ما عظم من وهذا. (2)" بيعهماقت بركة حمج   ؛وإن كتما وكذبا بيعهما،بورك هلما يف  ؛ناصدقا وبيّ 

 اإلسالمي، باملنتج واملتعاملني بأنواعها والشركة املعاملة يف الصدق يف والسالم الصالة عليه اهلل نيبّ  به
 يقتضي كان أن الشراء مثن يف والصدق يب،الع إخفاء عدم: ذلك ويف والصدق الوصف حيث من

:"التاجر والسالم الصالة عليه قوله يف الصادق التاجر أجر تعظيم أن ويكفي. وغريه املراحبة مثل ذكره
 فكرة طرح يف أوال يةالنّ  يف الصدق يتحّقق ،(1) "والشهداءالصدوق األمني مع النبيني والصديقني 

 بالطرق اإلسالمي املايل للمنتج التسويق يتم حيث التسويق، يف قبالصد مرورا اإلسالمي املايل املنتج
 .الصدق قبيل من اليت باملوضوعية التحّلي فوجب الوصف، يف مغاالة أو تدليس دون املشروعة

: مما لزم أن يتحقق يف املنتج املايل اإلسالمي الوفاء بالعهد، والعقد؛ فاملنتج املايل بالعهد الوفاء: ثالثا
بين على عقد أو جمموعة من العقود، ووجب على املؤسسات املالية أن يوفوا بعهودهم اإلسالمي م

وقال  ] 2 اآلية من:املائدة [ چ ک ڑ ڑ ژ ژ چوعقودهم وأن ال ينقضوها قال تعاىل: 
 ڑ چ: تعاىل وقال] 22اإلسراء: من اآلية:  [ چ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ چتعاىل: 

 ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چتعاىل  وقوله، ]22:النحل[ چ ڻ

كما حذر نيب اهلل عليه الصالة والسالم من اإلخالف بالوعد وعدم االلتزام به ،  ] 231: األعراف[
 نفاق من ةٌ لّ خ   فيه كانت منهن ةٌ لّ خ   فيه كانت ومن ا،خالصً  امنافقً  كان فيه نّ كج  من أربعيف قوله: "

فكما هو  (2)" فجر خاصم وإذا أخلف، وعد وإذا غدر، عاهد وإذا، كذب حدثذا : إيدعها حىت

                                  
(، رقم: 1/021) ...، باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن طلب حقا كتاب البيوع، صحيحه( أخرجه البخاري يف 2)
 (.2221(، رقم: )2/2232، باب الصدق يف البيع والبيان )كتاب البيوع، صحيحهمسلم يف  أخرجه(، و 2202)
وقال  .2/222كتاب البيوع، باب ما جاء يف التجار وتسمية النيب صلى اهلل عليه وسلم إياهم، ،  السننالرتمذي يف  أخرجه( 1)

 .231 /1، والترهيب صحيح الترغيبانظر األلباين، حسن، حديث 
، ومت ختريج احلديث بلفط 26رقم احلديث  2/06، باب بيان خصال املنافق، كتاب اإلميان،  الصحيحأخرجه مسلم يف، ( 2)

 .23آخر عند البخاري، انظر ص: 
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معلوم أن كثري من املنتجات والبيوع تبدأ بوعد وعهد، سواء أكان وعد بيع أو وعد شراء، لذا وجب 
 على من وعد أن يفي بوعده وميتثل ألوامر اهلل تعاىل يف ذلك.

 ہ ہ چ: تعاىل قال خالل من املبتكر اإلسالمي املايل املنتج يف العدل يظهر: العدل: رابعا

 ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ   ھ ھ

فاملؤسسة اإلسالمية املصدرة للمنتج املايل  ] 6: املائدة[ چ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ
اإلسالمي وجب أن حتقق العدل يف معامالهتا ويف عقودها، يف كلِّ ما يتعلق هبذا املنتج مع املتعاملني 

ت أو أفراد ويتجّلى العدل يف توزيع عادل للربح واخلسارة، والتكاليف، واملخاطر فريتبط هذا مؤسسا
م". وهنا أهم باب يف الصريفة اإلسالمية وهو توزيع نبالغ الغرمبالقاعدة "اخلراج بالضمان"، والقاعدة "

حبث كل طرف  املخاطر بني املتعاملني يف الشركات، وهو رأس األمر يف االقتصاد اإلسالمي، فلو
 تكون باملنتجات املالية التقليدية. برمي املخاطر إىل اآلخر لكانت منتجات أشبه ما

 من وذلك بالشفافية املبتكر اإلسالمي املايل املنتج يف املعاملة تتحّلى أن وجب: الشفافية: خامسا
فإظهار  (2)"له بينه إاّل  عيبٌ  فيه ا،بيعً  أخيه من باع ملسلم حيلّ "ال  والسالم الصالة عليه النيب حديث

العيب من الشفافية والعدل واألمانة والصدق يف القول والعمل، لذلك وجب توضيح كل ما يؤثر يف 
ا وجب أن تتحّقق الشفافية يف التسويق وهي من األخالق اإلسالمية، وال القبول واإلجياب، أيضً 

 افية.ميكن أن جيتمع ذكر ما ليس يف املنتح مع الصدق واألمانة والشف
 والمصلحة العرف أساسي على المباحة المنتجات مراجعة: الثالث المطلب

ء املفاسد، ومراعاة معايش الناس وأعرافهم من أهم ما تقوم عليه الشريعة هو جلب املصاحل ودرْ  إن
 على أن العرف املقصود هو الذي ال خيالف نصا شرعيا وإالّ يرتك العرف ويرّد األمر إىل النص.

بدعًا فالشريعة أقّرت أعرافا كانت موجودة يف اجلاهلية وعّدلت فيها، مثل عقد ليس  وهذا
السًّلم، ومل ختالف أوزان ومكاييل الناس، على اختالف قبائلهم، فمكيال أهل املدينة ليس مكيال 
أهل الشام أو أهل العراق، فوجب على املنتج اإلسالمي أال يفّوت العرف واملصلحة على الناس وأن 

                                  
لباين، . قال األلباين صحيح انظر، األ022-1كتاب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه: ،  السننبن ماجة يف ا أخرجه( 2)

 .2212، 2ط.، الغليل إرواء
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 القبض فمثال فيه، تنتشر الذي البلد حبسب والتعديل التغري تقتضي املعاملة مرونة فتكون ذلك يراعي
 كاإلحراز"القبض مطلق يف الشرع فيجب فيه الرجوع إىل العرف  و الذمم وحتويل املبيعات يف

 (2)ق"والتفرّ 
 :الصورية العقود عن االبتعاد: الرابع المطلب

 املتعاقدين لنّية تام إمهال هي وإمّنا ؛الدول تبين وال اإلسالمي قتصاداال ختدم ال والشكلية الصورية إنّ 
 بالقاعدة األخذ يظهر وهنا وشروطه، أركانه يف صحيح عقد أنّه على للعقد إظهارهم مقابل احلقيقية
ا على أن النّية حملها القلب وإمنّ  (1)"واملباين لأللفاظ ال واملعاين، للمقاصد العقود يف"العربة  الفقهية

وما صاحب العقد، فال نتجّرد عن النّية بشكل تام وال  للناس املرادة العرفيةتعرف بالقرائن واملقاصد 
يتّم احلكم على العقد بظاهره دون االلتفات إىل النّية، كما أن القاعدة تندرج حتت قاعدة أخرى" 

 املصاحبة واألحوال القرائن أو بالعرف يكون اإمنّ  هنا القصد على التعرف ولكن(2)األمور مبقاصدها" 
 .شاهبه وما هذا كل عن العارية النية مبجرد ال للعقد، املقارنة باأللفاظ أو له، السابقة أو للعقد

 تدخل أال فوجب الوعود،و  املرّكبة العقود من جمموعة أو عقد طريق عن سيتم املنتج أن على
 خماطر تقليل إىل عادةً  تؤّدي اليت رية،الصو  تلك ومن هدفه، إىل العقد يصل حىت العقد، يف الصورية
 أساس أن على املستندي، االعتماد يف أو املراحبة، يف التسليم خماطر مثل العقد يف أصاًل  كانت

 .احلكمي أو احلقيقي التمّلك هو هنا الضمان
 :للجدل المثيرة بالمنتجات العمل إيقاف: الخامس المطلب

منتج أن يتم التوقف عن أّي منتج أثار جدال يف تطبيقه، على من بني حمّددات السالمة الشرعية لل إنّ 
أنه مل يلق ذات الشرعية اليت قد اجازته ابتداًء، ذلك أن التطبيق يف سوق مايل متقّلب قد يؤثّر يف 
العقد وهذا تأثري خارجي، أو من املمكن أن يكون التأثري داخلي مثل عدم االلتزام بالضوابط الشرعية 

الرقابة الشرعية، فيستخدم املنتج يف غري ما ّوضع له ومثال ذلك التوّرق حيث مت  وتوجيهات هيئات

                                  
 .2/213، الكبير الشرحقدامة،  ابن( 2)
 .23 ص، 2: املادة ، العدلية األحكام مجلةانظر،  (1)
 .232-232/ 2األربعة،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب(حممد الزحيلي، 2)
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عن قرار إجازته بعد ما احنرفت املصارف اإلسالمية يف تطبيقاهتا وخالفت توجيهات اهليئات  الرجوع
 واجملامع الفقهية. 

 يلْ  و النصوص بتطويع يسّمى ما متارسن بعض املصارف اإلسالمية فإ املعامالت لبعض وبالّنظر
، مما يصل يف (2)أعماهلا و  املعامالت هذه تتماشى حىت للرخص وتتبع خمارج عن البحث أو أعناقها،

 أنه ذلك ؛سرية املصرفية اإلسالميةمبعض األحيان إىل درجة التساهل والتفريط؛ بدافع احلرص على 
 ريعة ورضا العمالء.ميكن القول بأن املنتجات يف املصارف اإلسالمية تراوح بني ضوابط الش

 التنويه إىل أنه ال جيوز هليئات الرقابة الشرعية تبين الفتاوى اخلاطئة، واآلراء الشاذة بدعوى: وجبوهنا 
 التيسري تارة. -
 ومسايرة الواقع تارة أخرى. -
 .الضرورة وأ -
 .الضرورةاحلاجة اليت تنزل منزلة و أ -

 جاءت به الشريعة ال يعين التخلي عن الثوابت والقطعيات.فاليسر الذي 
 وإن فهم الواقع ومسايرته ال يعين تطويع األحكام الشرعية ويل أعناق النصوص.

 إليه إال إذا حتققت شروطها. يلجأوإن القول بالضرورة ال 
 يصح ما مل تستجمع ضوابطها. الضرورة، الواالعتماد على احلاجة اليت تنزل منزلة 

 
 
 
 
 
 

  

                                  
 .222: ص راجع، مثال أحسن املصريف التورق يعترب (2)
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 بالمخارج ارتباطها ومدى ومحاكاتها، اإلسالمية المالية المنتجات واقع: الرابعالفصل 
  الفقهية

 وفيه ثالثة مباحث
 المنتج المالي اإلسالمي ونظيره التقليدي. واقعالمبحث األّول 

 وفيه مطلبان.
 أن ذلك التقليدي ريهظن من إسالمي مايل منتج استنساخ قبيل من احملاكاة نّ إف إليه اإلشارة سبق كما

 والتقارب، االستنساخ هذا كان ملا وإال والتنافس السوق نفس هلما والتقليدي اإلسالمي املايل املنتج
 حيّدد أن شأنه من والذي التقليدي، ونظريه اإلسالمي املايل املنتج واقع على التعّرف لزم لذلك

 .بينهما اليت التنافسية
 :اإلسالمية المالية تجاتالمن واقع: األول المطلب

 على التفوق من متكنها عالية بكفاءة األموال استخدام على"القدرة  هو املالية باملنافسة املقصود إنّ 
 للفرص أفضل واستغالل التمويلية، املصادر أفضل اختيار خالل من ذلك ويكون املنافسني،

أكثر انفتاًحا ممّا مضى، ويرجع ذلك ذلك أن السوق املايل العاملي أصبح  (2)"املتاحة االستثمارية
لظهور وتطور التقنيات احلديثة والشركات العاملية الكربى، واليت سعت إىل دخول أسواق الدول 

 تقريب ما أدى إىلاإلسالمية وغريها يف شكل فروع أو شركات أجنبية مستقّلة أو ذات شراكة حمّلية، 
ى تقليل التكاليف ومنافسة الدول يف أسواقها، وعلى للتكنولوجيا من جهة إجيابية ومن جهات أخر 

املنتجات املالية  ترسخ وجودأن عمر املنتجات التقليدية أطول بكثري من املنتجات املالية اإلسالمية، 
التقليدية يف األسواق املالية للدول اإلسالمية منذ عقود فمثاله التأمني التجاري الذي كان أهم 

اململوكة  ىّن هبا احلكومات يف الدول اإلسالمية على أنّه من املؤسسات العموميةاملؤسسات اليت تتغ
شأنه شأن البنوك التجارية والبنوك املركزية اليت استمّدت قوانينها من النظام املايل التقليدي،  للدولة،

رج الّناس من الربا قد غّيب وجود املنتجات مالية إسالمية أو عقود مالفهذا ممّا ال شّك فيه  ية حىت ختج
واحملّرمات والعقود الفاسدة إىل احلالل، لذلك استصحب الصحوة اإلسالمية بعد استقالل الدول من 

                                  
 20:ص 2ط، المالية والهندسة المشتقات، ريدف النجار( 2)
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مستعمريها، رجوع املسلمني إىل الشريعة يف كافة أبواهبا العبادات واملعامالت، وكان من باب 
 التجارية البنوك فوائد يف النظر مث الربا حترمي يف األصلاملعامالت، املعامالت املالية، فكانت العودة إىل 

 .واإلمجاع والسّنة بالكتاب احملّرم الرّبا ذات أهّنا على وحترميها
 أسواقها يف مكانا هلا جتد أن على التقليدية ونظائرها اإلسالمية املالية املنتجات بني التنافس بدأ هنا

 تصل أن اإلسالمية الشريعة هدف من وهو عامالتامل هدف وهذا عاّمة العاملية األسواق مث خاّصة
 اإلسالمية املالية املنتجات فبدأت فاألقرب باألقرب البدء اإلصالح باب فمن. ووبر مدر بيت كل
 احلضارة أن باب من واملنتجات املالية باملعامالت الزاخر الفقهي الرتاث يف اخلوض وبدأ ظهورال يف

 للمنتجات حماكاة استصحبه مث واملغرب، املشرق وصلت اومعامالهت أوجها يف كانت اإلسالمية
 .االبتكار يف التفكري يف البدء مث التقليدية
 :اإلسالمية المالية المنتجات ظهور بعد التقليدية المالية المنتجات واقع: الثاني المطلب

 على القائم الربوي، التقليدي املايل النظام من فلسفتها مستمّدة التقليدية املالية املنتجات أن شكّ  ال
 للمرور العاملي باالقتصاد أّدى والذي...، العقد أطراف أحد إىل املخاطرة وحتويل واملقامرة الفائدة
 أزمة آخر يف حدث كما بقوة، احلكومات تدخل لوال به تعصف كادت اليت زماتاأل من بالعديد

 طرف إىل املخاطر حتويل على يقوم مبنتجاته الربوي االقتصاد أن إىل إضافة، 1336 صيف اقتصادية
 هذا يف خيالف والذي األخالق، إىل النظر دون والرحبية الرأمسالية على وقيامه العقد من فقط واحد

 جو"اخلرا  "،الغرم بالغنم"و"، املعاملة: "الدين فــ والعدالة، األخالق على القائم اإلسالمي االقتصاد
 اقتصادنا اإلسالمي. يف املقابل جند أن املؤسسات بالضمان"، كّلها مبادئ السماحة وحفظ املال يف

املالية التقليدية قائمة على اإلقراض بالفائدة الربوية يف خمتلف املنتجات مثل القرض العادي، 
السندات، األسهم، املشتقات املالية، إعادة جدولة الديون، وكّلها من قبيل التعامل احملّرم، باإلضافة 

 ه، وغريه. إىل بيع املعدوم، واملكر 
تنظيميا وأداًء من حيث  ةقويّ التقليدية  املصرفيةلبيئة ا فإنّ : قوهتا نقاط إغفال يتم ال لكن

وظهور تسخري التقنيات احلديثة والبحث والتطوير وابتكار املنتجات اجلديدة مثل بطاقات اإلئتمان، 
اإللكرتونية، هذه املنتجات تعترب قائمة يف حّد  بأنواعها، التحويالت النقدية الدولية، النقود الصكوك

ذاهتا يف األسواق اإلسالمية مما يقّوي تنافسها للمنتجات املالية اإلسالمية، خاصًة وأن البنوك 
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 ملنتجاهتا هيكلة وبناء التقليدية مؤسساهتا يف إسالمية بنكية نوافذ فتح يف ضالتهاالتقليدية وجدت 
 .الشرعية الرقابة ووجود املنتج هيكلة حيث من الميةاإلس املالية للمنتجات شبيهة
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 المنتجات المالية اإلسالمية لنظائرها التقليدية محاكاة الثانيالمبحث 
 وفيه مطلبان

 تعريف المحاكاة 
اثـ ل ةج حياكي حماك، حماكى، لغة: من حاكى    (2). التـ ْقل يدج ، اْلمجش ابـ ه ةج ، يف  الق ْول  أ و  الف ْعل  : اْلمجم 

 اليت النتيجة نفسها عادة وهي ،املنتج املطلوبة من النتيجة سلًفا حتديد أن يتم: احملاكاة واصطالًحا:
 (1)واالبتكار"  األصالة وثانيهما،، التقليدي حيققها املنتج

 :وآثاره المحاكاة منهج: األول المطلب
 كماوالمها،  أ طريقتني"من خالل  وذلك جديدة جاتمنت اإلسالمية املالية األسواق يفميكن أن ينتج 

 احلفاظ أجل من اإلسالمية اليةامل املؤسسات تتبعه قد منهج أهم االبتكار أن امسبقً  إليه اإلشارة مت
ولكن هذا ال يعين بالضرورة أن مجيع املنتجات اليت تقدمها الصناعة " وأصالتها ومبادئها قيمها على

 املالية التقليدية غري مناسبة للتمويل اإلسالمي.
 باسع ابن "عن الّسلم عقد فمثال اجلاهلية بيوع مجيع حيّرم مل والسالم الصالة عليه النيب أن كما

 والثالث السنتني الثمار يف يسلفون وهم املدينة وسلم عليه اهلل صلى النيب قدم قال عنهما اهلل رضي
فقد أقرّه عليه الصالة والسالم حلاجة الناس  (2)"معلوم أجل إىل معلوم كيل يف الثمار يف أسلفوا فقال

 إليه، لكن قّيده فأصبحت معلومية الوزن الكيل شرط لصحة عقد الّسلم.
"التمييز بني اقتباس ما يتالءم مع فلسفة التمويل اإلسالمي ومبادئه، وبني حماكاة األساس  وجب هلذا

الذي تقوم عليه املنظومة التقليدية ومع ذلك يرتك هذا أثره اخلطري ففي حني ال تتطلب إنتاج هذه 
اليت تطرحها الصناعة  األدوات الكثري من اجلهد والوقت يف البحث والتطوير، بل جمرد متابعة املنتجات

                                  
(2 )http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9/ 

 . 1323-21-22يف مت االطالع بتاريخ 
ص  1330، 1م، 13ع اإلسالمي االقتصاد :عبد العزيز امللك جامعة جملة، اإلسالمية المالية الهندسة، الكرمي بدع، قندوز (1)
2-6. 
 .2135رقم احلديث:  1/062، ، باب السلم إىل أجل معلومكتاب السلمالبخاري،  أخرجه( 2)

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2125&idto=2136&lang=&bk_no=0&ID=1407
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كثرية على   ا سلبيةً التقليدية وتقلدها من خالل توسيط السلع، فإهنا تلقي بظالهلا الفاسدة وترتك آثارً 
 الصناعة املالية اإلسالمية منها: 

ضعف قناعة العمالء باملنتجات اإلسالمية، وجعل التمويل اإلسالمي حمل شك وريبة وقد  .2
ة اإلسالمية بفقد عمالئها خاصة الذين ال يشكل الوازع الديين يؤدي ذلك إىل أن تبدأ املصرفي

 .(2)لديهم الدافع األكرب للتعامل مع هذه املصارف"
 اقتصادية قيمة وال حتتها حقيقة ال شكلية قيود جمرد تصبح املنتج وأسلمة الشرعية الضوابط أن" .1

 حلل طريقة، بأي ملنتجا على الشرعية إضفاء فقط هو منها املغزى أن وذلك ،(1) "ورائها من
 ألهّنا نظرا اإلسالمية، باملنتجات العمالء قناعة ضعف يف يظهر هنا تأثري وأّول. الشرعية معادلة
 إىل املنتج اسم تغيري أنّه على سيجفهم والذي اآللية يف تغيري مع الربوي التقليدي باملنتج شبيهة

 من ديتز  مالية جهة من عائق تكون أن شأهنا من الضوابط هذه أن أيضا. غري ال إسالمي
 شرعية وهيئات إضافية وتكاليف جهد حيتاج الشرعية الضوابط إضافة أن وذلك املنتج تكاليف

 . ومؤقّتة دائمة
 حماكاة فإن مشكالهتا، معاجلة وحتاول التقليدية الصناعة تناسب التقليدية املنتجات أن ا ينّوه إىلمك

 الدائمة والتبعية اآللية حماكاة يستلزم بدوره وهذا املشكالت، لنفس التعرض تستلزم املنتجات هذه
 تعاين اليت األزمات نفس من تعاين النهاية يف اإلسالمية املالية الصناعة تصبح حبيث التقليدي، للمنتج

 تطور يف فالتقليدية التقليدية لنظريهتا ومنافستها جناحها تصّور ميكن وال التقليدية، املالية الصناعة منها
 تقليدها متّ  اليت املنتجات ترك شأنه ومن جديدة منتجات عن والتنقيب والبحث للحلول وابتكار دائم

 (2)" دورهتا هناية يف هلا بالنسبة وتصبح

                                  
 12-13يف الفرتة حبث مقدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية  مبتكرة إسالمية مالية منتجات نحوعمر جاسر،  حممد( 2)

 .بتصرف، 2: ص، صنعاء 1323مارس 
مقّدم للمنتدى الرابع لعلماء الشريعة، األكادميية  حبث، والتقليد اإلبداع بين اإلسالمية المالية المنتجاتسامي سويلم،  (1)

 .12 ص.1332 ماليزيا I-FIKRI/ISRAالعاملية للبحوث الشرعية 

 .االندثار أو الركود مرحلة وبعدها االستقرار مرحلة مث الذروة مث البداية من تجاملن حياة دورة هنا املقصود( 2)
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 : المحاكاة خصائص: الثاني المطلب
  عديدة وممّيزات خصائص طّياهتا يف تتضّمن اأهنّ  إال سلبيات من رأينا ما رغم احملاكاة أن شكّ  ال

 : املنتجات تطوير وسهولة المنتج هيكلة سرعة: أواًل 

 يف رواجا تلقى واليت ،األخرى املالية املؤسسات منتجات أمام نفسها جتد اإلسالمية املالية فاملؤسسة
 أّول أنّ  على ،طويريتطلب األمر الكثري من اجلهد والوقت يف البحث والت فال العمالء وبني السوق
 واآللية العمالء احتياجات ودراسة املنتج فكرة طرح هي إليها التطرق متّ  كما املنتج هيكلة من مرحلة

 العناصر هذه إىل حيتاج وال موجود فاملنتج وغريها اجلدوى ودراسة الالزمة البشرية واملوارد القانونية
 تداوله، يصلح إسالمي منتج إىل تطويره أجل من العناصر بعض يف طفيف تغيري فقط يتبقى واجلهد؛

 .وأسلمته املنتج هذا تطوير حنو فقط فتتوّجه واجلهد الوقت من املالية املؤسسة استفادت قد وهبذا
 جتّنبت قد اإلسالمية املالية املؤسسة جتد والتقليد وباحملاكاة جتربته مّتت قد التقليدي املنتج أن أيضا
 .ونتائجها بتكاليفها املوجودة املخاطرة على فعاًل  تووقف اخلطأ أو التجربة عناء
 :السلعة توسيط: ثانيا

 النتيجة وهي اإلسالمي، املنتج من املطلوبة النتيجة حتديد سلًفا يتم أن هو هنا احملاكاة مبدأ يقوم 
 قدالع عن االبتعاد أجل فمن اجلديد، املنتج يف السلعة توسيط على الربوي املنتج حيققها اليت نفسها

 السلعة وجود منه الغرض ليس سلعة توسيط يتمّ  بفائدة، القرض يقابلها اليت املراحبة يف مثال التقليدي
 مث العقد يف سلعة بتوسيط الربوية الفائدة اإلسالمي املصرف جتّنب فهنا القرض، منه الغرض وإمّنا

 حمّددة زمنية مدة مقابل( ةاملزعوم السلعة تكلفة) املال رأس عن احلاصلة الزيادة وهو الربح احتساب
 . اآللية يف تغيري فقط ،موجودة النتيجة فكانت العميل، مع

 : المالية الهندسة آليات على االعتماد: ثالثا
 والذي ،املنتج هذا وأنتجت أسست اليت املالية اهلندسة آلية على االعتماد يستلزم املنتج تقليد إنّ 

 االعتماد يقتضي ابتداء اآللية فبوجود التقليدي النظام وأيديولوجية فلسفة إىل مراحله كل يف خضع
 .زماتاأل وإدارة والتنظيم التطوير يف املالية اهلندسة آلية
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 والسلبيات الخصائص بين وموازنة تحليل: رابعا
 واملوازنة التقدير كان فلو هذا يف تقدير وال السلبيات من بأقل ليست ذكرها متّ  اليت اخلصائص إنّ 

 مصاحبة أم طارئة هي وهل السلبيات يف النظر وجب لذلك االتّباع أو الرتك األوىل من لكان تصح
 التطوير عوائق من فتصبح للمنتج مصاحبة كانت وإن اجتناهبا يتم طارئة كانت فإن للمنتج،
 ورد ممّا أن بل اليومية احلياة يف احلسن التقليد يكرّه أو حيّرم ما يوجد ال الشرعية الناحية من. الدائمة

 وإمّنا اإلسالمية اخلالفة طرف من ابتكار يف تكن فلم بالنقود بدءً  واحملاكاة، التقليد األمم حياة يف
 هو هنا يجذكر الذي فالتقليد. عليها التعديالت بعض إضفاء مع (2) أخرى دول وتقليد حماكاة متت

"  تعاىل اهلل أكملها قد عائروالش فالعبادات والعادات العبادات وليس واملعامالت املعايش يف التقليد
 آخر وقيد (1)] 32: اآلية، املائدة [چ  ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 اآلية عمران آل [ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ چ" تعاىل فقال

 اقتضاء" كتاب تيمية ابن أفرد وقد هبم، اخلاصة الدينية والعادات الشعائر يف التقليد وحيرم ،"] 62
 منهم االستفادة أّما. الباب هذا يف الكتب القّيمة من وهو" اجلحيم أصحاب خمالفة تقيماملس الصراط

 للمصلحة الدائم الرتجيح مع يضر ما وترك منهم يستفاد ما نأخذ أن مطلب فهذا والعلوم املعايش يف
 .املفسدة على

 بالعلم األخذ قبيل من هأنّ  الشكّ  املالية ومعامالهتم الكفار اقتصاد اكاةحم أن شكّ  وال 
 على مبين األمر لكن وطلبه، وجد ما أين بالعلم األخذ منزلة وينزل حضارهتم يف احلاصل والتطور

 أخرى سلبيات فتوجد اقتصادية سلبيات من تقّدم كما أنّه الباحث يرى لذلك ورجحاهنا املصلحة
 علوم من إليه وصولوا ما على رالكفا معامالت تقليد جتاها معامالهتم لتوجه اجملتمع برؤية خاصة

                                  
 .132-122 ، صهـ1414، 22 اإلسالمية، عدد البحوث جملة( 2(
انًا يف   قال( 1) الّدين ب أ ن هج  ابن القيم :)"وتأمل كيف وصف الّدين ال ذي اْختاره هلم بالكمال و النْعم ة ال يت  اسبغها ع ل ْيه م بالتمام إ يذ 

انًا ال  نقص ف يه  و ال  عيب و ال  خلل و ال  ش ْيء خ ار جا ع ن احلْ ْكم ة ب و ْجه بل هجو  اْلك ام ل يف  حسنه وجاللته و وصف النـِّعْ  م ة بالتمام إ يذ 
 دار مفتاحه ذ ه الد ار و يف  دار اْلق رار". ينظر:  بدوامها واتصاهلا، و أ نه ال  يسلبهم إ ي اه ا بعد إ ْذ أعطامهوها بل يجتمه ا هلم بالدوام يف  

 (231/2)اإلرادة و العلم والية منشور و السعادة



 
232 

 
 

 والسّنة والكتاب الفقه إىل الرجوع عن الّناس يضعف أن بينها فمن ،أحد هذا ينكر وال ،وحضارة
 .فيه هم مبا واالنبهار الغرب، حضارة عن ناتج هو ما على واالتكال
 أيب" عنف يوم بعد يوما ويبزغ يتجّلى والذي والسالم الصالة عليه املصطفى حديث صدق ويكفينا

رْباً  قـ بـْل كجمْ  م نْ  س ن ن   ل ت ت ب عجن  : )قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي (2) اخلدري سعيد  ش 
رْب   : ق ال   والن ص ار ى؟ اليـ هجود   اهلل   ر سجول   ي ا: قـجْلن ا ل س ل ْكتجمجوهج، ض ب   ججْحر   س ل كجوا ل وْ  ح ىت   ب ذ ر اع   و ذ ر اعاً  ب ش 
 إسالمية مالية منتجات ابتكار يف النظر إىل اإلسالمية املالية اهلندسة تسعى أن وجب لذلك (1)" ف م نْ 
 العمالء إقناع إىل هادفة علمية وضوابط شرعية أسس على وبناءها الزاخر اإلسالمي الفقه واقع من

 .اإلسالمي االقتصاد مسرية فستبدأ مثّ  ومن املنتجات هبذه
 واخلري الرزق هلا اهلل كفل األمم حال وبني بينها واملقارنة التقليد ومجع اهلوى إىل مةاأل تنساب ال وحىت

 ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ"  اهلل فقال وتقوى، إميان أجله من خلقوا ما إىل فقط برجوعهم والربكات

  ]23 األعراف،[ چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 
 
 

  
                                  

: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر بن عوف بن احلارث بن وامسه، مفيت املدينة، اجملاهداإلمام  هو("2)
وبيعة ، وشهد أبو سعيد اخلندق، استشهد أبوه مالك يوم أحد .ألجبراوقيل: بل خدرة هي أم ، . واسم األجبر: خدرةاخلزرج

  .اجملتهدينوكان أحد الفقهاء ، وطائفة، وعمر، وعن أيب بكر، -صلى اهلل عليه وسلم -وحدث عن النيب  .الرضوان
ونافع ، د الرمحنوأبو سلمة بن عب، وعمرو بن سليم، وعامر بن سعد، ومجاعة من أقرانه، وأنس، وجابر، حدث عنه: ابن عمر

، وسعيد بن جبري، وأبو هارون العبدي، وعطية العويف، وعطاء بن يسار، وعبد اهلل بن خباب، وسعيد بن املسيب، العمري
  .وخلق كثري، واحلسن البصري

لم ومس، وانفرد البخاري بستة عشر حديثا، ففي البخاري ومسلم ثالثة وأربعون، مسند أيب سعيد ألف ومائة وسبعون حديثاو 
 201-2/232، النبالء أعالم سير: الذهيب: انظرهـ." 02 سنة عنه ورضي اهلل رمحه مات.ومخسنيباثنني 

، 2102 /2إسرائيل،  بين عن ذكر األنبياء، باب أحاديث ، كتابصحيحهالبخاري يف  أخرجه( 1)
 .2132: احلديث رقم
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 بالمحاكاة تهاوعالقالمخارج الفقهية  بيانالمبحث الثالث 
 وفيه ثالثة مطالب.

 :الفقهية المخارج تعريف: األّول المطلب

وفالن يعرف مواجل  خملصاً،: وجدت لألمر خمرجًا ويقال اخلروج: "مجع خمرج  وهو موضع لغة: أوال
 (2)" باألشياء: متصّرف خبري أياألمور وخمارجها 

خمارج بالّنسبة ملن حّلت به نازلة وضّيق عليه يف  : "هي احليل املباحة والعمل هبا ألهّنااصطالًحا: ثانيا
وهذا التعريف قد ربط بني احليل واملخارج، فيمن قال بأّن احليل املباحة هي ذاهتا  (1)"األمورأمر  من 

 املخارج، وسيأيت تفصيل احليل والكالم يف أقسامها.
وقع يف احملارم، أو أسقط ما وأقبح احليل ما أ :" أحسن املخارج ما خلص من املآمث، القيم ابن قال

وهذا وصف من ابن القّيم للمخارج، لذلك فالباحث ميكن له  (2)"ورسوله من احلق الالزم أوجبه اهلل
أن جيمع بني التعريفني والتعريف اللغوي بــ:" أّن املخارج هي احلكمة والتصّرف يف حال وجود نازلة 

 إسقاط ما أوجبه اهلل ورسوله من احلّق الالزم" وضيق يف أمر  من األمور للخروج والتخلص منها دون
 باحليل العمل أنّ  اآلية هبذه االستدالل ووجه 2]الطالق: [ چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ: تعاىلقال 

 اهلل جعل فقد األمور، من أمر يف عليه ضيق أو النازلة، به حلت ملن بالنسبة املخارج من اجلائزة
 (2)واليسر لتوسعةا إىل واحلرج الضيق من للخروج سبيال له

لكن هذا باعتباره قياس  (2)املخارج من احليل املباحة، هو من أجاز بعض احليل املباحة  قال أنّ  فمن
للمبتلى هبذا  تعاىل على احليل املباحة على أهّنا خمارج من الضيق ومن العسر وهذا املخرج قد جعله اهلل

                                  
 .2/223، مادة خرج، الصحاحمختار . والرازي، 122/ 1خرج، ج مادة، لسان العرب( ابن منظور، 2)
 23/126، 1ط، الكويتية املوسوعة( 1)
 202/ 2، الموقعين إعالمالقيم،  ابن (2)
 . 2/130( املرجع السابق، 2)

 22-30 :ص. القادم الفصل يف فيها التفصيل سيتم (2)
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ع توصيات بشأن املخارج على أهّنا من الضيق وهذه النازلة، حيث أن جممع الفقه اإلسالمي وض
  (2)احليل اجلائزة: 

 املخارج الشرعية: كل ما حيصل به التخلص من املآمث واحلرام، واخلروج إىل احلالل.-2"
التيسري على املسلمني يف معامالهتم. والذين يوردون  هو املخارج يف والبحث التأليف منالقصد -1

يبتعدون من إصابة احلق مبقدار أخذهم وتقيدهم بالضوابط  خمارج شرعية يف أمر ما يقرتبون أو
 الشرعية املستمدة من الكتاب والسنة.

إن من املتفق عليه أن الشرعية اإلسالمية منهج حياة للناس يف كل زمان ومكان، فكان لزاًما على  -2
إىل  كل باحث أن ينظر يف نصوص الكتاب والسنة ليتوصل عن طريق األدلة والقواعد واملقاصد

األحكام الشرعية، وينبغي أن يستفيد من املخارج الشرعية، وال سيما يف التطبيقات العملية يف 
 املصارف اإلسالمية مع مراعاة الضوابط واملناهج اليت سلكها األئمة األعالم الذين كتبوا يف ذلك.

ية )مقبولة(، وخمارج إن املخارج أو احليل يف جمال املعامالت وغريها تنقسم إىل نوعني: خمارج شرع-2
 غري شرعية )مردودة(.

وهي الباطلة الذميمة املنهي عنها هي ما هدم أصاًل شرعيًّا، أو ناقض مصلحة شرعية -فاألخرية
معتربة، حبيث تكون وسيلة إىل العبث مبقاصد الشارع من إسقاط الواجبات وحتليل احملرمات، وقلب 

 االقتصادي، النشاط وهو املعاملة مقصد ناقض فقد احملّرم، ةالعين بيع مثاله ،احلق باطاًل والباطل حقًّا
 من املعاملة هذه فيقلبوا احلسن، القرض أجل من سلعة صاحب إىل النقد يريد من يتقدم أن وصورهتا
 له يعيدها مث نسيئة، بثمن البائع من السلعة النقد طالب يشرتي أن على وبيع شراء إىل احلسن القرض

 أجل إىل دين مبادلة من املعاملة فأصبحت الربا، يف وقعا فقد وهبذا األول، نم أقل حال بثمن بيعا
 .احملرمات دائرة يف دخال فقد وهبذا زيادة، مع

وأما املخارج املقبولة شرًعا فهي اليت مل هتدم أصاًل شرعيًّا ومل تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها 
ا أمر اهلل به واجتناب ما هنى عنه، وإحياء ويرتتب على سلوكها حتقيق مقاصد الشرع، من فعل م

 .الضرورة باب من وهو املأزق من واخلروج ،احلقوق ونصر املظلوم، واالنتصاف من الظامل

                                  
 .2185 /2الدويل،  اإلسالمي الفقه جممع املؤلفني، جملة من جمموعة (2)
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ينبغي احلذر من التوسع يف استخدام باب املخارج حىت ال يكون ذريعة الستحالل احلرام أو ترك -2
ة الشرعية أي خمرج يلجأ إليه يف أي تطبيق لدى الواجب. وال بد أن يعتمد من هيئات الفتوى والرقاب

 (2)املصارف اإلسالمية" 
 النظر يف واهليئات واملست فىت والعامل واملفيت اجملتهد حكمة ومن ،االجتهادات من املخارج إنّ  

 احلاق عدم احلكمة ومن شرعيا أصال هتدم ال أن على املستفيت منفعة على احلرص مع الرخصة وتتبع
: "ال جيوز بقوله هذا يف القيم ابن فصل هذا ويف منه أكرب بضرر الضرر رفع وعدم رينباآلخ الضرر

للمفيت تتبع احليل احملرمة واملكروهة وال تتبع الرخص ملن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه 
لك فإن حسن قصده يف حيلة جائزة ال شبهة فيها وال مفسدة لتخليص املستفىت هبا من حرج جاز ذ

 خذ بيده ضغثاأىل التخلص من احلنث بأن يإيوب عليه السالم أرشد اهلل تعاىل نبيه أبل استحب وقد 
ىل بيع التمر بدراهم مث إبالال  - والسالم الصالة عليهفيضرب به املرأة ضربة واحدة وأرشد النيب  (1)

وقع أن املآمث وأقبح احليل ما حسن املخارج ما خلص مأا آخر فيتخلص من الربا فيشرتى بالدراهم مترً 
 (2)يف احملارم أواسقط ما أوجبه اهلل ورسوله من احلق الالزم" 

 :المخارج مشروعية:  الثاني المطلب
 عليه النيب حديث هو املخارج باب يف كأصل املخارج مشروعية يف به يستدل الذي الدليل إن

ل: جاء بالل إىل رسول اهلل صلى اهلل قا-عنهرضي الّله -اخلدري"فعن أيب سعيد  والسالم، الصالة
: كان عندنا باللقال  هذا؟: من أين لك وسلمفقال له النيب صلى اهلل عليه  (2)عليه وسلم بتمر برين 

                                  
  1263-2/1262، ه اإلسالمي الدويلجممع الفق جملة( 2)
تلطة الرطب اليابس"لغة: الضغث (1) و ، 2/232، مادة ضغث، الصحاح مختار، : الرازيانظر : "الضِّْغثج قجبضة حشيش خمج
، المعجم الوسيط، وآخررون، : إبراهيم مصطفىانظر، "احلشيش وغريه ضغثا مجعه وجعله ضغثا واألشياء خلط بعضها ببعض""

وقيل ، باليابسب طخمتلطة الر  حشيشأنه قبضة من  :أقواليف ذلك عدة  خالفأما الضغث اصطالحا:  .2/223 ،مادة: ضغث
وأصل املاّدة تدّل ، القضبانمن  الكبرية ةاحلزم :وقيل، بيابسها رطبهاخمتلط  حشيشقبضة من  هو: وقيل، بشماريخعثكال النخل 

والشمراخ واحد ، بشمارخيهعثكال النخل  أنهوعن ابن عباس  2/220: القدير فتح، الشوكاين :انظر.املختلطاتعلى مجع 
 23/21 القرآن تفسير في البيان جامع: انظرالذخل مث يصري مترا  رمث عليها ينبت اليت العيدان وهي الشماريخ

 .2/111، إعالم الموقعينالقيم،  ابن، و 2/226 الموافقاتالشاطيب، ( 2)
 .22/2األحكام،  عمدة شرحانظر: املقدسي عبد الغين، ، متر جيد أصفر مدور، هو أجود أنواع التمور (2)



 
222 

 
 

. فقال النيب صلى اهلل عليه وسلمبصاع ليطعم النيب صلى اهلل عليه  صاعني،فبعت منه  رديء،متر 
. ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر ببيع تفعلال  لربا،اعني  الربا،عني  أوه، أوه،: ذلكوسلم عند 

من حكمته عليه الصالة والسالم يف تبيان املخرج من الربا الذي وقع ال  وهذا( 2). مث اشرت به" آخر
. واهتمام اإلمام بأمر الدين وتعليمه ملن ال يعلمه، الفضلحمالة، واحلديث "فيه النص على حترمي ربا 

  (1)" متبوعةواهتمام التابع بأمر  وغريها،ل إىل املباحات وإرشاده إىل التوص
 الشريعة راعتها واليت العباد ملصاحل حتقيق فيها ملا مشروعة، فهي احلديث على بناءً  املخارج إنّ 
 يف احلكمة إدراك مت سواء ،ملفاسدا أوتدر  املصاحل ترعى األحكام فكانت أحكامها، كل يف اإلسالمية

 تقوى هو كله األمر ورأس مجيعها، الشرعية والضوابط باألحكام االلتزام واجبال لذلك ال، أم ذلك
 ہ ہ ہ چ: تعاىل فقال متفاوتة والتقوى واملخرج، الفرج يأيت حىت والعلن السر يف وجل عز اهلل

: التغابن]چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ
 ۇ ۇ چ:  تعاىل فقال مبقدار كذل وكل والصرب الطاقات فيهم فبث بعباده وأرحم أعلم واهلل[ 23

 [ 163: اآلية من: البقرة] چ  ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ
 :والمحاكاة المخارج: الثالث المطلب

 ذلك املصاحل، وحتقيق املفاسد درء أبواب من باب الفقهي املخرج يصري املالية املعامالت بعض يف إن
 وجب وهذا ،النازلة وقوع قبل الرخصة وتتبع املخرج عن البحث وليس النازلة حتلّ  املّ  يقع املخرج أن

 فاألصل وغريهم، والعميل املصرف عمل من أهّنا وأصلها نازلة، بنا حّلت أنّه يقال ال حىت له، التنويه
 حيل ال الذي املخرج عن والبحث رفعه وجب ضرر وقع فإن شروطه، مستويف والعقد قائم البيع أنّ 

 نفقة إىل الضرورة به تشتد الرجل كذلك" : بقوله أمثلة القيم بنا ساق فقد حالال، حيرم وال حراما
 هللك ذلك يفعل فلومل وحنومها، والتورق (2) بالعينة خمرج الضيق هذا من له فيكون يقرضه من جيد وال

 أمره دار فقد خلقه مجيع وسع الذي شرعه عليه يضيق وال ذلك يشرع ال تعاىل واهلل عياله وهللكت
                                  

، 1222 :احلديث رقم، 1/622مردود،  فبيعه فاسدا شيئا الوكيل باع إذا الوكالة، باب ، كتابالصحيحالبخاري يف  أخرجه( 2)
 . 2222، رقم احلديث: 2/2123كتاب املساقاة، باب بيع الطعام مثال مبثل ،  صحيحهومسلم يف 

 .2/263، الباري فتححجر،  ابن (1)
 .البحث هذا من 223: ص ينظر( 2)
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 الضيق هذا من املخرج وإما صرحيا الربا وإما وعياله نفسه إضاعة إما منها واحد من له بد ال ثالثة بني
  (2)" إليه نصري ارابعً  اأمرً  فأوجدونا احليلة هبذه

التأصيل الذي يراه البحث، فالبحث عن املخارج مع التأكيد على استعمال مصطلح  وهو
 . 2]الطالق:[ چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چتعاىل  املخرج وليس احليلة يف وجود النازلة واملصيبة، كما قال

يتم استبدال هذا االسم بغريه وإيقاع األحكام وتنضيدها حتت مسّمى واحد خمارج أو  وال
ولو مت ربطها باحليل اجملازة يف  ؛حيل، لكن امتثاال للنص حصرًا فالكالم عن املخارج ليس عن احليل

استعمال كلمة املخارج على ما مّت متثيله  قول من أجاز، لكن مل يسلم الوصف، فريى الباحث بقاء
من حيل مشروعة، وهو ما تطمئن إليه النفوس، فاحليلة على إطالقها ال ميكن أن تشمل املشروعه 
منها وإمنا تشمل غري املشروعة أيضا، وهو ما سيخرج املصطلح عن بيانه وتأويله، لذلك فالتعبري 

 ڤ  ڤٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ  ڀ ڀ چالسليم هو املخرج، كما جاء يف قوله تعاىل: 

املتعارف الظاهر إمنا تكون  و، و هةامرأته ضرب "حيث حلف ليضربن  ]22، اآلية: ص[ چ ڤ ڤ
فأرشده اهلل  ،وأخلصت له يف خدمتها ،عليه فعل هذا مبن أحسنت إليه يف عشرهتا مث عز   ة،متفرق

و هذه حيلة  د،عو  ةبضغث فيه مائ ،واحدةً  ةً بأن يضرهبا ضرب ،تعاىل إىل طريقة يتحلل هبا من ميينه
ونسميه:"وجوه املخارج من املضائق"، و ال نسميه  ،فيقاس عليه غريه ،يف خروجه من اليمني و الرب به

 التسمية يف اختالف هلمعند األحناف فقد كان  وكذلك (1)اليت ينفر الناس من امسها"  ،باحليل
:"اختلف مشاخينا رمحهم اهلل تعاىل يف التعبري عن ذلك؛ فاختار كثري التعبري بكتاب احليل،  بقوهلم

  (2)املخارج"  واختار كثري كتاب
 األسواق يف التوسع وذات احلسنة، السمعة ذات واملنتجات العقود بعض يف تكون حملاكاةا أن املعلوم
 بالغرر، معروف العاملي فالنظام اإلسالمي، وليس العاملي املايل للنظام ختضع أهّنا شك ال واليت العاملية

 احملرمة، والسندات ن،الديْ  وبيع اآلجلة واملعامالت عنه، شريعتنا هنت فيما واملتاجرة الربوبة الفائدة و

                                  
  .2/222الموقعين،  إعالم( ابن القيم، 2)
: ص 2، طالمصلحة ضوابطالبوطي حممد سعيد رمضان، ، 22/ 2 -2ط، العظيم القرآن رتفسي( ابن كثري أبو الفداء، 1)

223. 
 200، صاألشباه والنظائرابن جنيم،  (2)

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn36
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 احملاكاة يف األجدر لذلك عنه، وتنهى شريعتنا حترمه مما وغريها بآجل، هبوالذّ  العمالت يف واملضاربة
"وإزاء هذه احملاكاة، جتد  العقد، ويفسد يبطل أن شأنه من ما كل االعتبار بعني األخذ انتهجها ممّن

هلذه العقود الوافدة، ولوكانت بعيدة متكل فة، املؤسسات اإلسالمية نفسها ملزمة بالبحث عن خمارج 
واألجدر باملؤسسات يف السوق اإلسالمية أن .حىت ال تتهم بالتقصري والعجز عن مواكبة التغيري

تستقل بصيغ من علماء األمة، فإن التعامل متيزها، مؤسسة على الدليل الشرعي، وما ترجح لدى 
اخلري فيما وافق ما ترجح بالدليل هو ما قام على الدليل السوق، فذاك الشُّهد بالزُّبد، وإن خالف ف

الشرعي، ال يف غريه الذي يتطلع إليه احلريصون على صيانة األموال يف السوق اإلسالمي أن تربز 
  (2)مؤسساته خصوصية االقتصاد اإلسالمي، القائم على احلالل وعلى العدل" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
تاريخ  http://ar.themwl.org/node/173ملخص الدورة الثالثة والعشرين جملمع الفقه اإلسالمي، انظر :  عن (2)

 .12:33 الساعة. 6/6/1322االستعراض يف 

http://ar.themwl.org/node/173%20تاريخ%20الاستعراض%20في%208/8/2015
http://ar.themwl.org/node/173%20تاريخ%20الاستعراض%20في%208/8/2015


 
223 

 
 

 ل في المعامالت المالية وحكمهاالحي الخامسالفصل 
 وفيه ثالثة مباحث

 وتقسيماتهاالحيل  بيان األولالمبحث 
 وفيه مطلبان

 الحيل تعريف:  األول المطلب
: "هي مجع حيلة من التحول؛ تقول: حال حيول، ومعناها يف األصل: احلذق، (2) لغةً أواًل الحيل 

 (1)وجودة النظر، والقدرة على التصرف يف األمور" 

 (2)بقوله: "احليلة: اسم من االحتيال، وهي اليت حتول املرء عما يكره إىل ما حيبه" (2)عرفها اجلرجاين و 

 .بالذكاء إال له يجتفّطن ال وخمفي مستور حذقفمعناها اللغوي على أهّنا  إذن
 :(2) اصطالًحاثانًيا: الحيل 

خرج من الضيق واحلرج، حيث مسي  مبعىن امل (3) "استعملها بعض احلنفية: حممد بن احلسن الشيباين
كتابه: املخارج يف احليل وهي هبذا املعىن قريبة من الرخصة، حيث قالوا: أن املقصود هبذه احليل هو 

                                  
 .22/226، حول ، مادةالعرب لسان( ابن منظور، 2)
 .2/02 المصباح المنير، ، الفيومي2106ص: ، القاموس المحيط، انظر: الفريوزآبادى (1)
من املتضّلعني يف األدب  2223هـ 740)يف شرياز، ولد هلأ من( "هوعلي بن حممد املعروف بالسيد الشريف اجلرجاين 2)

 وأمت دروسه يف شرياز، وملّا دخلها «أسترآباد» قرب«تاكو» العريب، املعدود من كبار املتكّلمني على املنهج األشعري ولد يف قرية
له حنو مخسني مصنفا، : ، تيمورمسرقند، ولكّنه عاد إىل شرياز بعد موت  إىلم، غادرها اجلرجاين  2222هـ / 062سنة «تيمور»

. 3/166، 22وغريها" انظر: الزركلي، األعالم، ط، التعريفات، احلواشي علي املطول للتفتازاين، الكربي والصغري يف املنطق
 .2/233، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاين، 

 . 23، ص2ط ، التعريفاتاجلرجاين، ( 2)
(، 2/266)، إعالم الموقعينالقّيم،  ابن(، 2/236) الفتاوى الكبرىتيمية،  ابن(، 2/131: )تالموافقاالشاطيب،  (2)

 (3/230: )كشاف القناعالبهويت 
أصله من .حممد بن احلسن بن فرقد، من موايل بين شيبان، أبو عبد اهلل: إمام بالفقه واألصول، وهو الذي نشر علم أيب حنيفة (3)

 ونشأ بالكوفة، فسمع من أيب حنيفة، وغلب عليه مذهبه وعرف به، 221سنه  وولد بواسطقرية حرستة، يف غوطة دمشق، 
ملا خرج الرشيد إىل خراسان صحبه، فمات يف ، .تتلمذ على أيب يوسف وانتقل إىل بغداد، فواله الرشيد القضاء بالرقة مث عزلهو 

احليل،  يفاملخارج  املوطأكبري، اجلامع الصغري، اآلثار، و اجلامع ال، املبسوط الزياداتترك مؤلفات عديدة منها .262ي سنة الر 
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استعمال الذكاء يف فهم دين اهلل لنخرج من وقع يف بلية وضيق، من ذلك بوجه شرعي، يبقى له 
بول شرعًا بفضل الذكاء وجودة الفهم حرمة الدين يف نفسه، وخيرجه من الضيق واحلرج بوجه مق

 .(2)" خمالفتهاواالجتهاد يف استنطاق نصوص الشرع دون 
: "احليلة هي نوع خمصوص من التصرف شامالً  مفصالً  تعريفا اختار القيم ابنأن  كما

والعمل، الذي يتحول به فاعله من حال إىل حال، مث غلب عليها بالعرف استعماهلا يف سلوك الطرق 
اليت يتوصل هبا الرجل إىل حصول غرضه، حبيث ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة؛ اخلفية 

فهذا أخص من موضوعها يف أصل اللغة، وسواء كان املقصود أمرًا جائزًا أو حمرًما، وأخص من هذا 
يها يف ، فهذا هو الغالب علل إىل الغرض املمنوع منه شرًعا، أو عقاًل، أو عادةً استعماهلا يف التوصّ 
م الناس علّ م يقولون: فالن من أرباب احليل، وال تعاملوه فإنه متحيل، وفالن يج عرف الناس؛ فإهنّ 

 (1)احليل، وهذا من استعمال املطلق يف بعض أنواعه كالدابة واحليوان وغريمها" 
 احليلة على: "أن حقيقتها املشهورة: تقدمي عمل ظاهر اجلواز يعّرف (2)الشاطيب  اإلمام وجند

قواعد الشريعة يف  فمآل العمل فيها خرمج  آخرإلبطال حكم شرعي، وحتويله يف الظاهر إىل حكم 
أن احليل هبذا املعىن مشتملة -ذلكقبل -املكلف"وقد ذكر يف املسألة العاشرة من مقاصد  (2) " الواقع

 :(2)على مقدمتني"

                                                                                                        
 .3/222/223سير اعالم النبالء، ، الزركلي، والذهيب، األعالموغريها،= =انظر: 

 ، 2/121 الموقعين عالمإالقّيم،  ابن( 2)
 (2/266: )الموقعين إعالم، القيم ابن( 1)
هـ(  226ولد الشاطيب يف آخر سنة )حافظ، ري بالشاطيب: أصويل ("هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشه2)

رحلته يف العلم، بدأها ، أهل غرناطة، كان من أئمة املالكية من. األندلسوالشاطيب: نسبة إىل شاطبة، وهي مدينة كبرية، يف شرقي 
القراءات على أيب احلسن بن هذيل وغريهم،  فقرأبلنسية، ورحل إىل النفري، بأن تال ببلده بالسبع على أيب عبد اهلل بن أيب العاص 

 عاملاهـ وكان  223مث ذهب للحج ويف عودته استقر يف مصر فعال صيته هناك وانتهت إليه رئاسة اإلقراء، وتويف فيها سنة 
 هل. حفظه من النسخ واملوطأ، تصحح ومسلم البخاري صحيح عليه قرئ إذا كان: خلكان ابن واللغة، قال والتفسري باحلديث
." وغريها"حرز األماين ووجه التهاين"،  الالمية القصيدة: منها وقصائد الفقه، واجملالس أصول يف املوافقات: منها: عديدة مصنفات

  .2/233األعالم، الزركلي، 2، 132-132/ 12 النبالء أعالم الذهيب، سري: انظر
 (2/132: )الموافقاتالشاطيب،  (2)
 .202-1/206، املرجع السابق(2)
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 ."األوىل: قلب أحكام األفعال بعضها إىل بعض يف ظاهر األمر
 انية: جعل األفعال املقصود هبا يف الشرع معاين وسائل إىل قلب تلك األحكام".والث

 الشاطيب تعريف ولعلّ  ،ألجله وجظفت ما وبني مبعانيها ربطهابني  ارتد احليل تعاريفأن  فنجد لذلك
 احليليؤول إليه استعمال احليل، فكان بناء تعريفه على أثر  من خالل تبيان ما جلي، معىن له كان

 يف الوقوع وهو احليلة يف التفكري أساس هي هنا الباحث يريدها اليت اإلضافة أنّ  إالّ  األحكام، يف
 .واملفاضالت اخليارات من حيدّ  ممّا وغريه اإلكراه أو االضطرار، أو املأزق أو النازالة
 :ومها احليل يف للوقوع"سببني  تيمية ابن ذكر حيث

يق إال باحليل، كما بتضييق أمورهم، فال يستطيع دفع هذا الضّ  زوا عليهاإما ذنوب وقعوا فيها فجوّ  -2
 .جرى ألصحاب السبت من اليهود

عها الشرع فاضطرهم هذا إىل د؛ حيث ضيقوا على أنفسهم أمورًا وسّ شدّ وإما مبالغة يف التّ  -1
 االستحالل باحليل".

 منه، للخروج حليلةا عن البحث مث الضيق خلق أو احليل وجود يف عليه وقعت ما أعظم من وهذه
أطلقت قصد هبا احليل اليت تستحّل هبا احملارم   "احليلة إذا: تيمية ابن قول يف احليل استعمال فنجد

( 1)"غلب استعمال احليل يف عرف الفقهاء على النوع املذموم" : وابن القّيم يف قوله ،(2)كاليهود" 

 :سيأيت كما أحض تقسيم هناك كنل املعروفني، التقسيمني أو النوعني ومها
 :الحيل تقسيمات الثاني المطلب

 انقسمت إىل األحكام اخلمسة سمت باعتبارها لغةً : "وإذا قج قوله يف القّيم بنا قّسمها كما تقسيماهتا
؛ فإن مباشرة األسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباهتا؛ فاألكل والشرب واللبس والسفر (2)

ها حيلة على حصول صود منه، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلّ الواجب حيلة على املق
ها حيلة على حصول مقاصدها منها، وليس كالمنا يف احليلة هبذا املعقود عليه، واألسباب احملرمة كلّ 

االعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إىل مباح وحمظور؛ فاحليلة جنس حتته التوصل إىل فعل الواجب، 
                                  

 .2/222 ،الفتاوىتيمية،  ابن (2)
 .2/122 الموقعين اعالمالقيم،  ابن (1)
 .2/232، الفروق" انظر: القرايف،  الوجوب والتحرمي والندب والكراهة واإلباحة األحكام الخمسة اصطالح العلماء هو ( "2)
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رك احملرم، وختليص احلق، ونصر املظلوم، وقهر الظامل وعقوبة املعتدي، وحتته التوصل إىل استحالل وت
احليل وعالقته بسد الذرائع، فقال:  جتويزبنّي  وقد (2)" احملرم، وإبطال احلقوق، وإسقاط الواجبات

ملفسدة بكل ممكن، "وجتويز احليل: يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إىل ا
واحملتال يفتح الطريق إليها حبيلة، فأين من مينع من اجلائز، خشية الوقوع يف احملرم، ممن يعمل احليلة يف 

  (1)التوصل إىل احملرم" 

 : (2)األحكام اخلمسة  تعرتيهاأهّنا  على القّيم ابن صّنفها كما احليل إنّ 
 . حرام إىل هبا يتوّصل اليت وهي: حمّرمة حيل -2
 لكن يؤول األمر إىل مكروه. املقصد، إىل هبا يتوّصل اليت وهي مكروهة يلح -1
وميكن تسميتها باحلسنة   شرعيا، حكما تنقض وال مباح إىل هبا يتوّصل اليت وهي: مباحة حيل -2

على أن "كل حيلة حيتال هبا الرجل ليتخلص هبا عن احلرام، أو  (2) جيمالنّ  ابنكما مساها 
 ( 2)بأس باحليل فيما حيل" الفهي حسنة، وهو ما نقل عن الشعيب ليتوصل هبا إىل احلالل 

 باب من القدرة مع احلرام من التخلص أجل من وجبت اليت وهي: ومستحبة واجبة حيل -2
 .القدرة عدم حال يف االستحباب ويقع املنكر، عن والنهي باملعروف األمر

 .ةحمّرم جائزة: قسمني إىل احليل نقّسمأن  لنا ميكن أنّه إالّ 

                                  
 .2/266إعالم الموقعين، القيم،  ابن( 2)
 2/222املرجع،  نفس (1)
:"هبا بطريق مباح إىل إبطال حق، أو إثبات باطل؛ فهي حرام، أو إىل إثبات حق، أو دفع باطل؛ فهي قال رحج ابن أن كما (2)

واجبة أو مستح بة، وإن توصل هبا بطريق مباح إىل سالمة من وقوع يف مكروه؛ فهي مستحبة أو مباحة، أو إىل ترك مندوب؛ فهي 
 .21/13الباري،  فتحمكروهة" انظر 

، كان إماماً، عاملًا عاماًل، مؤلفاً 213ن بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري احلنفي ولد يف سنة : زين الديهو (2)
العلماء، له تصانيف، منها )األشباه والنظائر  من 203 الوفاةتاريخ وغريهم، أخذ العلم عن نور الدين الديلمي املالكي ، مجصنفاً 

الغزي تقي  2/32، األعالم)الرسائل والفتاوى الزينية( انظر: الزركلي، وشرح كنز الدقائق(  يف أصول الفقه( و )البحر الرائق يف
 (.2/102) طبقات السنية في تراجم الحنفيةالدين، 

 .2/123.ط، ، دوالنظائر األشباهابن جنيم،  (2)
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إّما تفويته فيعرتيها حكم التحرمي أو  املقصد، مدار مع مدارها احليلأن  جند السابق، التقسيم من
 الوسيلة فاقرتان مشروعة تكونأن  وجب الوسيلة حتققه فيعرتيها حكم اجلواز، مع التأكيد على أنّ 

ره الشاطيب بقوله: "ملا ثبت أن األحكام شجرعت ما قرّ  ويؤكد ذلك ا،ان أبدً وال ينفكّ  مطلب، باملقصد
ملصاحل العباد كانت األعمال معتربة بذلك؛ ألنه مقصود الشارع فيها كما تبني، فإذا كان األمر يف 
ظاهره وباطنه على أصل املشروعية فال إشكال، وإن كان الظاهر موافًقا واملصلحة خمالفة؛ فالفعل غري 

ا قجصد هبا أموٌر أجخر هي األعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها، وإمنّ صحيح وغري مشروع؛ ألن 
معانيها؛ وهي املصاحل اليت شرعت ألجلها؛ فالذي عجم ل من ذلك على غري هذا الوضع فليس على 

 (2)وضع املشروعات"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 (.1/262)، الموافقاتالشاطيب،  (2)
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 ودخولها في المعامالت : نشأة الحيلالثانيالمبحث 
 وفيه مطلبان.

 :وتطورها الفقه في الحيل نشأة :األول المطلب
اليت ظهرت يف الفقه  املصطلحات من كثريأن   يظهر، القدمية الفقهاء كتب إىل اورجوع تأصياّل 

 األحاديث يف فالناظر"احليل"  املصطلحات هذه بني ومن النبّوة، عهد يف أصل هلا يكن ملاإلسالمي 
وإمنا ظهورها كان من أجل  احلاضر، وقتنا يف العام ناهامبع واحملّلل والتحليل احليل كلمة ورود جيد لن

عليه الصالة والسالم، ولذلك يقينا احليل مل تكن  النيبأو ما هنى عنه  ،النهي عن ما وقع فيه الناس
وال عهد صحابته رضوان اهلل عليهم، إالّ يف  ،عهد النيب عليه الصالة والسالم ،موجودة يف ذلك العهد

تظهر احليل الفقهية عن عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم وال يف عهد  وملمقال،  فيهحديث 
: "ال ترتكبوا والسالم الصالة عليه اهلل لنيب احديثً (2) بطة ابنوقد ساق -عنهمرضي اهلل –الصحابة 

  (1)ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا حمارم اهلل بأدىن احليل" 

 يف القّيم ابن إشارة( 2) جمتمع خشية الصدقة""ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني آخر حديث وجند
: "وهذا نص يف حترمي احليلة املفضية إىل بقوله عليه عّلق حيث الزكاة خشية والتفرقة اجلمع حديث

إسقاط الزكاة، أو التنقيص منها بسبب اجلمع والتفريق فإذا باع بعض النصاب قبل متام احلول حتيالً 

                                  
 القاسم أيب :عن روى ببغدادهـ 232 بطة ابن احلنبلي العكربيمحدان  عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن أبو هو (2)

 اهلل وعبيد األصبهاين نعيم وأبوأبو الفتح بن أيب الفوارس  :عنه وحّدث وغريهم الباغندي بن ذر وأيب صاعد وابن البغوي
ومن مؤلفاته اإلبانة الكربى إبطال احليل  هـ260 سنة يف موته ومر وآخرون العتيقي حممد بن وأمحد األزجي العزيز وعبد األزهري

 .222-212/ 23، النبالء أعالم سير، الذهيب، 2/220، األعالم، الزركلي انظر، البن بطة
 جند عليه وعلقوا كتبهم يف احلديث أوردوا من بني من أنّ  إال، 23 احليل، ص إبطال يف العكربي بطال ابن احلديث أخرج( 1)

و قال ابن كثري "أن إسناده جيد وأمحد بن حممد مسلم هذا وثّقه ، 12/ص12جمموع الفتاوى" ج :إسناده، انظر حسن تيمية ابن
وقال ابن القيم: ، 2/122:  تفسيرهطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح" انظر احلافظ أبو بكر اخل

: " وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات األلباين قال، 2/232، السنن تهذيبانظر: ، إسناده حسن وإسناده مما يجصححه الرتمذي
هو املخرمي، كما جاء منسوبًا يف أكثر من موضع يف  معروفون من رجال التهذيب، غري أيب احلسن أمحد بن حممد بن مسلم و 

 .2/202 الغليل إرواءكتابه اآلخر اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية" انظر: 
 .1382(رقم احلديث: 1/213) باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع، كتاب الزكاة،  الصحيحالبخاري يف  أخرجه (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13890
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13890
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13890
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12181
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ق بني اجملتمع، فال تسقط الزكاة نها بسبب اجلمع والتفريق، فقد فرّ على إسقاط الزكاة، أو التقليص م
هنا بذكرها حيلة فهي منه رمحه اهلل ويطلق عليها أيضا  استشهاده أنّ  إالّ  ،(2) "منهاعنه بالفراق 

 مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئ چخمادعة أو استهزاء حبدود اهلل، والصحابة هم أعلم بكتاب اهلل يف قوله 

حيث كانوا يبطلوا زواج احمللل فلقد "لعن رسولج اهلل صل ى اهلل عليه  ]123: لبقرةا] چ حبجب يئ ىئ
 .(1) "وسل م احمللِّل واحملل ل له

 صحابتهوأن  عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف وجود   هلا أيّ  يكن مل احليل أنّ  هو يظهر فالذي
عهد التابعني شأنه شأن عهد الصحابة من  أّن: "أنّ  القّيم ابنأورد  ،رضوان اهلل عليهم، وعن التابعني

عدم ظهور أو إقرار للحيل إال ما أورد من أن ساملًا بن عبد اهلل والقاسم بن حممد )من الفقهاء 
–وكذلك أصحاب عبد اهلل بن مسعود  (2) "الزوجانالسبعة( كانا جيوزان نكاح احمللل إذا مل يعلم 

، بل  (2) وأيب الشعثاء، (2) السختياينالبصرة كأيوب  من أهل الكوفة، ومثلهم فقهاء-عنهرضي اهلل 
أيوب السختياين قال يف احملتالني من وراقي بغداد: "خيادعون اهلل كما خيادعون الصبيان، ولو أتوا  نّ إ

 (3)"عليهماألمر من وجهه لكان أسهل 

                                  
  . 2/111 إعالم الموقعينالقيم، ابن  (2)
كتاب النكاح، ،  السننالرتمذي يف  وأخرجه، 2/311له،  والنحلل احمللل النكاح، باب ، كتابالسنن( أخرجه ابن ماجة، يف 1)

 يث حسن صحيح، وقال هذا حد2/216باب ماجاء يف احمللل واحمللل له، 
  .2/123 إعالم الموقعينالقيم، ابن  (2)
اإلمام احلافظ، سيد العلماء أبو بكر بن أيب متيمة كيسان، العنزي، موالهم، البصري، األدمي، عداده يف صغار التابعني. ( 2)

أيب عثمان النهدي، وقد رأى أنس بن مالك، مسع من أيب بريد عمرو بن سلمة اجلرمي، و  36مولده عام تويف ابن عباس، سنة 
وسعيد بن جبري، وأيب العالية الرياحي، وعبد اهلل بن شقيق، وأيب قالبة اجلرمي، جرب، واحلسن البصري، وحممد بن سريين، حدث 

وحيىي بن أيب كثري، وشعبة، وسفيان، ومالك تويف  -وهم من شيوخه-عنه: حممد بن سريين، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة 
 .13-3/23، سير أعالم النبالءانظر: الذهيب،  بصرة، زمن الطاعون، وله ثالث وستون سنة.بال 222سنة 

كان عامل عمان،  ناحية من  واخلوف-معجمة  خباء-اخلويف اليحمدي، موالهم، البصري، جابر بن زيد األزدي هو التابعي ( 2)
وأيوب دينار، عنه عمرو بن  حدث عباس.ابن وهو من كبار تالمذة سريين، يعد مع احلسن وابن زمانه، أهل البصرة يف 

سنة ثالث  رمحه اهللتويف  وغريهم:والبخاري أمحد، والفالس، عطاء عن ابن عباس قال  روى السختياين، وقتادة، وآخرون.
 .262-2/261، سير أعالم النبالءانظر: الذهيب،  وتسعني.

  .226 /2 إعالم الموقعينالقيم، ابن  (3)
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." ويقول: "من كان عنده كتاب : "ال جيوز شيء من احليل..يقول عنهاإلمام أمحد رضي اهلل  وهذا
 (2)احليل يف بيته يفيت به فهو كافر مبا أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم"

وهذا اإلمام البخاري يضع يف جامعه الصحيح بابًا يف احليل يضعه على هذا النحو: "باب يف ترك 
وقد قال الفقهاء  األمر الذي يدل على وجوب تركها وبطالهنا كما يتضح من ترمجته، (1) "احليل

 .احملدثون أن فقه البخاري يف ترامجه
ختتلع من زوجها فأىب عليها ذلك، فقيل هلا: لو ارتددت عن ، أرادت أن وذكر ابن القيم: "أن امرأة

)من تالميذ أيب حنيفة ومالك  (2) اإلسالم لبنت منه! ففعلت! فذكرت ذلك لعبد اهلل بن املبارك
من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن مسع به فرضي به فهو كافر، ومن وغريهم( فقال: ) (2) والثوري

 (2)"كافرمحله من كورة إىل كورة )قرية( فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو  

 الحيل في المعامالت دخول: المطلب الثاني
 همومزارعت وجتارهتم بيوعهم يف البعض بعضهم مع الناس عالقات من هي والعقود املعامالت إنّ 

اليت استخلفها اهلل عندهم، حىت تكون فتنة يف أيديهم ينفقوها  األموال حق يف رهبم مع الناس وعالقة
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چفيما أمر أو خيالفوا، لقوله تعاىل : 

 [16: ]األنفال چ

                                  
  .أمحد كانت موجودة ومدونة ويفيت هبا اإلمام وهذا يدل على أن احليل يف عهد، املوضع نفس ،السابق املرجع (2)
 .22/222، فتح الباريحجر، ابن  (1)
 العلم بني مجع قد هـ كان226 سنة مبرو ومولده، املروزي واضح بن املبارك بن اهلل عبد الرمحن عبد أبو، املبارك بن اهلل ( عبد 2)

 وفيات، ابن خلكان، . هـ261ت:، . املوطأ عنه وروى، عنهما اهلل رضى أنس بن ومالك الثوري سفيان على تفقه، والزهد
 ( .2/22)، األعيان

اتفاقا وطلب العلم وهو حدث بأعتناء والده احملدث  20احلفاظ أبو عبد اهلل الثوري الكويف اجملتهد ولد سنة  اإلمامهو ( 2)
لده من أصحاب الشعيب وخيثمة بن عبد ثقات الكوفيني وعداده يف صغار التابعني روى الصادق سعيد بن مسروق الثوري وكان وا

له اجلماعة الستة يف دواوينهم وحدث عنه أوالده سفيان اإلمام وعمر ومبارك وشعبة بن احلجاج وزائدة وأبو األحوص وأبو عوانة 
 .122-0/123سير أعالم النبالء، يب، ، انظر: الذهوعمر بن عبيد الطنافسي وآخرون ومات سنة ست وعشرين ومئة

 ، 2/116، الموقعين إعالمالقيم،  ابن( 2)
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حايل يؤدي إىل ظهور الت ،وتسابقهم إىل زيادة الربح وخشية اخلسارة وأعرافهم، الناس فطبيعة لذلك
إىل الوقوع يف احلرام وأكل األموال  بالناس يؤّدي بدوره والذييف غياب األخالق والدين  واخلداع

 إعادة معإىل احلرام،  تفضيبالباطل، لكن هذا كله يف حال ما تقّدم من احليل املذمومة واحملّرمة واليت 
 ؟رمة والرباهل نفس الشيء يقع يف حال وجود حرج وخمافة الوقوع يف احل السؤال طرح

 والعقود املعامالت يف احليل بظهور عموما احليل ظهور اقرتان يتبنّي  الفقه كتب استقراء من
حلديث النيب  خمالفةعلى أهّنا  الثلث، من بأكثر الوصية جواز بعدم: مثالا وْ أفتـ   الفقهاءأن  جند لذلك

ث إىل أحد الورثة أو غريهم، أيضا حيلة من املورّ  وأهّنا (2)"كثري والثلث الثلثعليه الصالة والسالم "
ال جيمع بني متفرق وأيضا حديث ". البيع وقوع أجل من اجمللس من اخلروج حال يفو  (1)البيع باخليار 

 يفالتحايل  وعدم الذرائع سدوهو أصل يف الباب، من أجل  (2)" وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة
يف  ظهوراحليلعامالت واخللع والطالق والتحليل، صحبه التهّرب من الزكاة، فظهور احليل عموما يف امل

 قبل املال تفريق وجواز كاةالّز  يف مثالأيب حنيفة،  مذهبيثبت هذا ماورد يف  ومااملعامالت املالية 
 ( 2) يضر ال الزكاة خشية ولو لاحلوْ 

من  دم وقد ساق أبو احلسن الشيباين الكثريفقد دخلت احليل يف املعامالت منذ الق   لذلك
 (2)األمثلة يف ذلك

 

 

 

 

                                  
 1221رقم احلديث: ، 2/222، باب الوصية بالثلث، كتاب الوصايا،  صحيحهالبخاري يف  أخرجه (2)
، ونصحا يكتما ومل البيعان بنّي  إذا باب، البيوع كتاب،  صحيحه يف البخاري أخرجه" يتفرقا مامل باخليار"البّيعان  حلديث (1)
 .اجمللس خبيار املعروف وهو. 2202: احلديث رقم، 1/021
 .02 خترجيه، ص سبق (2)
 .133 ، صالقرآن ألحكام الجامع( انظر: القرطيب، 2)
 30: صمد بن احلسن الشيباين حمل واملخارج احليل كتاب على الكالم سبق( 2)
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 حكم الحيلالثالث: المبحث 
 وفيه مخسة مطالب.

 يف النظر علينا يوجب قد وما منها يبق قد ما وتبيان صحة أو بالبطالن احليل على احلكم إنّ 
 لاحلي احملّرمة، احليل الشرعية، احليل ومنها الفقهية، احليل فمنها باحليل، ارتبطت اليت املصطلحات

 .اجلائزة احليل املذمومة،
 نفسه واألمر جائزة، وأهنا بالفقه ارتباط فيها احليلأن  على دليل الفقهية احليل قول ففي

لكن األكيد احليل اليت يف نظر من  ابتداًء، مشروعةأهّنا  على دليل واملصطلح الشرعية للحيل بالنسبة
إىل حرام،  تفضية ففيها إمجاع عن احلرمة وأهنا اها مشروعة وحّدد ضوابطها، أّما املذمومة واحملّرممسّ 

على  اأّوليًّ  افمن باب املوضوعية جيد الباحث نفسه يستعمل فقط مصطلح احليل حىت ال يقّدم حكمً 
 .احليل

 تيمية ابنساق ، كما مجع من الفقهاء القدامى أدلة وردود عن احليل بني إجازهتا ومنعها ولقد
 إبراهيم بن حممد املعاصرين من أيضا وجند سبقهم، ممن بطّة ابن وكذلك األدلة، من الكثري القيم وابن

 القدامى فيه تّكلم ما خالل من األدلة على الوقوف الباحث حياول سوف لذلك وغريهم والبوطي
 الكتاب من بأدلة إليه يذهب ما وتأييد الرتجيح مث ومناقشتها األدلة بتحليل وسيكتفي ومجعوه
 .والسّنة

 ( 2): الحيل في األربعة المذاهب أئّمة آراء: األول المطلب
 :أدناه كمافلهم آراء  األربعة لألئمة بالنسبة

 أواًل: المذهب الحنفي: 
أكثر املذاهب الفقهية اهتمامًا مبوضوع احليل وأنه قد اشتهر عن اإلمام أيب حنيفة القول هبا  الحنفية"

بوضوح أن ما ورد من حيل عن أيب حنيفة وغريه من  نا جند أنّ ، "إاّل (1) "لحىت نسب إليه كتاباً يف احلي

                                  
، والمردود منها الصحيحالشرعية وضابط  الحيل( عالء أمحد حممود القضاة، 2)

http://www.feqhweb.com/vb/t9995.html  بتصرف 21:33 على. 1322-21-22تاريخ االستعراض. 
. انظر أقوال العلماء يف هذا الكتاب يف: ابن املبارك وهو كتب مذموم ذمه أهل العلم حىت عدو واضعه شيطاناً كما قال ابن" (1)

(، وقد حاول اخلطيب البغدادي نسبة هذا الكتاب إىل اإلمام إذ يروي عن عبد اهلل بن 200/  2، ) الموقعين عالماالقيم، 

http://www.feqhweb.com/vb/t9995.html%20تاريخ%20الاستعراض%2011-12-2015
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احليل يف املذهب احلنفي ال يقصد هبا هدم مقاصد الشارع وتفويت  من أئمة املذهب احلنفي تفيد بأنّ 
"مذهب  بقوهلم (2)ا هي وسيلة لتيسري احلياة العملية والتوفيق بني مقتضيات احلياة"منّ إأحكامه و 

لرجل إلبطال حق الغري أو إلدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي كل حيلة حيتال هبا ا  علمائنا: أنّ 
وكل حيلة حيتال هبا الرجل ليتخلص هبا عن حرام أو ليتوصل هبا إىل حالل فهي  -حترمياً –مكروهة 

  . (1)"حسنة
م حيرمون ما ال يوافق مقاصد الشريعة منها ويؤكد هذا "أن احلنفية ال يقولون بكل حيلة بل إهنّ  الظاهر

حيلة واحدة يف باب العبادات سوى حيلة واحدة وهي اليت (2)ثر يف كتايب حممد واخلصاف ه مل يؤْ أن
تتعلق بالزكاة وهم يستندون فيها يف األوفق مع مقاصد الشريعة ألن العبادات تقوم على أساس النية 

يعد دلياًل جلياً  ىل الوقوف على العلل واملقاصد ولذلك فإن هذاإفال حيتاج فيها  ،وهي بني العبد وربه
" فبل قصدوا التيسري والتخفي؛ أن هؤالء األئمة مل يقصدوا حبيلهم التوصل إىل حرام أو ترك واجب

 حبال يبيحها ال احلنفية فمذهب حمرم يف استعماهلا حال يف احليل نّ إ حيث وجيه، كالم وهذا .(2)
 .املسلمني من واحد يعارضه ال وهذا األحوال من

 افعي: ثانياً: مذهب الش
غراض الفاسدة على تتبع احليل احملرمة أن حتمله األ )التساهل يف الفتوى( ومن التساهلجند كالمهم :"
ما من أعه أو التغليظ على من يريد ضره و ا للرتخيص ملن يروم نفبه طلبً مسك بالشّ أو املكروهة والتّ 

ها فذلك حسن صح قصده فاحتسب يف طلب حيلة ال شبهة فيها لتخليص من ورطة ميني وحنو 

                                                                                                        
ضًا عن امحد بن سعيد أليب حنيفة أحل ما حرم اهلل وحرم ما أحل اهلل " وما روي أي الحيلاملبارك أنه قال: "من نظر يف كتاب 

 تاريخ، البغدادي الدارمي إذ يقول: "مسعت النضر بن مشيل يقول يف كتاب احليل كذا كذا مسألة كلها كفر " .انظر: اخلطيب
لكن الكتاب نسب إىل األحناف نظرا لالجتهاد اخلاص هبم وكذلك ماكان ينشره وراقوا بغداد ، ( 427 - 13/426)، بغداد

 نشر. ويكثرون التأليف وال
، والمردود منها الصحيح، والمردود منها الصحيح وضابط الشرعية الحيلأمحد حممود القضاة،  عالء( 2)

http://www.feqhweb.com/vb/t9995.html  بتصرف 21:33 على. 1322-21-22تاريخ االستعراض. 
 (.22/33) الفتاوى الهنديةنظام الدين البلخي، ومجاعة من علماء اهلند، (1)
 .للخصاف واحليل املخارج وكتاب الشيباين حملمد احليل كتا هنا املقصود (2)
 .213ص، 1ط، وفقههآراؤه  – اإلمام أبو حنيفة حياته وعصرهزهره، حممد، أبو  (2)

http://www.feqhweb.com/vb/t9995.html%20تاريخ%20الاستعراض%2011-12-2015
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من  ا العلم عندنا الرخصةمنّ إالسلف من حنو هذا كقول سفيان مجيل: وعليه حيمل ما جاء عن بعض 
فاعلها احليلة السرجيية يف سد  ل الىت فيها شبهة ويذمّ يحد: ومن احلأ شديد فيحسنه كلّ ا التّ ثقة فأمّ 

يل، حمّرمة ومكروهة، مرتبطة بشبه، .فالكالم هنا يبنّي أّن الشافعية هلم تقسيم يف احل(2)" باب الطالق
 وحيل ليست مرتبطة بشبه.

 ولق جندأبعد الناس عن احليل حبكم اعتبارمها املقاصد وقوهلم بسد الذرائع  فيجعدون: المالكية: ثالثاً 
   .(1)  ""احليل يف الدين باملعىن املذكور غري مشروعة يف اجلمل: الشاطيب

 احلنابلة مذهب عليه ما وهذا .(2)  "ة وال جتوز يف شيء من الدين"احليل كلها حمرم: الحنابلة: رابعا
 .احليل كل بتحرمي
 .وإبطاهلا احليل جواز عدم على واحلنابلة املالكية مذهب أنّ  ويتضح

س اييواضعني لذلك مق ،ألوانًا من احليل اجلائزة وغري اجلائزة أوردا، والشاطيب"غري أننا جند ابن القيم 
بل ما كان  ،يقولون ببطالن كل احليلاملالكية واحلنابلة ال  وهذا يدل على أنّ  ،ةعلمية دقيقوضوابط 

 ".أما ما كان موافقاً فاحلكم فيه اإلباحة ،خمالفاً ومناقضاً منها ملقاصد الشريعة
 ا وناقض مصلحةً  شرعيًّ هي عنها ما هدم أصاًل ها والنّ يقول الشاطيب: "احليل اليت تقدم إبطاهلا وذمّ 

وال تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغري  ،اشرعيً  ن فرضنا أن احليلة ال هتدم أصالً فإ شرعيةً 
ه كما أنّ   ،ال ميكن إقامة دليل يف الشريعة على إبطال كل حيلةو " .(2) "داخلة يف النهي وال هي باطلة

                                  
ومن عرف سرية الشافعي وفضله  ، كما جند كالًما البن القّيم يف الشافعي:"2/23، لمجموع شرح المهذبالنووي، ا (2)

نه مل يكن معروفا بفعل احليل وال بالداللة عليها وال كان يشري على مسلم هبا وأكثر احليل اليت ذكرها أومكانه من اإلسالم علم 
دخلوها يف مذهبه وإن كان رمحه اهلل تعاىل جيري العقود على املتأخرون املنتسبون إىل مذهبه من تصرفاهتم تلقوها عن املشرقيني وا

أن يأمر الناس بالكذب واخلداع واملكر واالحتيال وما ال حقيقة له  ... فحاشاه مث حاشاهظاهرها وال ينظر إىل قصد العاقد ونيته 
أمر أو يبيح ذلك فالفرق إذا ظاهر نه يأبل ما يتيقن أن باطنه خالف ظاهره وال يظن مبن دون الشافعي من أهل العلم والدين 

واضح بني أن ال يعترب القصد يف العقد وجيريه على ظاهره وبني أن يسوغ عقداً قد علم بناؤه على املكر واخلداع وقد علم أن باطنه 
 .2/222، الموقعين إعالمالقيم،  ابن "خالف ظاهره

 .1/263، الموافقاتالشاطيب،  (1)
 .2/23، 2ط، المغنيابن قدامة،  (2)
 .1/260، الموافقاتالشاطيب،  (2)
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هو و  ،ا لقصد الشارع خاصةفإمنا يبطل منها ما كان مضادً  ،ال يقوم دليل على تصحيح كل حيلة
 ويقع االختالف يف املسائل اليت تتعارض فيها األدلة. ،الذي يتفق عليه مجيع أهل اإلسالم

تعد من مسائل اخلالف بني الفقهاء فيحكم عليها كل فقيه حسب ما يعتمده من  فاحليل وهبذا
 .(2)قواعد االجتهاد على أن ال تناقض أصالً شرعياً جممعاً عليه" 

 واملفيت الفقيه يراه ومبا ،دجتهالال ختضع أهّنا على احليل حكم يف األوسط الرأي هذا ويعترب
 الوسيلة تكون وأن الشريعة صولأ يهدم أن دونالفقيه هنا يبحث عن املخرج  أنّ  وكما يرى الباحث

 .الراجح احلكم لنا يتبنّي  حىت جوانبه كل من احلكم دراسة وجب هنا لكن مباحا، واملقصد
 :النزاع محل وتحرير العلماء هبمذا خالصة: الثاني المطلب

 جائزة غري وأخرى ومشروعة جائزة إىل احليل تقسيم أصل هو هنا واخلالف النزاع حمل يبنّي  ما إنّ 
 .مشروعة وغري

توّصل هبا بطريق  إن" (1) حجر ابنكما أوردها   ورغري املشروعة واليت توصل إىل حمظ فنجد
 (2)مباح إىل إبطال حق وإثبات حق" 

 هذا يعارض من يوجد ال أنّه واألكيد اجلائز، إىل للوصول اجلائز استعمال وهي روعةاملش أّما
 على إطالقه. يبقى وال لذلك ضوابط الباحث سيورد لكن ووسيلة، مقصدا حالل أصله يف ألنّه القول

                                  
 (1/220)، املرجع السابق (2)
الشافعي. صاحب أشهر ، العسقالين، الكناين، أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي، "هو شهاب الدين أبو الفضل (1)

، ـ عامل حمدِّث فقيه أديبه002مولده سنة ، ومولده ووفاته بالقاهرة، شرح لصحيح اإلمام البخاري أصله من عسقالن بفلسطني
وغريمها لسماع ، واحلجاز، ورحل والزم شيخه احلافظ أبا الفضل العراقي. رحل إىل اليمن، مث أقبل على احلديث فسمع الكثري

مث ابين أبا ، أصبح حافظ اإلسالم يف عصره. وملا حضرت العراقي الوفاة قيل له من ختلف بعدك؟ قال: ابن حجر حىت، الشيوخ
أما تصانيفه فكثرية جداً منها: فتح  .ويل قضاء مصر مرات مث اعتزل، اهليثمي. كان عارفاً بأيام املتقدمني وأخبار املتأخرين مث، زرعة

الباري يف شرح صحيح البخاري؛ اإلصابة يف متييز أمساء الصحابة؛ هتذيب التهذيب؛ تقريب التهذيب يف أمساء رجال احلديث؛ 
تويف رمحه  .بلوغ املرام من أدلة األحكام؛ إحتاف املهرة بأطراف العشرة؛ طبقات املدلسني وغريها كثريلسان امليزان؛ أسباب النزول؛ 

 .6/22 الغمر إنباء، حجر ابن، 233 -223- 62-2/22 والدرر الجواهر، : السخاوي، انظر"هـ621اهلل بتاريخ سنه 
 .21/203 الباري فتححجر،  ابن( 2)
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 اخلالف كان وهنا مقصد وتفويت حق إبطال إىل للوصول املباح استعمال يف الذي اخلالف إذن
 .ومانع جميز مذهبني على

 حنيفة أيب مذهب إىل وينسب الفعل ظاهر على للحكم وذلك، جوازه على: األّول فالمذهب
 بالوصفالعقد  عن الظاهر هنا هو تصحيح والكالم (2)والشافعي على أهّنم يأخذون بالظاهر"

 .بأركانه أتى مادام والشرط
 أمحدأن  قدامة بنا وأورد أمحد ماماإل قول وهو باطل احليل من النوع هذاعلى أن : الثاني المذهب

وهو قول أيوب السختياين واألوزاعي والليث بن سعد  وأصحابه(2)"ومالك  (1) احليل كل يبطل
 (2)والقاسم بن معن وسفيان الثوري، وأيب القاسم بن سالم وإسحاق بن راهويه وغريهم كثري" 

 :للحيل المجيزين أدلة: الثالث المطلب
 :(2)وأدلتهم كما يلي  واملعقول،حيل بأدلة من الكتاب والسنة والقياس لل اجمليزون استدلّ  لقد

  

                                  
 الفقهية الحيل. حممد بن إبراهيم 2/222 القرآن ألحكامالجامع القرطيب،  .2/222:لموقّعينا إعالمابن القّيم، : انظر( 2)

 .20ص  المالية المعامالت في
، وقوله: "احليل كلها حمرمة، 2/110 الكبير الشرح"قد ثبت من مذهب أمحد أن احليل كلها باطلة "،  قوله: قدامة بن انظر( 1)

 .3/222 المغنين يظهر عقداً مباحاً يريد به حمرماً، خمادعة وتوسالً إىل فعل ما حرم اهلل" غري جائزة يف شيء من الدين، وهو أ
. 2/22، الصغير الجامع شرح القدير فيض: انظر" أن احليل باطلة كمن باع ماله قبل احلول فرارا من الزكاة وعليه مالك" ( 2)

اال ويقول له أنذر على نفسك أنه مىت كان هذا املال يف ذمتك أن :"ما يفعل من احليل الظاهرة الفساد كأن يسلف غريه م وقوهلم
تعطيين كل شهر مثال كذا من الدراهم أو أعطين أرضك الزرعها وأبح يل منفعتها مدة بقاء الدراهم يف ذمتك وحكم بذلك حاكم 

. "ومذهبهم 2/223، يرالكب الشرح" الدردير، فال ريب أنه جيب نقضهفي ذمتك وحكم بذلك حاكم فال ريب أنه جيب نقضه
  624 /2، الصغير الشرح على الصاوي حاشية)املالكية( هو املبينُّ على سدِّ الذ رائع وإبط ال احليل" الصاوي، 

 . 3/13، الكبرى الفتاوى( انظر: ابن تيمية: 2)
/  23)، المبسوطسرخسي، :الوانظر(، بعدها، وما 262/ 2، )عالم الموقعينإالقيم، : ابن كتابانظر أدلة اجمليزين يف   (2)

 .عليهم والرد واملانعني اجمليزين دلةؤء أل تيمية ابن أفرده، 6الكبرى الجزء  الفتاوىتيمية:  وبنوما بعدها(.  132
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 :الكتاب: أدلتهم من أوالً 
]النساء:  چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ چتعاىل:  قوله .2

 أقّرت هنا فالآلية( 2): خمرجا  (2) وقال عكرمة ،(2) حيلة: طريقا (1) والسدي (2) هدجما قال[ 26
 .احليل

 هفلما شفا، ]22ص: [ چ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ:السالمقوله تعاىل لنبيه أيوب عليه  .1
أن  معه، وصربت إليه، باإلحسان ورعته خدمته بعدما زوجته جزاء كان ما وعافاه تعاىل اهلل

به مئة قضيب، فيضرهبا هبا جمتمعة ضربة  (3)ضغثا  يأخذأن  تعاىل اهلل فأمره ائة،م بالضرب تقابل
 وأناب اهلل اتقى ملن والفرج املخرج يكون وهكذا بنذره، ووىفّ  بيمينه برّ  قد يكونواحدة وبذلك 

                                  
، هجرية 12ولد مبكة املكرمة يف خالفة أمري املؤمنني عمر اخلطاب رضي اهلل عنه سنة  هو أبو احلجاج جماهد بن جب( 2)

أيب واملفسرين، أبو احلجاج املكي، األسود، روى عن ابن عباس، وعنه أخذ القرآن، والتفسري، والفقه، وعن  اإلمام، شيخ القراء
وهم من  -وعطاء ، وطاوس ، وحدث عنه عكرمة، وابن عمر ، وعبد اهلل بن عمرو ، وسعد بن أيب وقاص ، ائشة وع، هريرة 
وأيوب ، وسليمان األعمش، ومنصور بن املعتمر ، وابن أيب جنيح ، بة واحلكم بن عتي، وأبو الزبري ، وعمرو بن دينار ، - أقرانه

 .هـ 232 – 232رمحه اهلل تعاىل مبكة املكرمة، وكانت وفاته بني عامي  –وخلق كثري، تويف اإلمام جماهد بن جرب  السختياين 
 .120/ 2، سير أعالم النبالءالذهيب،  (، و116/ 10، 2، ط.تهذيب الكمالاملزِّي، انظر: 

لّقب بالسجّدي، ألنه كان  الرمحن بن أيب كرمية اإلمام املفسر أبو حممد احلجازي مث الكويف األعور السديإمساعيل بن عبد  (1)
ار( . .حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وعبد خري اهلمداين،  –يعين بابه  –تاجراً، يبيع يف سجّدة اجلامع  اخلجمجر ) مجع مخ 

د كثري .حدث عنه شعبة، وسفيان الثوري، وزائدة، وإسرائيل، واحلسن بن حي وأيب عبد الرمحن السلمي وعد، ومصعب بن مسعد
. مات إمساعيل السدي يف سنة سبع وعشرين ومائة أخرج له مسلم يف صحيحه، وأصحاب السنن األربعة.، وأبو عوانة، وآخرون

 .2/132سير أعالم النبالء، انظر: الذهيب، 
 2/226، العظيم القرآن تفسيركثري:   ابن (2)
، موىل ابن عباس رضي اهلل عنهما، كان من  العالمة، احلافظ، املفسر، أبو عبد اهلل القرشي، موالهم املدين، الرببري األصل (2)

 عبد بن وجابر عامر بن وعقبة،  عمرو بن اهلل وعبد،  عمر وابن،  هريرة وأيب،  وعائشة، ابن عباس حدث عن. كبار التابعني
 قبله، وماتا والشعيب، النخعي، حدث عنه .وعبد اهلل بن رافعيعمر،  وعن . وعدة، ، وأم عمارة األنصارية اخلدري سعيد وأيب اهلل

 الطبقات سعد، ابن انظر: ،سنةً  مثانني ابن وهو ة ،ومائ مخس   سنة اهلل رمحه وتويف سواهم. وأمم زيد، بن جابر الشعثاء وأبو دينار،
 .12-2/22 األعالم، سير الذهيب، ،5/112 الكبرى

 .0/223، القرآن تفسير عن البيان جامعالطربي، ( 2)
 .62ص  ، انظرسبق تفصيله( 3)
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 ،(1)وهذا خمرج من اهلل عز وجل أليوب عليه السالم عن ميينه، يدل على جواز احليلة ، (2) إليه
سميه: وجوه املخارج من يف خروجه من اليمن والرب به، فيقاس عليه غريه، ونج حيلة ه وهذ

"وال خيدش هذا الدليل أنه متعلق  ،(2) املضائق، وال نسميه باحليل، اليت ينفر الناس من امسها"
 بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما مل يرد ما خيالفه، فذاك، ن جرينا على القولإنا نّ بشرع غرينا، أل

ا ذلك عند عدم وجود ما يؤيده ويدعمه يف شرعنا وما ه ليس بشرع لنا فإمنّ نّ أعلى  ن جريناإو 
ان يف تفسريه: قال أبو حي (2)ثبت يف شرع أيوب عليه السالم جاءت السنة مبثله يف شرعنا أيضاً 

قد خبث  -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل  "وقد وقع مثل هذه الرخصة يف اإلسالم، ) أجيت  
"قال بذلك بعض أهل العلم  (3)"فاضربوه هبا ضربه، (2)خذوا عثكاالً فيه مائة مشراخ بأمة، فقال: 
 (0)يف األميان" 

يف رحل أخيه  (6) واعقصة نيب اهلل يوسف عليه السالم عندما أوحى إليه اهلل أن جيعل الصّ  .2
نه برضاه أخرب أليتوصل بذلك إىل أخذه من أخوته، وإمساكه عنده، وقد مدحه اهلل بذلك و 

                                  
 .2/23، العظيم القرآن تفسير. ابن كثري: 2/203، القرآن تفسير عن البيان جامع: الطربي، انظر (2)
: "اأْل ْصلج يف  ش رْع  احلْ يل ة  قـ ْولجهج سجْبح ان هج و تـ ع اىل  يف  قوله. الصنائع بدائع. الكاساين، 23/132، المبسوط: السرخسي، انظر (1)

مج  ةج و الس ال  ربن وإذا حلف الرجل ليض قول الشافعية:"، ]22ص: ["چ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چق ص ة  س يِّد ن ا أ يُّوب  ع ل ْيه  الص ال 
عبده مائة سوط فجمعها فضربه هبا فإن كان حييط العلم أنه إذا ضربه هبا ماسته كلها فقد بر وإن كان حييط العلم أهنا ال متاسه  
كلها مل يرب وإن كان العلم مغيبا قد متاسه وال متاسه فضربه هبا ضربة مل حينث يف احلكم وحينث يف الورع فإن قال قائل فما احلجة 

معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه هبا جمموعة أو غري جمموعة وقد قال اهلل عزوجل وخذ )بيدك ضغثا فاضرب به وال يف هذا ؟ قيل 
 .0/62، األمالشافعي، حتنث(" 

 .223ص:، المصلحة ضوابطالبوطي، (، 22/  2)، العظيمتفسير القرآن كثري، ابن   (2)
 .232-232، المصلحة ضوابطالبوطي،  (2)
، الفريوزآبادي، وهو ما عليه البجْسرج من ع يدان  الك باسة وهو يف النخل مبنزلة العجْنقود، بالكسر : الع ْثكالج عليه بجْسرٌ الشِّْمراخج (2)

 . 22/212، مادة عثكل، لسان العرب، : ابن منظور، انظر212، الشمراخ مادة، المحييط القاموس
 .633-622/ 1، بري واملريض جيب عليه احلدباب باب الك، احلدود كتاب، السننيف  ماجهابن  (أخرجه3)
 .317- 316، ضوابط المصلحةالبوطي، ، 262/  0، 2، ط/المحيطلبحر احيان، أيب  (0)
ناء الذي كان امللك يشرب منه( 6) كُّوكج الفارسي الذي يلتقي طر فاه  ، أواإل 

 
، انظر: ابن السِّقايةج شيء واحدالصواع و و  وقيلهو امل

 6/12، مادة صوع، لسان العربمنظور، 
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوإذنه ومشيئته قال تعاىل: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڳ  ڳ گ گ  گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

: أن وجه الداللة. ]03 – 03يوسف: [ چ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ےے
 قال الزخمشري ،لنبيه يوسف، حىت يصل هبا إىل مقصوده احلسن هذه حيلة ظاهرة من كيده تعاىل

: )... وحكم هذا الكيد حكم احليل الشرعية، اليت يتوصل هبا إىل مصاحل ومنافع دينيه،   (2)
ليتخلص من جلدها وال حينث، وكقول  چ ٺ ڀ ڀ چكقوله تعاىل أليوب عليه السالم: 

 مصاحل وطرق إىل ها إاّل الكافر، وما الشرائع كلّ م: )هي أخيت( لتسلم من يد الإبراهيم عليه الس
التخلص من الوقوع يف املفاسد، وقد أعلم اهلل تعاىل يف هذه احليلة اليت لقنها يوسف، مصاحل 

  (1)"عظيمه، فجعلها سلماً وذريعة إليها، فكانت حسنة مجيلة، وانزاحت عنها وجوه القبح
:" أن اهلل الداللةجه و و  ]1الطالق: [ چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ: تعاىلآخر يف قوله  ودليل .2

ا ا ممّ غري واحد من املفسرين خمرجً قال ا ضاق عليهم، قني، وخيرجهم ممّ تعاىل أخرب أنه يفرج كرب املتّ 
 نوع من هذه هي إاّل واحليل ما احليل خمارج مما ضاق على الناس "ضاق على الناس وال ريب أن هذه 

ملا وقع فيه الناس من ضيق، أال ترى أن احللف يضيق عليه إلزام ما حلف عليه، فيكون له  املخارج،
 (2) باحليلة خمرج منه"

: الداللة"وجه  ] 23النمل: [ چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: تعاىلقوله .  -2
ميكر هبا على  شأهنا،وكثري من احليل هذا  ،مبن مكر بأنبيائه ورسله ه مكر  اهلل تعاىل أخرب أنّ  أنّ 

                                  
صاحب " الكشاف " و " املفصل ، كبري املعتزلة، عالمة،  الزخمشري اخلوارزمي النحويحممد، أبو القاسم حممود بن عمر بن (2)

وكان رأسا يف البالغة والعربية واملعاين  وأربعمائة.رجب سنة سبع وستني  يف-قرية من عمل خوارزم -وكان مولده بزخمشر  “.
 .13/222، سير األعالمانظر: الذهيب،  مائة.لة عرفة سنة مثان وثالثني ومخس مات لي والبيان

 (.232/ 1) الكشافالزخمشري،  (1)
 .326 / 12))، فتح الباريحجر، ابن  2/220 الموقّعين إعالم: ابن القيم، انظر( 2)
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ونصر  الظامل،إىل نصر املظلوم وقهر  ةً فتكون وسيل منه، ومن يعسر ختليص احلقّ  والفاجر،الظامل 
 جازاهمه  أنّ إاّل  احلسن،واهلل تعاىل قادر على أخذ أعداء رسله بغري املكر  الباطل،احلق وإبطال 

 ،ً ليس قبيحا وبيانه،ل به إىل إظهار احلق توصّ املكر الذي يج  وليعلم عباده أنّ  ملهم،عجبنس 
 (2). "شرعاً  ومقبولٌ 

 چ چ ڃ ڃ چ: "كما استدلوا على جواز احليل بآيات قرآنيه أخرى، حنو قوله تعاىل .2

: النساء[ چ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ
 ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱڳ  ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک چ: وقوله تعاىل] 221

نسبة املكر واخلداع والكيد  أنّ : وجه الداللة من هذه اآليات ]23: األنفال[ چ ڻ ڻ
 على هذا الوجه احلسن ... وهو احليلة إىل املباح جالله، ال جيوز إاّل  إىل اهلل جلّ ]احليلة[ واحملال 

 (1) قبيح"واستخراج احلقوق ودفع الظلم، ال على الوجه املذموم، تعاىل اهلل عن ال
 من السنة:  أدلتهم: ثانياً 

، -وسلمصلى اهلل عليه -: "أن رسول امعنهحديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي اهلل  -2
: أكل -صلى اهلل عليه وسلم -، فقال له رسول اهلل (2) فجاءه بتمر جنيب ،استعمل رجالً على خيرب

خذ الصاع من هذا بالصاعني، والصاعني بالثالثة، ا لنأفقال ال واهلل يا رسول اهلل، إنّ  ؟ هكذامتر خيرب 
 "جنيباً  بالدراهممث ابتع  بالدراهم (2) اجلمعفال تفعل، بع -صلى اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل 

النووي يف تعليقه على احلديث على أنّه حّجة يف جواز احليل:"واحتج هبذا احلديث  لوقا، (2)
اليت يعملها بعض الناس توصالً إىل احليلة لعينة ليست حبرام، وهي مسألة ا أصحابنا وموافقوهم، يف أنّ 

مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم مبائتني فيبيعه ثوبًا مبائتني، مث يشرتيه منه مبائة، وموضع 

                                  
 (223/ 2، )الموقعين أعالمالقيم، ابن  (2)
 .226ص، المفردات في غريب القرآناألصفهاين،  (1)
 ، 2/103، الموطأ: مالك بن أنس، انظر .التمر: اجليد من الجنيب (2)
 ، 2/103، الموطأ: الرديء من التمر. انظر:مالك بن أنس، الجمع (2)
. أخرجه 1362، رقم احلديث: 1/030، إذا أراد بيع متر بتمر خري منهكتاب البيوع، باب ،  الصحيحالبخاري يف  أخرجه (2)

 .2221: احلديث رقم 2/2122مبثل،  مثال الطعام بيع املساقاة، باب ، كتابالصحيحمسلم، يف 
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هذا واشرتوا بثمنه من هذا  بيعوا: لهقال -صلى اهلل عليه وسلم -النيب  : أنّ احلديثاللة من هذا الدّ 
ه ال فرق، وهذا كله ليس حبرام عند على أنّ  ق بني أن يشرتي من املشرتي أو من غريه، فدلّ  يفرّ ومل

  .(2)الشافعي وآخرين"
اهلل عليه وسلم، قد أمره أن يتوصل إىل  صلى اهللوجه الداللة يف إجازة احليل هو: "أن رسول 

ألصل وهو أن يتوسط عقد آخر، د من التمر بالرديء منه، بطريق مشروع يف امراده، وهو أخذ اجليّ 
د، ومل يفرق بني أن التمر اجليّ  بالدراهم: بع الرديء بالدراهم، مث اشرت -صلى اهلل عليه وسلم-لهفقال 

يبتاع من املشرتي نفسه أو من غريه، فشمله بعمومه، ولو كان االبتياع من املشرتي حراماً، لنهى عنه 
كوت يف معرض احلاجة إىل البيان بيان، ويف هذا حيله ، فإن الس-صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 

 (1)للتخلص من الربا، وحصول املقصود بعد عقدين" 
 وهو على أمه من إمائهم، ، إاّل بني أبياتنا روجيل ضعيف خمدج، فلم يرع احليّ  كان" احلديث يف -1

لرجل وكان ذلك ا -صلى اهلل عليه وسلم-خيبث هبا، فذكر ذلك سعد بن عباده لرسول اهلل 
: يا رسول اهلل إنه أضعف مما حتسب، لو ضربناه مائة قتلناه، فقالوا: اضربوه حده، فقالمسلمًا 

 .(2): ففعلوا" قال: خذوا له عثكاالً فيه مائة مشراخ، مث اضربوه به ضربه واحدة، فقال
يه وجه الداللة: أن الضرب بالشمراخ، ليس هو احلد الواجب يف األصل، بدليل أنه صلى اهلل عل

وسلم قال هلم قبل أن يرشدهم إىل هذا: اضربوه حده، وإمنا هو واسطة شرعها اهلل تعاىل، للتواصل 
إىل إسقاط احلد، يف حق مثل هذا الرجل، فقد صدق عليه حد احليلة السابق ذكره، يف قصة النيب 

  (2)أيوب عليه السالم"
صلى اهلل عليه وسلم يشكو جاره فقال  قال جاء رجل إىل النيب": عنهما ورد عن أيب هريرة رضي اهلل 

متاعه يف الطريق فجعل  ا فقال اذهب فاطرح متاعك يف الطريق فطرحاذهب فاصرب فأتاه مرتني أو ثالثً 

                                  
 (.12/ 22، )1، ط/صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  (2)
 .223/  2، الموقعين عالمإابن القيم،  (1)
 .63 ص .خترجيهسبق  (2)
 .232:ص، ضوابط المصلحةالبوطي،  (2)
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فجاء إليه جاره فقال له  ،وفعل فعل اهلل به وفعل   ،فيخربهم خربه فجعل الناس يلعنونه ؛اس يسألونهالنّ 
" ارجع ال ترى مين شيئا تكرهه

(2)
.  

 عملية،الرجل املشتكي إىل حيلة  أرشد، -وسلمصلى اهلل عليه -: أن رسول اهلل الداللة وجه
-إليها النيب  أرشدملا  حمرمة،. ولو كانت احليلة وعدوانهوكف شره  عنه،هبا إىل رفع ظلم جاره لتوصل 

 .فدل على جواز العمل هبا-وسلمصلى اهلل عليه 
عن -وسلمصلى اهلل عليه -اهلل: "سئل رسول قال حيث ،(1) بريدهروي عن عبد اهلل بن  ما -2

اهلل  صلىفقام رسول اهلل  هبا،: ال أخرج من املسجد حىت أخربك فقالأعظم آية يف كتاب اهلل 
 .(2)رج رجله األخرى" باآلية قبل أن خيُّ  أخربه رجليه،فلما أخرج إحدى  جملسه،من -وسلمعليه 

باآلية، بعد إخراج إحدى رجليه، لتحرز عن خلف الوعد أخربه الم يه السّ له ع: "أنّ به الداللةوجه 
ا ه ال يصري خارجً نّ أن الوعد من األنبياء عليهم السالم، كالعهد من غريهم، وفيه الدليل على إف

وال داخاًل بإحدى الرجلني، وهلذا من حلف إال يفعل شيئاً، فأراد التخلص ، بإخراج إحدى الرجلني
وال يأخذ هذا املتاع فليدع  يأكل هذا الرغيف ، فإذا حلف أاّل ثًاحانمن احلنث بفعل بعضه مل يكن 

 (2)ان" يف بابه يف التخلص من األميْ  وهذا أصلٌ  ،بعضه ويأخذ الباقي ال حينث

                                  
، وقال احلاكم يف املستدرك: هذا 2/222ألدب، أبواب النوم، باب يف حق اجلوار، كتاب ا،  السنن يفأبو داود،  أخرجه( 2)

 .2/122حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
ولدا ، وكانا توأمني، سليمان بن بريدة أخو ، شيخ مرو وقاضيها أبو سهل األسلمي املروزي، بن احلصيب احلافظ اإلمام هو" (1)

حدث عنه ابناه ، وعائشة ، وأيب موسى، هلل بن مغفل املزين وعبد ا، وعمران بن احلصني ، حدث عن أبيه فأكثر، هـ22سنة 
، والوليد بن ثعلبة الطائي، واملغرية بن سبيع ،وسعد بن عبيدة، وقتادة، والشعيب ، وحمارب بن دثار ، ومطر الوراق ، صخر وسهل

 .21-2/22، النبالء أعالم سير، : الذهيبانظروأبو ربيعة اإليادي وخلق كثري". 
. وأخرجه البهقي يف السنن الكربى، كتاب األميان، باب جامع 2/322كتاب الطهارة، باب الصالة، ،  السنن يفالدارقطين،  (2)

ال أخرج من املسجد حىت أخربك بآية أو سورة، مل تنزل  " بلفظ. 23/31، حلنث ال يكون حنثااألميان، باب : ما يقرب من ا
على نيب بعد سليمان غريي " . قال : فمشى، فتبعته حىت انتهى إىل باب املسجد . قال : فأخرج إحدى رجليه من أسكفة 

فأقبل علي بوجهه، قال : " بأي شيء تفتتح املسجد، وبقيت األخرى يف املسجد . فقلت بيين وبني نفسي : نسي . قال : 
 حديث:  الدارقطين ، وقالالقرآن إذا افتتحت الصالة ؟ " . قال : قلت : ببسم اهلل الرمحن الرحيم . قال : " هي هي "، مث خرج

 .ضعيف
 (.2/222، )الموقعين عالمإالقيم، ابن  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16035
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=40
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5078
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17096
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16883
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
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 (1)خدعة"  بعن النيب اهلل عليه الصالة والسالم أنّه قال: "احلر  (2)جابر بن عبد اهلل  ثحدي -2
اخلداع إظهار أمر وإضمار خالفه، وفيه التحريض  لأصيف تأصيله للخداع: "و  (2)بن حجر اقال 

( مرادفة خدعةوهبذا املعىن تكون لفظة ) (2)على احلذر يف احلرب، والندب إىل خداع الكفار" 
يعطي استعمال احليلة يف احلرب  معناهايف شرح لفظ اخلدعة من أن  رللفظة حيلة، وهو ما ذك

  (2)مهما أمكن" 
 : : دليلهم من القياسثالثًا

فقالوا: أن احليل ما هي إال معاريض يف الفعل على وزن املعاريض يف  املعاريض على احليل قياس
الفعل مندوحة عن احملرمات وختلص يف املعاريض مندوحة عن الكذب ففي معاريض القول، وإذا كان 

 . من املضايق

                                  
 صاحب، احلافظ اجملتهد، الكبري اإلمام، سلمة بن كعب بن غنم بن كعب بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن عمرو ابن هو (2)

 بيعة أهل من .الفقيه املدين السلمي اخلزرجي األنصاري، الرمحن عبد وأبو، اهلل عبد أبو - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول
 وأيب، وعلي، عمر وعن - وسلم هعلي اهلل صلى - النيب عن كثريا علما روى .موتا الثانية العقبة ليلة شهد من آخر وكان، الرضوان

،  اجلعد أيب بن وسامل،  رباح أيب بن وعطاء، املسيب ابن: عنه حدث .وطائفة، والزبري،  جبل بن ومعاذ، عبيدة وأيب، بكر
 وأبو،  الزبري وأبو،  ميناء بن وسعيد،  املنكدر بن وحممد،  الباقر جعفر وأبو، احلنفية ابن حممد بن واحلسن، البصري واحلسن
 يف املدينة مفيت وكان. كثري وخلق، الناجي املتوكل وأبو، الديلي سنان أيب بن وسنان،  والشعيب، وجماهد، نافع بن طلحة، سفيان

 اهلل وأحياه أحد يوم استشهد، البدريني النقباء من والده وكان. والده مع العقبة ليلة شهد. وتفرد اأعوام عمر ابن بعد عاش. زمانه
، سير أعالم النبالء، الذهيب "سنة وتسعني اربع عن اهلل رمحه تويف، األسد محراء عزواته أول وكانت، كفاحا وكلمه - تعاىل -
2/223. 
 مسلم، وأخرجه 1632: احلديث رقم 2/2231خدعة،  احلرب والسري، باب اجلهاد ، كتابالصحيحالبخاري يف  أخرجه( 1)

 .2022 رقم 2/2232احلرب،  يف اخلداع جواز صحيح، باب يف
هـ، ولد ونشأ ومات مبصر وكان شافعي  002أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد العسقالين، شهاب الدين، ولد سنة ( 2)

فة احلديث وعلله ورجاله، أشهر كتبه: فتح الباري بشرح البخاري، وهتذيب التهذيب، املذهب، وهو احلافظ الكبري، اإلمام مبعر 
، بلوغ املرام من أدلة الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، إنباء الغمر بأنباء العمر، اإلصابة يف متييز الصحابة .ولسان امليزان وغريها

هـ،  621يلة السبت الثامن عشر من ذي احلجة سنة رمحه اهلل بعد مرضه ل وقيل أهنا زادت عن مئة ومخسني مؤلفا. تويف األحكام.
 20 2/20، اجلواهر والدرر للسخاوي: 2/202إنباء الغمر البن حجر: نظر: ا

 .3/200، الباري فتححجر،  ابن( 2)
 .املوضع السابق، نفس املرجع( 2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15957
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11958
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16920
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16001
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11862
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9
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عار يضج  (2)كالمه" التورية والفحوى وأصله السرت يقال عرفت هذا يف معراض  "والمعاريض لغة: 
 
"وامل

 يف بعضاً  بعضهج  يجْشب هج  كالم وم عار يضجه وم عار ضجه الكالم   وأ ْعراضج  يجص ر حْ  ومل به عجرِّض   ما الكالم من
 (1)" املعاين

  :واصطالحا 
ضمر يف لفظه معىن "أن يقيِّد املتكلِّم كالمه بلعّل وعسى ومل يكن أمر به أو أن ه يج : الحنفية عند 

  (2)سوى ما يظهره ويفهمه الس امع من كالمه"
 كذب" وهو التصريح عدم ذلك من واملقصد" بالكذب النص عدم هي املعاريض": المالكية عندو 

  (2)" اخلري وجوه من وجه به ويقصد أحد، على فيه ةمضرّ  ال فيما
ومقصودهم أّن  (2)"ْعر يض  على أ ن هج ال  ح د  يف التـ  ، التصريح خالفا ممّ  التعريض": الشافعية عندو 

 ا بالتصريح.احلدود ال تقع بالتعريض إمنّ 
 (3)" عناه ما غري السامع هبا يوهم اليت:" الحنابلةوعند 

نه قصد به أ:"أن يتكلم الرجل بكالم جائز، يقصد به معىن صحيحاً، ويتوهم السمع آخر وتعريف 
  (0)معىن آخر"

 ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چوله تعاىل: قبدل على إباحة استعمال املعاريض، ستويج 

وجه االستدالل هبذه اآلية "أن اهلل تعاىل أباح ، ]122البقرة: من اآلية: [ چ چڃ ڃ ڃ
نس أ عن احلديث يف وأيضا ،ةللراغب يف الزواج من معتدّ ( 6)باخلطبة وهنى عن التصريح هبا"  التعريض

قال: فليلقى الرجل أبا بكر  ...ىل املدينة رضي اهلل عنه، قال: "أقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم إ
                                  

 .1/222، معارض مادة، الوسيط المعجم، وآخرون مصطفى إبراهيم (2)
 .0/232، 2ط، عرض مادة، العرب لسان، منظور ابن (1)
 .23/121ط، المبسو السرخسي، ( 2)
 .20/221، والتحصيل البيان، )اجلد( رشد ابن( 2)
 .221و  2/20، 1، ط.األمالشافعي، ( 2)
 .6/221، الكبير الشرح، قدامة ابن( 3)
  (.132/  2)، 2ط، الكبرى الفتاوى، تيميةابن  (0)
 .2/232، القرآن ألحكام الجامعالطربي، ( 6)
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فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بني يديك، فيقول: هذا الرجل يهديين السبيل، فيحسب 
 .(2) "ا يعين سبيل اخلريا يعين الطريق، وإمنّ ه إمنّ احلاسب أنّ 

من أصحابه، فقال ملّا لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم طائفة من املشركني، وهو يف نفر  وأيضا
، فنظر بعضهم إىل (1)" :"حنن من ماء-صلى اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل  أنتم؟ ممن: املشركون
 عجوز أتت: قال (2) احلسنعن " وأيضا .وانصرفوااليمن كثري، فلعلهم منهم،  أحياء: فقالوابعض، 

 إن فالن، أم يا فقال اجلنة، يدخلين أن اهلل أدع اهلل يارسول:  فقالت، وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل
: يقول تعاىل اهلل إن عجوز وهي تدخلها ال أهّنا أخربوها فقال تبكي فوّلت عجوز، تدخلها ال اجلّنة

صلى -فقد أخربها النيب ( 2) [ 20- 22 ]الواقعة: چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ چ
وقد جاء  ،بلفظ، أضمر فيه سوى ما فهمت من كالمه، فدل أن ذلك ال بأس به -اهلل عليه وسلم
فقال امحلين، فقال: "إنا حاملوك على ولد الناقة، فقال: ما  -صلى اهلل عليه وسلم-رجل إىل النيب 

  (2)" النوق؟: "وهل يلد اإلبل إال -لموسصلى اهلل عليه -أصنع بولد الناقة؟ فقال النيب 
 : المعقول: دليلهم من رابًعا

 ،"من املعلوم أن الشارع جعل العقود وسائل وطرقا إىل إسقاط احلدود واملأمث بأنّهاستدلوا من املعقول 
فإذا عقد عليها عقد النكاح  ،لزمه احلد ،ء اإلنسان امرأة أجنبية من غري عقد وال شبهةوهلذا لو وط

                                  
 .2/2212األنصار،  كتاب مناقب،  الصحيحيف البخاري،  أخرجه (2)
 .للحديث خترجيا الباحث جيد ومل. 2/22.ط، ، دالحكمية الطرق. ابن القيم، 16/112، الكبرى الفتاوىتيمية،  ابن( 1)
 األنصاري،موىل زيد بن ثابت  سعيد،أبو  يسار،هو احلسن بن أيب احلسن ( املقصود هنا احلسن البصري و 2)

ومسرة بن  مسرة،وعبد الرمحن بن  شعبة،واملغرية بن  حصني،وروى عن عمران بن ، واحد وعشرين من اهلجرة عام املدينة يف ولد
وهشام  دينار،ومالك بن  تغلب،وعمرو بن  عباس،وابن  البجلي،وجندب  وجابر، بشري،والنعمان بن  الثقفي،أيب بكرة و  جندب،

، انظر: تويف احلسن عشية يوم اخلميس يف أول رجب سنة عشر ومئة للهجرة وعاش مثان ومثانني سنة. وجرير بن حازم حسان،بن 
 203-2/232، سير أعالم النبالءالذهيب، 

ابن حجر  ذكر. 2/220، 2ماجاء يف صفة مزاح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ط باب، الشمائلالرتمذي يف أخرجه،  (2)
 .62: رقم حديث 232 ص، الشافي في تخريج أحاديث الكشاف الكافي، ابن حجر ، انظرأّن احلديث ضعيف

 الرب ، كتابالسنن(. أخرجه الرتمدي يف 233/ 2كتاب األدب، باب ما جاء يف املزاح )،  السننأبو داوود يف  أخرجه (2)
 غريب. ديث حسن صحيححل ا وقال 2/222املزاح،  يف ماجاء والسالم، باب الصالة عليه اهلل رسول عن والصلة

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn66
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn66
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/21%D9%87%D9%80
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بل قد جعل اهلل تعاىل األكل والشرب  ،وكان العقد حيلة على إسقاط احلد ،وطئها مل يلزمه احلد مث
ائل من احليوان واالكتفاء حيلة إىل دفع الصّ  ،واللباس حيلة على دفع أذى اجلوع والعطش والربد

وصل إىل ماال وسائر العقود حيلة على الت ،وعقد التبايع حيلة على حصول االنتفاع مبلك الغري ،وغريه
وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدين يف ماله من عني الرهن إذا أفلس الراهن أو  ،يباح إال هبا

 (2)تعذر االستيفاء منه" 

 :الفقهية القواعد من دليلهم: خامًسا
"كما أن قواعد الفقه وأدلته، ال حترم عقود احليل اليت مل يشرتط احملرم يف صلبها، فهي عقود صدرت 

احلكم بصحتها، نظرًا لتمام العقد، بصرف النظر عن فيجب أهلها يف حملها، مقرونة بشروطها،  من
ن القصد ال يقدح يف اقتضاء القصد املقرون بالعقد، فال تأثري له يف بطالن األسباب الظاهرة، وأل

مخراً، أو خارج عما يتم به العقد، وهلذا لو اشرتى عصريًا ومن نيته أن يتخذه  هالسبب حلكمه، ألن
جاريه ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو جيعلها مغنيه، أو سالحًا ومن نيته أن يقتل به معصوماً، 
فكل ذلك ال أثر له يف صحة البيع، من جهة أنه منقطع عن السبب، فال خيرج السبب عن اقتضاء 

 (1) حكمه"
أن ينقطع كل احتمال خمالف ملا ىل إوأيضاً: "فإن الشريعة لو أوقفت صحة هذه العقود والتصرفات، 

بذلك على الناس أضعاف املفاسد، اليت  والعاداتعليه يف الظاهر، لتعطلت معظم املعامالت، هي 
اء االحتماالت احملجوبة عن الظاهر، عدا ما يف ذلك من املشقة والعسر، ميكن أن تعود عليهم من جرّ 

 هاهنا وشروطة هذه العقود، بأركاريعة صحّ شّ ليمة من غريها، ولذلك أناطت اليف متييز املقاصد السّ 
وإذا ثبت أن  ،تعاىل، الذي ال ختفى عليه خافيه اهللة الواضحة، وأناطت البواطن والسرائر إىل اجلليّ 

العقود والتصرفات، اليت يتوخى منها فائدة عاجلة تشيع بني الناس، ال أثر للقصد فيها من ناحية 
اهنا وشروطها املنصوص عليها، ومجيعها أمور ظاهره، فإن الواسطة الصحة والبطالن، وإمنا األثر ألرك

و أاملشروعة اليت يتوصل هبا الفرد إىل حكم شرعي، مل يطرأ عليها ما يفسدها من نقص يف األركان 
عم أالشروط، ما دامت مشروعة، وإمنا الذي طرأ عليها هو القصد، فقد أراد به غري ما شرعت له يف 

                                  
 (.2/226) ، )الموقعين عالمإالقيم، ابن  (2)
 (.226 -220 -221/ 2)املرجع،  نفس( 1)
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هذه الواسطة، مما ال أثر للقصد فيه صحة وبطالناً، فإن هذا الطارئ ال ميكن أن األحوال. وما دامت 
يفسد صحيحًا وأما إذا كانت مما للقصد أثر فيه كالعبادات، فال ريب أن تغيري النية عن وجهتها 

من املسلمني: إنه جيوز أن تستعمل احليلة يف شيء من  أحدالصحيحة، يفسدها ويبطلها، ومل يقل 
  (2) هذا"

"وقالوا أيضاً: أن اخلروج من احلرام إىل احلالل، والتخلص من املآمث أمر واجب شرعاً، والتحيل 
ية لديه أمر مطلوب شرعًا كذلك وال خترج احليل املباحة عن هذا دله باختاذ الوسائل واألسباب املؤ 

ونزاهة ورمبا أجاد يف وهذا جممل ما استدل به اجمليزون للحيل من أدله، وقد نقلها ابن القيم بأمانه 
 .(1) نقلها واالحتجاج هبا، أكثر من أصحاهبا أنفسهم"

 :للحيل المانعين أدلة: الرابع المطلب
 :واملعقول اإلمجاع ومن والسنة الكتاب من أّدلة للمانعني

 (2): الكتاب: األدلة من أوالً 
صفات أهل الكتاب هم، ومن "ما ذكر يف القرآن الكرمي من صفات املنافقني واملرائني وذمّ   -2

وحتايلهم على الشرع، وكذلك ما ورد من النهي عن اختاذ آيات اهلل هزوًا ومن ذلك قوله تعاىل: 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ چ

 چ چ ڃ ڃ چ[ ومنها أيضًا قوله تعاىل: 2-6، اآليات: ]البقرة چ ڍ ڇ ڇ ڇ

، اآلية: ]النساء چ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ
هناك صنفاً من الناس حياولون أن خيادعوا  [ "ففي هذه اآليات بني اهلل سبحانه وتعاىل أنّ  221

ويتجلى ذلك بإتياهنم أفعال أو  ،اهلل ويف حقيقة األمر أهنم هم املخدوعون من حيث ال يشعرون
صيل مرادهم م يبطنون خالف ذلك ألجل حتأقوال ظاهرها اخلري وموافقة ملقصد الشارع إال أهنّ 

وهذه هي حقيقة احليل؛ كون احملتال يقصد بأفعاله وأقواله خالف ما يظهر إذ يقصد إسقاط 

                                  
 (.232، 232، 122)، سالميةاإلضوابط المصلحة في الشريعة البوطي،  (2)
 .221/ 26، 2، ط/الموسوعة الفقهية (1)
 .3/22الكبرى،  الفتاوىتيمية،  ابن( 2)
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م هلل وهو أمر حمرّ  ةً التكاليف واستحالل احملرمات وعليه فتكون احليل احملرمة ملا تتضمنه من خمادع
 . (2) وغريها الكثري" السابقةت عليه اآليات دلّ 

احملتالني:  يف املدالسة: املخادعة.وقال أيوب السختياين :اللغة"قد قال أهل  واملدالسة املخادعة يف أما
خيادعون اهلل كما خيادعون الصبيان، فلو أتوا األمر عيانًا كان أهون علّى.وقال شريك بن عبد اهلل 

 ااملخادعة حرام مل يكن املنافق مذمومً  "ولوال أنّ  (1)القاضى ىف كتاب احليل: هو كتاب املخادعة "
ه خادعهم، وخدع اهلل العبد عقوبة له، والعقوبة ال تكون إال على فعل ا أخرب أنّ هبذا الوصف وأيضً 

ابن عباس وغريه من الصحابة والتابعني أفتوا  حمرم، أو ترك واجب، وبيان الثاين من أوجه: أحدها: أنّ 
تعني، سواء كانت لغوية، أو أن التحليل وحنوه من احليل خمادعة هلل، والرجوع إليهم يف معاين األلفاظ م

شرعية، الثاين: أن املخادعة إظهار شيء من اخلري، وإبطان خالفه، كما تقدم، هذا هو حقيقة احليل، 
ودليل مسألة هذا مطابقة هذا املعىن مبوارد االستعمال وشهادة االشتقاق والتصريف له، الثالث: أن 

خمادعا هلل، وكذلك املرائي، فإن النفاق والرياء من  املنافق ملا أظهر اإلسالم، ومراده غري اإلسالم مسي
باب واحد، فإذا كان هذا الذي أظهر قوال غري معتقد ملا يفهم منه، وهذا الذي أظهر فعال غري 
معتقد ملا شرع له خمادعا، فاحملتال ال خيرج عن أحد القسمني: إما إظهار فعل لغري مقصوده الذي 

ا هلما يف املعىن الذي به مسيا ه الذي شرع له، وإذا كان مشاركً شرع له، أو إظهار قول لغري مقصود
اخلداع اسم لعموم احليل، ال حلصول هذا  خمادعني، وجب أن يشركهما يف اسم اخلداع، وعلم أنّ 

 للحقيقة إخفاء وهو واحد مأرهبا فكلها واحليل واملدالسة املخادعة بني اتفاق وجه وهذا( 2)"فاقالنّ 
 .آخر ومقصد آخر بسبب وإمّنا ،لذاته يقصد مل فعل وإظهار

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ استدلوا بقوله تعاىل -2

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

["وهذه اآلية 122]البقرة:  چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ

                                  
 .262-263/  1، الموافقات في أصول الفقهالشاطيب، ( 2)
 (.2/222)من مصايد الشيطان،  اللهفان إغاثة(، ابن القيم، 3/13) الكبرى الفتاوى( ابن تيمية، 1)
 (3/11) الكبرى فتاوىالتيمية،  ابن( 2)
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لعدة عليها ولكن ألجل املضارة وتطويل ا ،جاءت فيمن أمسك املرأة ال ألجل املعاشرة باملعروف
 (2) وهي حيلة ممنوعة؛ ألن غرضها الوصول إىل غرض غري مشروع مل يشرع احلكم ألجله."

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ: قوله تعاىل وأيضا  -3

[ ووجه الداللة: 20]النساء:  چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ
هذا اليوم فحفروا حياضهم  "ما جاء يف قصة أصحاب السبت الذين حرم اهلل عليهم الصيد يف

وكانت احليتان ال تظهر  ،حبيث يكون هلا قنوات تصلها بالبحر حىت تدخلها احليتان يوم السبت
فعاقبهم اهلل سبحانه وتعاىل باملسخ، قال  ،إال يف هذا اليوم مث حيبسوهنا ويصيدوهنا يف األيام اجلائزة

وجه و . [32]البقرة:  چ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چتعاىل: 
الداللة: حيث تدل اآلية على أن األعمال مبقاصدها ال بصورها وأن العربة للمعاين ال للظواهر 
وأن كل حيلة يرتتب عليها العبث بالشرع تكون حمرمة وأن صاحبها ال شك ذائق أشد أنواع 

 السبت أصحاب على اللعنة حّلت كما تصلهم اللعنةأن  على دليل فاآلية لذلك، (1) العذاب"
 . (2)وقد مسخوا قردة وخنازير"  االصطياد،لذين اعتدوا يف سبتهم باحليلة على ا"و

 ثانياً: أدلتهم من السنة: 
: "إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله   -2

ا أو امرأة ينكحها هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه
."يعترب هذا احلديث أصاًل يف إبطال احليل إذ دل على أن (2) " فهجرته إىل ما هاجر إليه

واه ال ما أعلنه فمن نوى بعقد األعمال مبقاصدها وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إال ما ن
النكاح التحليل كان حملاًل وكان داخاًل يف اللعن الوارد عن النيب عليه الصالة والسالم وال خيلصه 

                                  
 (.262/  1، )الموافقات في أصول الفقهالشاطيب،  (2)
 .2/231، الموقعين عالمإابن القيم،  :انظر( 1)
 .1/212، العظيم القرآن تفسيركثري،  ابن( 2)
، صحيحهو مسلم يف ، 3222احلديث:  رقم( 3/1222)،، باب يف ترك احليل، كتاب احليل،  صحيحهالبخاري يف  أخرجه (2)

 1907(. رقم احلديث 2/2223)، ...كتاب اإلمارة، باب قوله صلى اهلل عليه وسلم إمنا األعمال بالنية 

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn82
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn82
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من ذلك اللعن صورة النكاح إذ أن كل شيء قصد به حترمي ما أحل اهلل أو حتليل ما حرم اهلل  
  (2) كان ممنوعاً"

يعين ، أدخل فرسا بني فرسني م نْ : قال أنه وسّلم عليه اهلل ىصلّ  النيب عن هريرة أيب عن روي"ما  -1
فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بني فرسني، وقد أمن أن يسبق فهو  ؛وهو ال يأمن أن يسبق 

كان  فوجه الداللة أّن اهلل سبحانه حّرم إخراج الّسبق من املتسابقني معا، ألنّه قمار، إذ   (1)قمار" 
السبق، ومل يقصد املخرج أن جيعل للسابق  ىاآلخر، أو يعطيه عل كل منهما بني أن يأخذ من

فإذا أدخال ثالثا كان هلما حال ثانية، وهو أن ، (2) الةع  اجلج  على سبقه، فيكون من جنس ججعاًل 
حىت يكون  اجلْ ع ائ ل   سمن جن فيكون س ْبق ه ، ع ل ى ججْعلٌ  فيكون الثالث له مجيعا الثالث، يـجْعط ي ا

  (2)"مجيًعا الس بـ ق نْي  نه أن يسبق فيأخذ فرسا حيصل معه مقصود انتفاء القمار بأن يكون خياف م
( 2) " جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة : "الوسلمقول النيب صلى اهلل عليه   -2

و تنقيصها بسبب اجلمع والتفريق فإذا باع أسقاط الزكاة إىل إ"وهذا نص يف حترمي احليلة املفضية 
سقاط الزكاة فقد فرق بني اجملتمع فال تسقط الزكاة إبعض النصاب قبل متام احلول حتيال على 

 . (3) عنه بالفرار منها"

                                  
فتح الباري شرح صحيح ابن حجر،  (.232/ 2) الموقعين أعالمابن القيم، (. 3/12) الكبرى الفتاوى( ابن تيمية، 2)

 (.21/210/216، )البخاري
 .23232 احلديث رقم( 2/232)، المسندو أخرجه أمحد يف  (1202) السننأبو داوود يف  أخرجه( 1)
ما جعله له على عمله. وأْجع له ججعاًل وأْجع له له: : واجل عالة عالةل واجل عيلة واجلجعالة واجل  اجلجْعل واجلعاتعريف اجلعالة: لغة: ( 2)

بأهّنا ما ججعل لإلنسان من شيء على " :الحنفيةعند  اصطالحاً:و  .22/222.ابن منظور، لسان العرب، مادة جعل، أعطاه إياه
بأهنا عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غري : "المالكيةوعند . 2/302، 1" انظر: ابن عابدين، حاشية رد احملتار، طفعل

 "إلتزام عوض :الشافعّيةوعند ، 2/21. انظر: احلطّاب، مواهب اجلليل، ناشئ عن حمّله به ال جيب إاّل بتمامه ال بعضه ببعض
هي أن جيعل معلوما  : "الحنابلة. وعند 2/222الرملي، هناية احملتاج،  معلوم على عمل معني معلوم أو جمهول ملعني أو جمهول"

الفروع، " انظر ابن مفلح، كأجرة، كمن رد عبدي أو بىن يل هذا فله كذا أو مائة، ألنه يف معىن املعاوضة، ال تعليقا حمضا
0/263. 

 .3/21، الكبرى الفتاوىابن تيمية،  (2)
 .00 ص يف خترجيه سبق (2)
 .2/201، الموقعين إعالمالقيم،  ابن( 3)
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قال: "ال ترتكبوا  –صلى اهلل عليه وسلم  –ما روي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  -2
 . (2)" ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهلل بأدىن حيلة أو أدىن احليل

باالحتيال ومعىن أدىن احليل أي أقرهبا وأسهلها "يعترب هذا احلديث نصًا يف حترمي استحالل حمارم اهلل 
ومثاله: املطلق ثالثًا فإنه يسهل عليه أن يدفع مااًل ملن ينكح مطلقته ليحلها له خبالف الطريق 

 ( 1) الشرعي اليت هي نكاح الدوام والرغبة فإنه يصعب معها عودها إليه"

أمجع الصحابة رضوان اهلل عليهم "م احليل ا يف ذابن القيم إمجاعً  أوردثالثاً: دليلهم من اإلجماع: 
 . (2) " ،على ذم احليل وحترميها

 :احليل منع يف هبا يجستدل اليت األدلة ومن
أنه مل يؤثر عن أحد منهم أنه عمل باحليل أو أفىت هبا أو أرشد إليها مع قيام الداعي على " .2

شروعة لفعلوها عند قيام القول هبا فدل ذلك على عدم مشروعيتها باإلمجاع ألهنا لو كانت م
 ه مل ينقل عنهم ذلك.الداعي واحلاجة إال أنّ 

د أهنم أفتوا بشيء من احليل، ومل يعملوا هبا مع قيام الداعي على ذلك على الرغم من أنه مل ير   .1
فقد أفتوا بتحرميها واإلنكار على من فعلها، ومل خيالف هذا اإلنكار أحد منهم على مر 

ظن أن السكوت ألجله، وليس أدل على ذلك مما ورد أن عمر بن الزمان، وزوال ما كان ي
وقد أقره على ذلك  (2)اخلطاب رضي اهلل عنه قال: )ال أويت مبحلل وال حملل له إال رمجتهما(

سائر الصحابة على ذلك وتبعة يف الفتوى عثمان وعلي وابن عباس رضي اهلل عنهم أمجعني 
التابعني فدل ذلك بوجه قاطع على منع احليل  وغريه الكثري وتبعهم يف ذلك أيضًا عامة

  (2) وحترميها"
                                  

 .22ص:  .خترجيه سبق (2)
 (.221/  2، )الفتاوى الكبرىابن تيمية،  (1)
 اإلمجاع ليس من هذا  وما بعدها(. 202/ 2)، اعالم الموقعين، ابن القيم(انظر: 2)
. و ابن أيب 22232حديث رقم:  0/136ب النكاح، باب ماجاء يف نكاح احمللل، ، كتاالكبرى السننأخرجه البهقي، يف  (2)

التحجيل يف ختريج . جاء يف 2/221، يف الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، كتاب النكاح، باب المصّنفشيبه، يف 
 .2/133، ا لم يخرج في إرواء الغليلالتحجيل في تخريج م، الطّريفي، أّن سنده حسن، انظر: ما مل خيرج يف إرواء الغليل

 (.202- 202/ 2، )اعالم الموقعين(، ابن القيم، 232، 232/  2، )الفتاوى الكبرىابن تيمية،  (2)

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn86
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn86
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"عدم النقل إذ مل يرد إلينا يف الكتب املصنفة يف فتاوى الصحابة شيئاً يدل أو يشري أهنم كانوا  .2
هذا  يقولون باحليل أو يفتون هبا إال ما ورد عن بعضهم من املعاريض القولية أو الفعلية وليس

 (2)حمل حديثنا"من قبيل احليل اليت هي 

 : من المعقول دليلهم: رابعاً 

على حنو ال خيتل معه انتظامها  ،"الشريعة وضعت لتحصيل مصاحل الناس ودرء املفاسد عنهم -2
ومن هنا كان على املكلف أن ال يقصد خالف ما قصد الشارع احلكيم حتقيقاً ملعىن العبودية من 

تحايل قد جعل مقصد الشارع مهماًل وما وامل ،وحتقيقًا للمصاحل املرجوة من جهة أخرى ،جهة
وإن كل ما يفضي إىل تلك  ،وذلك فيه مضادة للشريعة ومناقضة واضحة ،أمهله الشارع معترباً 

قال الشاطيب: "كل من ابتغى يف تكاليف ( 1) املضادة يكون باطاًل وعليه فإن احليل أمر باطل"
ضها فعمله يف املناقضة باطل فمن الشريعة غري ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناق

  . (2)" لابتغى يف التكاليف مامل تشرع له فعمله باط

رمات ملا " ومما يدل على بطالن احليل وحترميها أن اهلل تعاىل إمنا أوجب الواجبات وحرم احمل -1
تتضمن من مصاحل عباده يف معاشهم ومعادهم فالشريعة لقلوهبم مبنزلة الغذاء الذي ال بد هلم منه 
والدواء الذي ال يندفع الداء إال به فإذا احتال العبد على حتليل ما حرم اهلل وإسقاط ما فرض اهلل 

 عليه احملتال األمر يف ما طاهلاإبأحدها  وتعطيل ما شرع اهلل كان ساعيا يف دين اهلل بالفساد من وجوه
 هو وال حقيقة عنده له ليس به احملتال مراألأن  والثاين له ومناقضته فيه حكمته ونقض حكمة من

 كل ظاهر وهذا نفسه احملرم هو له واملقصود له امقصودً  ليس فاملشروع املشروع ظاهر هو بل مقصود
 له مقصودة غري اجلائز البيع وصورة احملرم الربا همقصود مثال املرايب فإنّ  ،الشارع يقصد فيما الظهور
 إسقاط مقصودةً  حقيقةً  اواحدً  ادرمهً  يهبه ال ملن ماله بتمليك الفرائض إسقاط على املتحيل وكذلك
 اليت شريعته ىلإو  احلكيم الشارع ىلإ ذلك نسبته الثالث له مقصودة غري املشروعة اهلبة وظاهر الفرض

 فجعل ضده ىلإ والدواء الغذاء قلب حىت حتيل رجالأن  ولو شفاؤهاو  ودواؤها القلوب غذاء هي

                                  
 (.202- 202/ 2، )اعالم الموقعينابن القيم،  (2)
 (.222/  1، )الموافقات في أصول الفقهالشاطيب،  (1)
 (.222/ 1)املرجع السابق،  (2)

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn93
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 ىلإ عمد فمن الناس هلكأل حقيقته بقاء مع صورته وأ امسه بتغري إما غذاء والدواء دواء الغذاء
 أمساءها فغري القاتلة السموم ىلأ عمد وأ للناس غذاء وجعلها امساءها وأ صورهتا فغري املسهلة دويةاأل

 الطبيعة يف بالفساد ساعيا كان وصورها امساءها فغري الصاحلة غذيةاأل إىل وأ أدوية هاوجعل وصورهتا
 ذلك وإمنا لألبدان والدواء الغذاء مبنزلة للقلوب الشريعة فإن الشريعة يف بالفساد ساع هذا أنّ  كما

 والزنا الربا محرّ  وتعاىل سبحانه اهللأن  شارةاإل وجه على ذلك وبيان وصورها بأمسائها ال حبقائقها
 حمضة مصلحة ذلك ألن وتوابعهما والنكاح البيع باحأو  الفساد من ذلك يف ملا ووسائلهما وتوابعهما

 ومعلوم الزنا مثل والنكاح الربا مثل البيع لكان وإاّل  احلقيقة يف فرق واحلرام احلالل بني يكونأن  بد وال
 واملعاين باملقاصد االعتبار فإن عباده فطر ويف ورسوله اهلل عند ملغى احلقيقة دون الصورة يف الفرقأن 
 االلفاظ اتفقت فإذا واحدا حكمها كان واحد ومعناها اختلفت إذا لفاظاأل فإن فعالواأل قوالاأل يف

 وعلى مقاصدها واتفقت صورهاتلفت  إذا عمالاأل وكذلك اخمتلفً  حكمها كان املعاين واختلفت
 فاألمر هذا صحة باالضطرار علم الشريعة تأمل ومن والعقاب والثواب والنهي مراأل يبىن القاعدة هذه

 يرتتب فال حالال يكون فال احلرام حقيقة ومقصوده وحقيقته احلالل صورة صورته احملرم على به احملتال
 صورته تكن مل وإن احلرام مراأل حقيقة حقيقته عليه احملتال مرواأل باطال فيقع احلالل أحكام عليه

إمنا كلف  املكلف": ، قال الشاطيب(2) " احلقيقة يف للحرام ملشاركته حراما كونيأن  فيجب صورته
باألعمال من جهة قصد الشارع هبا األمر والنهي فإذا قصد هبا غري ذلك كانت بفرض القاصد 

آخر جعل  اوسائل ملا قصد ال مقاصد إذ مل يقصد هبا قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد قصد
لة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده وما كان شأنه هذا نقض الفعل أو الرتك وسي

 بآيات اهلل ألن من آياته أحكامه اليت شرعها" مستهزئإلبرام الشارع وهدم ملا بناه وهو بذلك أيضًا 

(1) .  

 :والترجيح المناقشة الخامس المطلب
 : المناقشة أوال

                                  
  (.262-2/263)اعالم الموقعين، لقيم، ابن ا (2)
 (.222-222/  1)، الفقهالموافقات في أصول الشاطيب،  (1)
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على أهّنا خارجة عن حمل النزاع، ومتفقني مع املانعني  ألصحاب السبت فقد اعتربها اجمليزون بالنسبة
 .(2)على أن حيلة اليهود فيها حيلة حمّرمة 

 التالعب املقصد كان إن [122 ، اآلية:]البقرة چ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چيف قوله تعاىل:  أّما
من هزل "معناه ال تتخذوا أحكام اهلل تعاىل يف طريق اهلزو باهلزو فإهنا جد كلها، ف فهذا باألحكام

 وال يوجد وجه داللة هبذه اآلية على إباحة احليل، فمن استهزأ وبّدل ولعب فقد أمث. (1)فيها لزمته" 
وهذه الكلمة   چ ڻ چبّينات والكلمة واضحة يف  فاآلياتوأما قصة يوسف عليه السالم 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ چمن الكيد وليست من احليلة، فقوله تعاىل:"

اهلل تعاىل هذا  ب[ "فنسّ 63]يوسف:  چ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ
]سورة الطارق:  چ ڳ  ڳ ڳ ڳ   گ گ گ چ: تعاىلىل نفسه يف قوله إىل نفسه كما نسبه إالكيد 

"وحكم هذا الكيد حكم احليل الشرعية"  الكيد على الشرعية احليل قياس كان كما،(2)["22-23
 على اللفظ بقاء الباحث، فيختار ،الكيد وهو عليه كان ام على اللفظ يبق وإمّنا هنا القياس يسلم ال
والكيد  " والفرق بني احليلةااهلل تعاىل أخرب "كدن يف الكتاب وكما ذهب إليه ابن كثري وهو أنّ  أنزل ما

  (2) املكروالكيد: هو  واضح وال يلزم استعمال اللفظ مكان اللفظ يف ههنا. فقال ابن جرير الطربي
 ، اآلية:]ص   چ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چبالنسبة لآلية: 

يف تفسريه كما تقّدم قد استعمل كلمة  (2) ربي[ فهذه اآلية مل ترد على وجه احليل، وجند أن الطّ 22

                                  
 .120، المصلحة ضوابطالبوطي،  (2)
 .222-2/222، القرطبي تفسيرالقرطيب،  (1)
 (.2/232)، العظيم القرآن تفسيركثري،   ابن( 2)
 (166/ 22) القرآن تفسير عن البيان جامع( الطربي، 2)
وطلب العلم بعد  آمل يف مدينة طرب  ستان يف 112مولده سنة الطربي، أبو جعفر اجملتهد، اإلمام العلم كثري، ابن يزيد بن  ( 2)

= تويف هتذيب اآلثار. التبصري يف معامل الدين.الرتحال، له مؤلفات منها تفسري الطربي، تاريخ الطربي، وأكثر ومائتني، األربعني 
 ببغداد.يعين -ودفن يف داره برحبة يعقوب  223ابن جرير عشية األحد ليومني بقيا من شوال سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
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 مبا استدالهلم يبقى ،(2)خمرج وكذلك ابن كثري فقد أورد أهّنا من أوجه املخارج وال يقال هلا حيلة 
  .(1)"وقد وقع مثل هذه الرخصة يف اإلسالم" سريهتف يف حيان بن إليه ذهب

 ملن جيعل اهلل أنّ  هنا بيّنة فاآلية[ 1]الطالق:  چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ"أما قوله تعاىل:  أّما
 .قدير شيء كل على وهو شاء كيفما اهلل جيعله و اويسرً  اوفرجً  ضيقه من اخمرجً  اتّقى
يح نْي  ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتسْ  : "الحديث وأّما ". و يف  الص ح  لُّوا حمارم  الل ه ب أدىن  احل ي ل   ع ْنهج؛تح 

: لعن الل هج اليهود، حرِّمت عليهم الشُّحوم فجم لوها فباعوها وأ كلوا أمثاهنا" أ ن هج ق ال 
فرّدهم كرد قصة  (2)

 (.2)احليلة هنا احملّرمة وعلى "أّن الواسطة حمّرمة" أصحاب السبت من أنّ 
على أنّه أصل ما يستدل به على املخارج، فليس هنا من احليلة يف شيء، ، ديث التمر الجنيبحأما 

أن هذا من جنس الربا فإن كان يعلم ألمث ابتداًء فهذا خمرج  ييدر  ال عنه، اهلل رضي بالال أنّ ذلك 
 التحايل إبطال على دليل أصله يف واحلديثساقه نيب اهلل له حىت خيرج من آثام الربا وارتكاب احملّرم.

: "احلْ يل ةج على باحلديث فاستدالهلم مشروعة، غري بوسائل واملقصود املشروع بغري املشروع إىل والوصول
ي  

ْنس انج  هب  ا يـ تـ و ص لج  ال يت   الط ر يقج  ه  ه   ع نْ  اْلم آمث    إْسق اط   إىل   اإْل  فالقول هنا على أن املآمث ال  (2)"نـ ْفس 
رع الطريق املشروع مل تجشرع الوسائل غري املشروعة للوصول إىل املقصود تسقط باملآمث فكما شج 

بالال مل يعلم الربا الذي وقع فيه فقد جهله ابتداًء وتبيان النيب عليه الصالة  املشروع، وعلى أنّ 
 .إال حكم وجب اتباعه ووالسالم ما ه

رمة اليت فيها إسقاط "أن هذا ليس من باب احليل احمل، حديث الرويجل وضربه بالشمراخوأما 
 (3)التكاليف، بل من باب احلرص عليها وإحالل ما هو أخف منها وأيسر حمل ما يشق أو يتعذر "

 كّله من رمحة الشريعة بذوي األعذار.   وهذا
                                  

 .62 ص عنه، راجع الكالم سبق( 2)
 2/232، المحيط البحر تفسيرحيان،  أيب( 1)
. 2102، رقم احلديث: 2/2102، ، باب ما ذكر عن بين إسرائيلكتاب أحاديث األنبياء، صحيحهأخرجه البخري يف  (2)

 .2261: احلديث رقم، 2/2130، باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير -كتاب املساقاة ،  صحيحهومسلم يف 
 132 ، صالمصلحة ضوابط( البوطي، 2)
 .3/222، الكبرى الفتاوىتيمية،  ابن( 2)
 .املرجع نفس (3)
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مث أتى  ال يفعل شيئا من حلف أنّ  ستدالل به على أنّ اال كانوالذي   حديث عبد اهلل بن بريدهوأما 
فلو سلمنا بصحة رواية إخراج الرسول صلى اهلل عليه ، (2) مقال فيه واحلديث ،يبعضه مل يكن حانثا

ألن احلديث قد روي بطرق أخرى ومل يذكر فيها أن الرسول صلى  ؛دوسلم إحدى رجليه من املسج
خرج إحدى رجليه من املسجد وبذلك يضطرب االستدالل هبذا احلديث؛ ألن أاهلل عليه وسلم 

 هذه العبارة والدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل.الشاهد منه يعتمد على 
 مهاجر هجرةاألعمال بالنيات" فإّن النيب عليه الصالة والسالم أبطل ظاهر  ا"إمن احلديث يف

وإال ملا كان يبطل هذا الفعل الستكمال شروطه  (1)"قيس أم إرادة من ونواه أبطنه مبا قيس أم
أن يرايب فهو مرايب وليس بائع ولو رآه الناس بائع فقد احتال ودّلس وغّش، الظاهرة، فمن أرد بالبيع 

ومن حلل زوجة لفالن فهو تيس مستعار علمه الناس أم جهلوا فقد ارتكب إمثا ولو أتى جبميع 
 شروط العقدين نكاحا وطالقا. 

 ".مةاحملرّ  احليل من وهي باطلة حيلة هذه بأنّ "فرّدوا متفّرق بني جيمع ال حديث أّما
 أو حمّرم أباحت إن املعاريض أنّ : "قياس مع الفارق وذلك فهو املعاريض على القياس أّما

 يلجأ اإلنسان أنّ "والفيصل يف ذلك  ،فهي حمّرمة، وهذا ال يقول به قائل (2)"التكاليف أسقطت
يح "إذا اضطر إىل الكذب، فأما إذا مل تكن حاجه وضرورة فال جيوز التعريض وال التصر للمعاريض

"أن العربة يف العقود باملعاين فقد جاء شرحه يف حديث "إمّنا   .(2) أهون" التعريضمجيعاً، ولكن 
 األعمال بالنيات" وهلم رد مماثل.

: أن العقود الشرعية ما هي إال حيل يتوصل هبا إىل إسقاط احلدود عقال االستدالل أّما
ود ليست حياًل بل طرقًا شرعية جللب املنافع العقو أن هذا جمرد قياس للفاسد على الصحيح، واملآمث، 

                                  
 تخريج، عبد اهلل بن حيىي بن أيب بكر الغساين:انظر("يف صّحة احلديث فالسند فيه سلمة بن األمحر وعبد الكرمي ضعيفان" 2)

 221 ، صالدارقطني سنن من الضعاف األحاديث
 .232 /2الموقعين،  مإعالالقيم،  ابن( 1)
الشرعية وضابط الصحيح منها والمردود  لحيلا، ( عالء أمحد حممود القضاة2)

http://www.feqhweb.com/vb/t9995.html22:33الساعة:  .13/0/1322 االستعراض تاريخ. 
 .(139 / 3)، إحياء علوم الدين( الغزايل، 2)

http://www.feqhweb.com/vb/t9995.html%20%20تاريخ%20الاستعراض%2020/7/2015
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قصد االحتيال أمر باطن يف القلب، وحنن قد أمرنا أن نقبل من الناس  بأنّ  والقول ؛ودفع املضار
 ةالتسليم بأّن األحكام يف الدنيا مبنيعالنيتهم، ومل نؤمر أن ننقب عن قلوهبم وبواطنهم فريد عليه: 

ذا تبني لنا بقرينة لفظية أو عجرفيه أو حالية أو غريها، أن الباطن على الظاهر ال على الباطن، ولكن إ
خمالف للظاهر، فإنا نرتب احلكم على الباطن املدلول عليه باألمارات والقرائن وعندها نكون قد 

 .حكمنا أيضاً بالظاهر الدال على الباطن، ال مبجرد الباطن

 :الترجيح: ثانيا
ث ومناقشة أدلة اجمليزين واملانعني للحيل، على أن الفقهاء كتبوا هذا العرض، والذي يعتربه الباح بعد

يف ذلك كتبا وفصلوا فيها، إال أن الباحث ميكن له أن جيد بيت اخلالف أو الوجه اآلخر الذي مل 
يّتفق فيه اجمليزون واملانعون، بالرغم من أهّنم قد اتّفقوا يف أشياء وهي أّن احليل متفق على أن اليت ال 

صال شرعيا وال ختالفه، لكن موقفهم مل يكن واضًحا بالشكل الذي يقّرب املسألة من أجل هتدم أ
فض النزاع فيها، سواء من حيث نوع معنّي من احليل، أو من حيث إطالق تسمية احليل، فكما تقّدم 
الكل مّتفق على عدم هدم مقصد من مقصد الشريعة، وعدم استعمال غري مباح للوصول إىل املباح، 

لك فاجمليزون أخرجوا احليل احملّرمة من املناقشة، ووضعوها حمل اتّفاق، لذلك ما يتبنّي للباحث أن لذ
احللقة اليت تظهر يف سالسل وأطراف النقاش هي أّن اجمليزين مل جييزوا احليل عمومها، وإمّنا احليل 

 متها، فما استفاض من أدلةاملباحة على تأصيلهم، فاحليل احملّرمة قالوا بأهنا ال غبار عليها وعلى حر 
يرى يف احلقيقة أهّنا بيان للمصلحة وإمتام هلا، ورفع للمفسدة، وعدم زين، ومن أبعد النظر فيها ياجمل

ا يف تسميتها باحليل فهذا إباحة حمّرم وعدم استعمال وسائل حمّرمة، لكن الباحث هنا يشكل أمرً 
 من ردّ  فيه كان كّله املباحة، أو املشروعة أو بالفقه، لربطها البعضاللفظ على عمومه أو كما ذهب 

 املنهيِّ  احليلة من هو ليس املشروعة اجلائزة   الط ريق اتِّباع"أ ن   حنبل ابن أمحد اإلمام أورد فكما املانعني
" وهو الذي يراه الباحث أنه كما جاء يف حيلة اللُّغة يف مسِّي وإن اإلطالق على حيلة يسم ى وال عنها

[، فقد قال خمرجا، وأّن "وكذلك كدنا 1 ، اآلية:]الطالق چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چىل قوله تعا
ليوسف" فهو الكيد احملمود فتغيري اللفظ هنا يغري احلكم ويزيد اخلالف، فلو أن اجمليزين قالوا هبذا 

ة املقال، ملا رّد املانعون، أن أصحاب السبت احتالوا، وأّن يوسف عليه السالم كاد، وأن أصحاب اجلنّ 
احتالوا، وأّن أيوب مل حينث مبا أوحى إليه اهلل، وأن من جاز له االستدالل هو من املخارج اليت 
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سيهيده اهلل إليها وليست احليل اليت سيلقنه اهلل إياها، وأّن مجع املتفرق وتفريق اجملّمع خمافة الزكاة، هو 
قود مع وجود قرينة وبيّنة أّن باطن من احليل، واحملّلل قد احتال وهو آمث، وأّن احلكم على ظاهر الع

 العقد خمالف لظاهره وأنّه يفضي إىل حمّرم فهذا استهزاء وحيلة. 

 الصالة عليه قال فقد والتورّع ذلك كل برتك استدالل على الباحث يقف مل وأيضا
ات "احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى املشبه :"والسالم

استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه أال وإن لكل 
ملك محى أال إن محى اهلل يف أرضه حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله 

 وبّينه ووجه الّداللة من احلديث أن الدين قد أمتّه (2)وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب" 
 وقد بينه النيب عليه الصالة والسالمبني حالل، وبني حرام ومشّبه وجب العدول عنه، اهلل عز وجل 

 املخرج أنّ  أيضا[،  162: ]البقرة چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چبقوله تعاىل 
 ةضائق وجود يف فأصلها إطالقها، على أو عادية، حاالت يف تكون أن ميكن ال تكون؟ مىت واحليلة
 إّما الضيق وهذا واحلرج، الضيق من اخلروج أجل من وحيلة خمرج عن يبحث لذلك باإلنسان حّلت
 وتبيان اجلانب هذا على الوقوف وجب لذلك املصائب، هي كما به أملّ  قد أو هنفس   من فيه تسّبب

 .احلكم يف تأثريه ما
 أو الشرعية أو املباحة باحليل ومامسجّي حممود غري احليل لفظ أنّ  الباحث عند يرتّجح لذلك

 ال الصفة هبذه واملخارج الكتاب به أتى كما املخرج هي التسمية يف واألصل أصل هلا فليس الفقهية
 :وهي بضوابط تنظبط أن بدّ 

: لأللفاظ اعتبار وال تعاىل، اهلل من إليه ووجّفق   هجدي قد خمرج أي على احليل لفظ إطالق عدم: أّوال
 وكما فقها، وليس لغة يسّمى ممّن كّلها اجلائزة واحليل الفقهية، واحليل ملشروعة،ا واحليل املباحة، احليل
 .النفوس منه تنفر االسم فهذا تقّدم
 ڱ ڱ ڱ چاللفظ الذي يطلق على هذه املصلحة ورفع احلرج هو املخرج كما ورد يف اآلية : ثانًيا

 [.1: ]الطالق چ ڻ ں ں ڱ

                                  
 .21: احلديث رقم، 2/12، كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه،  صحيحهالبخاري يف  أخرجه (2)
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 حاجة وال وس عة، يسر يف هم ملن وليس الضائقة، أو النازلة عوقو  عند يكون املخرج يف التدبر: ثالثا
 .اليسر ساعة يف املخرج عن الحبث

 طالب إرادة من ليست أهّنا على والنازلة، واحلرج، الضيق يف املتسبب فيمن الّنظر احلكمة من: رابًعا
 لذلك هلا، خمرج عن للبحث يأيت مث استحدثها من هو أو النازلة يف نفسه يوقع مل أّنه أي املخرج،
 .له إرادة ال والذي واملكره، املضطر على حاله قياس فيكون
 ال قاعدة استصحاب مع وإزالته الضرر دفع باب من حّلت اليت النازلة أو الضائقة يف النظر: خامسا

 .منه أكرب بضرر الضرر يزال
 ڱ ڱ ڱ چع فقال تعاىل لة أو ضائقة أن يتورّ قاء الشبهات، فعلى من أصابته ناز التورع واتّ : سادسا

 ۇ چتعاىل وقال فسيجل اهلل تعاىل ملن اتقاه خمرجا من ضيقه، [.1 ، اآلية:]الطالق چ ں ں ڱ

وهو  فاهلل مل يكلف عباده إال ما يستطيعونفاهلل تعاىل  [.161: ]البقرة چ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
َلْيِه ِرْزُقُه }ِلُينِفْق ُذو سََعٍة مِّن سََعِتِه َوَمن ُقِدَر عَ وقال تعاىل أهلم هبم، 

َفْلُينِفْق ِمم ا آَتاُه َّللا ُ اَل ُيَكلُِّف َّللا ُ َنْفسًا ِإال  َما آَتاَها سََيْجَعُل َّللا ُ 

فاهلل تعاىل قّدر أرزاق الناس، وال يكّلفهم فوق سعتهم يف  [،0]الطالق: َبْعَد ُعسٍْر ُيسًْرا{
فأيوب عليه السالم تورّع وصرب فجعل  يسرى؛ االنفاق ووعد بعدها أّن اهلل تعاىل سيجعل بعد عسر

اهلل له خمرًجا، ويوسف عليه السالم أصابه ما أصابه من اجلب إىل الفنت إىل السجن، فجعل اهلل له 
خمرجا، وأصحاب السبت اعتدوا ومل يصربوا واحتالوا وبّدلوا فمسخهم اهلل إىل قردة، وأصحاب اجلّنة 

 كني فأتلف اهلل مثارهم. احتالوا من أجل عدم إخراج حق املسا 
 يف سواء احليل هي واحليل األحكام، كل شأن شأهنا املعامالت مجيع يف احليل أنّ  كما

 أو بسيطة العقود هذه كانت سواء املعاصرة العقود يف احليل دخلت فإن غريها، أو املالية املعامالت
 يف شرط فإدراج امسها، غريب تسّمت ولو اجلواز، عدم وهي حكمها، على تبقى احليلة فإنّ  مركبة،
 امللكية، ونقل والضمان، االستالم يف احليل تقع وقد احليل، من يعترب ،العقد ىمقتض خيالف العقد

 .والتلف
 من فهو مقصده عن وإخراجه فيه الّنص يلُّ  ومت وسعة يسرة يف كان ما أنّ  القول وخالصة

 أراد حال يف الفردي، التورق مثل الناس عليها يعتاد ال اليت املخارج يف التفكري من يتمُّ  وما احليل،
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 من ليس وهذا له خمرج فهذا احلال، الثمن مقابل جزءً  فخسر بأقل، وباع بأكثر فاشرتى النقد املشرتي
 .فطرهتم من وال الناس عادة

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الثاني الباب

 تطبيقات وجود الحيل في المنتجات المالية اإلسالمية 

 بالتمليك منتج اإلجارة المنتهية
 منتج التورق المصرفي

 منتج المرابحة آلمر الشراء
 منتج صكوك اإلجارة
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 : اإلجارة المنتهية بالتمليكاألولالفصل 
 وفيه مخسة مباحث

 األول تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك وصورها المبحث
 وفيه مطلبان

 بالتمليك المنتهية اإلجارة تعريف: األول المطلب
 اإلجارة ريفتع: أوالً 

ْرتجهج و  الك راءج،: األجْجر ةج : الكراء وذلك معنياناألجر يف اللغة له و  األجر،"مشتقة من : لغة -2 أج 
 . (2): صار  أجري ي" فأج ر ين  

رج وهو ما أ عطيت من أ ْجر يف عمل وقد أ ج ر ه اهلل يْأججرجه  ،واأل ْجر الثواب ،"واإل جار ة من أ ج ر ي ْأج 
رب به حاله فيما حلقه (1) "األ جرتصّدق وطلب  وْأجت  ر  الرجلج  ، "فنجد أن أجرة العامل كأهنا شيء جيج

االجارة لغة ن أيتضح لنا  وهبذا (2): "ما أ عطي  م ن أ ْجر  يف ع م ل  "واإلجارة ،(2)فيما عمله"  من كدّ 
 .العمل مقابل والثمن األجرة يف تلخّصت

 : اإلجارة في االصطالح -1

                                  
 2/222، 2، مادة األجر، طالقاموس المحيط( الفريوز آبادي، 2)
 (.2/23، )2، مداة أجر، طلسان العرب( ابن منظور، 1)
 (.2/31مادة أجر، )، اللغة مقاييس معجمفارس،  ابن( 2)
 .23/12، مادة أجر، القاموس جواهر من العروس تاج، حممد بن حممد احلسيين (2)
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قد اختلفوا يف  الفقهاء أن إاّل  استعماهلا، وشيوع الناس بني تسميتها يف العرف رغم اإلجارة إنّ 
من حيث الرتكيز حول امللكية، أو اظهار الشروط الرئيسة  ،ملا رأوه وملا ارتكزوا عليه ،وفقههاتعريفها 
 فنجد:  ذلك،أو غري 
  ،(2)" عرّفوها عل أهّنا: "عقد على املنافع بعوض الحنفيةفقهاء 

  ،(1)أهّنا "متليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض"  على عرّفوها فقد المالكيةأما 
مقصود معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم"  منفعةعرفوا اإلجارة بعقد على  الشافعية"فقهاء و
(2) ، 
 معلومة، أو موصوفة مباحة، مدة معلومة، من عني منفعةفهي عقد على  الحنابلة" تعريفها عند أماو 

 . (2) "معلومأو عمل بعوض  الذمة،يف 
 هلا وأضافوا سابقيهم كتب يف ورد ما على ضمنيا اشتمل قد احلنابلة تعريفأن  الباحث يراه والذي

 .أمشل التعريف هذا يعترب فلذا ،منفعةلل وتوصيف الشروط
 :اإلجارة أقسام

ومن  (2)" ةالذمّ إجارة واردة على و  العني،لى يف شّقني: "إجارة واردة ع يكمنان قسمان لإلجارة
 : (3)التقسيم للمعاصرين جند 

 أقسام اإلجارة :  
بأن يتم دفع عني مملوكة ملن يستخدمها مقابل  األعيان،: وهي اليت ترد على األعيان منفعةإجارة  -

 : األعيانميكن أن تتم اإلجارة على نوعني من و  معلوم،عوض 
 .وغريها: مثل وسائل النقل واملالبس املنقولةن األعيا .2

                                  
 (.22/222، )2، طالمبسوط( السرخسي، 2)
 (.1/1، )الشرح الكبير، ( الدردير1)
 (.1/221، )مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج( الشربيين، 2)
 (. 1/122، )يراداتشرح منتهى اإل( البهويت، 2)
 .21/163، الفقهية الموسوعة(، 202/ 2)، الطالبين روضةي، و النو ( 2)
 212 -213،، ص 2، طالبنوك اإلسالمية في مواجهة األزمات العالمية( علي، أمحد شعبان، 3)
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 : مثل العقارات واألراضي.الثابتةاألعيان  .1
هذا النوع يتخذ صورتني و  معلوم،جر أ: وهي اليت تعقد على أداء عمل معلوم مقابل العملإجارة  -

 :ومهاحسب نوعية األجري 
ال جيوز له و  معلومة،حمددة ملدة  بأجرة: وهو الذي يعمل لشخص أو مؤسسة خاصأجري  .2

األجري اخلاص يستحق األجر على املدة ال على و  مستأجره،العمل عند آخرين إال بإذن 
 .احلكومةالعمل مثل موظف 

ال جيوز ملن استأجره أن و  اخلاص،حلسابه و  الناس،: وهو الذي يعمل لعامة املشرتكاألجري  .1
 . اخلياطالعمل لغريه مثل  نمينعه ع

 ثانًيا: تعريف التمليك:
 غةالل .2

ج
لك يف اللغة يطلق على القوة والصحة، ومّلكت الشيء: قويته، لك، وامل  : "مشتق من امل

يده فيه قوية صحيحة، وأ مل ك ه  واألصل هذا، مث قيل م ل ك اإلنسان الشيء ميلكه ملكاً؛ ألنّ 
ْلًكا له  ْل يًكا مب عىًن واحد أي: ج ع ل ه م  ل كجهالشيء وم ل ك ه إ يّاه مت  ْل يكًا جعله . "م  (2) "مي  ل ك هج الشيء مت 

 ملك يف دخل فيما عرفا اصطالحه على جاء اللغة يف فالتمليك (1)م لكا له يجقال م ل ك ه املال" 
 .ملكه من وأصبح املالك، وتصرف

 التمليك اصطالحا: .1
 وهذا ع،ملان   إال: يقال"ينبغي أن  أنّه وعلى (2) "التصرف: "قدرة يثبتها الشرع ابتداء على الحنفية عند
 املنقول واملبيع. عليه كاحملجور التصرف، على له قدرة وال مالكا الشخص يكون قد ألنه الزم، القيد
 احلاجز، االختصاص: بأنه القدسي احلاوي وعرفه. قبضه قبل بيعه على له قدرة وال للمشرتي مملوك

 اجتماع ألن ينكسر؛ ال سوركاملك ميلك ال اململوك إذ غري، ال يثبت به ألنّه االستيالء؛ حكم وأنّه

                                  
 2/3062، مادة ملك، تاج العروس، ، الز بيدي23/222، مادة ملك، العرب لسانابن منظور، ( 2)
 .321:ص، ملك مادة، الصحاح مختار، زيالرا (1)
 (.02/  2) القدير فتحاهلمام،  ناب، 223، ص: األشباه والنظائر( ابن جنيم، 2)
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 عن واخلايل امللك، عن خاليا فيه امللك ثبت الذي احملل يكونأن  بد فال حمال، واحد حمل يف امللكية
 (2)" غري ال االستيالء املباح املال يف للملك واملثبت املباح، هو امللك
إليه من انتفاعه  يقتضي متكني من يضاف نفعة: "حكم شرعي مقدر يف العني أو املالمالكية وعند

  (1)" والعوضباململوك 
  (2)" املكنة: "معىن مقدر يف احملل يعتمد الشافعية وعند
 (2)ملانعه"  إال: "القدرة على التصرف يف الرقبة الحنابلة وعند
. آخرة وال دنيا غرامة وال تبعة هبا تتعلق ال اليت التصرفات على القدرة: "هو بقوله الزركشي وعرفه
عرفه  (2)" والغرامة التبعة ينفي وجه على التصرف من املكنة يعتمد احملل يف مقدر ىنمع هو وقيل

الذي يراه الباحث هو ماذهبت إليه املالكية  والتعريف (3) .العبادي: اختصاص إنسان خيوله شرعا"
 نفعةالتمليك هو متكني مقدر يف العني أو امل: مع النظر يف عدم ختصيصه، باحلكم الشرعي فيكون 

 .والعوض التصّرف حريّة حيث منأو كليهما، يضاف إليه من انتفاعه باململوك  املشروعة
 بالتمليك: المنتهية اإلجارة عقد ثالثًا تعريف

 العقد لتعريف وبالنسبة(، والتمليك)اإلجارة  العقد هذا اسم يف عنصرين أهم تعريف يف التقدمة بعد
" على بالتمليك املنتهية اإلجارة صيغة" خدمون مصطلح:يستمن املعاصرين  اكثريً أن   على حمّله، فليس
ذلك هو مذهبهم يف الوصف فإّما كان وصفا للعقد أو  صيغ التمويل اإلسالمي، ولعلّ  منأهّنا 

للصيغة عموما، ألّن الصيغة تقتضي وجود عقد، وكان التمويل ألن الصيغة من صيغ التمويلية 
استثمارية وال جتارية، وبالنسبة لإلجارة املنتهية بالتمليك  فاملقصد فيها إجارة مث متليك، وليست صيغ 

للعقد وجملموعة من اإلجراءات والتصاميم، اليت أنتجت لنا هذا  وصفأهّنا  على تعدوا فال كمنتج

                                  
 223ص: ، األشباه والنظائر، (ابن جنيم2)
 (.123-2/132.ط، )، دالفروق( القرايف، 1)
 .2/116، المنثور في القواعد( الزركشي، 2)
 .123، صةالقواعد النوراني( ابن تيمية، 2)
 .2/112، 2ط، المنثور في القواعد، ( الزركشي2)
 .23، صالملكية في الشريعة اإلسالميةالسالم العبادي،  عبد( 3)
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 العني بتمليك وينتهي بإجارة يبدأ"عقد  تسميته، عناصر من واضح فهو فكمفهومالعقد، 
 صورها، على التعرف قبل هلاتعريف  وضع يصعب"قد  شامل تعريف لتحديد وبالنسبة"، املستأجرة

 يقصد ألنه أضيق، ختصيصاً  فيها ولكن املذكور، اإلجارة تعريف عليها ينطبق إجارة جهة من فهي
 العائد مع املؤجرة العني مثن بسداد يفي ما على العقد مدة خالل األجرة جمموع يشتملأن  منها

 الشكل كان مهما معاً، وشراءإجارة -صورها مجيع يف–ا أهنّ  فحقيقتها به، املرغوب اإلجياري
 أسهم على تنجيماً  أم اإلجارة، مدة انتهاء عند ذلك أكان سواء امللكية، نقل يتخذه الذي التعاقدي

 يتضمن إجارة عقد أنه على العقد هلذا للتنمية اإلسالمي البنك وصفأن  جند كما العقد، مدة أثناء
 لبيت األوىل الفقهية دوةالنّ  اأمّ  األجرة، أقساط مجيع وفاء عقب املستأجرة العني هببة املؤجر من التزاماً 

 العقد مبحل املستأجر انتفاع على عقد: بأهنا بالتمليك املنتهية اإلجارة عرفت فقد الكوييت التمويل
 .(2) "للمحل املستأجر مبلك العقد ينتهيأن  على معلومة مدة على موزعة حمددة بأجرة
أن لإلجارة صورة يعمل هبا يف املؤسسات املالية  بقوهلاأهّنا  على عرفتها الشرعية املعايريأن  كما

 إىل املؤجرة العني بتمليك الوعد هبا يقرتن"إجارة  بالتمليك،اإلسالمية تسمى اإلجارة املنتهية 
  (1) "املعيار يف املبيّنة الطرق بأحد التمّلك ويتمّ  أثنائها، يف أو اإلجارة مّدة هناية يف املستأجر
جملة البحوث "اإلجارة املنتهية بالوعد بالتمليك هي عقد إجارة تنتقل يف هنايتها ملكية العني  وتعريف

فقد قام العديد من الفقهاء  املعاصرة، العقود من العقد هذا وألنّ  ،(2)املؤجرة إىل ملكية املستأجر" 
                                  

، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع جملة، اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرةقحف، منذر،  (2)
 .بتصرف. 122ص  م1333هـ/2212

: اإلجارة ، (9) المعيار الشرعي رقماإلسالمية،  املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عن الشرعية، الصادرة املعايري( 1)
حتديد طريقة متليك العني للمستأجر ، جيب يف اإلجارة املنتهية بالتمليك 8/1. حيث ورد يف البند: 220املنتهية بالتمليك ص 

  : بإحدى الطرق اآلتيةويكون ، بوثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة
 .أو بسعر السوق، أو بتعجيل أجرة املدة الباقية، أو بثمن حقيقي، وعد بالبيع بثمن رمزي )أ(

 .)ب( وعد باهلبة
  .)ج( عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط

ا جزء ال يتجزأ من عقد ويف حاالت إصدار وعد باهلبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق مبستندات مستقلة ال جيوز أن يذكر أهن
 .اإلجارة املنتهية بالتمليك

 .33ص ، 1ط، اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، خالد بن عبد اهلل، ( احلايف2)
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ية بالتمليك حيث جند من عرّفه على أنّه: "عقد املعاصرين مبحاولة إجياد تعريف جامع لإلجارة املنته
بني طرفني يؤجر فيه أحدمها آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها املستأجر على أقساط خالل 

 .(2) "جديدمدة حمددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده آلخر قسط بعقد 
 مع ذاته حدّ  يف العقد لعملية وفقا يتحّدد العقد اهذ مفهوم أنّ  جند السابقة التعاريف خالل من

 يف  اإلجارةأن  كما أيّ ،  يبدأ بإجارة وينتهي ببيع : أنه عقدٌ فيه يجذكرأن  جيب ما إىل االستناد
"يتبعه متليك العني على صفة خمصوصة بعوض  يف والبيعمن عني معلومة مدة معلومة"  منفعة"متليك 
 معلوم".

 :يلي ما العقد هذا على يسريأن  على فوجب عرضها متّ  ما خالل من
 .عقد أنّه على العقود أحكام
 .بإجارة يبدأ أنّه على اإلجارة أحكام
 .ببيع ينتهي أنّه على البيع أحكام
 .بالتمليك وعد أنّه على الوعد أحكام

 اترالس اإلجيار أو اإلجياري البيع: منها إطالقات عدة العقد هذاالتسميات اليت أطلقت "على  ومن
 .(1)" بالبيع بوعد املقرتن اإلجيار أو بيعا ينقلب الذي اإلجيار أو للبيع

 :بالتمليك المنتهية اإلجارة صور: الثاني المطلب
 العناصر مجيع استيفاء حيث من صعوبة حتديده يف كاناإلجارة املنتهية بالتمليك،   تعريف إنّ 

اجلانب التطبيقي  إىل بالنظر العقد، هلذا ةاملختلف ورالصّ  إىل ذلك ومردّ  جامع   تعريف يف والشروط
من عني معلومة مدة معلومة" وكيفية متليكها  منفعة متليكتنوع هذه الصور هو يف " إىل أّدىفالذي 

 وحتت أي عقد تندرج، لذلك اختلفت الصور كما يلي:

                                  
 (.33)صـ  اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، خالد احلايف( 2)
 .1222 ص م.2266هـ/2232، 2 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع جملة، مليكبالت المنتهية اإلجارةاهلل،  بّية، عبد بن( 1)
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 بالتمليك املنتهية اإلجارة صور( 3-2) الشكل

 هية بالتمليك بني النظرية والتطبيقاملنت اإلجارة: املومين حممد: املصدر
 (2):يلي كما مبّسط بشكل عرضها وميكن

مع  اإلجارة،: "ويف هذه الصورة يتم إبرام عقد بالهبةاإلجارة المنتهية بالتمليك المقترنة  .2
ر،ر إىل األصل املستأج   هببة( اإلسالميالتزام املالك )البنك  مبجرد أن يفي و  مستقل،بعقد  املستأج 

، "وتكون األقساط عالية حبيث متكن البنك اإلسالمي (1)بكافة التزاماته بسداد أخر قسط" املستأجر 
 .(2)من اسرتداد أمواله زائد العائد املتفق عليه" 

"حيث يكون ملستأجر األصل عدة خيارات  :المتعدداإلجارة المنتهية بالتمليك ذات الخيار  .1
رد العني  احلني،ضوء األسعار السائدة يف ذلك  : متديد عقد اإلجارة يفهييف هناية مدة اإلجارة 

 ".املستأجرةمتلك العني  اإلسالمي،املؤجرة إىل البنك 
: "ويف هذه الصورة يكون اخليار ملستأجر األصل التملكاإلجارة المنتهية بالتمليك مع خيار  .2

 ".جديدبسعر و  جديد،بتملك األصل خالل مدة اإلجارة أو يف هنايتها بعقد 
: "ويف هذه الصورة يبدأ استئجار األصل مقرتنا بوعد البيعمنتهية بالتمليك مع وعد اإلجارة ال .2

 الحقا،بيع األصل املستأجر يف هناية املدة إذا رغب املستأجر بذلك ومن مث يتم إبرام عقد البيع 
 ".عليهبسعر السوق أو بسعر حمدد مسبقا ومتفق  إما

                                  
، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع جملة، التأجير وصكوك بالتمليك المنتهي اإليجارحممد املختار،  السالمي( 2)

 .122 ، صم1333هـ/2212
  03، صالتمويلي التأجير( حنفي، عبد الغفار، 1)
، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع جملة، جارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرةاإل( قحف، منذر، 2)

 .122 ، صم1333هـ/2212

صور االجارة 
 المنتهية بالتمليك

االجارة المنتهية 
بالتمليك بالبيع بثمن 

 رمزي 

االجارة المنتهية 
بالتمليك مع وعد 

 بالبيع 

االجارة المنتهية 
بالتمليك مع خيار 

 التملك

االجارة المنتهية 
بالتمليك ذات الخيار 

 المتعدد

االجارة المنتهية 
بالتمليك المقترن 

 بالهبة
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يتحول  : "ويف هذه الصورة يكون عقد إجارة ابتداءً رمزياإلجارة المنتهية بالتمليك بالبيع بثمن  .2
مقابل التزام املستأجر بسداد كافة األقساط  رمزي،يف هناية مدة اإلجارة ليصبح عقد بيع بثمن 

 ".العقدإلجياريه طوال مدة ا
ابتداًء مل تكن فيه إشكالية، فهو عقد جتارة وانتهاء  العقدأن  يتبنّي  الصور هذه عرض خالل من

ال يوجد فيه إشكال، فالذي نوّع لنا هذه الصور هو حتويل امللكية وحتت أي مسّمى وأي  التمليك
 والذي العقد مشروعية إىل االنتهاء أجل من كمخارج جاءت هذه فالصور لذلك عقد، وأي خمرج

 .يأيت فيما تفصيال، مناقشته تتم سوف
 
 
 
 

 مليك التكييف الفقهي لعقد اإلجارة المنتهية بالت الثاني المبحث
 وفيه ستة مطالب

 لصورها وفقاتكييف ال فسيتم بالتمليك املنتهية اإلجارة صور توضيح يف منه االنتهاء متّ  ما على بناءً 
  .(3-2) الشكل يف كما

 بالبيع: المقترن اإليجار أو ،اإليجاري البيع : تكييفاألول المطلب
: تشبه أهناف على كيّ البنوك التقليدية وتج بالتمليك املعروفة يف  املنتهية اإلجارة عقد من صور وهي

 املصري القانون"اعترب  قانونيا حيثلكن مع اختالف يف ذلك  ،البيع بالتقسيط وأيضا عقد اإلجارة
 بالتقسيط البيع أحكام بأن قضت حيث( م. م223 الفقرة يف كما) بالتقسيط بيعاً  األوىل الصورة
 الذي الغرض ألن وذلك التذرع هبذا حيتفل فلم( إجياراً  البيع املتعاقدان مسى ولو) العقد على تسّوى
 به يسرت صورياً  عقداً  اإلجيار يكونأن  قصدا حيث البيع، عقد يذكرا مل وإن واضح العاقدان إليه يرمي
 أقساط، إال هون إ ؛أجرة يسميانه الذي احلقيقي الثمن وأن بالتقسيط، البيع وهو احلقيقي العقد
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هنا هو عقد إجارة ابتداًء فكيف يكون  اإلجاري"لكن البيع  ،(2)"بالتقسيط البيع أحكام عليه فتسري
وذلك من خالل آثار العقد  ،عقد بيع أيضا وهنا جند أن العقد غري مستقر بني اإلجارة أو البيع

 اإلجارة عقدأن  هويرى أن "التكييف  منجند من املعاصرين  كماويقصد بذلك الضمان وامللكية  
 الشروط وإن، قطًعا اإلجارة على دالة( واستأجرت – أجرت) وهي صيغته ألن ناجز، صريح عقد
 فإن صحيحة؟ غري أو صحيحة شروط هي هل حبثها جيب به، واقرتنت العقد هذا صاحبت اليت

 على صح أو فسد أو العقد وبطل) بطلت صحيحة تكن مل وإن هبا، الوفاء وجب صحيحة كانت
 ألن بيع، إىل إجارة من العقد حولتأهّنا  يقالأن  ميكن ال شروطال وهذه(، طبيعتها ويف فيها اخلالف

 وأما واملعلنة، الظاهرة إرادهتما عكس بذلك القول فكان بيع، عقد ال إجارة،إرادهتما اآلن هي عقد 
 بيًعا يكونأن  ميكن فهل اإلجياريه، األقساط هذه مجيع سداد على عجلِّق الذي املؤجر الشيء متليك
أن  هو ذلك دون حيول الذي نّ إ بسدادها؟ املستأجر قام اليت األقساط هذه هو فيه والثمن معلًقا
 "املدة هناية يف املؤجرة للعني مثن إىل تتحول فكيف املؤجرة، للعني أجرةأهّنا  على دفعت األقساط هذه

(1) 
 اهير  الذي التكييف وهو نفسه، الوقت يف واإلجارة بالتقسيطمرتّددة بني البيع فالعقد هنا 

 العقد إنّ  حيث مرتددة العقدين عناصر فكل إجارة، وعقد بالتقسيط بيع عقدين بني فاملنتج الباحث
 ضمان حتت املؤّجرة والعني املؤّجر هو نفعةامل وصاحب إجارة، عقد فهو أّجرتك بصيغة جرى ابتداءً 

ق إىل أجل معلوم هو املستأجر ويده يد أمانة. وأقساط األجرة حسب االتفا نفعةامل وطالب املؤّجر،
ابتداًء والعني انتهاءً  نفعةومن جهة البيع فهو عقد بيع بالتقسيط، صاحب العني هو البائع، وطالب امل

 واملدة. البيع مثن من ومقتطعة البيع أقساط هي املدفوعة واألقساطفهو املشرتي وعليه ضمان العني، 
بدأت بإجارة، وعقد إجارة، لكن يف الوقت وبذلك فهذه الصورة ممنوعة حيث  .البيع مّدة هي احملّددة

نفسه هي متليك للعني، فاألجرة هنا على أهّنا أقساط إجارة وعلى أهّنا أقساط بيع ألنّه يقابلها متليك 

                                  
 K 2/200- 261الوسيطالسنهوري، ( 2)

 :ص، 2 :ج م.2266هـ/2232، 2 دورته يفجملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، ، اإليجار المنتهي بالتمليك، حسنالشاذيل،  (1)
1322 
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 من"للعني، ولذلك فقد اجتمعت بيعتني يف بيعة واليت هنى عنها نيّب اهلل عليه الصالة والسالم فقال 
 (2)" الرباما أو هج باع بيعتني يف بيعة فله أوكس  

 الهبة:  طريق عن بالتمليك المنتهية اإلجارة : تكييفالثاني المطلب
ستأجر من االنتفاع بالعني املّكن ميج   إجارة،"اإلجارة املقرونة بوعد اهلبه أن يصاغ العقد على أنه عقد 

إذا  –ر وعداً ملزمًا د املستأجاملؤجر يع   على أنّ  لإلجارة،املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة 
هببة العني املؤجرة يف هناية العقد على  –يف املدة احملددة  اإلجياريه املستأجر بسداد األقساط وىفّ 

   .(1) "املستأجر
 "مستقبلف مرتبط مبسألة تعليق عقد اهلبة على شرط يالتكي ا"وهذ ،(2) "اهلبة"إجارة مقرونة بوعد 

 :يلي كما
 مستقبل :تعليق عقد الهبة على شرط 

اختلف العلماء يف هذه املسألة، واختالفهم فيها كاختالفهم يف املسألة السابقة، واألقوال فيها كما 
 يلي:

"وملا كانت اهلبة من عقود التمليكات، وإن : كما جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية: القول األول
ة والشافعية واحلنابلة يف املعتمد مقتضى التمليك هو اجلزم والتنجيز؛ لذلك فقد منع فقهاء احلنفي

 .(2)تعليق اهلبة أو إضافتها إىل املستقبل؛ ألن اهلبة متليك يف احلال، والتعليق واإلضافة تنافيه"

                                  
كتاب ،  السنن يفالنسائي  و، 2/222، باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعةالبيوع،  ، كتابالسننأخرجه الرتمذي يف  (2)

بلفظ "هنى عن ، باب البيوع، باب النهي عن بيعتني يف بيعة، الكبرى السنن.و البيهقي يف 2321. رقم احلديث 0/123البيوع، 
 .223-2/222اين إنه حديث حسن ارواء الغليل . وقال األلب2/222بيعتني يف بيعة"، 

، 2يف دورته ، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، اإليجار المنتهي بالتمليك للشاذلي، حسن الشاذيل( انظر: 1)
 (. 2/1322) م.2266هـ/2232

 املراجع. نفس املوضع  نفس( 2)
 .10223 ص، الكويتية املوسوعة( 2)
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وهذا قول اجلمهور من  مستقبل،عدم جواز تعليق عقد اهلبة على شرط : القول األول هو إذن 
ه ال حيتمل التعليق باخلطر واإلضافة إىل الوقت  وأن، "ألن اهلبة متليك العني للحال قوهلم الحنـفية
  (2) كالبيع".

 (1)")فرٌع ال جيوز تعليقجها( أي الصِّيغة كقوله إذ ا ج اء  رأس الشهر  وهبتجك هذا" : قوهلم والشافعية
 (2)"وال يصح تعليق اهلبة بشرط ألهنا متليك ملعني يف احلياة" : والحنابلة

 اهلبة عني تعريض وال تعليقه، يصح وال ومنجزا حاال ينعقد تمليكال أنّ  على مبين ذلك يف وقوهلم
 ، وهذا ما ستند إليه اجلمهور يف منع تعليق اهلبة.للخطر

يرى جواز تعليقها على الشرط، )وهو قول يف مذهب احلنفية( أجاز تعليقها على : القول الثاني
 . ( 2) المالكيةالشرط املالئم أو املتعارف، وهو رأي 

ملا  قالت ةأم كلثوم بنت أيب سلمع عليه الباحث من أدلة فمرّد القائلني باجلواز إىل "حديث اطّل ما
وأواقي من  ةً لّ حج  النجاشي أهديت إىل  قدقال هلا إينّ  أم سلمة تزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قال  ،لكفإن ردت علي فهي  إال قد مات وال أرى إال هدييت مردودة عليّ  النجاشي مسك وال أرى
وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية  ،وكان كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  (2)ة" لّ بقية املسك واحلج  أم سلمة مسك وأعطى
ألن عقود التربعات أوسع من عقود املعاوضات على دليل على أّن اهلدية معّلقة بشرط،  وهذا

 حد قول اجمليزين.
 الترجيح

                                  
 ( 3/262) بدائع الصنائع( الكاساين 2)
 (.1/202)، أسنى المطالب في شرح روض الطالببن حممد بن زكريا،  زكريااألنصاري،  (1)
 .326/  2، المغني، قدامة ابن( 2)
 .املذهب يف خمتلفة أقوال ساق وقد. 23/226، خليل لمختصر واإلكليل التاجاملواق، ( 2)
 إراواء الغليل الحديثقال األلباين يف  .13021 رقم حديث. 3/232القبائل،  مسند ، منمسنده( أخرجه أمحد، يف 2)

 .31، ص 2313ضعيف، رقم 
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 شروط، على وتعليقها تأجيلها ميكن وال وحالّة منجزة التمليكات أنّ  تبنّي  كما اجلمهور لقول بالنسبة
 يرى ال وهو أمحد اإلمام أخرجه واحلديث باحلديث حيتجون أهّنم إال باحلديث مرتبط اجمليزين وقول
واحلديث يف  ، فلو كان احلديث يف تعليق اهلبة ملا تركه اإلمام أمحد،تقّدم كما بشرط اهلبة تعليق

 أنّه الباحث رّجحه كما والوعد الوعد، إىل اهلبة عن خرج التعليق هذا أنّ  الباحث يراه الذيو  الوعد.
 .وأحكم أعلم تعاىل واهلل. للموهوب الواهب على وعد أهّنا على تكّيف بشرط فاهلبة لذلك ملزم، غري

 فيها اإلجارة قساط فإّن "أقساطقرونة بشرط دفع األبالنسبة لصورة اهلبة امل، على بدءْ  دوعوْ   
 اهلبة ما يربر فإن ، وبالتايلعليه متفق عائدٌ  إليه مضافاً  ماله اسرتداد رأس للمستأجر تتيح مرتفعة حبيث

 تسمى العقد يفعلى أن  ،األجرة أقساط خالل من املؤجرة العني قيمة فعالً  اسرتد قد املؤجر هو كون
 للعني ملكية املؤجر را، واستمر استحقاقها حيث من ا أجرةعلى أهنّ  ، ويعاملهاأجرة أقساط دائماً 
 يقتضي ما أالسابقة إذا طر  املدة عن األجرة دفع نتيجة املؤجرة العني على حق أي نشوء ، وعدمكاملة
 (2) منه" اإلقالة أو العقد إلغاء
 :الطريقتني بإحدى اهلبة طريق عن بالتمليك املنتهية اإلجارة وتتم

 .اإلجياريه األقساط جبميع الوفاء بعد مستقل بعقد الوعد تنفيذ ويتم .الهبةب وعد مع إجارة .2
 .اإلجيارية األقساط مجيع سداد على معلق ولكنه فوري هبة عقد مع إجارة .1
 .قائم إلزاميتهالوعد من عدم  إلزاميةاخلالف الفقهي يف   أنّ إاّل 

 الفقهي حول اخلالف يف تدخل وىلاأل الطريقة نّ إإذ  ؛الطريقتني بني الفرق عن النظر وبصرف
، الشرط اهلبة على تعليق جواز حول اخلالف يف تدخل الثانية والطريقة إلزاميته عدم من الوعد إلزامية

 أرادا العاقدين الواضح أنّ  فمن ،حاملرجّ  التكييف عن أما .القادم الفصل يف ذلك كل تفصيل وسيأيت
 – العني متليك ربطا ، وألهنمامنفعتها ال العني مثن وازيت األقساط اإلجيارية ألن ،اإلجارة ال البيع
 .اإلجيارية األقساط دفع بإمتام – شرط على معلقة هبة فورية أو باهلبة بوعد سواء

على  بل ،حقيقي ال صوري عقد إال هي ما اهلبة ، وأنبيع كعقد العقد حقيقة تتضح وهنا
 هذا مثل يف بينما هبم، وإحسان بالناس إرفاق هافي اليت التربعات عقود من اهلبة عقد ،متاماً  العكس

                                  
، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع جملةالمؤجرة،  األعيان وصكوك بالتمليك المنتهية اإلجارة( قحف، منذر، 2)

 123 :ص م1333هـ/2212
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 تعّسر ما حالة إذا يف وذلك ،عليه يقع كبري وغرر )املشرتي( باملستأجر كبري ضرر يلحق قد العقد
 األقساط ضياع هذه احلالة يف يقتضي االتفاق ، فإنّ األقساط دفع كمالستإ يف املستأجر)املشرتي(

 ال األقساط مع العلم أن هذه – كبرية األقساط جمموع إىل تهانسب كانت ، ورمبادفعها اليت السابقة
 املستأجر)املشرتي( فإن أعسر ،الثمن من وجزء نفعةامل يقابل قسط كل  بل أنّ  ،فقط نفعةامل متثل

 .باملستأجريقع  غرر فيه وهذا ،الثمن مقابل يف دفعه ما عليه ذهب
الباحث  رجحه ما يناقض هبة عقد قهيرف إجارة على أهّنا عقد الصورة هذه تكييف فإن وعليه

 الصورة بأهنا هذه تكييف يرى الباحث فإن ، ولذاالعقود يف واملعاين املقاصد اعتبار تقدمي من سابقاً 
اهلبة عند اجلمهور ال  عقد. وكذلك ذلك خالف املتعاقدان مساها وإن بالتقسيط البيع صور من أيضاً 

 ضمنًا قابلها لكن إجارة هو فابتداءً التقسيط،  بيع بعقد يلزم إال بالقبض كما سبق، فالعقد هنا أشبه
 فهو التقسيطبيع  عقدواألقساط اإلجيارية املرتفعة قابلها ضمًنا أقساط البيع، والتمليك يف  البيع،
 يف لكن عليها، املّتفق املّدة مقابل املرتفعة األقساط املستأجر وحتّمل األقساط، كامل دفع على معّلق

( املستأجرة العني)مثن  أقساط من االنتهاء بعد التمليك واضح، فاألمر بالتمليك هيةاملنت اإلجارة
 يف من؟ على واملخاطرة هبة، بعقد قسط آخر يف تسويتها سيتم اإلجارة أنّ  مقابل املرتفعة واألقساط

 واحد جانب يف كّلها فاملخاطر باهلبة بالتمليك املنتهية اإلجارة يف أّما كليهما، فعلى بالتقسيط البيع
 .يلزمه وال التأجري، مدة بعد املؤجر من تفضل اهلبة وعقد املستأجر، وهو

 الثالث: تكييف اإلجارة المقرونة بوعد بالبيع: المطلب
 بالشراء، أو بالبيع بوعد تقرن لكن ابتداءً  إجارة تكون الصورة فهذه السابقة، الصور فمن تقّدم كما
 هو هل الوعد هذا يف هو احلاصل اإلشكال هنا لكن بالشراء، أو بالبيع، املؤّجر يعد املستأجرأن  أي

 .ملزم غري أو ملزم
الوعد، ومن يرى يف عدم إلزاميته وهم متفقون على  إلزاميةواخلالف بني فريقني، من يرى ب 

 مبنهي ليس شيئا إنسانا وعد من أنّ  على العلماء أمجعذكر النووي: "وقد  كماالوعد عن شيء جائز  
  (2) "بينهم خالف فيه مستحب؟ أم واجب ذلك وهل بوعده، يفيأن  له غيفينب عنه

                                  
 .220 ، صاألذكارالنووي، ( 2)
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 ال؟ أم ملزم أنه يف واحلكم الوعد مناقشة هنا ستكون لذا
يرون الوفاء به مستحباً قد أمجع العلماء  والحنابلة والشافعية الحنفية وهم"اجلمهور : األول فالفريق

ينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم على أن من وعد إنسانًا شيئًا ليس مبنهي عنه، ف
مستحب؟ فيه خالف بينهم، ذهب الشافعي وأبو حنيفة واجلمهور إىل أنه مستحب، فلو تركه فاته 

اإلنسان مندوب إىل " احلنفية فعند، (2)شديدة، ولكن ال يأمث" تنزيهالفضل، وارتكب املكروه كراهة 
قد تقرر يف مذهبنا أن ": الشافعية وعند (1)ه"الوفاء بالوعد، من غري أن يكون ذلك مستحقًا علي

احلنابلة "ال يلزم الوفاء بالوعد على الصحيح من املذهب  وعند (2)الوفاء بالوعد مندوب ال واجب"
  (2)"حابنص عليه وعليه األص

بسبب أو دخل املوعود بالوعد يف  كان إذاملزم  الوعد ذهبوا إىل أنّ  والذين المالكية الثاني والفريق
به، وبعضها عدم الوفاء  "وجه اجلمع بني األدلة املتقدمة اليت يقتضي بعضها الوفاء: ء، قال القرايفشي

ن أدخله يف سبب يلزم بوعده لزم، كما قال مالك وابن القاسم وسحنون أو وعده مقروناً إبه، أنه 
ء به من مكارم أما جمرد الوعد فال يلزم الوفاء به، بل الوفا": يف موضع آخر وقال (2)بذكر سبب"

 بوعده الوفاء على وجيرب يلزم الواعدأن  إىل": (0) شربمة ابن ذهب: األول الرأي (3) "األخالق
 .(6)"قضاء

                                  
 نفس املرجع، نفس املوضع.( 2)
 .0/36، المبسوط، السرخسي (1)
 .163، الزواجر عن اقتراف الكبائرابن حجر،  اهليتمي(2)
 .22/222، اإلنصافاملرداوي،  (2)
 .0/23الفروق، القرايف،  (2)
 0/22السابق،  املرجع (3)
 ه، ويكىن 222 سنة ( تويفو هـ، 61 سنة احلديث، ولد يف ثقة التابعني العراق، من فقيه الكوفة شربمة، قاضي بن اهلل عبد( 0)

 وابن صاحل بن واحلسن الثوري عنه ، وروىوغريهم الرمحن عبد بن سلمة وأيب الشعيب وعامر مالك بن أنس عن شربمة، حدث بأيب
 النبالء أعالم سير: الذهيب ؛2/223 الكبرى الطبقات: سعد ابن اخللق، عفيف، حازم، عاقل، ناسك؛ حسن مھريوغ املبارك
 (.بعده وما 2/113، التهذيب تهذيب: حجر ابن ؛(ا هبعد وما220 6/

 (2/12) الفروق، القرايف (6)
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 (2) د"باملوعو  للغرر منًعا، شرط على معلًقا الوعد كانإذا   وعد مبا الواعد يلزم": الحنفية وقال
 (1) "يلزم فال وإال التزام أو بكلفة عوداملو  أدخلأن  قضاء بوعده الواعد يلزم": المالكية وقال
 بوعده، الوفاء عليه جيب ال الواعدأن  إىل( 2) الشافعية وبعض األحناف بعض وذهب: الثاني الرأي

 .سبب بدون ملزم غري وأنه
 :األول الفريق أدلة-2

، ]الصف چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ چ
 مقت الثانية اآلية مث ،يفعل ماال يقول من على اإلنكار هو يةباآل االستدالل ووجه[. 2-1 اآليات:
 حيتجون ممّنأهّنا  على مباشرة اآلية ساق كثريبن  اوجل على من يفعل ذلك، وجند أّن  عز اهلل وغضب

"فيجوز أن يكون القول الذي قالوه  (2) و وقول ابن عاشور (2)" أنه جيب الوفاء بالوعد مطلقا" على
 (3)فوا به. وجيوز أن يكون خربا أخربوا به عن أنفسهم مل يطابق الواقع" وعدا وعدوه ومل ي

 :السّنة ومن
فيه كان  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال أربع من كنّ  عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد "عن
فاق حىت يدعها إذا اؤمتن خان ا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النّ ا خالصً منافقً 

 الصالة عليه النيب عن هريرة يبويف رواية أ (0)" إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرو 

                                  
 (.2/222)، الفقهاء تحفة(، السمرقندي: 1/03)، الهداية( املرغيناين: 2)

 ومابعدها(.  2/12) الفروق(. القرايف: 2/122) الحكام تبصرة( ابن فرحون: 1)
 ( 6/22)، المحلىومابعدها، ابن حزم  1/226)، ناعاإلق، الشربيين: 1/03 الهداية( املرغيناين: 2)
 6/233، العظيم القرآن تفسير( ابن كثري، 2)
هو حممد الط اهر بن حممد بن حممد الط اهر بن حممد بن حممد الش اذيل بن عبد القادر بن حممد )بفتح امليم( ابن عاشور، ( 2)

ْرسى، قرب العاصمة التونسي ة، سنة يف ضا حممد الطاهروهذا األخري من أشراف األندلس، ولد 
 
، له م2602هـ، 2123حية امل

عن  يف املقاصد، واألدب، رمحه اهللوغريها  أليس الصُّبح بقريب، مقاصد الشريعة اإلسالمية ،التحرير والتنويرمؤلفات عديدة منها: 
ْرس ى قرب تونجس العاصمة، يوم األحد 

 
من آب  21هـ املوافق 2222من رجب سنة  22أربع وتسعني سنة يف ضاحية امل

مة الف قه وأجصوله والت فسري وعجلومهانظر: م. 2202)أغسطس(   .إياد خالد الط باع، حممد الط اهر ابن عاشجور، عال 
 . 16/223، والتنوير التحريرور، ( ابن عاش3)
 . 22ص ، ( سبق خترجيه0)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ووجه الداللة:  (2)"خان ائتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حّدثإذا  ثالث املنافق"آية  والسالم
افقني يف قوله "وإذا وعد أخلف" فهذه عّدها نيب اهلل عليه الصالة والسالم من صفات وخصال املن

 .وتبقى فيه هذه اخلصلة حىت يدعها
 :الثاني الرأي أدلة-1
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چالكتاب:  من

 [12 – 12]الكهف:  چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 إينّ  األمور من أمر يف يقول أاّل  اآلية هذه يفتعاىل "أمر  اهلل أنّ  إىل اآلية تفسري رد القرطيب نّ إ حيث
 فإنّه اخلرب؛ حلكم حمققا يكون الحىت - وجلعز - اهلل مبشيئة ذلك يعّلقأن  إاّل  وكذا، كذا غدا أفعل
 يكونأن  عن خرج اهلل شاءن إ ذلك ألفعلن قال وإذا كاذبا، كان يفعل ومل ذلك ألفعلن: قالإذا 

بقدرة  ئةاملشي نّ إ إذ. (1)"شيء ألجل قال كأنه أو يف، مبنزلة لشيء قوله يف والالم. عنه للمخرب حمققا
اهلل وحده كما  من هذا والتحقيق اجلزم لكن باقية العبد فإرادة الفعل، على اجلزم ميكن والاهلل تعاىل 

  (2)"وعدتين ما يل اجنز مالله:"والسالم الصالة يهيف دعاء النيب عل
 :السنة ومن

 يف خرْي  ال "قال رجل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أكذب امرأيت؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم
  (2)ال جناح عليك"الكذب: فقال: يا رسول اهلل أفأعدها وأقول هلا؟ قال عليه الصالة والسالم: 

                                  
، صحيحه.ومسلم يف 22، رقم احلديث: 2/12كتاب اإلميان، باب صفات املنافق حديث ،  صحيحهالبخاري، يف  أخرجه( 2)

  2/06، 22رقم احلديث  املنافق خصال بيان اإلميان، باب كتاب
 .23/222، القرآن ألحكام الجامع(القرطيب، 1)
رقم احلديث  2/2262، بدر وإباحة الغنائم اإلمداد باملالئكة يف غزوة اجلهاد، باب كتابصحيحه، أخرجه مسلم يف  (2)

3309  
، 2/021 جاء يف الصدق والكذب والتقى، ماباب ما يكره من الكالم والغيبة ، كتاب اجلامع( أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ،  2)

، ي رو يه  ص فوانج بن للدارقطين:  العلل، جاء يف 2622رقم احلديث:  ىي  بن  ع نهج؛ واختجل ف سجل يم  ، ع ن م ع ني ، فـ رجو ي ع ن حي  ع ن مال ك 
، ص فوان بن   ىي  يف  ذ كر  أ يب  هجر يرة .الرّاو ي، وو ه م هجر يرة، ع ن أ يب  ي سار ، ع ن ع طاء  بن  سجل يم  يحج ع ن  ع ن حي  ، والص ح  ع ن ص فوان مال ك 

، ن  ب  مجرس اًل.ي سار ، ع ن ع طاء  بن  سجل يم 
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: "ميكن االستدالل لرأي اجلمهور بأن الوعد تربع حمض من الواعد وال دليل على وجوب الداللة ووجه
 (2)التربع على أحد"

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ: سبحانه "قوله يف تيمية ابن وساق

 ما فإن وإراديت، مبشيئيت حمالة ال يكون به وعدتكم ما أنّ  حتقيق[، 10 اآلية من]الفتح: چ ۋ
 مطلوهبم هلم حيصل مل لكوهنم التحقيق، لقصد هنا االستثناء فكان يكن، مل أشأ مل وما كان شئت
 أراد فيمن الفقهاء عتناز  وهلذا. كذلك يكن فلم به وعدوا ما سائر وأما العام، ذلك به وعدوا الذي

 تلزمه أم به، مستثنًيا يكون هل: التعليق ال استثنائه يف التحقيق وهو املعىن، هذا اليمني يف باستثنائه
 يف يكون أنه والصحيح نزاع، بال مستثنًيا يكون فإنه إرادته ترددت من خبالف حنث؟إذا  الكفارة
 مبشيئة قهعلّ  فقد جازمة، به للمحلوف إرادته نتكا وإن الرجل وألنّ  املشيئة؛ لعموم مستثنًيا، اجلميع

 كانت وإن يكون، أال بتقدير له امريدً  أيًضا هو وال مراده، حبصول جيزم ال له، بإرادته جيزم فهو اهلل،
: القائل قولأن  ذكرناه مبا تبنيوقد  .عليه كفارة فال باليمني التزم أريد ما كل فليس جازمة، له إرادته

 الستعانته املطلوب لتحقيق يقوهلا وهو املطلوب، حصول يف إرادته كمال مع يكون( هج الل   ي ش اء أ ن)
 ( 1)" ذلك يف باهلل

"ما مّت أخذه بقول اجلمهور القائلني بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجباً، وهو قول احلنفية  أيضا
إذا ترك الوفاء فقد فاته  الواعدوبعض املالكية والشافعية واحلنابلة، لذا ال يقضى به على الواعد، لكن 

 (2)أمث"ولكن ال ي   تنزيهيهالفضل وارتكب املكروه كراهًة 

 أدلتهمأن  جند بالوعد وااللتزام الوفاء بوجوب القائلني أدلة إىل بالرجوع: والترجيح المناقشة-3
، الوعد واإلمث جار   خيلفأن  عظيم، اهلل عند األمرأن  ذلك للوعد، القضاء وجوب على ليست

 فبهذا أهلها، إىل املظامل رد ووجب مظلمةأهّنا  عن أحد يتكلم وملوخصلة النفاق باقية مامل ترتك، 

                                  
 السنة1/032، 2 عجملة جممع الفقه االسالمي ، والقانون الشريعة في الملزم الوعد قوة،، حممد رضا عبد اجلبار، العاين (2)

 هـ 1409
 233-2/22، الكبير اإليمانتيمية،  ابن( 1)
، هـ 1409السنة ، 2 عجملة جممع الفقه االسالمي ، والقانون الشريعة في الملزم الوعد قوة،، حممد رضا عبد اجلبار، العاين(2)
1/032 
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لن جيد نصا يلزم به الواعد فيما أخلف وملا أخلف، فخصلة النفاق باقية يف خملف  القضاءأن  جند
 من وترهيبا موعظة إال برتكه يلزمه من جند وال ،(2) احلديثالوعد والعهد حىت يرتكها كما تقدم يف 

 بالصدق هلم واملشهود الصادقني من يؤخذ الضمان كما فالوعد غريه، أّما ،وغضبه اهلل مقت
 الناس.  عاّمة من وليس احلرمة، وموفوري

 على املوعود طرف من الوعد حيمل فلماذا احلقوق، حفظ باب من إاّل  املالية العقود يف للوعد واملورد
وعد الواعد فال يعين إلزام  قبل   فإن بوعده؟ الواعد إلزام عن املوعود يبحث وبعدها وينفد، سيقع أنّه

الواعد بوعده، وإمّنا هو قبول منه، كما ساق اجلمهور يف أدلتهم أّن: "الوعد تربع حمض من الواعد وال 
 ربعت فهو الشراء بوعد وال منه، تربّعفال يلزم بوعد البيع فهو  ،(1)دليل على وجوب التربع على أحد"

أن  عليه وجب نالواعد إ بهيف حكم التربع وال يلزم  الوعدالباحث أن  عند يرتّجح فالذي لذلك منه،
 أجرج  وفاته اهلل، ملقت نفسه عّرض فقد أخلف وإن عليه، اهلل فضل أمتّ  فقد فوىفّ  وعد وإن يعد،

 .عظيم
( االنفراد وجه على املأمور أو اآلمر من يصدر الذي) هو: "الوعد اإلسالمي الفقه جممع قرار يف وجاء
 كلفة يف املوعود ودخل سبب على معلقاً  كانإذا   قضاء ملزم وهو. لعذر إال ديانة للواعد ملزماً  يكون
 فعالً  الواقع الضرر عن بالتعويض وإما الوعد بتنفيذ إما احلالة هذه يف اإللزام أثر ويتحدد الوعد نتيجة
 .(2)"عذر بال بالوعد الوفاء عدم بسب

كما ترّجح   ،(2) "اهلبة ال تلزم إال القبض عند اجلمهور، وعند املالكية تلزم قبل القبض" وكما
  (2)عند الباحث 

                                  
 212 -22: الصفحة انظر (2)
 . 032ص ، السابق املرجع( 1)
  22 - 23املوافق  2232مجادي األوىل  3إىل  2( قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 2)

 م2266كانون األول 
 .161، األذكارالنووي، ( 2)
 .222: ص راجع (2)
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 ذّمته يف وعد فإنّه العني، متليك يف املؤجرة نفعةامل مالك من صدر نإ فالوعد سبق مما فإنّه
]التغابن: من  چ ھ ہ ہ ہ چتعاىل  لقولهبه مامل يكن هناك عذر مانع  يفيأن  شرعا له وجب

 هناية بعد املؤّجرة العني يشرتيأن  وعد املستأجرأن  ولو. بوعده يجلزمأن  قضاءً  يلزم وال[ 23اآلية: 
 تبوهو عدم االلزام ويبقى أنّه أخلف وعده، وأنزل مكانته، وكج  احلكم، نفس عليه فينزل التأجري مّدة
 .عذر وجود عدم حال يف األخالق ومكارم الصدق من الناس عليه ما وخالف إمث، عليه

فإن كان  بالوعد،"ولئال حيدث النزاع ينبغي عند عقد اإلجارة املقرتنة بوعد بالبيع تبيني الـمجلزم 
 .(2)إن كان كالمها بجني" و  بجني،إن كان البائع وحده و  بجني،املشرتي وحده 

 (1): اقتران اإلجارة المنتهية بالتمليك ببيع حقيقي رابعا
 بشرط معّلق بيع عقد مث إجارة بعقد العقد يبدأ بيع، وعقد إجارة عقد مركبني، ينعقد عن عبارة وهي
 .اإلجيارية األقساط إمتام

 واحدة بيعة يف وبيعتني واحد، عقد يف عقدين مها وإمنّا مرّكبني ليسا العقدينأن  هو يظهر والذي
 (2)" الرباما أو هج بيعة فله أوكس  باع بيعتني يف  من" والسالم الصالة عليه اهلل نيب حبديث عندها املنهي
 املؤّجرة العني تبق لكن بالتقسيط، أشبه وهو البيع، وإمنا ذاهتا يف مقصودة ليست هنا اإلجارة أنذلك 

 .املؤّجرة العني واسرتداد األقساط توقف أو تأخر حال يف العقد، وإهناء فسخ وله املؤّجر ملك يف
 كان نإ انتهاءً  والبيع الوقت، نفس يف بيعا تكونأن  جيوز فال إجارة كانت نإ هنا فالصورة

العني املؤجرة إىل املؤجر بسعر  تؤولأن  الباحث يرى كما هنا الشفعة وحق تقّدم كما الزم غري بوعد
 السوق بعد استهالكها. 

                                  
 . 2/1322، 2ع، 2212جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي جبدة ، اإليجار المنتهي بالتمليك، حسن( انظر: الشاذيل، 2)
 122 ، صالمركبة المالية العقوداهلل،  العمراين، عبد( 1)
كتاب ،  السنن يفالنسائي  و، 2/222، ي عن بيعتني يف بيعةباب ما جاء يف النهالبيوع،  ، كتابالسننأخرجه الرتمذي يف  (2)

بلفظ "هنى عن ، باب البيوع، باب النهي عن بيعتني يف بيعة، الكبرى السنن.و البيهقي يف 2321. رقم احلديث 0/123البيوع، 
 .223-2/222. وقال األلباين إنه حديث حسن ارواء الغليل 2/222بيعتني يف بيعة"، 
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 المؤجرة: للعين التدريجي البيع طريق عن بالتمليك المنتهية اإلجارة الرابع: تكييف المطلب
 (2) اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة ذكرهتا اليت التاحلا من وهي

( املؤجر) املمول ميلكها اليت للحصة مرتادفة أو متتالية إجارة عقود من الصورة هذه وتتألف"
 دفعة كل مع ويرتافق اجلزء، ذلك منفعة لقاء األجرة فتكون إجيارية، فرتة كل بدء عند العني من

 الدفع، تاريخ من منافعها مع ومتلكها نفسها العني من أجزاء أو أسهم لشراء إضايف مبلغ دفع لألجرة
 (1) "األجرة دفع ينتهي عندئذ   بكامله، العني مثن أصل دفع حىت ذلك ويستمر

، املؤجر لألصل التدرجيي البيع وعلى اإلجارة على : تعاقداً يشمل العقد الواضح أن ذلك من
 أسهم شائعة إىل العني ذات بتقسيم وذلك ؛الوقت نفس يف وذاهتا العني ةمنفع هو العقد هذا فمحل
 القسط الدوري فيتكون ،األسهم تلك من عدد لشراء إضايف مبلغ يدفع إجياري قسط كل دفع وعند

 يقابل جزء متزيد من قسط كل ، "ويتألفاألقساط جلميع- العقد يف حمدد- متساو   ثابت مبلغ من
 من املتبقية األجزاء جمموع أساس على حمسوبة أجرة يقابل متناقص جزء ، ومناملؤجرة العني مثن أصل
 (2) الثمن" أصل

ال يوجد خالف يف حمل التأجري  أنّه أواّل  يبنييف هذه املسألة، فوجب أن  إيراده متّ ملا  وفقا
 الصورة ههذ يف شكالاإل أنّ  إال ،(2)رشد  ابن أروده كماوحمل البيع والذي فيه خالف عند املالكية  

 من أعلى البيع قسطوهي نفسها أقساط البيع واملعروف أن  اإلجيارية، األقساط قيمة ارتفاع يف يقع
نعم واقع يف حال ختلف املستأجر عن دفع األقساط فتنقلب  الضرر؟ يقع وهل اإلجارة، قسط

 فما ملؤجرة،ا العني يف شريك وأصبح أسهًما املستأجر متّلك مل إناألقساط إىل أقساط إجيارية، و 

                                  
، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع ، جملةوصكوك األعيان المؤجرة جارة المنتهية بالتمليكاإل، منذر قحف (2)
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  .املوضع نفس، املرجع نفس( 1)
 املرجع، نفس املوضع.  نفس( 2)
 =إذا أنه: الصحيح وهو مالك عن وروايته القاسم ابن سحنون، ومذهب عند حبال جيوز ال املبيع الشيء يف واإلجارة البيع إن("2)
 أنه إال= = خروجه وجه يعرف ال فيما يطحنه، أو أن على قمحاً  أو خياطته البائع أن على ثوباً  كبيعه خروجه وجه يعرف كان=

 وال خروجه وجه يعرف ال ما وأما، جائز ذلك، فذلك أشبه وما قدحاً  البائع منه يعمل أن على صفراً  كبيعه للعمل إعادته ميكن
 .2/232، الجليل مواهب، الطرابلسي" انظر:  باتفاق جيوز فال نسجه البائع أن على غزالً  كبيعه إعادته نميك
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 يتمّلك الأن  أّما ويضّمنها، العني فيه سيتملك تقسيط، بيع عقد فاألوىل ابتداًء، الصيغة هلذه الداعي
 يف هلا خمرج وإجياد تصريف متّ  واليت البيع، أقساط ذاهتا هي هنا اإلجيارية واألقساط جزئيا، ويضمن
مييل إىل أنه ال وجود  (2)ذكره يف املسألة  متّ ما  نظريّا واهلبة، واإللزام الوعد طريق عن السابقة الصور

للضرر وأن عقد اإلجارة تصاعدي، وعقد البيع تنازيل، يف حال أنّه مت متليك األسهم للمستأجر، 
لكن يف حال دفع ثالثة أرباع أقساط اإلجارة مثال مث توّقف املستأجر فماذا سيكون موقف املؤّجر 

 صاحب العني واملستأجر حالتني:
)والضرر هنا والغنب واقع على املستأجر  نفعةاألقساط على ما مسيت عليه وهي أجرة مبقابل امل تبقى-أ

 .حمظورالرتفاع األقساط(، والعقد أفضى إىل 
 املؤّجر، بيد يبق الباقي واجلزء العني، من جزء املستأجر ويتمّلك بيع أقساط اليت األقساطتنقلب -ب

 متّ  كيف أخرى جهة ومن جهة مناملتعاقدين  بنيللنزاع  عاةمد وهذاضامن ملا حتت تصرفه،  وكالمها
 اإلجارة منهما الظاهر عقدين برامإ متّ  فقد ذاهتا كانت نإ ابتداًء، البيع وأقساط البيع مبلغ احتساب
 أخرى، تارة وباإلجارة تارة بالبيع فيتلّون احلالة، باختالف خيتلفان متطابقان ومها البيع منهما والباطن

  (1)" واحدة بيعة يف"بيعتني  عنالصالة والسالم  عليه النيب هنىهنا يف  وقعاوقد 
 بالتمليك: المبتدئة اإلجارة : تكييفالخامس المطلب

 استثناء مع املقدمة النقدية الدفعة مقابل اإلجارة مدة أّول يف بيع بعقد العني ملكية فيها وتنتقل"
 املعلومة للمدة إجارة بعقد نفسه العني ملشرتي املنافع ههذ تباع مث اإلجارة، ملدة البيع من العني منافع

حصل  إذ أن التسليم بيع، بعقد تسليمها يتم ه ملألنّ  البائع ضمان على ،املؤجرة العني بقاء مع
 انقضاء فرتة بعد إال البيع عقد يف املبيع تسليم ميكن ، والالبيع عقد مبوجب ال اإلجارة عقد مبوجب

 مبوجب عقد ،أمانة يد هي اإلجارة فرتة خالل العني على املشرتي ملستأجرا أي أن يد ،االستثناء
 فرتة اإلجارة انقضاء ، وعندبعد يتم مل التسليم ألن ،البيع عقد مبوجب ضمان يد وليست اإلجارة

                                  
، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع ، جملةوصكوك األعيان المؤجرة اإلجارة املنتهية بالتمليكقحف، منذر،  (2)

 .122 ، صم1333هـ/2212
 .210:ص خترجيه سبق" الرباما أو هج "من باع بيعتني يف بيعة فله أوكس   السالمو  الصالة عليه اهلل رسول ديثح (1)
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يف يده، مع  ألهنا جديد قبض إىل وال جديد عقد إىل حاجة دون املشرتي ضمان على العني تصبح
 التأخري، عن الناجتة اإلضافية املدة عن بأجرة املؤجر حق هو عن خيتلف معلومة دةمل املنافعاستثناء 

 املدة هذه عن هلا أجرة استحقاق له يتيح إضافية، مدة ملكه يف منها أجزاء أية أو العني بقاء ألن
 ةالصور  هذه بني مهم فرق وهذا البيع، من املستثناة املنافع مدة زيادة ميكن ال حني يف املضافة،
 فيها تتوفر ال اليت احلاالت مجيع يف الصورة هذه استعمال إمكان من يضيق مما السابقة والصورة

 (2)"التأخري لعدم كافية ضمانات
 جزء أو املنافع، دون العني وبيع بيع، بصيغة ابتدأت الصيغة، هذهأن  الباحث يلحظ لكن

 هذه تعترب فعمليا باملنافع، دائما دةواالستفا منها االستفادة العني امتالك يف األصلأن  مع فقط،
 العني، دون املنافع على أمانة يد املستأجر يد وكذلك استثنائية، جماالت يف أو موجودة، غري الصورة
 .ابتداءً  له امللكية انتقال ووجب ضمان، يد ويده يده، يف هي والعني

 :بالتخيير المنتهية تكييف اإلجارة:السادس المطلب
 نفعةامل مثن عدا األجرة أقساط باقي يعادل بثمن اإلجارة عقد مدة انتهاء قبل بالشراء املستأجر"ختيري 

 :الباقية املدة عن
 وقد السابقة، الثالث الصور يف يضاف ما كثرياً  شرط، هي وإمنا مستقلة، صورة ليست هذهأن  الواقع
 القسطني، بني تقع ليتا الفرتة خالل نفعةامل لقاء جزءاً : جزأين يشمل األجرة قسطالذكر أن  سبق
 املصرف دفعه الذي العني، مثن أصل األجزاء هذه جمموع ويساوي العني، مثن أصل من وجزءً 

 .املؤجرة العني على للحصول اإلسالمي
 مثنها أصل من تبقى مبا العني بشراء املستأجر ختيري تتضمن بالتمليك املنتهية اإلجارة من الصورة وهذه

 تبقى مبا بالبيع( املؤجر) املمول من مفتوح إجياب وجود على بالنص لكذ ويكون يشاء، وقت أي يف
أن  فيستطيع( املشرتي) املستأجر أما فقط، طرفه من ملزم وعد هو أو وقت، أي يف الثمن أصل من

 استمرار فإن بالشراء، احلق هذا ميارس مل وإذا العقد، مدة خالل يشاء وقت أي يف احلق هذا ميارس

                                  
، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع ، جملةوصكوك األعيان المؤجرة اإلجارة المنتهية بالتمليكمنذر، قحف  (2)
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 املؤجرة للعني استحقاقه وبالتايل جبزأيها، األجرة أقساط مجيع بسداد قيامه يعين أجله إىل اإلجارة عقد
 .(2)"املتتالية التدرجيية البيوع اكتمال بعد أو باهلبة، أو رمزي بسعر بالبيع للوعد تنفيذاً 
 عقدا : "على أهنّ بصورهتا(: 3/2) 22الصورة قد اختارها جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرار رقم:  وهذه
 املستحقة اإلجيارية األقساط مجيع وفاء من االنتهاء بعد للمستأجر اخليار املالك إعطاء مع إجارة
 :التالية األمور من واحد يف املدة خالل

 .اإلجارة مدة مد-
 .صاحبها إىل املأجورة العني ورد اإلجارة عقد إهناء-
 ".رةاإلجا مدة انتهاء عند السوق بسعر املأجورة العني شراء-
 عليه ويرتّتب الشرعية اإلجارة عقود على يسري ما عليه يسري إجارة، عقدأهّنا  على الفقهي فتكييفها

 هذا يف ميزة هنا والشراء شراء أو اهناء، أو متديد عقد، لكل خيار فيه واخليار اإلجارة، عقد آثار كل
 نتهاء فرتة اإلجارة، أو خالهلا. للمستأجر إمكانية امتالك العني املؤّجرة، بعد ا تتيحأن  على العقد

 
  

                                  
، 21 دورته يف اإلسالمي الفقه اجملمع ، جملةوصكوك األعيان المؤجرة اإلجارة المنتهية بالتمليكمنذر، قحف  (2)
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 اإلجارة المنتهية بالتمليك حكم الثالث المبحث

 عقدمتثلت يف عقود مرّكبة مع وعود وشروط:  واليت املختلفة، وتكييفاهتا الصور على االطالع بعد
 .عقود وآثار معّلق، وشرط ملزمة، وهبة ملزم، غري أو ملزم، ووعد بيع وعقد إجارة

 العقداهلبة يف هذا العقد، ليس هلا حمل، ذلك أن  إلزامية و الوعد إلزاميةأن  رّجح قد الباحثأن  اومب
 مّدة هناية ويف األّول، العقد عن متاما منفصل بعقد املؤّجرة، العني ببيع انتهى نإ إجارة، عقد أصله

وثابت،  سار  ( إلجارة)ا األّول العقد ويبقي الثاين، العقد مينع ال فهذا البيع، على بتواطؤ ولو اإلجيار
 .املعاملة من الغرر يتناىف وهبذا بيع، فبعقد املؤّجرة العني ميتلكوبانتهاء مّدة اإلجارة وأراد املستأجر أن 

أنّه ال يوجد عقدين يف عقد واحد، فمدعاة  نبنّي أن  حاولنا ومهما عقدين بني العقد حمل ترّدد ويتناىف
إاّل إلزام للمستأجر بالضمان،  مامها اإلسالمي املايلاهلبة يف هذا املنتج عقد  إلزاميةالوعد امللزم، و 

 الصورة إالّ  الباحث جيد فال تقّدم ممّا لذا املدروسة، الصور معظم يف وهذاوحتويل املخاطر إليه، 
 قدع إىل املنتج هذا خيضعأن  شرط ،هي املقبولة العني شراء يف بالتخيري املنتهية اإلجارة وهي األخرية

 ابتداًء، العقد يف اخليار يذكر وأن بالرتاضي، بيع عقد بعدها مثّ  باملثل، إجيارية بأقساط اإلجارة،
 .واألحكام احلاالت من وغريها املستأجر ورثة خيص فيما خاّصة فعة،الشُّ  باب من أنّه يرى فالباحث
 بيع وهو مشروعيته لىع مّتفق إسالمي منتج من هترّبا إاّل  ماهي األخرى الصورأن  إىل باإلضافة
 .بالتقسيط للبيع بدائل تعترب ال التخيري دون السابقة والصور ،(2) التقسيط

 البنك استفسارات عن اإلجابة"شأن (: 3/2) 22ذاته قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم:  وهو
 .اإلجيار عمليات خبصوص( ب) فقرة للتنمية، اإلسالمي

 :يلي ما قرر
 :التاليان البديالن منها أخرى، ببدائل بالتمليك املنتهي اإلجيار صور عن كتفاءاال  األوىل: أوالً 

 .الكافية الضمانات على احلصول مع باألقساط البيع(: األول)
                                  

، الممهدات ، المقدمات)اجلد( رشد وابن، 2/122، الصنائع بدائع، الكاساين: 21/221، المبسوطانظر: السرخسي،  (2)
. 262-2 ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى. زكريا األنصاري، 2/112، 2ط ، الذخيرة.القرايف، 1/232، 2 ط

 .2/162، القناع فكشا  :والبهويت 2/126، المغني. ابن قدامة، 2/262، 2 ط، الكبير الحاوي، املاوردي
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 اإلجيارية األقساط مجيع وفاء من االنتهاء بعد للمستأجر اخليار املالك إعطاء مع إجارة عقد(: الثاين)
 :التالية األمور من واحد يف املدة خالل املستحقة

 .اإلجارة مدة مد-
 .صاحبها إىل املأجورة العني ورد اإلجارة عقد إهناء-
 ".اإلجارة مدة انتهاء عند السوق بسعر املأجورة العني شراء-
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 وتطور منتج اإلجارة المنتهية بالتمليك الرابع: المحاكاة المبحث
 وفيه مطلبان

  :المحاكاة: األول المطلب
 للباحث فيمكن ،(2) التقليدية لنظائرها اإلسالمية املالية املنتجات بعض حماكاة تعريف من تقّدم كما
 من هي أو الغربية البنوك عند أصل هلا كانن  إ العقد، أو الصيغة هذه يف اجلزئية هذه عن يبحثأن 

 .اإلسالمية املالية الصناعة ابتكارات
سابقاً  املنتج هذا استعمل قد التقليدي التمويل أنّ  فنجد العقد هذا نشأة يف كتب ملا بالتتبع

حني قام  ،(hire-purchase) م حتت اسم اهلاير بريشاس2623حني "ظهر هذا العقد يف إجنلرتا سنة 
أحد جتار اآلالت املوسيقية ببيع هذه اآلالت مع تقسيط أمثاهنا على عدة أقساط بقصد رواج 

 صورة إجيار مع حق املستأجر يف متلك اآللة باكتمال مدة اإلجيار، مبيعاته، فقد قام بإبرام العقد يف
واليت يكون البائع معها قد استوىف كامل الثمن، ويعرف هذا العقد باسم )التأجري البيعي( أو )اإلجيار 
الساتر للبيع( وهو يف حقيقته بيع حمض، وقد انتشر هذا العقد وانتقل من األفراد إىل املصانع، وكان 

ملصانع تطبيقًا له مصنع سنجر آلالت احلياكة، كما انتشر تطبيقه من قبل بعض الشركات  أول ا
اليت تأسست لتمويل شراء املركبات وشركات الفحم واحملاجر مث انتقل إىل  احلديديةكشركات السكك 

 lease to buyأو  Leasingحتت مسّمى  2222شركات املقاوالت وانتقل إىل الواليات املتحدة عام 
. حيث مت إصدار قوانني لضبط هذه العملية جند يف Credit Bail، حتت اسم 2231إىل فرنسا عام و 

حيث يبني هذا القانون احلق للمستأجرين يف امتالك جزء من  (1)ار والبيع جيقانون اإل 2233
يتمثل ا ا جديدً طابعً  اختذ حيث"وهذا العقد يعترب حالة جديدة لإلجارة املنتهية بالتمليك،  ،األصول

يف ظهور طرف ثالث بني املؤجر واملستأجر، وهذا الطرف واملتمثل يف املؤسسات املالية، يقوم بتمويل 
العقد من خالل شراء التجهيزات واملعدات، مث يقوم بتأجريها لفرتة متفق عليها، وتكون هذه الفرتة 

                                  
  .02:سبق الكالم عنه : ص  (2)

2 Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DFB532E96AC28456572C8D43ABD1915D.tp

dila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006468731&cidTexte=JORFTEXT000000880388&categorieLien=id&date

Texte=19860106, 22:33 الساعة 22/32/1323 بتاريخ االستعراض مت  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DFB532E96AC28456572C8D43ABD1915D.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000880388&dateTexte=19860106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DFB532E96AC28456572C8D43ABD1915D.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000880388&dateTexte=19860106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DFB532E96AC28456572C8D43ABD1915D.tpdila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006468731&cidTexte=JORFTEXT000000880388&categorieLien=id&dateTexte=19860106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DFB532E96AC28456572C8D43ABD1915D.tpdila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006468731&cidTexte=JORFTEXT000000880388&categorieLien=id&dateTexte=19860106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DFB532E96AC28456572C8D43ABD1915D.tpdila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006468731&cidTexte=JORFTEXT000000880388&categorieLien=id&dateTexte=19860106
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وع من حصوهلا على املبالغ تقوم بتمويل املشر  اليت املاليةطويلة األجل نسبيا، حىت تتمكن املؤسسة 
اليت أنفقتها على التمويل، ويف هناية الفرتة املتفق عليها يكون للمستأجر املتعاقد مع املؤسسة عدة 

 : (2)" خيارات
 "إعادة السلعة املؤجرة له إىل املؤسسة املالكة. -
 متديد مدة اإلجيار لفرتة أو فرتات أخرى. -
 ديده املبالغ اليت سبق له أن دفعها كأقساط إجيار".متلك السلعة مقابل مثن يراعى يف حت -

"انتقل هذا العقد إىل الدول اإلسالمية من خالل املصارف اإلسالمية اليت طبقت هذا  مث
 بعض البنوك عقد اإلجيار املنتهي بالتمليك جزءً  تالنوع من التعامالت لتمويل املؤسسات، كما جعل

 لـم املوافق 2202ا، حيث قام بتطبيق هذا العقد يف عام من العمليات االستثمارية اليت يقوم هب
هـ، ومنذ تطبيق هذا العقد إىل يومنا هذا استفادت العديد من الدول اإلسالمية من هذا 2220

التطبيق، من بينها اململكة العربية السعودية، حيث اجتهت الكثري من ملؤسساهتا املالية إىل تطبيق هذا 
  (1)العقد يف الوقت احلاضر" 

ة هذا املنتج يف املؤسسات املالية غري اإلسالمية جند أّن املؤسسات املالية أمن نش لذلك
 وهي املنتج املطلوبة من النتيجة سلًفا حتديد أنّه مت أياإلسالمية قامت بتقليد هذا املنتج وحماكاته 

ية من أجل أسلمة املنتج مع إجياد املخارج والتكييفات الفقه التقليدية، املنتجات انتهجتها اليت ذاهتا
متثّلت فيما سبق من صور، وإجياد العقود وتركيبها وتكييفها على عقود إسالمية قدمية، كعقد اإلجارة 

 .إجياري قسط آخر يف والتخيري واهلبة، امللزم، الوعد خمرج فوجدت امللكيةوعقد البيع، أّما يف حتويل 
 :بالتمليك المنتهية اإلجارة عقد في واالبتكار التطور الثاني المطلب

ره ويف مناقشات اجملامع الفقهية، فهذه يف صوّ  احلاصل يف عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك، جليٌّ  التطور
 صور إجياد حماولةحممدة للفقهاء املعاصرين الذين حاولوا تطوير هذا املنتج املايل اإلسالمي من حيث 

 للوصول واملؤجرين والبنوك املستأجرين مساعدة أخرى، جهة ومن جهة من اإلسالمية للشريعة موافقة
                                  

قد مطبق في المصارف عالشرعية من عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك ك المقاصد، عبد الكرمي عبد اجلواد، عجم( 2)
 .22، صاإلسالمية

 .املوضع نفس، السابق املرجع (1)
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 ووعد البيع بوعد اإليفاء بإلزام العقد فإهناء العقد، هذا من اجلميع واستفادة أهدافهم، حتقيق إىل
 املعامالت يف التربّعات أبواب من باب أصله يف الذي اهلبة مبدأ وكذلك للعقد، تطوير يعترب الشراء

 .اإلسالمية
اصل يف عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك هو أيضا من خالل صورها، مثال يف االبتكار احل أّما

العقد املنتهي بوعد هببة، فهذا عقد مبتكر، مل يكن بنفس الصورة اليت كانت عليها املؤسسات 
 يف اإلرث أحكام و الوفاة حال يف العقود إليه تؤول فيما أيضا غريه، أو LAISINGالتقليدية يف عقد 

 .اإلسالم
يف  احلاصل واالبتكار التطور هي لكن ال، أم عليها االتفاق مت سواء الصور هذه يف املالحظو 

 بقاء أجل من العقد عليه يتوفّر ما أهم من وهوهذا العقد، وهذا دليل على مرونة هذا العقد ابتداًء، 
 .الشرعية للضوابط وفقا أخرى صور وابتكار املنتج هذا آليات تطوير ميزة
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 تنافيها في اإلجارة المنتهية بالتمليك وطرقالحيل  الخامس المبحث
 وفيه مطلبان

 بالتمليك المنتهية اإلجارة في الحيل: األّول المطلب
 ماهذا العقد غري مستقر بني بيع أو إجارة ولذا فالسؤال املطروح هو  أنّ  للباحث يرتاءىالذي 
عقد إجارة وانتهى أو عقد باذا مل يتم التعاقد بادئ األمر ، مل؟من العقد أهو البيع أم اإلجارة املقصد

بعده تشابك يف  سيأيت الذي، و بيع بالتقسيط وانتهى دون الولوج إىل هذه الشبهات والتعقيدات
 .مشروعيته عن املنتج وخترج حيل تكون أو الفقهيةوالوقوع يف النوازل مث البحث عن املخارج  ،الذمم
 : حيل من عليها طرأ وما صورها يف بالتمليك املنتهية اإلجارة منتج صور لىع يقع هنا فالتفريق لذلك
بالبيع: احليلة يف أن العقد غري مستقر بني البيع بالتقسيط وبني عقد  املقرتن اإلجيار أو ،اإلجياري البيع

 اإلجارة فاحملاولة هنا فقط على نقل كل املخاطر للمستأجر.
 .واجلهالةإىل الغرر الطريقة يؤّدي  هبذهلذلك فالعقد 

 :المستأجر طرف من المدفوعة المبالغ
يف  وكذلك بيع أقساط إىل تنقلب مثّ  ،إجياريه أقساط تكون مرّة األقساط هذه تسمية يف الحيلة

إىل مبلغ لبيع  األقساط هذهمقابل االنتفاع بالعني، مث تنقلب  إجياريهجمموعها، تكون جمموع أقساط 
 فقط ويبيح إجياري، العقد أنّ  على بيع، أقساط إىل األقساط قيمة فعر وكذلك يف  ،ومتليك العني

 عليه يفّوت األقساط عن املستأجر فتأخر الوعد، إلزاميةب سّلمنا ولو جهة من مستقبلي والبيع ،نفعةامل
 .املستأجر إىل املخاطر وحتويل الغرر، من وهذا عالية أقساط دفع قد ويكون العني، شراء

 :المعاملة هذه اعترى ما بعض وهذه
 :وذلك الغرر يف متثلت حيلة فيها املعاملة هذه أن -2

 األقساط فتكون أن يكمل مرتددين فهو له، ننياملكوّ  العقدين من واحد على تقرمس غري عقد "أهنا
 .املؤجرة العني من به انتفع ما مقابل   األقساط فتكون يكمل أال بنيبيعا، و  املعاملة
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تكتنفها  املعاملة فإن اإلجارة، وبني الّثمن كامل سداد املعل ق على لبيعا بني اّلرتدد هذا وبسبب
 (2) الغرر" إىل مؤديٌة حيٌلة ألهنا مبنعها يقضي ما اجلهالة، وهذا

 له ملكيتها، حتصل ال األقساط، وقد باقي ملكيتها أن سدد له قد حتصل عني   ع قد على املشرتي "أن
 (1)" متحقِّق غري شيء يف ماله دفع فيكون

 :حق بغري الناس متثّلت يف أكل أموال حيلة املعاملة يف أن- 2
ت ر( يستحقُّ  فإن بيعا، "فاملعاملة أن اعتجرب   البيع حال فسخ الّثمن، ويف مقابل املبيع املشرتي)املستأج 

 حق من حال الفسخ يف األقساط املعاملة أنّ  صور الّثمن، ويف يستحق املشرتي فإن وحنوه بالعيب
ز قد أي أن املشرتي )البنك(، البائع  .دفعه الذي الّثمن عليه فيضيع السداد عن يعج 

ر انتفاع مقابل أججرةً  املدفوعة األقساط كانت وإن  املعاملة أن اعتبار على بالعني املستأج 
ر  عالبائ واملبيع، ويكون لّلثمن اخاسرً  املشرتي فيكون املثل، أجرة من أكثر دفع قد إجارٌة فإن املستأج 

 (2) "املشرتي مال أكل إىل أدت حيٌلة ألهنا املعاملة مبنع يقضي معا، وهذا عليهما حصل قد
 :عقدين وتداخل اختالف حيلة املعاملة يف أنّ  -3
 ملة مركٌبةاملعا به، وهذه اخلاصة وآثاره أحكامه منهما لكل   خمتل فان، عقدان واإلجارة البيع عقد أنّ 

 على واآلثار األحكام يف خمتلفان عقدان يتوارد ال بأن املركبة عقودال العلماء ضبط معا، ولقد منهما
 واحد حمل   على تواردا واإلجارة أن البيع ،املعاملة هذه على "واملالحظ (2) واحد" وقت يف واحد حمل  
أي أن  وغريمها، العني وصيانة ضمانلكا األحكام بعض يف بينهما التنايف مع وجود واحد، وقت ويف

 (2) املعاملة" مبنع يقضي ما متوفِّر ، وهذا واز "غرياجل ضابط
 .(3) اإلسالمي" الفقه جممع قرار صدر املعاملة هذه "ومبنع

                                  
ذي القعدة  3إىل  2دورة مؤمتره التاسع بأبو ظيب بدولة اإلمارات العربية املتحدة من ، الدويل اإلسالمي فقهال جممعمناقشات  (2)

 .2/620 .م.2222أبريل  3-2املوافق ، هـ 2222
 . 217 ص، المركبة المالية العقود، اهلل عبد(العمراين 1)
 .2/1332 م.2266هـ/2232، 2 دورته يف اإلسالمي الفقه معاجمل جملة، بالتمليك المنتهية اإلجارةاهلل،  بّية، عبد بن( 2(
  .اھبعد وما 181، :المركبة المالية العقوداهلل،  عبد(العمراين 2)
 217 :ص، السابق املرجع( 2)
 .110/1420/11الفقه اإلسالمي الدويل رقم  جممع (قرار3)
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 :بالتمليك المنتهية اإلجارة في الحيل لتنافي ضوابط الثاني المطلب
 :الّتايل الّتصحيح هلا اقرتج ح املآخذ، تلك وترتفع جائزةً  املعاملة تجصب ح وحىت   -2
 البيع بعد عقد املدة، وإبرام طيلة وأحكامه آثاره عليه ترتت ب إجارة عقد العقد ونيك "أن - -1

 .هنايتها
 .للبيع ساترةً  وليست فعليةً  اإلجارة أن تكون - -2
ر املؤجر يرد العقد فسخ حال يف"  -2  (2) املثل" أجرة على زاد ما للمستأج 
 بني العقد تردد حيلة تفيتن وبذلك عليه، هو ما على فيبقى إلزامي، ليس الوعد يكون أن -2

 .والبيع اإلجارة
 .واجلهالة للغرر املؤدية للحيلة تنافيا للمثل، وفقا يكون اإلجياري، التقسيط مبلغ -3
 مع البيع مثن من جزء فوات على دليل الرمزي فالسعر املثل، ومثن منفصل بعقد يكون البيع -0

 .اإلجيارية األقساط
 .املعاصرون عليها يّتفق مل اليت الصور تلكم من أسلم طبالتقسي البيع عقدالتأكيد على أّن:  مع

 .وغرر جهالة فيه ما وكل احليل، كل فيها تتناىف بالتخيري، املنتهية اإلجارة عقد
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 القرة الدين حمي أمحد مجع :اإلجارة فتاوى ؛330 ص: اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالت، ( عثمان شبري2)

 77 .، الربكة دلة جمموعة، داغي
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 .المصرفي التورق: الثاني الفصل
 وفيه مخسة مباحث

بينهما والفرق ونوعْيه التوّرق بيان: األول المبحث  
 وفيه ثالثة مطالب

 : وأنواعه التورق تعريف: األول المطلب
 : لغة:أوال

ور ججلج )و رّاق( كثري الّدراه م .  ،املضروبة، وكذلك الرقةج، واهلاء  من الواو الدراهم"التورق: )الو رق( 
الج من د ر أهم وإبل

 
( بفتح الراء امل جْست ور قج  ،و)الو ر قج

" وامل  . (2): الذي يطلب الو ر ق 
 : اصطالحاً:ثانيا

إىل كتب الفقهاء القدامى لن جند هذا املصطلح املتداول يف هذا العصر يف املؤسسات املالية  بالرجوع
"التورق املصريف"، "التورق املنظم"، وتداول "طلب الورق" والنقود بشكله املوسع واملنظم، ولعّل ما 

 مصطلح يقابله كان التورق مصطلحبيع العينة، كما أّن  بيوع متعّلقة هبذا املنتج، هو منذكر 
 .تفصيله وسيأيتعندهم استخدام هذا املصطلح  شاعأّما احلنابلة فقد  عند الشافعية، (1) "الزرنقة"

 :جندنعم مّت تدواهلا حيث  كمعاملة؟ واملالكية، احلنفية عند املعاملة تداول متّ  هل لكن
من صّور للعينة صورة أخرى وهو أن جيعل املقرض واملستقرض : "ومن الناس قوهلمالحنفية:  عند

عشر من املستقرض مث أن املستقرض يبيعه من الثالث  باثينالثوب  ،بينهما ثالث فيبيع صاحب الثوب
بعشرة ويسلم الثوب إليه مث يبيع الثالث الثوب من املقرض بعشرة ويأخذ منه عشرة ويدفعه إىل 

ا توسطا بثالث، احرتازًا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، املستقرض فتندفع حاجته، وإمن
 ( 2)وهو مذموم اخرتعه أكلة الربا" 

ال  أنه: "إذا باع رجل شيًئا نقًدا أو نسيئًة، وقبضه املشرتي، ومل ينقد مثنه، الكاساين وذكر
... عند الشافعي رمحه اهلل جيوزجيوز لبائعه أن يشرتي ه من مشرتيه بأقل من مثنه الذي باعه منه عندنا و 

                                  
 .  023، باب الواو، مادة ورق، ص مختار الصحاح( الرازي، 2)
 .23/232، 2دنق، ط ، مادةالعرب لسانمنظور،  ابن راجع" العينة"الزرنقة  (1)
 .23/210، العناية شرح الهدايةحممد بن حممد، ، البابريت(2)
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تتحقق شبهة الربا ولو خرج املبيع من ملك املشرتي، فاشرتاه البائع من املالك الثاين بأقل  مما باعه  فال
 .(2)قبل نقد الثمن، جاز؛ ألن اختالف سبب امللك مبنزلة اختالف العني، فيمنع حتقيق الربا" 

ى السلعةأي أن عند األحناف    يبيعها مث حال، وامتالكها مؤجل، مثنها يأ بقرض تجشرت 
. الربا ذريعة النتفاء جاز معّجل، بثمن الثالث من لألول، عودهتا حال ويف)ثالث(،  آلخر املشرتي

 إقرار وهو الربا، عن حيلة أو جائز صحيح بيعاملعاملة بني أمرين  هذهأن  احلنفية إليه ذهب ممّا إذن
 .عاملةامل هذه يف الربا ورود باحتمال منهم

 :المالكيةعند  أّما
: "شروط بيوع اآلجال: أن تكون البيعة األوىل ألجل، واملشرتي ثانًيا هو البائع  (1) الصاوي قول جند

أواًل أو وكيل ه، واملباع ثانًيا هو املباع أواًل، والبائع الثاين هو املشرتي أواًل أو وكيل ه، والثمن الثاين بصفة 
 بائع   كقول أي:) ك خجْذ (: قوله الكراهة"،(2)ن الثاين كلِّه أو تأجيل كلِّه" الثمن األول، وتعجيل الثم

)مبائ ة ما( أي سلعة )بثمانني( قيمة؛ ملا فيه من رائحة الرّبا وال سيما إذا قال له  ميّن  خذ: ملشرت  
فكان ربط  (2) املشرتي: سّلفين مثانني وأرّد لك عنها مائة، فقال املأمور: هذا ربا، بل خذ ميّن مبائة"

 .العينة ببيع ربطها متّ  فقد لذلك الربا، رائحة من وأهنا بالربا ملةهذه املعا
 تسمية حتت لكن عندهم، وجائز موجود البسيطة بصورته التورق أنّ  هورأي املالكية  من فاملستفاد

 .بالتورق يسّمى ومل البيوع
 فال أجل، إىل الثمن وكان فقبضها، سلعةال الرجل من الرجل اشرتى فإذا: "بقوهلم: الشافعية عند أّما

 كذلك، بدين أو به، اشرتاها مما أكثر أو أقل بنقد غريه ومن منه اشرتاها الذي من يبتاعها أن بأس

                                  
 .222-2/226، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ( 2)
 .مبصر، نسبته إىل )صاء احلجر( يف إقليم الغربية، الشهري بالصاوي: فقيه مالكي، هو أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت (1)

يف فقه املالكية و ط( وحواش على بعض كتب الشيخ أمحد الدردير  -من كتبه )حاشية على تفسري اجلاللني  هـ2202ميالده سنة 
 .2/123، األعالم، : الزركليانظرباملدينة املنورة.  2122تاريخ الوفاة، خ( شرح مهزية البوصريي -)الفرائد السنية 

 (.2/226.ط، )، دحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، ( 2)
 (.3/220)، السابق املرجع( 2)
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 األوىل البيعة من الثانية البيعة وليست يساوي، أن شاء ما العروض يساوى العروض، من عرض أو
  ،(2)" بسبيل

 وهذا بالنقد بائعها غري من يبيعها مث جلأ إىل بثمن سلعه الرجل رتييشأن  فهو الزرنقه: "أن وعندهم
 الزرنقة باسم عندهم معروف التورق أن: الشافعي نصوص من فاملستفاد. (1)" الفقهاء مجيع عند جائز
 .الورق وطلب التورق ذاهتا وهي

( احتاج")ولو  كالمهم جندالتورق حيث  مصطلحمن شاع عندهم  فهم الحنابلة عند أما
ائ ةً  يساوي ما، نقد إىل إنسان ( أي هذه املسألة وهي) عليه نصّ  بذلك( بأس فال ومخسني، مب  ائ ة   م 

وأيضا قوهلم : "ومن  (2)الورق والفّضة؛ ألّن مشرتي السلعة يبيع هبا"  من( التـ و رُّق   م ْسأ ل ة  تسّمى )
 هبذه. (2)س به نصاً. ويسمى التورق" ع بثمنه فال بأاحتاج لنقد فاشرتى ما يساوى ألفًا بأكثر ليتوسّ 

 احلنابلة، عرفه كما املبّسط تعريفها لنا يتضع املعاملة هذه من الصورة
 تعريففنجد من املعاصرين  كتعريفأما  جنده من تصوير للبيع عند الفقهاء القدامى  ما هذا

لكه بثمن مؤجل، مث أنّه: "بيع التورق هو شراء سلعة يف حوزة البائع وم علىجممع الفقه اإلسالمي 
 . (2)يبيع املشرتي بنقد لغري البائع للحصول على النقد )الورق(" 

يف  وردمبصطلحه الصريح  التوّرق أنّ  إىل الباحث خيلصاملسألة  وتصويرمن التعاريف  إذن
عبارة عن طالب للنقد والور ق وليس لذات السلعة، فيشرتي السلعة  املشرتي أنّ  أي املبّسطة، صورته

ة، وميتلكها حاالًّ، وميتلكها ويتصّرف فيها، مث يقوم بعرضها وبيعها ملشرت آخر، دون التواطؤ مع نسيئ
قد ظهر عند  ابتداءً  النقد هوهبذه الصورة  والتورقالبائع األول، ولو بأقل مثن حاالًّ؛ ألّن القصد 

 احلنابلة، ويف بيوع العينة، والبيوع اآلجلة عند الفقهاء.

                                  
 02-2/06، األمالشافعي، ( 2)
 ، 123ص ، 2ط، الشافعي ألفاظ غريب في الزاهر، ورمنص أيب األزهري (1)
 (.2/12)، القناع كشافالبهويت،  (2)
 .2/122، د.ط، شرح منتهى األراداتالبهويت، ، 2/122، 2ط، إلنصافا، املرداوي (2)
 هـ . 2222رجب  22، الدورة اخلامسة عشرة، القرار الخامس( جممع الفقه اإلسالمي الدويل، 2)
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  وعْي التورق.ن: الثاني المطلب
 استجدّ بني األفراد، دون تواطؤ، لكن ما  ،(الفرديتقدم يتضح لنا التورق املعروف قدميا )التورق  ممّا

( املنظم، حيث محلت املصارف اإلسالمية هذه املعاملة املصريف التورقمن تطوير هلذه املعاملة هو )
 .الربوية القروض عن كبديل وذلك رديالف التورق عن امتامً  خمتلفة وهبيكلة منّظممتها، بشكل ونظّ 

 :المصرفي التورق صورة وتكون
 السلع"قيام املصرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة )ليست من الذهب أو الفضة( من أسواق 

إما بشرط يف العقد أو حبكم -على أن يلتزم املصرف  آجل،على املستورق بثمن  غريها،أو  العاملية
  (2)نوب عنه يف بيعها على مشرت آخر بثمن حاضر، وتسليم مثنها للمستورق" بأن ي-العرف والعادة 

 :الفردي التورق صور
 :(1)"ثالث صور مشهورة للتورق الفردي هي 

 قرضاً،أو ال يريد أن يطلب من أحد  يقرضه،فال جيد من  نقود،اجة إىل حب"أن يكون الشخص  .2
ل من غري أن يعلم أحد بنيته وحاجته إىل ويبيعها من غري البائع األوّ  ،نسيئةً فيشرتي سلعة 

 ".النقود
ولكن أبيعك هذه  نقود،اجر ليس عندي فيقول له التّ  تاجر،تورق القرض من سأن يطلب امل" .1

ويبيعه السلعة بسعرها نقدا يف السوق من غري زيادة  السوق،إىل سنة لتبيعها يف  السلعة نسيئةً 
 ".األجلنظري 

ولكن التاجر يبيع املستورق السلعة بأكثر من مثنها يف السوق  لثانية،االصورة الثالثة مثل الصورة " .2
 ".األجلنظري 

 
 

                                  
 .م 20/21/1332-22 يوافقه الذي هـ 2212/  23/  12-22، من 20 دورته الدويل، يف اإلسالمي الفقه جممع( 2)
 والعشرين، جملة الرابعة الربكة ندوة إىل مقدم حبثالمصرفي،  التورق في الفقهي الرأياألمني،  حممد الضرير، الصديق: انظر( 1)

التورق المصرفي: هراوة، سعيد، ( .بو 222)ص، 3الربكة، ع ليةحو  و( . 26(، ص )102(، ع )12) اإلسالمي، م االقتصاد
 .2:ص، 22 دورته يف اإلسالمي الفقه جملمع مقدم حبث، دراسة تحليلية نقدية لآلراء الفقهية
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 (2): المصرفي: صور التورق أّوال 
 :كثرية منها  صور-املنظم التورق عليه يطلق ماوهو -املصريفلتورق ل إنّ 
لبا فردا، وقد "شراء املصرف السلع احمللية أو الدولية نقدا وبيعها باألجل للمتورق )الذي يكون غا .2

يكون مصرفا آخر كما هو احلال يف ماليزيا مثال(، مث توكيل املصرف ببيع احلال إىل مشرت ثالث، 
ويكون غالبا نفس البائع األول كون السلعة مل تتحرك من مكاهنا. وهذه أشهر صور التورق 

 املصريف".
وق الدولية، وبيعها "اإليداع النقدي لدى مصارف خارجية وتفويضها بشراء سلع نقدا يف الس .1

لنفسها أجال بثمن يزيد مبقدار الفوائد حيث تباع تلك السلع ثانية يف السوق الدولية إلعادة 
الوديعة إىل حالتها النقدية ثانية، وهو مما تعمد إليه املصارف اإلسالمية كوسيلة الستعمال السيولة 

 ا ملتوفرة لديها".
ان للجمهور بثمن حمدد مث استئجارها منهم مع "صكوك أعيان مؤجرة: وهي تقوم على بيع أعي .2

، مع واحدةً  ا أو دفعةً اشرتاط بيعها ثانية للبائع األول )اجلهة املصدرة( بسعر شرائها، إما تقسيطً 
 "والثاين األولتكسب محلة الصكوك من األجرة ما بني 

ط بيع هذه "صكوك منافع: وهي متثل منافع طويلة األجل، مملكة للجمهور بنقد حال مع اشرتا .2
 املنافع ذاهتا لبائعها األول بصورة سنوية، بنقد يتضمن زيادة ويستحق آخر كل سنة"

"أخد توقيع العميل مسبقا على تفويض املصرف بإجراء تورق حلسابه يف كل مرة ينكشف حسابه  .2
أو يف احلساب اجلاري، والقيام بعملية التورق لتحقيق زيادة نقدية  ،االئتمانسواء يف بطاقة 

 لمصرف اإلسالمي على حسابه املنكشف".ل

                                  
 ؛ 2ع. حولية الربكة التطبيقات المصرفية للتورق: مشروعيتها ودورها اإليجابي والسلبي: الشريف حممد عبد الغفار: انظر( 2)

حبث مقدم ملؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية جامعة ، التورق المصرفي في التطبيق المعاصرف منذر، و بركات عماد: قح
  1332مايو  23ـ  6اإلمارات العربية املتحدة 
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 :الفردي والتورق المنظم التورق بين الفرقالثالث:  المطلب
 مهّمة وهي الفروق، بعض لنا يتضح)املنظم(، املصريف والتورق الفردي للتورق توضيح من سبق مما

 بني ومن ثر،واأل واحلكم، املعاملة، حيث من جليا النوعني بني التفرقة باب سيجعل عليها، والتعرف
 (2): أدناه اجلدول يف كما الفروق أهم

 

                                  
مي يف مكة وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسال أعمال، تأصيلية المنظم، دراسة والتورق التورقسامي،  السويلم( 2)

 ( . 321-222م(، اجمللد الثاين، ص )1332ديسمرب ) 26-22املكرمة، اليت عقدت يف 
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"أما التورق املصريف املنظم، فهو مؤسسي منظم إذ أن له 
إجراءات مقننة وموظفني متخصصني وصيغًا منطية 
ومنظومات تعاقدية، وله إجراءاته ووثائقه اليت تتكرر يف 
عملياته بشكل جيعل التورق ذاته نشاطًا شبه مستقل عن 

لتجارية املعتادة وله السلعة اليت استوفت شرائط األنشطة ا
السيولة بوجود أسواق جاهزة للتبادل وباعة ومشرتين 

 متفرغني هلذا العمل". 

( "يف التورق الفردي تبدأ العملية وتنتهي بصورة 2
شبه عفوية ومن دون ترتيبات مسبقة أو إجراءات 
مقننة، كما أهّنا تتم يف خضم عمليات البيع والشراء 

ليت تقع يف األسواق حىت ال تكاد تعرف بضاعة ا
 املتورق من باقي ما يقع من مبادالت يف األسواق". 

"أما التورق املصريف املنظم فإن البائع يتوسط يف بيع 
السلعة بنقد ملصلحة املستورق، ففي التورق الفردي يكون 
العميل باخليار بني أن حيتفظ بالسلعة أو يبيعها بنفسه يف 

ألنه قبضها قبضاً يتمكن به من التصرف فيها مبا السوق، 
يشاء بينما يف التورق املصريف املنظم العميل ال يقبض 
السلعة مث يبيعها بنفسه فليس أمامه إال خيار واحد وهو 

 ". ببيعهاأن يوكل املصرف 

"يف التورق الفردي البائع ال عالقة له ببيع   ( 1
 النهائي".  السلعة مطلقاً، وال عالقة له باملشرتي

 

"أما التورق املصريف فيستلم املستورق النقد من البائع 
 نفسه، الذي صار مديناً له بالثمن اآلجل".

( "أن الثمن يف التورق الفردي يقبضه املستورق 2
من املشرتي النهائي مباشرة دون أي تدخل من 

 البائع". 

مسبق بني الطرفني  تفاهم"أما يف التورق املصريف فهناك 
ابتداء إمنا هدفه الوصول للنقد من  بأجل الشراءلى أن ع

 خالل البيع احلال الالحق". 

( "يف التورق الفردي قد ال يعلم البائع أصالً 2
 هدف املشرتي". 

منا تتم العملية إ"أما التورق الفردي فال يكون هناك اتفاق 
 عفويه". 

 

( "يف التورق املصريف قد يتفق البائع مسبقًا مع 2
رتي النهائي لشراء السلعة، وهذا االتفاق حيصل املش

من خالل التزام املشرتي النهائي بالشراء، لتجنب 
 ".األسعارتذبذب 
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"أما يف التورق املصريف فإن عدد األطراف أربعة املصرف 
والعميل طالب التورق والبائع األول للسلعة واملشرتي 

وإمنا النهائي للسلعة. فاملصرف ال ميلك السلعة ابتداء، 
يبيعها له  مثيشرتيها بناء على طلب العميل )املستورق(، 

بثمن مؤجل، مث ينوب عنه يف بيعها مرة ثانية لطرف رابع 
بثمن نقدي أقل من مثن الشراء. فهناك ثالثة عقود 

 ". منفصلة

( "يف التورق الفردي عدد األطراف ثالثة البائع 3
 واملشرتي )املستورق( واملشرتي النهائي للسلعة

 ووجود عقدين منفصلني". 
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 التورق الفردي وعالقته ببيع العينة حكم: الثاني المبحث
 وفيه ثالثة مطالب

بل لذلك فقج  احملّرمة، للعينة مشاهبته على نصوا كماعلى التوّرق،   نّصوا قدميا الفقهاء ألنّ  انظرً 
 اقنا املقام إىل تبيان العينة وما يعرتيها من أحكام.االسرتسال يف ذكر حكم التوّرق الفردي، فقد س

 :وصورها العينة تعريف: األول المطلب
 :العينة تعريف: أوال
ة، يقال اعتان الرجل أي اشرتى الّشيء بالّشيء نسيئًة أو ئمن العني، السلف والنسي مشتقة: "لغة: 2

لعًة بثمن إذا باعبنسيئة ... وهي االسم وذلك  اشرتى معلوم إ ىل أ جل معلوم مث اشرتاها  من رجل س 
 .(2)منه بأ قل من الثمن الذي باعها به " 

 : اصطالحا: 1
"أي بثمن زائد نسيئة، ليبيعها املستقرض بأقل ليقضي دينه ،العني بالربح بيع": الحنفية عند

(1)  
  (2)عة حمللة" نه حتيل يف بيع دراهم بدراهم أكثر منها إىل أجل بينهما سلأ"فمعناه : المالكية عندو 
أن يبيع غريه شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه مث يشرتيه قبل قبض الثمن بأقل  و"وه: الشافعية عندو 

  (2)من ذلك الثمن نقداً" 
  (2)" حاال الثمن من بأقل منه يشرتيها مث مؤجل بثمن سلعة يبيع أن فهو": الحنابلة عندو 

 .البيع ذاهل وصورة فهما أوضح احلنابلة تعريف الباحث جيد
 

 
 

                                  
 .22/232، العني مادة، لسان العرب، منظور ابن( 2)
 .0/322، 2ط، المختار الدر على المحتار رد، ( ابن عابدين1)
 .1/301، 1.ط، المالكي المدينة أهل فقه في لكافي، القرطيب (2)
 .2/022، الكبير الحاوي، وردي( املا2)
 .1/22، حنبل ابن فقه في الكافي، ( ابن قدامة2)
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 (2) العينة: صور ثانيا
 للعينة منها:  ا كثريةً "لقد أوردت كتب ا ملتقدمني صورً 

السلعة، بثمن معلوم إىل أجل، مث يشرتيها منه بأقل من  الرجل   : أن يبيع الرجلج "الصورة األولى   -2
 ذلك الثمن نقدا".

أجنيب يبيعها من طالب من  ،: أن يشرتي الرجل من الرجل السلعة حبضرته"الصورة الثانية -1
العينة بثمن أكثر مما اشرتاها به إىل أجل مث يبيعها هذا املشرتي األخري من البائع األول نقدا بأقل 
مما اشرتاها. وقد علق ابن تيمية على هذه الصورة بقوله: إذا اشرتى له البضاعة، وباعها له 

 ( 1)ض منه، فهذا ربا" فاشرتاها منه، أو باعها للثالث صاحبها الذي اشرتاها املقر 
 بأكثر األجل،أن يبيع سلعة بثمن إىل أجل، مث يشرتيها إىل أبعد من ذلك "الصورة الثالثة:  -2

 من الثمن".

: أن يقرض شخص آخر مخسة عشر درمهاً، مث يبيعه املقرض ثوبًا يساوي "الصورة الرابعة -2
فيبقى عليه اخلمسة  الثوب، اليت أقرضه على أهّنا مثن الدراهمعشره خبمسة عشر درمهاً، فيأخذ 

 ". قرضاعشر 

وهي أقبح صورها، -ذكرها ابن القيم بقوله: "للعينة صورة خامسة الصورة الخامسة: " -2
وهي أن املرتابيني يتواطآن على الربا، مث يعمدان إىل رجل عنده متاع، فيشرتيه منه -وأشدها حترميا 

 يبيعه إياه للمريب بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا احملتاج، مث يبيعه للمجْريب بثمن حال ويقبضه منه، مث
عليه، مثن يعيد املتاع إىل ربه، ويعطيه شيئا، وهذه تسمى الثالثية ألهنا بني ثالثة، وإذا كانت 
السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية. ويف الثالثية: قد أدخال بينهما حملال يزعمان أنه حيلل هلما ما 

النكاح. فهذا حملل الربا، وذلك حملل الفروج، واهلل تعاىل ال ختفى حرم اهلل من الربا. وهو كمحلل 
  (2) "الصدورعليه خافية. بل يعلم خائنة األعني وما ختفي 

                                  
، وابن تيمية، 23/222، المهذب شرح المجموع، والنووي، 1/221 المجتهد بدايةالعينة من كتاب : ابن رشد،  صور( 2)

ورق، السعيد، بوهراوة، ، الت0/263، المحتار رد، ابن عابدين، 232ص 2ج الجليل مواهب، 223/ 12 الفتاوى مجموع
 .2:الشارقة، ص، 22 دورته يف اإلسالمي الفقه جملمع مقدم ، حبثالفقهية لآلراء نقدية تحليلية دراسة المصرفي التورق

 ، 223/ 12، الفتاوى مجموعتيمية:  ابن( 1)
 2، 2ط، الجوزية قيم ابن الحافظ شرحومعه:  داود أبي سنن شرح المعبود عون(آبادي أبو الطيب مشس احلق العظيم: 2)
/220 . 



 
223 

 
 

 : العينة بيع حكم الثاني المطلب
مّتفقون يف  وهم" ،(2)"كان خالف األحناف يف صور العينة بإدخال طرف ثالث"  الحنفية عند العينة

ذا باع رجل شيًئا نقًدا أو نسيئة، وقبضه املشرتي ومل  ينقد مثنه، أنه ال إ" بقوهلم( 1)نعها" العينة الثنائية مب
 ( 2)"جيوز لبائعه أن يشرتيه من مشرتيه بأقل من مثنه الذي باعه منه عندنا جيوز

"سألتج مالكًا عن الرجل يبيع السلعة مبائة دينار إىل أجل، فإذا : قال ابن القاسم: المالكية عندو 
ال خري : بعها يل من رجل بنقد فإين ال أبصر البيع. فقال مالك: وج ب  البيع بينهما قال املبتاع للبائع

  (2)فيه، وهنى عنه"
 التحرمي وعّلةفكما تقّدم فهم حيكمون بظاهر العقد، مادام قد استوىف شروطه،  ،الشافعية وعند
تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم  إذا: "والسالم الصالة عليه لقوله املانعني، عند واملنع

 (2)بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهلل عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم" 
قدامة:" وهو قول أكثر أهل  ابنعند أكثر أهل العلم حمّرمة وذلك لقول  العينةفعندهم  الحنابلة وعند

العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة لئال  وابن تيمية فيما قال: "وهلذا كره (3)العلم" 

                                  
 ، وما بعدها0/122" فتح القدير( انظر:ابن مهام، 2)
 .3/212العناية شرح الهداية، ، (حممد بن حممد البابريت1)
 .2/226، الصنائع بدائع( الكاساين، 2)
 ..2/236، المدونة، ابن أنس مالك (2)
 السنن/ وللبهيقي يف 2231 احلديث رقم 2/102العينة،  نع النهي يف اإلجارة، باب كتابالسنن،  يف( أخرجه أبو داود 2)

 حديث وهو: األلباين قال ؛23222، رقم احلديث: 2/223كتاب البيوع، باب ما ورد يف كراهية التبايع بالعينة ،  الكبرى
 .22/ 2" الصحيحة األحاديثسلسلة  :صحيح، انظر

نسيئة مل جيز أن يشرتيها بأقل مما باعها به ومجلة ذلك أن من :" ومن باع سلعة بأورد حيث، 2/100، المغنيقدامة،  ابن( 3)
باع سلعة بثمن مؤجل مث اشرتاها بأقل منه نقدا مل جيزك يف قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن ابن عباس وعائشة و احلسن و ابن 

ري و األوزاعي و مالك و إسحاق سريين و الشعيب و النخعي وبه قال أبو الزناد وربيعة و عبد العزيز ابن أيب سليمة و الثو 
 وأصحاب الرأي وأجازه الشافعي ".
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يدخل يف اسم العينة وبيع املضطر، فإن أعاد السلعة إىل البائع، أو إىل آخر يعيدها إىل البائع عن 
 ( 2)احتيال مهم وتواطؤ لفظي، أو عريف، فهو الذي ال يشك يف حترميه" 

 هم أجازها والذي واحلنابلة، املالكية احلنفية، وهم راجلمهو  عند اجلواز بعدم فالقول تقدم مما إذن
 .الشافعية
 :الترجيح

 صريح احلديثيرتّجح عند الباحث هو ماذهب إليه مجهور الفقهاء حبرمة بيع العينة وذلك أّن  الذي
 تواطؤ به العينة فعقد ظواهرها، على العقود إجازة أوقفوا داموا ما والشافعية ،(1)حرمة بيع العينة  يف

 فيها والسلعة الربا، عينها هي أجل، مقابل وزيادة حال، بنقد نسيئة، النقد وطلب الربا على ظاهر
 .املستعار كالتيس فهي النكاح يف كاحملّلل

 : حكم التوّرق الفردي:الثالث المطلب
: رجل اضطّر ملال ومل جيد القرض احلسن، فرأى أن يشرتي سلعة، بقيمة السوق، لكن نسيئة، صورته

مث يذهب يبيعها، من أجل احلصول على النقد، بجغية قضاء حاجته واضطراره، فال يستقيم ميتلكها، 
 أن يكون عمل الرجل يف بيع خبسارة ودين يف ذّمته.

 بعضهم وعند الفقهاء بعض عند العينة صور من صورة تعترب واليت العينة حكم يف بيانه متّ  ما وبعد
 كيف لكن. حمّرم فهو العينة صور يف ورد ما مثل كان لو فالتوّرق احلل، يعرتيها لكن أخرى صورة
: "هلذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع العينة عن كالمه يف ذكر تيمية ابن جند العقدين؟ بني نفرق

الرجل أو عامته نسيئة لئال يدخل يف اسم العينة وبيع املضطر، فإن أعاد السلعة إىل البائع، أو إىل 
احتيال مهم وتواطؤ لفظي، أو عريف، فهو الذي ال يشك يف حترميه، وأما  آخر يعيدها إىل البائع عن

إن باعها لغريه بيعا ثابتا ومل تعد إىل األول حبال، فقد اختلف السلف يف كراهته ويسمونه التورق، ألن 
 ( 2)مقصوده الورق" 

                                  
 .3/23الكبرى،  الفتاوىتيمية،  ابن( 2)
 .223: خترجيه، ص سبق" بالعينة تبايعتم"إذا  حديث (1)
 .3/23، الكبرى الفتاوى( ابن تيمية، 2)
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شرة خبمسة عشر كأن حيتاج املديون فيأىب املسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي ع: "الحنفيةعند 
إىل أجل فيشرتيه املديون ويبيعه يف السوق بعشرة حالة وال بأس يف هذا فإن األجل قابله قسط من 

فإن تركه مبجرد رغبة عنه إىل زيادة الدنيا  ؛الثمن والقرض غري واجب عليه دائما بل هو مندوب
ترجع إليه العني اليت  فمكروه أو لعارض يعذر به فال وإمنا يعرف ذلك يف خصوصيات املواد ومامل

  (2)خرجت منه ال يسمى بيع العينة "
 :املذهب يف خالف على: المالكيةوعند 

"ومنها أن يكون اإلنسان متهمًا يشرتي ليبيع، ال ليأكل، فيبيع منه إنسان طعامًا مثاًل بعشرة 
ذا كان املقصود بعته بثمانية، فحط عين من الربح قدر الدينارين، فيمنع إ: إىل أجل، فيقول املشرتي

 (2)"جيوز بيع السلعة من غري بائعها مطلقاً" :وجميز (1)البيع، وكانا أو أحدمها من أهل العينة."
 كما تقدم:  الشافعيةوعند 

فإذا اشرتى : الشافعي قال حيث عندهم جائزة هي قر التو  فصورة وبذلك ،العينة جييزوا أهّنم
 منه، أجل؛ فال بأس أن يبتاعها من الذي اشرتاها الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكان الثمن إىل

ومن غريه بنقد أقل، أو أكثر مما اشرتاها به، أو بدين كذلك، أو عرض من العروض ساوى العرض ما 
  (2)شاء أن يساوي."

: "لو احتاج إىل نقد فاشرتى ما يساوي مائة مبائة ومخسني فال بأس نص عليه الحنابلةوعند 
  (2)صحاب وهي مسألة التورق"وهو املذهب وعليه األ

ابن تيمية،  (3)فالتورق عند الفقهاء جائز، لكن يوجد من مينعه، يف رواية عن احلنابلة  إذن
 وابن القيم، 

                                  
 .0/122، القدير فتح شرحمهام،  ابن( 2)
 .1/362، الثمينة الجواهر عقدشاش،  ابن( 1)
 .202، الفقهية القوانيناجلزي،  ابن (2)
 .02-2/06، األم( الشافعي، 2)
 .2/122، اإلنصافاملرداوي، ( 2)
 .املوضع املرجع، نفس نفس( 3)
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"من كان عليه دين، فإن كان موسرًا وجب عليه أن يوفيه، وإن كان معسراً : وقال ابن تيمية
، وأما البيع إىل أجل ابتداء، فإن كان قصد املشرتي وجب إنظاره، وال جيوز قلبه عليه مبعاملة أو غريها

االنتفاع بالسلعة والتجارة فيها جاز؛ إذا كان على الوجه املباح. أما إن كان مقصوده الدراهم؛ 
فيشرتي مبائة مؤجلة، ويبيعها يف السوق بسبعني حالة؛ فهذا مذموم منهي عنه يف أظهر قويل العلماء. 

 يضن نفقة إىل مضطر رجل من تقع إمنا العينة عام ة"فإن : القيم ابن وقال (2)وهذا يسمى التورق."
 فهي بائعها إىل السلعة أعاد إن املضطر وهذا أحب، ما املائة يف عليه يربح حىت بالقرض املوسر عليه

 واألقسام. الربا لحملّ  فهو بينهما يدخل ثالث إىل رجعت وإن التورق، فهو لغريه باعها وإن العينة،
ي ةج  هو: وقال العزيز، عبد بن عمر كرهه وقد التورق، وأخفها. املرابون يعتمدها ةالثالث  وعن الربا، أخ 
 فإن: قال عنه، اهلل رضي فقهه من وهذا مضطر، أنه إىل الكراهة رواية يف وأشار روايتان، فيه أمحد
 وأنا مراراً  فيها عوروج التورق، مسألة من مينع اهلل رمحه شيخنا وكان. مضطر إال فيه يدخل ال هذا

 الكلفة زيادة مع بعينه فيها موجود الربا حرم ألجله الذي املعىن: وقال. فيها يرخص فلم حاضر،
 (1)."منه أعلى هو ما وتبيح األدىن، الضرر حترم ال فالشريعة فيها؛ واخلسارة وبيعها السلعة بشراء

 (2) اهلل عليه الصالة والسالم يف ذلك أهنا تقع يف بيع العينة املنهي عنه حبديث نيب دلتهمأو 
 ( 2)وكذلك يقع يف بيع املضطر 

 موجود غري التواطؤأن  وعلى األّول، البائع إىل تعود ال السلعةالتوّرق عن العينة يف أن  خيتلف
اختلف فيها احلنفية بني جواز  الصيغة فهذه(، اضطرارًا الورق،)طالب  واملشرتي األّول البائع بني

الشافعية أجازوا العينة والتوّرق جائز كصورة من صورها، واحلنفية اختلفوا بني اجلواز وإكراه جائزة، ف
أن  تيمية ابنواإلكراه كما سبق يف العينة، واحلنابلة هم أّول من تكلموا عن هذا العقد، وقد ساق 

 الربا آخية أنّه على( 2)بن عبد العزيز يكرهه عمر  التوّرق

                                  
 .232-12/231، الفتاوى مجموع( ابن تيمية، 2)
 .2/203، الموقعين إعالم القيمابن  (1)
 .223: خترجيه، ص سبق" بالعينة تبايعتم"إذا  حديث( 2)
 .263 ص و 263 تفصيله، ص سيايت( 2)
 .املوضع السابق، نفس املرجع( 2)
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 صّحت بيع فهو قدميا، عليها قام اليت بشروطه جائز أنّه الفردي ورقالت حكم يف الباحث يراه والذي
 النيب قال فقدعفف والتوّكل على اهلل، أن يرجع الباحث إىل أّن األوىل التّ  هنا املقام يفوت وال أركانه،

ى اهلل عنه ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّ : والسالم الصالة عليه
 ( 2)اهلل " 

جبنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا ال  يت   "أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أج  واحلديث
جبنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال أبو  يت   فصلى عليه مث أج 

 ( 2)علي دينه يا رسول اهلل فصلى عليه"  (1)قتادة 
رضي اهلل عنه قال: كنتج أخدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكثريًا ما  (2) أنس بن مالك عن

مسعته يقول: "اللهم إينِّ أعوذ بك من اهلمِّ واحلزن، والعجز والكسل، والبخل واجلجنْب، وض ْلع الد ْين 
وغ ل ب ة الرِّجال" 

(2 ) 

                                  
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو ، والتفليس كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر،  الصحيح( أخرجه البخاري يف 2)

 .1120، رقم احلديث 1/622، إتالفها
على ، ربعي. امسه احلارث بن أحاديثوله عدة ، واحلديبية، أحداشهد -وسلمصلى اهلل عليه -فارس رسول اهلل  هو( 1)

، رباحوعلي بن ، يساروعطاء بن ، املسيبوسعيد بن ، مالكحدث عنه أنس بن  .عمرو: وقيل، النعمان: امسه: وقيل، الصحيح
ومعبد بن كعب بن ، الرمحنبن عبد  وأبو سلمة، الزرقيوعمرو بن سليم ، الزماين. وعبد اهلل بن معبد األنصاريوعبد اهلل بن رباح 

وأم ، البننيوأم ، وعبيد، وثابت، الرمحنوعبد ، اهلل: عبد وهم، أوالدوله  .وآخرونومواله نافع ؛ ، قتادةوابنه عبد اهلل بن أيب ، مالك
 .223-222/ 1، أعالم النبالء سير: الذهيب: انظر، مات أبو قتادة وهو ابن سبعنيو  .واخلندقشهد أحدا  .أبان

، 1/632، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال احلسن،  الصحيح( أخرجه بالبخاري يف 2)
 .1202: احلديث رقم

، احملدث، املقرئ، املفيت، هو: بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار اإلمام (2)
، وتلميذه، وقرابته من النساء -صلى اهلل عليه وسلم-خادم رسول اهلل ، محزة األنصاري اخلزرجي النجاري املدينأبو ، راوية اإلسالم

وأسيد بن ، ومعاذ، وعثمان، وعمر، وعن أيب بكر، علما مجا -صلى اهلل عليه وسلم-وآخر أصحابه موتا روى عن النيب ، وتبعه
، وأبو قالبة، والشعيب، وابن سريين، منهم ؛ احلسن، عنه خلق عظيمروى و  ، وأمه أم سليم بنت ملحان، وأيب طلحة، احلضري

والزمه أكمل  ةصلى اهلل عليه وسلم أمت الصحب-فصحب أنس نبيهوكثري. الرواة عن أنس .  ، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول
فيكون عمره على هذا مائة وثالث سنني مسنده ألفان وبايع حتت الشجرة. ، وغزا معه غري مرة، وإىل أن مات، هاجراملالزمة منذ 

: انظرومسلم بتسعني. ، وانفرد البخاري بثمانني حديثا، اتفق له البخاري ومسلم على مائة ومثانني حديثا، ومائتان وستة ومثانون
 233-2/223، أعالم النبالء سير، الذهيب
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    ى ې چ: عسر يف قوله تعاىلأخرى حىت ال تغلق أبواب الرتاحم والسرت، والصرب على امل جهة ومن

ووجه الداللة من  [163: ]البقرة چ ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ  ەئ ائ ائ ى
فيصري  من أهل اليجسر  الذي يف عسر وضيق وجب إنظاره، حىت يجوسر بالد ين الذي لكم، اآلية أنّ 

  (1)ل على املدين به، بعدها أرشدنا سبحانه وتعاىل إىل ما هو خرٌي من ذلكم وهو التصّدق برأس املا

س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة "من نفّ رسول اهلل عليه الصالة والسالم  وحديث
ومن سرت مسلمًا سرته  .ر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرةر على معسر يسّ من كرب يوم القيامة. ومن يسّ 

 ( 2)" أخيه يف عوناهلل يف الدنيا واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد 
 للمسلمملئ مبكارم األخالق، تنفيس كربات، يلحقها ثواب عظيم يوم القيامة، وسرت  واحلديث
 .وتعاىل سبحانه اهلل معونة تقابلها املسلم ومساعة واآلخرة، الدنيا يف تعاىل اهلل من سرت يلحقها

 
 

  

                                                                                                        
 ، 1023رقم احلديث،  2/2333، كتاب اجلهاد والسري، باب من غزا بصيب للخدمة،  الصحيح( أخرجه البخاري يف 2)
 .2/023تفسير القرآن العظيم، ( انظر: ابن كثري، 1)
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر،  صحيحال( أخرجه مسلم يف 2)
 .1322، رقم احلديث: 2/1302
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 وحكمه المصرفي التوّرقخطوات عقد  بيانالثالث  المبحث
 المصرفي التورق خطوات: ألولا المطلب

 ( 2)مير خبطوات  املصريف التورق

 :يلي كما( 1) وعقود
 عن)النقد  التوّرق بطلب بالتوّرق، يتعامل الذي اإلسالمي للمصرف)املتورق(  الورق طالب يتقدم (2

 (.التورق طريق
 يشرتيهاأن سلعة ما بقيمة ما حيتاجه من النقد  اشرتىإذا  أنه على منه تعهد بأخذاملصرف  يقوم (1

يف شرائها من أجل  يتورط بعدما منه لعةالسّ  شراء عن اعتذاره لعدموذلك ضمانًا  باألجل،منه 
 بيعها له.

السلعة، بثمن مقسط ويف مدة  يشرتيهنا: هو وعد بالشراء من املتورق إىل البنك على أن  فالعقد
 ( 2)ام مبّينة، وقد مّت التطرق إىل هذا الوعد من حيث اإللزام وعدم اإللز 

ذلك يقوم البنك أو الشركة بشراء مادة ما من السوق تساوي قيمتها املبلغ الذي حيتاجه  بعد (2
 .التورق طالب

 .وأركانه شروطه تكتملأن  ووجب أخرى، وشركة املصرف بني عادي شراء عقد: العقد
 حبسب ومقسط مؤجل بثمن وبينه بينهم يسجلونه بعقد له السلعة هذه ببيع البنك يقوم مث (2

 .بالتقسيط بيع عقد: فالعقد .وبينه بينهم االتفاق
بدفع مثن  وعد مع به، له باعها مما أقل بسعر نقداً  للغري عنه السلعة هذه ببيع توكيالً  منهيأخذ  مث (2

 هذه السلعة يف وقت الحق.
 باع قد املصرف يكون بعدما السلعة هذه مثن ويأخذ املصرف إىل)املستورق(  ستفيدمث حيضر امل  (3

                                  
 م.12/2/1323-1حبث مقّدم للمؤمتر الدويل لالقتصاد، د. مكان، ، المنظم والتوّرق التورقاحلجي،  أمحدالكردي  (2)
( 12(، جملد )130، االقتصاد اإلسالمي، جملة حمكمة، ع)التورق وموقف الشريعة اإلسالمية منهحسان، حسني حامد،  (1)

 . 22ص 
 222-223: رقم صفحة راجع( 2)
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 . يوفيهاأن  فله البنك أقساط ذّمته يف ويبقى احلالّة، حاجته سداد أجل من عنه وكالةبعقد  عةالسل
 الذي الثمن من أقل بثمن لكن السلعة نفس ببيع املصرف بتوكيل املتورق فيقوم وكالة، عقد: العقد
 .اشرتاه

 المصرفي:حكم التورق  الثاني المطلب
 ( 2)صرفي القائلين بجواز التورق الم أدلة: أوالً 

 : األول: الدليل 2
 [102 اآلية من]البقرة: چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ: تعاىل قوله

حل مجيع صور البيع إال ما دل دليل على حترميه، حيث جاءت أتعاىل و  سبحانهأن اهلل "وجه الداللة: 
لف والعموم يف ذلك مستفاد من األ –وأحل اهلل البيع  –البيع  اآلية الكرمية بلفظ العموم يف كلمة

والالم الدالة على استغراق مجيع أنواع البيع وصيغة إال ما دل الدليل على ختصيصه من العموم أو  
كراهة. والتورق من البيوع املشمولة بالعموم يف احلل فيبقى على أصل اإلباحة واحلل وأنه نوع من 

 .(1)البيوع املباحة بنص اآلية الكرمية" 
 :الثاني: الدليل 1

: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استعمل رجال على خيرب فجاءه ي اهلل عنهأيب هريرة رض عن"
بتمر جنيب فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكل متر خيرب هكذا؟ فقال: ال واهلل يا رسول اهلل 

                                  
وما بعدها. و القري  223، ص1ج، المعاصرة التمويلية اجاتاالحتي ضوء في للتورق الفقهي التأصيل( املنيع عبد اهلل: 2)

وما بعدها،  22، ص1331، 2حولية الربكة ع، اإليجابي ودورها شرعيتها ومدى للتورق المصرفية التطبيقاتحممد العلي: 
، 1331، 2ع ةالربك ، حوليةوالسلبي اإليجابي ودورها مشروعيتها: للتورق المصرفية التطبيقاتالشريف حممد عبد الغفار: 

 .62ص
 دورته يف الدويل اإلسالمي الفقه جملمع مقدم حبثالمعروف والمصرفي المنظم،  الفقهي أنواعه حقيقته التورق، هناء احلنيطي

 1009 .الشارقة 22
 اجمللد 1332( مارس 102) عجملة االقتصاد اإلسالمي، حكم التورق كما تجريه المصارف اإلسالمية، ( املنيع، عبداهلل، 1)
 . 2-2(، ص 12)
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إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني والصاعني بالثالثة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فال 
  (2)جنيبا"  بالدراهممث ابتع  بالدراهمعل بع اجلمع تف

: "أن الشيء قد يكون حمرما لعدم اتفاق صورته مع صيغته الشرعية، فإذا استطعنا أن الداللةوجه 
يخرجه إىل صيغة شرعية مقبولة أصبح مباحا، والتورق صيغة بيع صحيح مشتمل على شروطه وأركانه 

ن، وغايته احلصول على السيولة النقدية ليتجنب الناس الوقوع يف ومنتفية عنه أسباب الفساد والبطال
على جواز البيوع إذا كانت بصيغ شرعية معتربة بعيدة  له والسالم الصالة عليه النيب توجيهفدل  ،الربا

 . (1)عن صيغ الربا وصوره ولو كان الغرض منها احلصول على السيولة للحاجة إليها" 
 باحة حىت يقوم الدليل على حترميها ل يف العقود واملعامالت احلل واإلص: أن االالثالث: الدليل 3

 وجه االستدالل: 
"إن األصل يف املعامالت احلل إال ما قام الدليل على منعه، وال يعلم حجة شرعية متنع هذه املعاملة، 

ع التورق، ألنه وعليه فالذي يقول باجلواز غري مطالب بالدليل، وإمنا الذي يطالب بالدليل من مينع بي
 خروج عن األصل".

يقول ابن القيم: "األصل يف العبادات البطالن، حىت يقوم دليل على األمر، واألصل يف العقود 
 . (2)واملعامالت الصحة، حىت يقوم دليل على البطالن والتحرمي"

بنقود أقل، التجار يقصدون من معامالهتم التجارية احلصول على نقود أكثر  نّ إ: "الرابع الدليل: 4
ويكون املبيع هو الواسطة بينهما، ومل يقل أحد أن التاجر إذا كان يقصد بتجارته احلصول على نقد 
أكثر أن هذه التجارة تكون مكروهة فكذلك التورق، فإن املقصود منه النقد، واملبيع هو الواسطة 

ق يبيع ليحصل على النقد ربح أم بينهما. والتفريق بني التاجر واملتورق بأن التاجر يبيع لريبح، واملتور 
خسر تفريق غري دقيق، ألن الربح حصول على النقد أيضا، وألن املتورق مل خيسر، إذ األجل له قسط 

  (2) من الثمن"
                                  

 .63 ص، خترجيه سبق( 2)
 م( 102ع )1332جملة االقتصاد اإلسالمي، مارس حكم التورق كما تجريه المصارف اإلسالمية، ( املنيع، عبداهلل، 1)
 . 2(، ص 12)
 . 262-262/ 2، 2، طإعالم الموقعين( ابن القيم، 2)
 وما بعدها 223، ص1ج، المعاصرة التمويلية ياجاتاالحت ضوء في للتورق الفقهي التأصيلاملنيع عبد اهلل: ( 2)
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بديل شرعي عن  التورقحيث أن : التورق استعمال تقتضي الناس حاجة أن :الخامس الدليل: 5
التمويالت الربوية احملرمة وهو "صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي، تساهم يف تغطية الكثري من 
االحتياجات وتوفري السيولة الكافية بطريقة شرعية مباحة، وهلا أثرها الفعال يف حتقيق الفلسفة 

ي صيغة هامة تستطيع االقتصادية، وحتقيق مصاحل املتعاملني سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، وه
 من أذونات اخلزينة احلكومات بواسطتها متويل العجز التجاري واحلصول على السيولة الالزمة بداًل 

 للشركات املخزون لتمويل نافعة صيغة فيه (1). ومن يرى (2)اليت تقوم على الفائدة احملرمة شرعا" 
كالقرض -غالًبا -جود طريق آخر مع عدم و  املال،وملا كانت حاجة الناس قائمًة على " املنتجة

. فبالتورق ميكن شرعيةً وعدم تضمينه حماذير   احلاجة،بشرط  التورق،فإنين أرجح بيع  والس ل م،احلسن 
وخباصة بعد أن صار للناس مواردج ثابتٌة يف هذا الزمان  غالًبا،سدُّ حاجة الناس على حنو  ال يرهقهم 

وما يتبعها من  الناس،فضاًل عن الرتفع عن احلاجة إىل  .حقوقمتكِّنهم من الوفاء مبا عليهم من 
 .(2)" لوملروءته أكم أمجل،والرتفع عنه باملرء  الشريعة،مما ينايف آداب  واملن ة،تعرض للمسألة 

 )2 (: أدلة المانعين للتورق المصرفيثانيا

 لقد اعتمد الذين منعوا التورق املصريف على أدلة كثرية منها:
 الربا عن حيلة وهو ويضفي بمقاصدها األمور وقاعدة يصطدم رفيالمص التورق: 2

                                  
، (12) م( 102) ع 1332 مارسجملة االقتصاد اإلسالمي، ، المصارف تجريه كما التورق حكماملنيع، عبداهلل، ( 2)

 (.20-22)ص
 الفقه جملمع عشرة السابعة للدورة املعدة البحوث ضمن مقدم، اقتصادية دراسة المصارف تجريه كما التورق، علي القري(1)

 1332 اإلسالمي العامل لرابطة التابع اإلسالمي
/http://www.alukah.net/culture/0/25457، التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، حممد، اجلندي( 2)

 .22:33: الساعة. 32/31/1323 االستطالع تاريخ
: داغي القره الدين حمي وعلي، (الفقهي)الرأي  المصرفي التورق: الضرير الصديق عند اجمليزين أدلة مناقشة انظر، انظر( 2)

-3، هـ2212 رمضان 0، اإلسالمي لالقتصاد والعشرون التاسعة الربكة ندوة حبوث، الثانية اجملموعة الربكة ندوات فتاوى مراجعة
-1، لالقتصاد الدويل للمؤمتر مقّدم حبث، المنظم والتوّرق التورق، الكردي احلجي. وأيضا مناقشة: أمحد م1336 ربسبتم 0

مقدم جملمع  حبث، المعروف والمصرفي المنظم الفقهي أنواعه حقيقته التورق، وأيضا مناقشة: هناء احلنيطي، م12/2/1323
 الشارقة.  22الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته 

http://www.alukah.net/culture/0/25457/
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 هو التورق يف البيع تكرارا من املقصود كون،  (2) مبقاصدها األمور وقاعدة يصطدم املصريف التورق إن"
 يف معتربة والّذريعة الرّبا، إىل ذريعة إذن فهو .الزيادة مع آجل نقد مقابل حال نقد على احلصول جمرد

 النظر بصرف الربا إليها يؤول ما إىل يؤول املصريف التورق وإن اإلرث، من القاتل منع دليلب الّشرع،
 احملرم، الربا معىن يف وهو زيادة، مع حال بنقد آجل نقد مبادلة إىل يؤول فالتورق العقد، صورة عن

 فإن ذلك ومبوجب، (1) واملباين لأللفاظ ال واملعاين للمقاصد العقود يف العربة وأن مبقاصدها، فاألمور
نوى  منأن  على دليل وهذا نواه، ما إال له ليس والعامل بالنية، إال يقع ال الصحيح والتصرف العمل

 . (2)بالبيع عقد الربا حصل له الربا، وال يعصمه من حرمة الربا صورة البيع" 
أكثر منها إىل  بدراهم اهم"فإن اهلل حرم أخذ در : ابن تيمية لتحرمي هذا العقد بقوله (2) وعللّ 

 وإمنا"أجل ملا يف ذلك من ضرر احملتاج وأكل ماله بالباطل، وهذا املعىن موجود يف هذه الصورة، 
 يكونأن  وهو والتجارة، البيع اهلل أباحه الذي وإمنا ،(2)" نوى ما مرئا لكل وإمنا بالنيات األعمال
بدراهم أكثر منها فهذه ال خري فيه"  إذا كان مقصده جمرد الدراهم فأما فيها، يتجرأن  غرضه املشرتي

(3) . 
"إن مجيع العقود املشروعة إمنا شرعت لتحقيق مصاحل لعاقديها، فإذا قصد العاقدان هبا ما 

. "فنية البيع والشراء غري موجودة يف عملية (0)شرعت ألجله كانت صحيحة وإال كانت باطلة" 
ء، وهو ال يريد شراؤها وال بيعها، وإمنا يريد من التورق، فالسلعة حمل العقد ال هتم العميل يف أي شي

                                  
 .(20-22-2)المجموع المذهب، العالئي: انظرواحدة من القواعد الفقهية اخلمس اليت يرجع إليها أكثر مسائل الفقه" " (2)
 وتطبيقاتها الفقهية القواعد، : الزحيلي حممدانظرال لأللفاظ واملباين" ، العربة يف التصرفات للمقاصد واملعاين وبلفظ آخر:" (1)

 .2/232، 2ط، 33عد القا، األربعة المذاهب على
 –مقدم لندوة الربكة الثانية والعشرين لإلقتصاد اإلسالمي، مملكة البحرين ، التورق في أبحاث ملخصالدبن،  خوجه، عز( 2)

 . 2هـ ص 2212ربيع األخر  2-6من 
وحبوث الدورة  ل، أعماتأصيلية دراسة المنظم والتورق التورق، : السويلمانظر، 12/222، الكبرى الفتاوى، ةيتيم ابن( 2)

 .  1السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة، م
 .26 ص راجع، احلديث ختريج سبق (2)
 . 126/ ص 12ج، الفتاوى مجموعةتيمية،  ابن( 3)
 . 22سابق، ص  ، مرجعالتورق بحوث على تعليقحسان، ( 0)



 
130 

 
 

. "فالتواطؤ (2)احلصول على مال نقدي الذي ال يتم إال مبقابل وكلفة زائدة مؤجلة"  جمردهذا التعاقد 
 حتليل هبا املقصود ألن حمرمة حيلة املصريف فالتورق املصريف، التورق صيغة يف واضح الربا على والتحايل

 من سلسلة واختذت األجل، مقابل منه أكرب دفع مقابل يف احلال النقد لىع احلصول وهو حرام،
 غاية وال هدف ال العقود وهذه حمكمة، خبطة املؤسسات من جمموعة فيها شاركت واالتفاقيات البيوع

اليت جتمع عقودًا يف عقد واحد وإن مل يصرح بذلك لكنه معلوم  الرابطةأهّنا  بل فيها، للمتورقني
 . (1)لقرائن واألحوال وطبيعة املعاملة" بالقطع من ا

 : العينة بيع صور من صورة هي المصرفي التورق عملية أنّ : 1
. العقد هذا حرمة وترجيح حكمه الباحث بنّي  حيث العينة حترمي على واجلمهور ربوي، بيع العينة بيع

سلعة مؤجلة السداد "القصد من بيع التورق هو احلصول على النقد، فيتم شراء  أن ذلك يف والدليل
ليبيعها بقصد احلصول على النقد. يدخل التورق املصريف يف بيع العينة وذلك ألن املصرف هو الذي 
يبيع السلعة للمتورق نسيئة بأكثر من مثنها نقداً. وهو الذي يتوىل بيعها ملن يشاء نقداً وبأقل من مثنها 

ملصرف لنفسه. فاملصرف يتوىل كل شيء يف الذي باعها هو به. فال فرق بني هذا وما لو اشرتاها ا
 .الثمن بيانالتورق املصريف، وليس على املستورق سوى 

 : (2)هذا الوصف يتبنّي لنا وجود تشابه بني التورق املصريف والبيع العينة كما يلي"  من
 قصد املشرتي يف احلالتني واحد هو احلصول على النقود حىت لو كان ذلك بكلفة وخسارة.  "أنّ -
 البائع هو مصدر السيولة للمشرتي يف احلالتني. فالنقد حيصل عن طريقه وبواسطته.  أنّ -
 ال يوجد فرق بني املصرف وبني البائع يف العينة، ألن الطرفني ضامنان لتصريف السلعة. -

                                  
مقدم إىل ندوة ، اإلسالمي المصرفي العمل مسيرة على ثارهاوأ التورق لعقد المصرفية التطبيقات، حميي الدين، أمحد( 2)

 صهـ. 2212ربيع اآلخر  2 -6من الربكة الثانية والعشرين لالقتصاد االسالمي، 
 صفر 16 -13، والتنمية االستثمار يف اإلسالمية املصرفية املؤسسات دور مؤمتر، التورق بحوث على ، تعليقحامدحسان  (1)

 .2 صهـ 2212

 يف اإلسالمي الفقهي للمجمع عشرة السابعة الدورة وحبوث أعمال، دراسة تأصيلية، المنظم والتورق التورق، يلم ساميالسو  (2)
 أنواعه حقيقته التورق، هناء احلنيطي( . 321-222الثاين، ) اجمللدم(، 1332) ديسمرب 26-22 يف عقدت املكرمة، اليت مكة

 .26 ص 1332 .الشارقة 22 دورته يف الدويل اإلسالمي الفقه جملمع مقدم حبث، المعروف والمصرفي المنظم الفقهي
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 العينة والتورق كالمها فيه بيعتان. -
 العينة والتورق كالمها فيه بيعة مؤجلة وأخرى معجلة. -
نة والتورق كالمها فيه سلعة وسيطة الغية غري مقصودة حقيقية، تقبض مث تعاد، ورمبا ال يتم العي-

 تقابضها باملرة، وقد ال تتحرك من أرضها. وقد ال يكون هلا وجود أصال  )سلعة افرتاضية(. 
 حاجة العميل يف كل منهما إىل املال. باعتباره جهة عجز مايل".  –

 مبكة املنعقدة عشرة السابعة دورته يف اإلسالمي، العامل لرابطة التابع المياإلس الفقه جممع جند وهلذا
 ذلك معلال املصريف التورق جواز عدم قرر حيثم(، 1332 أول كانون 20-22) الفرتة يف املكرمة

 من ترتيب أو آخر ملشرت السلعة بيع يف بالوكالة التورق عقد يف البائع التزام"أن  منها أسباب بعدة
 العرف حبكم أم صراحة مشروطا االلتزام أكان سواء شرعا، املمنوعة بالعينة شبيهة جيعلها ايشرتيه
 ".املتبعة والعادة

 وجود لعدم وذلك الصريح، باالرّ  إىل العينة من إخراجها حىت احلرمة استعظم من أيضا ويوجد
 رضي عباس ابن قول ىتح عليه ينطبق ال حمرم، صريح ربا املصريف"التورق  على العقد وصورية السلعة

 .(2) "أصال موجودة غري احلريرة هذه ألن(، حريرة بينهما متفاضله بدراهم دراهم) عنهما اهلل
  بيعة: أن التورق المصرفي يقع تحت طائلة نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم عن بيعتين في 3

واحلديث فسره  (1)يع" عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما "ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف ب فعن
أىب هريرة رضي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أنه العينة، بدليل قوله صلى اهلل عليه وسلم يف رواية 

 (2)" الرباباع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو  مناهلل عنه: "

                                  
 العينةوللسالوس أيضا  2(، ط26إصدارات جممع فقهاء الشريعة بأمريكا ) ، سلسلةبالتورق التمويلعلي أمحد، السالوس، ( 2)

 ( . 22ص )، المصرفي والتورق والتورق
، (2122:)احلديث رقم، 2/223عند،  ليس ما بيع كراهية يف اءج ما البيوع، باب ، كتابالسننالرتمذي يف  أخرجه( 1)

، كتاب السنن، و أبو داوود يف 2322احلديث،  رقم، 0/166البائع،  عند ليس ما بيع البيوع، باب ، كتابالسننالنسائي يف 
أللباين إنه حديث وال ربح ما مل تضمن وال بيع ما ليس عندك" وقال ا ( بزيادة "...2232رقم احلديث:  2/162اإلجارة، 

 223-2/222 ،ارواء الغليل، انظر: حسن
 . 221 ص، خترجيه سبق( 2)
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وأن بيع التورق وكيال عن البائع وهو املشرتي،  يكونأن  مبعىن العقد، طريف الوكيل يتوىلأن  يصح"ال 
 .(2)يندرج حتت بيعتني يف بيعة املنهي عنه" 

 : المضطر بيع من أنه: 4
طالب التورق يف حكم املضطر، كيف ال وهو يبتغي النقد، فيشرتي ويبيع باخلسارة من أجل النقد  أنّ 

 عهابائ إىل السلعة أعادأن  املضطر"وهذا  ذلك يفيقول ابن القيم  كماوسد حاجاته وضرورياته فهو  
 الربا، حمج لل فهو بينهما يدخل ثالث إىل رجعت وإن التورق، فهو لغريه باعها وإن العينة، فهي

 الربا أخي ة هو: وقال العزيز عبد بن عمر كرهه وقد التورق، وأخفها املرابون، يعتمدها الثالثة واألقسام
 فإن: قال عنه، اهلل رضي فقهه نم وهذا مضطر أنه إىل الكراه ة رواية يف وأشار روايتان، فيه أمحد وعن
 الكلفة زيادة مع بعينه فيها وروجع التورق مسألة من مينع شيخنا وكان مضطر، إال فيه يدخل ال هذا

 .(1)"منه أعلى هو ما وتبيح األدىن الضرر حترم ال فالشريعة فيها، واخلسارة وبيعها السلعة بشراء
 : مناقشة األدلةثالثا
 (2)للتورق : مناقشة أدلة المجيزين2

[، غري 102]البقرة:  چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ"إن استدالل اجمليزين للتورق بعموم قوله تعاىل:  -أ 
شاع بني أهل  حىتمسلم ألنه استدالل بالعام، والعام عند اجلمهور ظين الداللة على أفراده 

ة العام، منه البعض(، وعلى اعتبار قول احلنفية يف قطعي ص  صّ من عام إال وقد خج ما ه نّ أالعلم: )
فال يسلم هلم ذلك يف هذه اآلية، ألن حل عموم البيع خصص عندهم حبرمة البيوع الفاسدة. 

 االستداللوالعام بعد التخصيص عند احلنفية تصري داللته على بقية أفراده ظنية. وعليه فإن 
ة باآلية استدالل بعام مظنون، قد خصص عند املانعني بالنصوص اليت تنهي عن بيعتني يف بيع

 وبيع العينة، وقاعدة منع احليل وغريها من النصوص". وشرط،وبيع 
                                  

يوليو ، (122العدد )، (11اجمللد )، جملة االقتصاد اإلسالمي، نقدية قراءة: المنظم التورقإبراهيم،  بن السويلم، سامي( 2)
 .23ص ، م(1331)
 . 261/ 2، الموقعين إعالمالقيم،  ابن( 1)
 التورقوسامي بن إبراهيم السويلم: ، (الفقهي الرأي)  المصرفي التورقاقشة أدلة اجمليزين عند الصديق الضرير: من انظر( 2)

 ندوة حبوث، : مراجعة فتاوى ندوات البركة المجموعة الثانيةداغي القره الدين حمي وعلي،، تأصيلية دراسة، المنظم والتورق
 م.1336 سبتمرب 0-3، هـ2212 رمضان 0، ياإلسالم لإلقتصاد والعشرون التاسعة الربكة
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"إن استدالهلم حبديث متر جنيب استدالل يف غري حمله، بل هو دليل عليهم ال هلم، ألن  -ب 
قصد النيب من هذا التوجيه تغيري حقيقة املعاملة ال شكلها، وال يعقل أن يراعي النيب صلى اهلل 

غياب حقيقتها. فاحلديث توجيه واضح للصحايب إىل تغيري حقيقة عليه وسلم شكل املعاملة مع 
املعاملة نفسها من معاملة مرفوضة قائمة على الغنب إىل معاملة قائمة على مساواة حقيقية تؤدي 

 فيها النقود دورها يف الكشف عن الكشف عن األنواع املتعددة من السلعة وفروقها الدقيقة".
 ما قام الدليل على منعه، استدالل صحيح يف املعامالت احلل إاّل "إن استدالهلم بأن األصل يف  -ج 

أصله، غري أنه قامت األدلة الواضحة على حترمي هذه املعاملة، السيما أدلة حترمي احليل، وأدلة 
 حترمي العينة وحترمي بيع وشرط وبيعتني يف بيعة".

تجارية احلصول نقود أكثر "إن قياسهم املتورق بالتاجر بأن التجار يقصدون من معامالهتم ال - د
بنقود أقل، وهو نفس مقصد املتورق، قياس مع الفارق والفارق بني املعاملتني واضح كون النقود 
األكثر عند املتورق تعد زيادة ال يقابلها ما ينتفع به املدين، بينما هي عند التاجر زيادة يقابلها 

 باملبيع، وليس يف مبادلة نقد بنقد". االنتفاع
لرد على استدالهلم اخلامس والسادس والسابع، بأن عد التورق حاجة توّهم من "ميكن ا - ه

أصحابه، وهو أن كان حاجة فهو حاجة املصرف وحده يف زيادة فائدته، وأن احتياجات 
السيولة احتياجات غري مؤسسة كون هذه املصارف كانت تعمل بدون تورق وأمورها سارت 

قول عاقل جبواز تفويت فرصة ختدم املصرفية اإلسالمية، على ما يرام. أما تفويت الفرصة فال ي
وإمنا يرفض أية فرصة تكون على حساب األسس واملبادئ اليت قامت عليه املصرفية 

 اإلسالمية".
 المانعين أدلة على الرد:  -1

 قولهم التورق المصرفي يصطدم وقاعدة األمور بمقاصدها ويضفي وهو حيلة عن الربا في -أ 



 
122 

 
 

انطباق القاعدة على التورق  للمانعني يسلمبقاعدة األمور مبقاصدها، إال أنه ال  "إنه مع التسليم
ظاهرة عند كثريين يف اجتناب الربا، وعليه يكون ملتورق يف الربا غري ظاهرة، بل املصريف كون نية ا

 . (2)مقصدهم صحيح واألمور مبقاصدها" 
 بأنه حيلة ووسيلة إلى الربا  القول -ب 

 جيريها معاملة هو بل طرفني، بني عقداً  ليس والتورق طرفني، بني لعقد اسم لرباا: "إن قيل: الجواب
 ال مث ومن. الربا اسم عليه ينطبق فال. اآلخر عن مستقل منهما كل طرف، من أكثر مع الشخص

 . (1) "حكمه عليه جيري
ا كان إذا كانت بصيغ شرعية معتربة بعيدة عن صيغ الربا وصوره فأهنا جائزة إذ البيوع"إن 

 ولو نظر فيه الربا إىل أيلولته التورق حقيقة. "والقول أن (2) يتوصل هبا إىل حتقيق املطالب والغايات"
حال من احتاج إىل نقد وسلك يف سبيل حتصيله مسالك احلصول عليه من بيوع  نطبقأن  أردنا

ل على االستزادة من املراحبة أو املشاركة املتناقصة، أو بيوع السلم، أو غري ذلك من وسائل احلصو 
النقود مما هو جائز شرعًا لقلنا مبنع ذلك، ألن قصده احلصول على النقد بواسطة شراء السلع مث 

 حريرة وبينهما بدرمهني درهم: مسألة على التورق مسألة تطبيقأن  مث أحد، به يقولبيعها. وهذا ال 
 التورق أما للتحليل، هبا جيء وإمنا ئدالزا الدرهم قيمتها تساوي ال احلريرةأن  ذلك الفارق مع تطبيق

أن  مث مؤجاًل، بيعاً  آخر على به تباع الذي مثل هو مؤجل بثمن سلعة يشرتي النقد يف فالراغب
 .(2) "املسألتني بني الفرق هبذا فظهر ح االًّ  مثلها بثمن السوق يف يبيعها مشرتيها

 امريء لكل وإمنا بالنيات عمالاألأن  الباب هذا: "وأصل تيمية ابن يقول احليلة مسألة ويف
 ما له فان حبيلة إليه وتوصل اهلل حرم ما نوى وان بأس فال اهلل أحل ما نوى قد كان فإن نوى ما

                                  
املكرمة،  مكة يف اإلسالمي الفقهي للمجمع عشرة السابعة الدورة وحبوث ، أعمالالمنظم والتورق التورقالسويلم سامي،  (2)

  .11، ص 1مم( 1332) ديسمرب 26-22 يف عقدت اليت
املكرمة،  مكة يف اإلسالمي الفقهي للمجمع عشرة سابعةال الدورة وحبوث ، أعمالالمنظم والتورق التورقالسويلم سامي،  (1)

 .11، ص 1مم( 1332) ديسمرب 26-22 يف عقدت اليت
 م( 102ع ) ھـ1141جملة االقتصاد اإلسالمي، ، اإلسالمية المصارف تجريه كما التورق حكم( املنيع عبد اهلل، 2)
 .بتصرف، 0 ،، ص(12)
 .6 صنفس املرجع، ( 2)
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حمرمًا يتوصل إليه بالتحايل. واملتورق ليس نيته ارتكاب احلرام  ينويأن  إال حيلة تكون فال. (2)"نوى
ة أبوابه أمامه وهو أقل كلفة ونفقة مث يرتكه ويأخذ بل نيته اجتناب احلرام كيف ال واحلرام مجشرع

بالتورق الجتناب احلرام. "فتعليل من منعها بكون املقصود منها التحايل على الربا، فليس فيه حتيل 
على الربا بوجه من الوجوه، مع مسيس احلاجة إليها، ألنه ليس كل واحد اشتدت حاجته إىل النقد 

عت إليه احلاجة، وليس فيه حمذور شرعي، مل جيز حترميه على العباد" جيد من يقرضه بدون ربا، وما د
(1) . 
 : العينة بيع صور من صورة هي المصرفي التورق عملية أن -د

"إن الفقهاء الذين ذكروا التورق ضمن صور العينة مل حيكموا بتحرميه، بل حكموا باجلواز. فلم يؤخذ ببعض 
يف بيع العينة الذي أجازه الشافعي، ألن الشافعي يشرتط أال يكون ."ال يدخل التورق (2)قوهلم دون بعض" 

هناك ارتباط بني البيعتني: البيعة اليت باألجل والبيعة اليت بالنقد، وال تظهر نية احلصول على النقد، وكال 
الشرطني غري متحقق يف التورق املصريف، فاالرتباط بني البيعتني منصوص عليه يف العقد، فاملصرف هو 

لذي يبيع السلعة نسيئة بأكثر من مثنها نقداً، ويشرتط على املستورق أنه يوكله يف بيعها نقداً بأقل مما باعها ا
له به نسيئة ويسلمه الثمن، ويلتزم املصرف هبذا، ولوال التزام املصرف ببيع السلعة نقدًا وتسليمه الثمن ما 

 . (2)قداً" قبل املستورق شراء السلعة من املصرف بأكثر من مثنها ن
 وغري ومراحبة ومشاركة وشراء بيع من التجارة وسائل مجيعأن  خيفى"ال : املنيعاهلل  عبد يقول

 النقود على احلصول طريق عن التجارة ممارسة استخدامها من الغرض االستثمار آليات من ذلك
أن  حيث العينة نع خيتلف التورقأن  خيفى ال كما ذلك، وسيلة األليات هذه ومجيع منها واالستزادة

 على وحصوله إليه رجوعها باعتبار إال يبعها مل إنه حيث باعها من إىل السلعة رجوع معناها العينة
                                  

 .  12/220، الكبرى وىالفتاتيمية،  ابن( 2)
، شرط أو قيد بال جائز والتورق محرمة العينة، سليمان بن ناصر العلوان( 1)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50994

 .21:33 الساعة 1/1/1323 االستعراض تاريخ
أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة، ، المنظم والتورق التورقسامي، السويلم،  (2)
 .  13، ص 1م
حبث مقدم إىل ندوة الربكة الرابعة والعشرين، جملة االقتصاد اإلسالمي، مارس ، المصرفي التورق في الفقهي الرأيالضرير، ( 2)
 .  22(، ص 102)(، ع 12م( م )1332)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50994
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50994
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 -البيعتني هاتنيأن  عن فضالً  عليه، سلعته فوات دون مثالً  وعشرين مائة املائة تكونأن  يف رغبته
 احملققني بعض وفسرها واحدة بيعة يف بيعتان – البائع على املشرتي وبيعة املشرتي، على البائع بيعة
 الراغب على البائع باعها اليت السلعة فإن التورق، خبالف العينة بأهنا القيم ابن ومنهم العلم أهل من
بيع التورق أال يبيع املشرتي السلعة على من باعها  شرطأن  حيث للبائع ترجع لن تورقاً  الشراء يف

التفريق بني صور الربا ومن  (1)ابن باز  الشيخفتوى  ويف. (2)رمة" عليه فإن باعها عليه فهي العينة احمل
ذلك العينة ومسألة التورق قال: "وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي أخذ سلعة بدراهم 

أو بعد ذلك على غري من اشرتاها منه. والصواب حلها  غدهإىل أجل مث يبيعها هو بنقد يف يومه أو 
ا فيها من التفريج ولتيسري وقضاء احلاجة احلاضرة. أما من باعها على من اشرتاها منه لعموم األدلة ومل

 فهذا ال جيوز بل هو من أعمال الربا وتسمى مسألة العينة وهي حمرمة ألهنا حتّيل على الربا". 
"أما مسألة التورق اليت يسميها بعض الناس الوعدة فهي معاملة أخرى، ليس من جنس 

، ألن املشرتي فيها اشرتى السلعة من شخص إىل أجل وباعها من اخر نقدًا من أجل مسألة العينة
 . (2)حاجته للنقد وليس يف ذلك حيلة على الربا، ألن املشرتي غري البائع" 

 : )2(والتورق العينة بيع بين الفرق
 من أقل ح الّ  بثمن يبيعها مث مؤجل بثمن الناس أحد من سلعة النقد حمتاج يشرتيأن  العينة بيع إن"

 فهي بعينها إليه رجعت باعها اليت السلعة عني ألن بالعينة ومسيت منه، اشرتاها من على املؤجل مثنها
حيلة للتوصل هبا إىل الربا فصارت بذلك حمرمة لدى كثري  اختذتأهّنا  الظن على يغلب ألنه حمرمة،

 من أهل العلم. 

                                  
جملة االقتصاد اإلسالمي، ، الحاضر الوقت في اإلسالمية المصارف تجريه كما التورق حكمعبد اهلل، املنيع، ( 2)

  6ص ،، (12) م( 102ع ) ھـ1141
 . 123 -122/ ص 22سابق، ج ، مرجعالفتاوى مجموعباز، عبد العزيز،  ابن( 1)
ع  ھـ1141جملة االقتصاد اإلسالمي، ، الحاضر الوقت في المصارف تجريه كما التورق حكم، عبد اهلل املنيع( 2)
 . 20-2 ، ص(12) م( 102)
جملة االقتصاد اإلسالمي ، الحاضر الوقت في اإلسالمية المصارف تجريه كما التورق حكماملنيع، عبد اهلل،  (2)

 . ، (12) م( 102) ، عھـ1141
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 حالِّ  بثمن يبيعها مث مؤجل بثمن الناس أحد نم سلعة النقد حمتاج يشرتيأن  فهي التورق اأمّ 
 بالتحيُّل الظن غلبة بذلك لينتفي منه اشرتاها من غري على وذلك املؤجل مثنها من أقل أنه الغالب

ا اشرتاها مل تـ عجْد إىل بائعها وإمنّ  السلعةأن  حيث. جائزاً  صحيحاً  بيعاً  بذلك فصار باالرّ  إىل البيع هبذا
 نة يتم ما بني طرفني أما التورق فأنه يتم بني ثالثة أطراف". طرف ثالث، فبيع العي

 بيعةأن التورق المصرفي يقع تحت طائلة نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم عن بيعتين في  -ه
 تفسريات"إن استدالهلم بنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة غري مسلم، ألن  -

: هو أن يقول البائع: أبيعك رها الشافعي بتفسريين األولد فسّ الفقهاء ملعىن احلديث تباينت، فق
غري حتديد ألحد الثمنني، والثاين:  نقدًا أو بعشرين نسيئة، ويعقدان العقد من هذه السلعة بعشرة

أي إذا وجب لك  أن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة مبائة مثال على أن تبيعين دارك بكذا وكذا
فسر ببيع العينة، وفسر بالبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، وكذلك  عندي وجب يل عندك، كما

األمر بالنسبة لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع وشرط، فقد اختلف العلماء يف تفسريه، 
 (2) "االحتماالتد هذه به مع وجو  االستداللوهو ما يضعف 

 

 :المضطر بيع من أنه قولهم - و

. املضطر بيع عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هنى وقد مضطر الإ به يأخذ ال التورق بأن القول"
 به االستدالل ألن املضطر، بيع عن النهي حبديث عليه االستدالل وجاهة تظهر وال نظر فيه قول

التورق ظهور الرغبة من صاحبها يف احلصول على نقد يغطي  حقيقةأن  حيث حمله، غري يف استدالل
أو غري  حاجتهتقتضيها مصلحته يف االكتساب أم مما  تقتضيهااحلاجة مما  به حاجته إليه سواء أكانت

ذلك وهذا ال يعد اضطرارًا إىل احلصول على النقد. وإمنا هي الرغبة يف احلصول عليه لتغطية احلاجة 
 . (1)به، والرغبة حاجة وليست ضرورة" 

  :(2) "ليس للمعرتض على التورق حجة فيما ذكره ابن تيمية لسببني" 

                                  
مقدم إىل ندوة الربكة الرابعة والعشرين، جملة االقتصاد اإلسالمي، مارس  حبث، الرأي الفقهي في التورق المصرفيالضرير،  2
 ( 102(، ع )12م( م )1332)
ع  ھـ1141جملة االقتصاد اإلسالمي، ، الحاضر الوقت في اإلسالمية المصارف تجريه كما التورق حكماملنيع، ( 1)
 .  3 ، ص(12) م( 102)
 . 1ص ، وحكمه معناه التورق( القري، علي، 2)
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"يف معامل السنن":  قيل"األول: لضعف اسناد هذه األحاديث فهي ال تنهض حجته للقول باملنع. 
 . (2)ناده رجل جمهول ال ندري من هو" سإ
. املصرفية تطبيقاته يف وخباصة التورق يف يظهر ال املضطر بيع منع أجله من الذي املعىن: أن الثاين"

 طريق عن العقد إىل يضطرأن  أحدمها وجهني من يكون املضطر بيع: املضطر بيع يف اخلطايب قال
 يده يف ما فيبيع ترهقه مؤنة أو يركبه لدين البيع إىل يضطرأن  والثاين ينعقد ال فاسد فهذا عليه اإلكراه

يباع على هذا الوجه وأن ال يفتات  الأن  واملرؤة الدين حق يف سبيله فهذا الضرورة أجل من بالوكس
 مع البيعان ويقرض ويستمهل له إىل امليسرة حىت يكون له يف ذلك بالغ فإن عقد عليه مبثله ولكن يع

أهل العلم قد كرهوا البيع على  عامةأن  إال. . . يفسخ ومل احلكم يف جاز الوجه هذا على الضرورة
 . (1)هذا الوجه" 

ف ال وليسوا مضطرين، واملصار  اجلملة يف اليسار ذوي من هم إمنا املتورقني أكثر ن"مث إ
تتعامل مع الفقراء املعدمني، وإمنا عمالؤها هم أصحاب الدخول اجليدة، لذلك ليس التورق اليوم من 
بيع املضطر. وحىت لو قلنا مبنع بيع املضطر فإن املعىن الذي من أجله منع بيع املضطر ال يظهر يف 

 . (2)التورق وخباصة يف تطبيقاته املصرفية احلديثة" 
 والمجيزين نعينالما أدلة مناقشة: 4

 التورق مشروعية)حول  العلماء بني االختالف أصلأن  والباحثني والعلماء الفقهاء بعض"يرى 
 إىل بعضهم وينظر(، الذرائع)سد  أصل تطبيق حول االختالف من نابع( مشروعيته عدم أو املصريف

 :(2) "جوانب ثالثة من املسألة هذه

                                  
 .  60/ ص 2، ج 2ط، السنن معالماخلطايب، ( 2)
 . 60/ 2( املرجع سابق، 1)
مقدم ضمن البحوث املعدة للدورة السابعة عشرة جملمع ، اقتصادية دراسة المصارف تجريه كما التورقحممد علي، القري، ( 2)

 .  2، ص 1332الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 
 هـ.2212جملة االقتصاد اإلسالمي، صفر والرفض،  التأييد بين المصرفي التورقحممد،  الدين خوجة، عز( 2)

، http://www.alzatari.net/print-research/641.html الرابط: انظرالربا،  على تحايل التورقزعرتي،  الدين وعالء. 
 المانعين بين المصرفي التورقحممد،  أمحد اجليوسي: انظر 13:33 الساعة، 32/32/1323:  االستعراض يختار = 

نيسان  22 – 26حبث مقدم للمؤمتر العلمي األول جلامعة عجلون، )األردن( ، الربوية والحيل المصرفي التورق، والمجيزين

http://www.alzatari.net/print-research/641.html
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 ية المتعاقد: "الجانب األول: بالنظر إلى الباعث ون أـ

 يستدلون بأن األصل يف العقود هو حتقيق صورته الشرعية، وال أثر : المصرفي للتورق المجيزون
 حراماً  يكون قد الشيءللنية يف ذلك، واستدلوا على ذلك حبديث )التمر اجلنيب(، وقالوا أن 

 هذا يتحول وقد اجلنيب، بالتمر اجلمع متر استبدال يف كما( الشرعية صورته تتحقق مل)إذا 
 القصدإذا تغريت صورته احملرمة )بيع التمر بالدراهم وشراؤه بالدراهم(؛ مع أن  احلالل إىل الشيء

: بقولهأحد املعاصرين  وأيده،(2)يف كال احلالني واحد. وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد اهلل املنيع 
عة هي الواسطة يف ذلك" غالبا هو حتصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلع املبي التجار"إن مقصود 

. وعليه فإن أصحاب هذا الرأي يستندون إىل صيغة العقود وصورهتا وليس إىل النيات (1)
 واملقاصد

 يستندون إىل قاعدة )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين، ال لأللفاظ : المانعينأن  حين في
 على احلصول هي املتورق ايةغواملباين(، وإىل حديث )إمنا األعمال بالنيات(، وهم يقولون: أن 

 إىل)بالنظر  املانعني أبرز ومن. مشروع غري غرض وهو أجل، بعد منها أكثر بنقود حالة نقود
 املشروعة املقصودة العقود خالل من يكون للحالل الطريق: "إن يقول حيث تيمية ابن(: النية
: "بع وسلم عليه اهلل صلى الرسول حبديث ذلك على ويستدل"  حترمي وال فيها خداع ال واليت

إذا باع اجلمع بالدراهم يكون قد أراد البيع  نهإ حيث". جنيبا بالدراهم ابتع مث بالدراهم اجلمع
وقبض الثمن، وإذا أراد شراء اجلنيب أراد امتالكه ودفع الثمن، وهذا مقصود مشروع. فلما كان 

حقيقة. واملتورق ال يقصد بائعًا قصد ملك الثمن حقيقة، وملا كان مبتاعا قصد ملك السلعة 
احلصول على السلعة وإمنا يكون عازما على بيعها خبسارة منذ البداية للحصول على نقد. ويؤكد 

 السلعة بشراء الكلفة زيادة مع بعينه فيها موجود الربا ألجله حّرم الذي املعىنابن تيمية أن " 

                                                                                                        
1321 . 

 ، (12) م( 102ع )1332جملة االقتصاد اإلسالمي، مارس ، رفالمصا تجريه كما التورق حكماملنيع، عبداهلل، ( 2)
دور املؤسسات املصرفية االسالمية يف . التورق واستخداماته في العمل المصرفي اإلسالمي  تطبيقاتآدم،  عيسى، موسى( 1)

 .26ص  2/2/1331-0هـ املوافق 2212صفر  – 16 -13االستثمار والتنمية" من 
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 يف. ومن املانعني (2)"منه أعلى هو ما يحوتب األدىن الضرر حتّرم ال والشريعة فيها، واخلسارة وبيعها
إذا كان املقصود من العينة التحايل ألخذ النقد يف احلال  :"العقد من والقصد النيةنظرهتم جلانب 

 ".الباطلة احليل حتليله يف ينفع ال الذي احملرم من ذلكورد أكثر منه بعد أيام فال شك أن 

 
 

 ؤ والتحايل على ارتكاب المحرم: الثاني: بالنظر إلى وجود التواط الجانب ب
 (1) اشرتطوا فقد والتحايل، التواطؤ جواز عدم على( التورق جبواز القائلني ذلك يف)مبا  العلماء يتفق

 جائز وخمرج مشروعة حيلة التورقأن  شك: "ال قال خالفهم ومنجلواز التورق عدم التواطؤ واحليلة. 
 ".احملتملة للمفاسد نظرا العمليات هذه مثل يف بالتوسع ينصح ال ولكنه. النقود على للحصول

 التورق صيغة يف واضح الربا على والتحايل التواطؤإىل أن  املصريفاملانعون للتورق  وذهب
 التورقأن  يرى حيث القيم؛ ابن فيه والتحايل التواطؤ وجود إىل بالنظر للتورق املانعني ومن. املصريف

اليت ألجلها حرم الربا قائمة بعينها  املفسدةأن  ويرى حريرة، ابينهم دخلت بدراهم دراهمما هو إال 
: "التورق يف املصارف اإلسالمية حيلة منها فتاوى صدرت. كما (2)مع االحتيال أو أزيد منها 

 .(2)مكشوفة الستحالل الربا" 
 الثالث: بالنظر إلى مآالت األفعال )نتيجة العمل وثمرته(:  الجانب - ج

والتصرفات تأخذ حكما يتفق مع ما تنتهي إليه، بغض النظر  األفعالأن  املصريف للتورق املانعون"يرى 
عن نية الفاعل وقصده، وحيكم على تلك األفعال بالصحة أو التحرمي حبسب مثرة هذه األفعال 

 استند من ومنهم. (2)ونتيجتها وما تؤول إليه. وهو ما أطلق عليه يف املوافقات "أصل اعتبار املآل" 
 املتورقني حصول وهي اال املنع،هذه العملية )التورق( حمرمة، ونتيجتها  غاية"ال شك يف أن بقوله: 

 عملية مآلأن  يرون( املانعون)أي  وهم أجل بعد منها أكثر بنقود التزام مقابل يف حالة نقود على
                                  

 .2/203، الموقعين إعالم، ن تيمية( نقله ابن القيم عن اب2)
  واألستاذ أسامه حبر، كل من الشيخ عبد اهلل املنيع(1)
 هـ.2212، جملة االقتصاد اإلسالمي، صفر والرفض التأييد بين المصرفي التورقخوجه، عز الدين حممد،  (2)
 . 1323هـ 2222، ةالسعودي، الرياض، دار كنوز إشبيليا، قرارات اهليئة الشرعية مبصرف الراجحي (2)
 (2/222 الموافقات، الشاطيب( 2)
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 العقد محتر  الفاسدة والنية. ألجل منه أزيد نقد مقابل عاجل نقد على احلصول هو املصريف التورق
أن  الفردي التورق عقدي بصحة قال ممن أحد يقل فلم لغريه، صح وإن الفاسدة النية صاحب على
 صحيحة بل قالوا بفسادها، ولكن األمر مرتوك لربه.  نيته

 ألهنا العقد فأفسدت فيها، اآلخرين بتوسط انكشفت النية هذه فإن املنظم، التورق يف أما
 من مؤلفة معاملة هو املصريف التورقأن  مث. بآجل حال نقد وهي وحقيقته، الربا مضمون كشفت
املصريف أسوأ من الربا لزيادة   التورقأن  بل. انفراد على منها كل يف النظر يصح ال عقود جمموعة

 . (2)كلفته ولتضخيم املعامالت يف سوق العمالت" 
 :الترجيح-5

أهم النقاط اليت تكاد تكون  علىواجمليزين، وحماولة إلقاء الضوء  املانعني ألدلة العرض هذا بعد
 والذين املعاملة، هلذه منعهم يف أصابوا قد املانعنيالباحث أن  يرى إذ اجلواز،الفيصل بني املنع أو 

تنظيم التورق الفردي املختلف فيه ابتداًء، على نطاق ب يقومواأن  حاولوا فقد املعاملة هذه أجازوا
قوله  يفاملصارف اإلسالمية واملؤسسات، لكن مل تكن تلكم احملاوالت طريق البيع احلالل املستدل به 

 على دليل أكرب والتطبيق األدلةن إ حيث[102اآلية من]البقرة:  چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ "تعاىل 
 :أنّ  قولال فللباحث مناقشته مّتت ما إىل ويدور الكالم تفيضيس ال وحىت املنظم التوّرق جواز عدم

املنظم ما هو إاّل حيلة للربا، فقصد الفرد ليس الربا وإمّنا االبتعاد عن الربا، فلّما خشيه وقع  التورق
 چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چفيه، قال تعاىل: 

 ومن فيه التوسع عدم مع للمضطر الفردي التورق ترجيح يف سبق فكما، [232 – 232لكهف: ا]
 الذّمة اشغال عدم يف والسالم الصالة عليه النيب أحاديث يف جاء ملا له خري فهو الدْين عن تورّع

 ".الّدْين غلبة من باهلل"ونعوذ  بالدْين،
 باملعىن ال باملبىن والصورة جلّية واضحة ولو كانت ثالثية أو رباعية أو ما دون العربةأن  كما

وأبني يف حال عدم امتالك السلعة  ستكون احلرمة أشدّ  كماأكثر فهي من العينة احلّرمة"؛   أوذلك 
ن كاًل من املصرف والعميل يبيع إجاء يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل:" فقدقبضها،  قبل

                                  
 ( .21) سابق، ص ، مرجعمنه اإلسالمية الشريعة وموقف التورقحامد،  حسان، حسني( 2)
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مركية للسيارة ال السلعة قبل قبضها، وقبض صورة من شهادة احليازة للمعدن، أو صورة من البطاقة اجل
أن العميل يوكل املصرف يف بيع السلعة قبل أن  عن ناهيك (2)يكفي يف حتقيق القبض الشرعي"

 . (1)رضي اهلل عنه )ال تبع ما ليس عندك( -يتملكها، ويف حديث حكيم بن حزام 
اهلل العميل مل يتحمل خماطرة السلعة أو ضماهنا، فهي مل تدخل يف ضمانه، ويف حديث عبد  نّ أ كما

 . (2)رضي اهلل عنهما: )هنى عن ربح ما مل يضمن(  –بن عمرو 
 فهو وإالّ  اضطرّ  من إال خبسارة، يبيع مث يشرتيأن  يعقل فال تقّدم كما املضطر، بيع أنّه أيضا

 .احلجر أحكام تعرتيه ولرمّبا ومعامالته ماله يف التصرف حيسن ال الذي السفيه حكم يف
 ميكن وال الربا، آخية وأهّنا املعاملة، هلذه املانعني صف يف نفسه الباحث جيد تقدم ممّا
عن أدوات ومنتجات سليمة وشرعية ختدم  تبحثأن  ووجب هبا، تتعاملأن  اإلسالمية للمصارف

. وقد نص عليها وتقومأهدافها الدعوية والرحبية، وحتافظ على األسس واملبادئ الشرعية اليت قامت 
 (2)على عدم جواز التورق املنظم )املصريف( والتوصية بتجنبه  قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي

                                  
شعبان  12 -20:قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من انظر( 2)

 خبصوص موضوع القبض.، 2223آذار ) مارس (  13 -22 هـ املوافق2223
 كتاب،  السنن، والرتمذي يف 162/ 2، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، اإلجارة، كتاب السنن( أخرجه أبو داود يف 1)

إرواء  ، وصححه األلباين يف162/ 0، كتاب البيوع، السنن، والنسائي يف 222/ 2باب كراهية بيع ما ليس عندك، = =البيوع،
 . 2/221الغليل 

، رقم 1/23، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن،  السننماجة يف  ابن( أخرجه، 2)
ال حيل  : "بلفظ، 2/223، كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك،  السنن، والرتمذي يف 1260احلديث 

 .صحيح حسن: الرتمذي وقالوال ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس عندك"،  سلف وبيع وال شرطان يف بيع
يف الفرتة من املكرمـة، ( "فإن جملـس اجملمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابعة عشرة املنعقـدة مبكـة 2)

ورق كما جتريه بعض املصارف يف الوقت : )التموضوعقد نظر يف م، 20/21/1332-22: يوافقهـ الذي 22-12/23/2212
 احلاضر(. 

واملناقشات اليت دارت حوله، تبني للمجلس أن التورق الذي جتريه بعض املوضوع، وبعد االستماع إىل األحباث املقدمة حول 
ن أسواق ( مالفضة: قيـام املصرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة )ليست من الذهب أو هواملصارف يف الوقت احلاضر 

بأن  –إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة  –على أن يلتزم املصرف آجل، على املستورق بثمن غريها، السلع العاملية أو 
 ينوب عنه يف بيعها على مشرت آخر بثمن حاضر، وتسليم مثنها للمستورق. 

 :اآلتيةأواًل: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد لألمور  



 
113 

 
 

 :المصرفي التورقواالبتكار في  والتطور المحاكاة الرابع المبحث  
 مطلبني وفيه

مبا أنه مّت ترجيح حرمة التورق املصريف، على أنّه آخية الربا فهو دارهم بدراهم فنجد أنّه حماكاة للبنوك  
 (2)ومنح االئتمان" يل،التمو يف تقدمي الربوية "
 وهو املصريف التورق أما احلنابلة هم املصطلح استعملها من وأول القدم يف ظهر فقد للتورق بالنسبة

 .أدناه كما الربوية البنوك هي استعمله من فأول الدراسة حمل
  المحاكاة: األول المطلب

تحدة إىل حد إطالق وصف كظاهرة بشكل خاص يف هناية الثمانينات بالواليات امل  التوريق بدأ
، حيث يتم (1) ديوهناإلظهار تكالب البنوك على توريق The frenzy of the 1980"جنون الثمانينات" 

                                                                                                        
شرعاً، ( أن التزام البائع يف عقد التورق بالوكالة يف بيع السلعة ملشرت آخر أو ترتيب من يشرتيها جيعلها شبيهة بالعينة املمنوعة أ 

 =سواء أكان االلتزام مشروطاً صراحة أم حبكم العرف والعادة املتبعة.
 بض الشرعي الالزم لصحة املعاملة.( أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل بشروط القب =
( أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويل نقدي بزيادة ملا مسي باملستورق فيها من املصرف يف معامالت البيع والشراء اليت ج 

ذه املعاملة . وهمتويلهدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من أحواهلا، جتري منه واليت هي صورية يف معظم 
والذي سبق للمجمع يف دورته اخلامسة عشرة أن قال جبوازه مبعامالت حقيقية وشروط الفقهاء، غري التورق احلقيقي املعروف عند 

. وذلك ملا بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث املقدمة. فالتورق احلقيقي يقوم على شراء قرارهبينها =حمددة 
مث يقوم ببيعها هو بثمن حال حلاجته ضمانه، آجل تدخل يف ملك املشرتي ويقبضها قبضًا حقيقيًا وتقع يف حقيقي لسلعة بثمن 

والفرق بني الثمنني اآلجل واحلال ال يدخل يف ملك املصرف الذي =طرأ على يتمكن، قد يتمكن من احلصول عليه وقد ال إليه، 
وهذا ال يتوافر يف أحواهلا، ويل هلذا الشخص مبعامالت صورية يف معظم املعاملة لغرض تسويغ احلصول على زيادة ملا قدم من مت

 املعاملة املبينة اليت جتريها بعض املصارف". 
  يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعامالت المحرمة : ثانياً 

فإنه يوصي بأن الربا، مة اإلسالمية من بلوى . كما أن اجمللس إذ يقدر جهود املصارف اإلسالمية يف إنقاذ األتعاىلامتثااًل ألمر اهلل 
 .املمولتستخدم لذلك املعامالت احلقيقية املشروعة دون اللجوء إىل معامالت صورية تؤول إىل كوهنا متوياًل حمضاً بزيادة ترجع إىل 

  .6 الدين، ص حمي ، أمحد8 ص التورق لعقد المصرفية التطبيقات( حسني حامد حسان، 2)
( مؤمتر تشريعات عمليات البنوك بني  التوريق المصرفي للديون ) الممارسة واإلطار القانونيني فتحي، ( عثمان، حس1)

 .  2النظرية والتطبيق، ص 
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أوجه استخدام األموال املصرفية مثل القروض، بورقة مالية، أو جتارية )مثال  إحدىمبوجبها تبديل 
 . (2)إصدار السندات(" 

يف أبسط  Securitizationصطلح أو لفظ التوريق أو التسنيد هناك عدة تعاريف للتوريق "يعين م
صوره "احلصول على األموال باالستناد إىل الديون املصرفية القائمة وذلك عن طريق إجياد أصول مالية 
جديدة". وبعبارة أخرى فإن مصطلح "التوريق" يعين حتويل املوجودات املالية من املقرض األصلي إىل 

غالبًا من خالل "الشركات املالية". أو "الشركات ذات األغراض اخلاصة  اآلخرين، والذي يتم
Special Purpose Companies "(1). 

 :المصرفي التورق في واالبتكار التطور الثاني المطلب
 املالية واملؤسسات املصارف وعلى املصريف التورق جواز عدم رّجح الباحث أنّ  من الرغم على

 هذا يف وابتكاره تطويره متّ  ما ذكر لواجبا من يرى الباحث أنّ  إىل املنتج ذاهب التعامل ترك اإلسالمية
 .املنتج
 :المصرفي التوّرق في يرالتطو : أّوال

التورق املصريف الذي قام الفقهاء املعاصرون بتطويره استناًدا إىل التورق الفردي الذي   التطوير يظهر
 املعاصرون قام لكن سلعة، بائع وبني دراهمللكان عبارة عن معاملة تقع بشكل عفوي بني طالب 

هذا املنتج بناًء على املنتج القدمي )التورق الفردي( وأيضا كان التطوير بناًء على منهج احملاكاة  تطويرب
للمنتج التقليدي )التسنيد(، حيث سعت اهليئات والفقهاء املعاصرين إىل إضافة حتسينات على هذا 

 بني ومن املرجو، بالشكل أهدافه ومجيع والرحبي التنافسي أداءه سنيوحت كفاءته، رفع أجل مناملنتج 
 :التحسينات هذه
"عدد األطراف أربعة املصرف والعميل طالب التورق والبائع األول للسلعة واملشرتي  زيادة يف -

النهائي للسلعة. فاملصرف ال ميلك السلعة ابتداء، وإمنا يشرتيها بناء على طلب العميل 

                                  
 .  1، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، ص كتاب قيد التحديث والنشر، التوريق( الشماع، خليل، 2)
، 2222إحتاد املصارف العربية، لعلمية والعملية للتوريق، ) التوريق كأداة مالية حديثة (، الخلفية ا، خالد، عبداهلل أمني( 1)

 .  22ص
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يبيعها له بثمن مؤجل، مث ينوب عنه يف بيعها مرة ثانية لطرف رابع بثمن  مث )املستورق(،
  (2)" منفصلةنقدي أقل من مثن الشراء. فهناك ثالثة عقود 

وثائقه اليت تتكرر يف عملياته بشكل جيعل التورق ذاته  إصدارو  وتقنينها، اإلجراءات تنظيم -
 نشاطاً شبه مستقل عن األنشطة التجارية املعتادة.

 :المصرفي التورق منتج في االبتكار: ثانًيا
 ابتكارات وجود للباحث يرتاءى املصريف، التورق على باالطالع الفصل هذا يف عرضه مامتّ  على بناءً 
  املنتج، هذا يف املركبة العقود ضمن التقسيط، بيع وعقد الوكالة عقد إضافة خالل من املنتج هذا يف

  (1) قدالع هذا خطوات يف توضيحه متّ  كما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 بتصرف. 13ص  1331، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي مكة تأصيلية المنظم، دراسة والتورق التورق، السويلم سامي (2)
 .220: ص راجع (1)
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  تنافيها وطرق المصرفي التورق في الحيل الخامس المبحث
 وفيه مطلبان

 :المصرفي التورق في الحيل: األول المطلب
 ومبادلة الربا، على حيلة إال هو ما اإلسالمية البنوك تداولته كمنتج املصريف التورق فإنّ  تقدم كما
املعروضة من  السلع يف التحايلأنّه من احليل ومّت استخدام  كما،  حريرة، بينهما آجل بنقد حال نقد

 املخازن نفس يف السلعة نفس بعرض تقوم املصارف هذه بعضطرف املصرف، حيث ثبت أن 
 .استالم وال ضمان دون املكان نفس يف عديدة مرات وبيعها

 ليس أصال وهو ببيعها، نكالب ووّكل اشرتاها اليت السلعة، يستلم ال املتورق،أن  التطبيقات أثبتت كما
 :هنا الحيل باب فمن حاجتها، يف

 .البيع إلمتام غريها أو معادن سلعة، أي يستعمل البنك أن -
 .الفقهاء عند معروف والفرق السلعة تعيني وليس املوصوف البيع بيان -
 املخازن تباع مرات عديدة وهي يف يف أو املعرض يف السلعةأن  التطبيقات أثبتت -
أموال للمصرف من خالل ختفيض  تدرّ أن  شأهنا من حيلة وهذه املكان، نفس -

 التكاليف. 
 :الحيل تنافي: الثاني المطلب
 هذه جواز بعدم اإلسالمي الفقه جممع أصدره الذي هو احليل، لتنايف الباحث يذكرها الذي الشروط
 لذلك احلرام،حتليل إىل  تفضيوعدم تعاطي املنتجات املالية اليت  احلالل، بتحّري والتوصية املعاملة
والتفكري يف  املعاملة، هذه عن البعد كل تبتعدأن  اإلسالميةواملؤسسات املالية  املصارف على وجب

منتجات أخرى مثل السلم، وال ميكن البحث عن التيسري على الناس بإدخاهلم يف احملاذير الشرعية، 
: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت سالموال الصالة عليه لقولهفالذم واضح والعقاب حال والذّل مسّلط 

، (2)عه حىت ترجعوا إىل دينكم" ز أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهلل عليكم ذال ال ين

                                  
 .222 ص يف خترجيه سبق (2)
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فأمّت به بقوله:  والسالم الصالة عليه نبّينا قّيده ما هو املعاملة هذه يف احليل من واخلروج تنايف فأعظم
 ".دينكم إىل ترجعوا"حىت 

 الشراء آلمر: المرابحة الثالثصل الف
 وفيه مخسة مباحث

 المرابحة البسيطة وصورتها وحكمها  بيان: األولالمبحث 
 وفيه ثالثة مطالب

  المرابحة بيع تعريف: األول المطلب
 :المرابحة تعريف: أّواًل 

ة ماالً  أ عطاه: "لغة .2  مجراحب  ة السِّْلع ة   ْعتجهب   ويقال مجراحب  ةً  الشيء   وبعتج  بينهما الربح على أ ي مجراحب 
ة اشرتيته وكذلك درهمٌ  دراهم عشرة كل على  (2)" الرِّْبح تسمية من بدّ  وال مجراحب 

 :اصطالًحا .1
 بالّثمن"بيع ، و أيضا (1): "نقل ما ملكه بالعقد األول وبالثمن األول مع زيادة ربح" الحنفية عند

  (2) "ربح زيادة مع األّول
يذكر البائع للمشرتي الثمن الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه رحبًا ما : "هي أن المالكية عندو 

 خمصوص، وجه على منه بأكثر ويبيعها بثمن، سلعة الرجل يشرتي"أن أو  (2)للدينار أو الدرهم"
 (2)" عليه املعقود قدر الشخصني أحد يصرفأن  االسرتسال أيضا له ويقال االستئمان، بيع وحقيقة

بىن الثمن فيه على مثن املبيع األول مع زيادة بأن ميشرتي شيئًا مبائة مث "هو عقد يج الشافعية:  عندو 
 (3)يقول لغريه بعتك هذا مبا اشرتيته وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو يف كل عشرة" 

                                  
 .1/221ربح،  ، مادةالعرب لسان ( ابن منظور،2) 
 .3/211، الهدايةاملرغيناين،  (1)
 ( .222/  3، )القدير فتحمهام،  ابن(، 113/ 2، )الصنائع بدائعالكاساين،  (2)
  1/206، المجتهد بدايةرشد،  ابن (2)
 2/2362، قيروانيال زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه،  سامل بن غنيم بن أمحد، النفراوي (2)
 .2/236، اإلقناع، اخلطيب ، الشربيين (3)
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ربح : "أن خيرب برأس ماله مث يبيع به ويربح فيقول: رأس مايل فيه مائة بعتكه هبا و الحنابلة عندو 
 .(1) "بيع برأس املال وربح معلوم"، أواملبيع مبثل الّثمن األول وزيادة ربح"  مبادلة"أو  (2)عشرة"
 يذكر أن مبثابة" املال برأس املتعاقدين علم بشرطمتقاربة وذلك " التعاريفيراه الباحث أّن  والذي
الذي يراه الباحث  التعريف فيكون ،األمانة بيوع من املراحبة ألن مطلوبة فيه واألمانة الشراء مثن البائع

على سبيل أمانة البائع يف ذكر  والربح، املال برأس املتعاقدين علم فيه يشرتط بيع عقداملراحبة:  أنّ 
 الثمن. 

 .المرابحة صورة: الثاني المطلب
على أنه طلب شراء لسلعة معينة بأوصاف حمددة يقدمه العميل للمصرف اإلسالمي وذلك يف مقابل 

 (2) م الطالب بشراء ما طلبه حسب السعر والربح املتفق عليهما ويكون أداء الثمن مقسطاً"التزا
 عن لتفريقها بالبسيطة وتسميتها القدامى، اصطالح يف عليها يطلق ما"املراحبة"  باسم الصوة وهذه
)بائع  طرفني بني بيع معاملة أهّنا على بياهنا مت املراحبة أنّ  ومبا -سيأيتكما - املركبة، وهي الثاين النوع

"أن  الفقهاء ذكر كما الربح ذكر إىل باإلضافة البيع شروط كل إىل يستند بيع عقد بينهما( ومشرتي
 أطرافها:ا إذً  (2)يذكر البائع للمشرتي الثمن الذي اشرتى به السلعة، ويشرتط عليه رحًبا" 

 .البائع: األول الطرف
 .املشرتي: الثاين الطرف

 
 

                                  
 .1/22، الكاففدامة،  ابن( 2)
 (.222/ 2، )المغنيقدامة،  ابن(، 113/ 1، )المهذبشريازي، ال (1)
لمرابحة ا ،1ج 2، جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد 206، ص المرابحة لآلمر بالشراء، ( انظر املراجع التالية: بكر أبو زيد2)

 بيع، 221ص  تطوير األعمال المصرفية، 1ج 2جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  222الصديق الضرير ص لآلمر بالشراء، 
 بيع، 00مللحم ص  المرابحة بيع، 1ج 2جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  2321، سامي محود صالمرابحة لآلمر بالشراء

المرابحة كما تجريه البنوك . بيع 1ج 2جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  2222رفيق املصري صالمرابحة لآلمر بالشراء 
 . 03ص  الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، 3، األشقر ص اإلسالمية

 .1/122، 2، طالمجتهد بدايةرشد )احلفيد(،  ابن (2)
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 :البسيطة المرابحة حكم: الثالث المطلب
 :واحلرمة والكراهة، اجلواز،حكم املراحبة البسيطة كان بني  إن
 احلنابلةرأٌي عند و  واملالكية، والشافعية احلنفية قول فهو اجلواز أّما
 الفقهاء فهي جائزة عند اجلمهور جبوازها كما أورد  ساقه ما على بناءً  فاملراحبة: الجواز أّما

 إمجاعٌ  وذلك نكري غري من األعصار سائر يف البياعات هذه توارثوا الن اس كذاو "عندهم:  فالحنفية
 ( 2)"جوازها على

  (1)"جائزة املراحبة أنّ  ة: "واحلاصلوالمالكية
 الرجل الرجل رأى وإذابنّي الصورة وفّصل وبنّي حكم اجلواز بقوله: " الشافعيأن  كما

 فيها، أرحبك: قال والذي جائز، فالشراء الرجل رتاهافاش كذا، فيها وأرحبك هذه اشرت: فقال السلعة،
 أو له، ووصفه متاعاً، يل اشرت: قالأن  وهكذا. تركه شاء وإن بيعاً  فيها أحدث شاء: أن باخليار
 من أعطى فيما ويكون األول، البيع جيوز سواء هذا فكل فيه، أرحبك وأنا شئت، متاع أي متاعاً 
 .(2)"باخليار نفسه

وساق بعدها ما  (2)"كراهة أحد عند فيه نعلم وال صح ته، يف خالف ال جائزٌ  ذافه: "والحنابلة
من آراء. وهذا دليل على أّن املراحبة البسيطة معروفة عند الفقهاء القدامى وهي من أعراف  فخال

 الناس وتعامالهتم اليت ال تنكر.
 المرابحة: بيع بجواز القائلين أّدلة
 من]البقرة:  چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ : "تعاىل قوله يف عالبي مشروعية عموم: الكتاب من

 وهي البيوع هذه من واملراحبة البّينة عليه مينعه ومن جائز كّله البيع أن الداللة ووجه"  [102اآلية
ْأنجهج  ع ز   الل هج  و ق ال  " الربا، عن بعيدة  اآلية من]اجلمعة:  چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ: ش 
 هو الذي احلالل الرزق ابتغاء أجل من ووّجههم الناس معايش بنّي  تعاىل اهلل أنّ  الداللة ووجه[، 23

                                  
 2/232، الصنائع بدائع( الكاساين، 2)
 . 2/130، شرح مختصر خليلاخلرشي، ( 1)
 2/22، األم( الشافعي، 2)
 2/122، المغني( ابن قدامة، 2)
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ابتغاء للفصل من البيع  واملراحبة واحلالل، اجلائزة والعقود البيوع ومن ابتغاء واملراحبة وفضله اهلل عند من
 أّن رسول اهلل عليه الصالة والسالم حني هّم باهلجرة "يف حديث أيب بكر أّن قال للنيب: السّنة من

هاتني قال رسول اهلل صلى اهلل  رسول اهلل إحدى راحليت عليه الصالة والسالم : "فخذ بأيب أنت يا
فهذا العموم على اجلواز، على استئمان  (1)"ج و از ه ا ع ل ى التـ ْول ي ة   ط ل بج  ف د ل   (2)عليه وسلم بالثمن"

 الثمن وتوليته أو زيادة عليه وهي املراحبة.
 على إمجاعٌ  وذلك نكري غري من األعصار سائر يف البياعات هذه توارثوا الن اس وكذا: "العرف من

 .( 2)"جوازها
فقد كرهه أمحد وقد رويت   ابن قدامة بقوله:" أورده كما أمحد لإلمام قول فهو: بالكراهة القول أما

بن  عطاءو   (2) سعيد بن جبريواحلسن و عكرمة و   (2) كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق

                                  
، باب هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة، كتاب مناقب األنصارالصحيح، البخاري يف  أخرجه (2)
 .2322، رقم 2/2222
 22/212، الصنائع بدائع( الكاساين، 1)
 2/232 نفس املرجع،( 2)
وهو مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية بن  الكويف. اهلمداين، الوادعي،أبو عائشة  العلم، القدوة، مام،اإل األجدع،بن ا( 2)

 وعداده يف كبار التابعني ويف املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم معمر،عبد اهلل بن مر بن سلمان بن 
 عمرو،وعبد اهلل بن  وعلي،وعثمان  مسعود،وابن  وعائشة، وخباب، جبل،ومعاذ بن  وعمر، كعب،دث هو عن أيب بن  ح

وعبد  الضحى،وأبو  اجلزار،وحيىي بن  وائل،وأبو  مرة،وعبد اهلل بن  وثاب،وحيىي بن  النخعي،وإبراهيم  الشعيب، وغريهم وعنه:
 32-2/32، م النبالءسير أعال. انظر: الذهيب، 31، ومات رمحه اهلل سنة وآخرون مسعود،الرمحن بن عبد اهلل بن 

 أحد األعالم الكويف،موالهم ، أبو عبد اهلل األسدي ويقال: حممد،أبو  الشهيد،اإلمام احلافظ املقرئ املفسر  هشام،ابن هو ( 2)
وأيب  النسائي،وأيب موسى األشعري يف سنن  حامت،وعدي بن  وعائشة، مغفل،وعن عبد اهلل بن  وجود،روى عن ابن عباس فأكثر 

وأيب سعيد اخلدري وروى عن  وأنس، قيس،والضحاك بن  الزبري،وابن  عمر،ابن  وعن-مرسل  وهو-وأيب مسعود البدري  هريرة،
 حيىي،وآدم بن سليمان والد  السمان،عنه أبو صاحل  العلماء. وحدثوكان من كبار  السلمي.مثل أيب عبد الرمحن  التابعني،

، وله قصة مع احلجاج ابن يوسف وخلق كثري عجالن،وثابت بن  شهاب،بن  وأيوب السختياين وبكري الشعثاء،وأشعث بن أيب 
، سير أعالم النبالء. انظر الذهيب، هـ 95 مقتله كان يف شعبان سنةحني خلعه مع ابن األشعث، وبعدها قتله احلجاج سنة 

2/211-222 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/95_%D9%87%D9%80
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: ال جيوز ألن الثمن جمهول حال العقد فلم جيز لكما لو باعه مبا خرج به (1)وقال إسحاق (2)يسار
يف احلساب ورخص فيه سعيد بن املسيب و ابن سريين و شريح و النخعي و الثوري و الشافعي 

شرة دراهم وأصحاب الرأي و ابن املنذر وألن رأس املال معلوم والربح معلوم فأشبه ما لو قال وربح ع
ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه ومل نعلم هلما يف الصحابة خمالفا وألن فيه نوعا من 

  (2)اجلهالة والتحرز عنه أوىل "
 لبيعا ن  :"أبأدلته وقوله ربا، أنه عباس ابن وذكر باحلرمة عكرمةرأي نجقل عن وهو : بالحرمة القول أّما

 بثمن بيعٌ  فإن ه وأيًضا باطلٌ  به والعقد باطلٌ  فهو تعاىل الل ه كتاب يف ليس شرطٌ  كذا ترحبينأن  على
 كان ربع غري دينارًا شراؤه كان فإن درمهًا، للدينار معه يربح أنه على البيع تعاقدا إمنا ألهنما جمهول،
 عليه اهلل صلى الل ه رسول عنه هنى الذي ررالغ بيع فهذا درهم ربع غري درمها والرِّبح بذلك، الّشراء
  (2)"مقداره يدري ال بثمن والبيع وسلم
 على قدامة ابن رد كان فكما غرر، بيع البيع وأنّ  باطل،"ترحبين"  وشرط جمهول، بثمن البيع أن فذكر

 ردهأو  وما الصيغة، هذه جواز على الفقهاء باقي عليه نص ترحبين وشرط باحلساب، تزول اجلهالة أن
 .أيضا باحلساب ينتفي والغرر أصوله، على قائم هو حزم بنا

 

                                  
 مذكرا، واعظا، فقيها، إماما،وكان أخوه ، تابعي ومن رواة احلديث، 12بو حممد عطاء بن يسار يف املدينة املنورة سنة أ( 2)

هـ.انظرالذهيب، 232مات رمحه اهلل سنة  وعدة.وأسامة بن زيد  هريرة،وأيب  وعائشة، وزيد، أيوب،حدث عن أيب ، ثبتا، كبري القدر
 .2/222، سير أعالم النبالء

عامل  ،مولده يف سنة إحدى وستني ومائة إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي التميمي املروزي، أبو يعقوب ابن راهويه:هو  (1)
ومسع الفضل بن  التابعني،وكتب عن خلق من أتباع  املبارك،من سكان مرو )قاعدة خراسان( ومسع من ابن  .خراسان يف عصره

 شيوخه،ومها من  آدم،وحيىي بن  الوليد،بقية بن  عنه:حدث وخلق كثري، وسفيان بن عيينة  ،عياضوالفضيل بن  السيناين،موسى 
ومسلم بن  البخاري،وحممد بن إمساعيل  حيىي،وحممد بن  منصور،وإسحاق بن  أقرانه،ومها من  معني،وحيىي بن  حنبل،وأمحد بن 

، 126سنة  .هبااستوطن نيسابور وتويف اهم. وخلق سو  لظاهري،اوالنسائي يف " سننهما "، وداود بن علي  داود،وأبو  يف،احلجاج 
 202- 359 /22، سير أعالم النبالء، انظر الذهيب، 2/121انظر الزركلي، األعالم، 

 .6/216، المغني( ابن قدامة، 2)
 .32/22، المحّلى( ابن حزم، 2)
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 :والترجيح المناقشة: رابعا
وهذه كراهة تنزيه والبيع صحيح ملا ذكرنا واجلهالة "بقوله قدامة ابن به ردّ  بالكراهة القائلون أورده ما

به يف احلساب ميكن إزالتها باحلساب فلم تضر كما لو باعه صربة كل قفيز بدرهم وأما ما خيرج 
 األول احلكم دار أجلها من اليت اجلهالة النتفاء وجاهته ،وله(2)فمجهول يف اجلملة والتفصيل"

 .غريه يوجد وال بالكراهة
 شرط أنّ  وقوهلمرد ابن قدامة، عند تنايف اجلهالة، والغرر يصح العقد،  فبنفسالقائلني باحلرمة،  أما

 مقتضى خيالف مل إن الشرط أنّ  رّده من فهذا اهلل، كتاب يف ليس شرط الربح أو املال رأس ذكر
أن األصل صحة  م  ل  عج  ،:" "وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا بهتيمية ابن وردأ كما العقد،

إذ ال معىن للتصحيح إال ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده . ومقصود العقد  ؛العقود والشروط
: "الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم لسالموا الصالة عليه حديثه ويف... 

... وهذا املعىن هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة  (1)حالال واملسلمون على شروطهم"
فإن شرطه حينئذ يكون  .فإن املشرتط ليس له أن يبيح ما حرمه اهلل وال حيرم ما أباحه اهلل ؛املذهب

وإمنا املشرتط له أن يوجب الشرط ما مل  ؛كذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه اهللمبطال حلكم اهلل . و 
يكن واجبا بدونه . فمقصود الشروط وجوب ما مل يكن واجبا وال حراما وعدم اإلجياب ليس نفيا 
لإلجياب حىت يكون املشرتط مناقضا للشرع وكل شرط صحيح فال بد أن يفيد وجوب ما مل يكن 

 يبطل أو العقد ملقتضى خمالف ليس شرطا يكون أن إىل شرطا يكن مامل إجياب أنّ  ومفاده( 2)واجبا" 

                                  
 .6/216، المغني( ابن قدامة، 2)
باب ما ، األحكام. والرتمذي يف 2222، رقم احلديث: 2/232قضية، باب الصلح، كتاب األ،  السننابو داوود يف  أخرجه( 1)

. وقال حديث حسن صحيح، 2221، رقم األحديث: 2/263، ذكر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الصلح بني الناس
د على حديثه يف املسند ؛ فلم وتعليق ابن تيمية بعد الرد بتضعيف احلديث :" لكن كثري بن عمرو ضعفه اجلماعة . وضرب أمح

حيدث به . فلعل تصحيح الرتمذي له لروايته من وجوه . وقد روى أبو بكر البزار أيضا عن حممد بن عبد الرمحن بن السلماين عن 
 وإن كان -أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم } الناس على شروطهم ما وافقت احلق { وهذه األسانيد 

فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا .وهذا املعىن هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة  -الواحد منها ضعيفا 
 .2/06الكبرى،  الفتاوىاملذهب" ابن تيمية، 

 .06-2/00الكبرى،  الفتاوى( ابن تيمية، 2)
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 وهبذا األمانة بيوع على البيع محّلنا مادامنا العقد يبطل ال املراحبة، يف املال رأس ذكر واشرتاط العقد،
 .السوق يف واملثل بالوصف تجنتفى واجلاهالة والغرر الشرط ينتفي

 :الترجيح
ول اجلمهور هو أوىل من حيث األدلة وأيضا أنّه باستعمال احلسابات ستنتفي الباحث أن ق يرى

جهالة مثن البيع والربح، وال نغّيب هنا التقدم التكنولوجي واستعماهلا يف تدقيق احلسابات ستجزيل 
 أن كان مبا السهولة فمن السوق، ومثن املثل بثمن معاجلته ميكن أيضا األويل والثمناجلهالة والغرر، 

 الستبعاد كحرز قدميا، عليها النص متّ  اليت اخليانة أيضا ينفي ممّا للسلع احلالية األسعار معرفة تمي
 .حكمأو  علم أتعاىل واهلل.البائع من اخليانة
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 الثاني : بيان المرابحة لآلمر بالشراء وصورها المبحث  
 وفيه ثالثة مطالب

 *بالشراء مرلآل المرابحة بيع بيان: األول المطلب
 :الشراء آلمر المرابحة تعريف: أوال

بيع املراحبة "د خبطواته، "املراحبة املركبة" وعليها مصطلحات أخرى، لكن كلها عن نفس العق يطلق
"بيع األمانة لآلمر اعدة على املراحبة" و"املو للواعد بالشراء" و"بيع املواعدة " و"املراحبة املصرفية" و

 لوم".بالشراء ملقابل ربح مع
 بالوصف املطلوبة السلعة شراء منه طالباً  املصرف إىل العميل يتقدم أن: "بـ الشراء آلمر املراحبة تعرف
 عليها يتفقان اليت بالنسبة مراحبة فعالً  السلعة تلك بشراء منه الوعد أساس وعلى العميل حيدده الذي
 .(2)"إمكانياته حسب مقسطاً  الثمن ويدفع

 اّليت باملواصفات معينة سلعة شراء منه طالبا البنك إىل العميل يتقدم أن": يعرّفها من كما يوجد
 عليها، يّتفقان اّليت بالنسبة مراحبةً  فعالً  له الالزمة السلعة تلك بشراء منه الوعد أساس على حيددها
 (1)"إمكانياته حسب مقسطًا الّثمن ويدفع

 املعروفة البسيطة املراحبة توضيح متّ  قد مادام ضحةوا ورةالصّ  أن جيد الباحث السابقني التعريفني من إًذا
 بالشراء، الوعد ظهور وكذلك املصرف وهو للعقد ثالث طرف دخل قد حيث القدامى، الفقهاء عند
 .التقسيط وبيع
 :الشراء ألمر المرابحة عقد وخطوات صورة: ثانًيا
 هلا حاجته أجل من ميتلكها نأ يريد املواصفات، حمددة سلعة عن معينة فكرة عنده تكون العميل أنّ 

 مواصفاهتا له حمددا للمصرف ويتقّدم اإلسالمي املايل املنتج هذا يف فيفكر احملّرم، الربا عن وابتعادا
السلعة املطلوبة، على أن املصرف سيقوم بدراسة إمكانية اقتناء هذه السلعة مبواصفاهتا، مث يأيت دور 

                                  
 .وأّول من استعمل هذا املصطلح د. سامي محود*
 .1ج 2 عدد اإلسالمي الفقه جممع جملة 2321 ص، بالشراء لآلمر بحةالمرا بيع، سامي( محود، 2)
اإلسالمي،  الفقه جممع اإلسالمي، جملة الفقه جممع ملؤمتر مقدم حبث،بالشراء لآلمر المرابحة،األمني حممد الصديق الضرير(1)

 .1/222 اخلامسه العدد  1409
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األخري عن طلبه وبذلك يتورط املصرف يف السلعة، واحلّل إجياد ضمان لبيعها للعميل دون رجوع هذا 
يف الوعد بالشراء، فيقوم العميل بتقدمي وعد بشراء السلعة املطلوبة كما مّت وصفها، مث يقوم البنك 

بثمن حال، مث بيعها للعميل مراحبة وبنسبة متفق عليها، والثمن مقّسط على مّدة  ابشرائها وامتالكه
 كانيات العميل.معلومة مع مراعاة إم

 :(2) بيع املراحبة لآلمر بالشراءب اخلاصة اخلطوات حّدد من وجند
 "تقدم العميل وطلبه من املصرف شراء سلعة موصوفة.-2
 قبول املصرف شراء السلعة وتوفريها للعميل. -1
 وعد العميل بشراء السلعة املوصوفة من املصرف بعد متلكه هلا. -2
 املوصوفة للعميل.وعد املصرف ببيع السلعة  -2
 شراء املصرف السلعة املوصوفة نقًدا. -2
 بيع املصرف للسلعة املوصوفة على العميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها مسبًقا".-3

 :بالشراء لآلمر والمرابحة البسيطة المرابحة بين الفرق: ثالثا
 :(1): أدناه كما وتوضيحها( ركبةامل)املراحبة  بالشراء لآلمر واملراحبة البسيطة املراحبة بني الفرق

 )المركبة( بالشراء ألمر المرابحة البسيطة المرابحة
 الغالب فيه أن يكون مؤجاًل  الغالب يف الثمن أن يكون نقًدا

 الغالب أن رحبه يكون مقابل التأجيل ربح البائع يكون مقابل اجلهد واملخاطرة

ون من ثالثة أطراف وعقدين وأربع تتك تتكون من طرفني وعقد بيع واحد ومرحلة واحدة
 .مراحل وثالثة وعود

 يشرتيها أحيانًا بغرض احلصول على النقد املشرتي يشرتي السلعة بغرض التجارة أو االستهالك
 الطلب يسبق العرض العرض يسبق الطلب غالًبا

 السلعة ليست يف ملكه السلعة تكون يف ملك البائع
                                  

- 20: ص، الدليل الشرعي للمرابحة، خوجة عز الدين ، و11ص ،بيع المرابحة لآلمر بالشراءحسام الدين ، العفانة (2)
23. 

 .23، ص: المرابحة بيع، احلامد عبد الرمحن 60:ص، المرابحة يعب، أمحد (ملحم1)
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 (2):احلديثة املصرفية املراحبةو  القدمية املراحبة بني ولتفريق
 حاضرة وال موجودة وغري مراحبة، البائع لدى حاضرة موجودة تكون القدمية املراحبة يف السلعة" -2

 .املصرفية املراحبة يف لديه
 مرحلة: مرحلتان ففيها املصرفية املراحبة أما، العقد جملس يف واحدة مرة تنعقد القدمية املراحبة -1

 .اقدةاملع ومرحلة، املواعدة
 املصرف يشرت مل إذ جمهوال، يزال ال الثمنأن  مع ملزمة، تكوين قد املصرفية املراحبة يف املواعدة -2

 .اجمللس يف فمعلوم القدمية املراحبة يف الثمن أما( األول مثنها)=  كلفتها يعرف ومل بعد، السلعة
 أو هبا، لالنتفاع سواء يب،ر  بال لنفسه السلعة اشرتى قد مراحبة البائع يكون القدمية املراحبة يف -2

 يشرتي فال املصرفية املراحبة يف أما. بيعها وإعادة شرائها بني وقت ميضى وقد هبا، لالجتار
 ينتفع لكي ال يشرتيها فهو السلعة، بشراء ووعده العميل طلب على بناء إال السلعة املصرف

 .عليها حصوله مبجرد بيعها ليعيد بل هبا،
 مؤجلة،أهّنا  فالغالب املصرفية املراحبة أما مؤجلة، أو حال ة مراحبة ونتك قد القدمية املراحبة -2

 .مؤجل بثمن بيعها ليعيد نقدي، بثمن السلعة يشرتي فاملصرف
 أما وخماطرته، ووقته جهده لقاء نقدي ربح كله فيها البائع فربح حال ة كانتإذا   القدمية املراحبة -3

 مقابل يف ربح أي التأجيل، عن ناشئ ربح كله فيها املصرف فربح املؤجلة املصرفية املراحبة
 يؤدي قد مبا التمويل، كلفة الرتفعت نقدي ربح على أيضا احلصول املصرف أراد ولو. األجل

 التمويلي بدوره إال للمصرف العميل يعرتف ال ما وغالبا. معه التعامل عن العميل إحجام إىل
 ليس الدور هذا يف املصرف وتدخل العميل، هب ينهض ما فهو التجاري الدور أما. العملية يف
 .العمل حتلة باب من إال

 يدخل، ال أو األول الثمن يف يدخلأن  جيب ما حول الفقهاء بني خالف فيها القدمية املراحبة -0
 التكاليف كل إذ سهل، ههنا فيها فاألمر املصرفية املراحبة أما. وسواها وأجور مصاريف من

                                  
هـ، 2232، 2ع، اإلسالمي الفقه جممع ، جملةاإلسالمية المصارف في بالشراء لآلمر المرابحة بيع، يونس رفيق املصري(2)
1/2222 . 
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 ميكن مثال، التأمني كمصاريف الثمن، يف إدخاله بعدم يقال قد وما األول، الثمن يف تدخل
 .الربح يف إدخاله

 تصنيع أو إصالح من مضافة قيمة السلعة على أدخل مراحبة البائع يكون قد القدمية املراحبة يف -6
 أية السلعة على يدخل ال فاملصرف املصرفية املراحبة يف أما. صباغة أو خياطة أو مداواة أو

 .هي كما فورًا بيعها ليعيد السلعة يشرتي تاجر فهو إضافة،
 ويلد، ويكرب يسمن حيوانا تكون كأن والنماء، للزيادة قابلة السلعة تكون قد القدمية املراحبة يف -2

 يتحمل ال املصرف ألن للنماء، قابلة غري سلع على فتجري املصرفية املراحبة أما. يثمر شجرًا أو
 (2)" والنماء العلفو  التكاثر يف املسؤوليات هذه مثل
 الثاني صور بيع المرابحة لآلمر بالشراء. المطلب

 وإدخال صورها بعض يف بالتمليك منتهية اإلجارة كثريا يشبه اإلسالمي املايل املنتج هذا أن على بناءً 
 الوعد إلزامية حول مدارها سيكون صورتني وجود فيتضح العقد، يف الزاميته عدم من والزاميته الوعد

 (1) حصرها يف صورتني" "ميكن الشراء آلمر املراحبة فإنّ  وعليه الزاميته معد من
 : املواعدة غري امللزمة للطرفني: األولى الصورة

 الطرفان به يلتزم أن الضروري من ليس لكن حمالة ال حاصل الوعد نّ إ إذ
 : املواعدة امللزمة للطرفني.الثانية الصورة

 الثاين والطرف طلبها، اليت باملواصفات بالشراء ملتزم األول فالطرف ما،بوعديه نْي لزم  مج  نْي رفالطّ  أن أي
 .عليه املتفق الثمن بنفس له ببيعها ملزم

 وفيها يقع اإللزام على أحد املتعاقدين أو الطرفني.: الثالثة الصورةمن أضاف  ومنهم

                                  
هـ، 2232، 2ع، اإلسالمي الفقه جممع ، جملةاإلسالمية المصارف في بالشراء لآلمر المرابحة بيع، يونس رفيق، رياملص( 2)
1/2222. 
، وبعض الباحثني جعلها يف ثالث صور بفصل قسمي الصورة الثانية املذكورة، 126: ص، المركبة المالية العقودالعمراين،  (1)

- 221(، وبيع املراحبة، ألمحد ملحم )2222/  1جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد اخلامس ): بيع املراحبة، لرفيق املصري، مثل
222.) 
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د الصورة الثانية، وقليلة هي تعتم أغلبها أن وكما الثانية، بالصورة الثالثة الصورة تلحق املصارف أن مع
 .(2) اليت تعتمد الصورة األوىل

 بيع المرابحة لآلمر بالشراء عقد:تكييف  الثالث المطلب
 هذه يوظف أن الباحث يستطيع بصورتيها بالشراء لآلمر للمراحبة السابق والتصور اخلطوات من

 عقود جمموعة وجود يتضح يثح اإلسالمي، املايل املنتج هلذا الفقهي التكييف إجياد يف اخلطوات
 األطراف جند حيث" املركبة"املراحبة  املنتج هذا أمساء بني فمن تقّدم وكما املنتج، هذا منها يتألف
 :يلي كما خمتلفة بعقود

 بالشراء، الوعد صاحب وهو البنك من للسلعة الطالب العميل وهو للشراء اآلمر: األول الطرف
 .بالتقسيط البيع عقد وطرف
 يف بالبيع للمشرتي والواعد للسلعة احلال الثمن وصاحب الواسطة وهو البنك وهو: الثاني الطرف

 الطرف وبني بينه البيع عقد يف للسلعة وكمشرتي عليه، املّتفق وبالّثمن املوصوفة، السلعة حيازة حال
 .مراحبة مقسط مؤّجل بثمن للعميل السلعة بائع هو البيع عقد ويف السلعة، مالك الثالث

 .للمصرف السلعة ببيع سيقوم والذي السلعة مالك وهو: الثالث لطرفا
 يّتضح لنا أن العقود واملعامالت اليت تعرتي هذا املنتج هي:  إذن
 الثمن على واالتفاق السلعة وصف مع بالشراء وعد -
 بالبيع وعد -
 حال بثمن سلعة شراء -
 السلعة املوصوفة بالثمن املتفق عليه بيع تقسيط.  بيع -

 
 
 

                                  
(، 111- 133، )المرابحة بيع(، أمحد ملحم، 1/2222، )2ع، جملة جممع الفقه اإلسالمي المرابحة بيع، املصري رفيق (2)

 (.62والتطبيقات املصرفية، لعطية فياض )
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 (المركبة: )المرابحة الشراء: حكم المرابحة آلمر الثالثحث المب
 وفيه ثالثة مطالب.

 بإليفاء كليهما أو الطرفني أحد إلزامعلى  ترتكزاملراحبة آلمر الشراء كما مّت اإلشارة إليه يف صورها  إنّ 
 الطرفني أحد إلزامب فاحلكم قضاءً  ملزم غري الوعد أنّ  يف رّجح الباحث أنّ  ومبا اإللزام، عدم أو بالوعد،

املواعدة امللزمة وال إلزام يف ذلك، لذلك فالصورة " ،قضاًء مردود عليه بالوعد باإليفاء كليهما أو
" خارج جمال الدراسة هنا ألّن احلكم هنا  الطرفني أو املتعاقدين ألحد امللزمة" و الصورة " للطرفني

و باطل والعقد يؤول إىل الصورة األوىل بعدم جواز إلزام الوعد وهذا الشرط إن وجد يف العقد فه
 " امللزمة للطرفني غرياملواعدة "
 وقد امللزمة للطرفني غرياملواعدة  يف الصورة األوىل وهي الشراء آلمر املراحبة حكمهنا سيتم مناقشة  اإذً 

 بني رأيني جميز ومانع.  تباينت
 :وأدلتهم بالجواز القائلون: األول المطلب 

وعليه أكثر علماء العصر وبه صدرت قرارات ...احلسن، والشافعي، وابن القيم "قول حممد بن وهو
  (2)اجملامع الفقهية واملؤمترات كمؤمتر املصرف اإلسالمي األول والثاين وكذا اهليئات الشرعية للبنوك"

 :بالجواز القائلين أدلة
 [102اآلية من: ]البقرة چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چقوله تعاىل:  يفالكتاب:  من: أوال
ربح" و"البيعان جائزان الستجماع  معنقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن األول  املراحبة" الحنفية عند

هذا النوع من البيع ألن الغيب الذي ال يهتدي يف التجارة حيتاج اىل  إىلشرائط اجلواز واحلاجة ماسة 
جب القول جبوازمها وهلذا  أن يعتمد فعل الذكي املهتدي وتطيب نفسه مبثل ما اشرتى وبزيادة ربح فو 

 دليل خاص جلوازها بعد الدليل املثبت جلواز إىلو"ال خيفى أنه ال حيتاج  (1)" األمانةكان مبنامها على 
البيع مطلقاً مبا تراضيا عليه بعد أن ال خيل مبا علم شرطاً للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقاً بشروطه 

                                  
 ، (22، 23قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )يف جوزاها قرار  صدر (2)
 131-132-0/133، الهداية شرح البنايةالعيين،  (1)
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األحناف باجلواز على أّن املراحبة عقد بيع صحيح بأركانه إذا فقول ( 2)املعلومة هو دليل جوازها" 
 املعلومة.

لبيوع اجلائزة هي اليت مل حيظرها الشرع وال ورد فيها هني ألن اهلل تعاىل أباح البيع المالكية: "ا عندو 
 چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چلعباده وأذن هلم فيه يف غري ما آية من كتابه. من ذلك قوله تعاىل: 

املفرد إذا دخل عليه األلف والالم صار من ألفاظ  االسمولفظ البيع عام ألن  [102اآلية من: ]البقرة
إال أن يأيت ما خيصه فإن خص منه شيء بقي ما  ،. واللفظ العام إذا ورد حيمل على عمومهالعموم

( كل بيع إال ما خص منه ٹ ٹ ٹبعد املخصوص على عمومه أيضاً. فيندرج حتت قوله تعاىل: )
 إال جائزة كلها البيوع أنّ  هذا من فاملستفاد لذلك (1)بقي ما عداها على أصل اإلباحة" بالدليل... ف

 .بنص إال حترميها ميكن فال هذا حتت واملراحبة باحلرمة، نص فيها ماورد
"أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا املتبايعني اجلائزي األمر )أي التصرف ( فيما الشافعي وعند

ى عنه رسول اهلل ) منها. وما كان يف معىن ما هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تبايعا إال ما هن
يف املعىن املنهي عنه. وما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من إباحة البيع يف كتاب اهلل  داخل ،حمرم بإذنه

ماخصه نيب اهلل عليه  واملستفاد من قوهلم أّن البيوع كّلها جائزة إال (2)ماعليه الشافعية  وهو (2)"تعاىل
 .املباح البيع من فهي إذن املراحبة، حيّرم ما يرد ومل ،الصالة والسالم

( حرم منه ما استثناه الشرع ملعان ٹ ٹ ٹباحة البيع لقول اهلل تعاىل )إصل "األ: الحنابلة وعند
 (2)باحة"موجودة يف هذا فيبقى على أصل اإل غري

 .إستثناء يثبت فلم اإلباحة على واملراحبة الشرع، منه استثىن ما إال البيع إباحة على احلنابلة فأصول
                                  

 .3/223.ط، ، دالقدير فتحمام، اهل ابن (2)
 .1/32، 2.ط، المقدمات الممهدات، ابن رشد( 1)
 .2/2، 1.ط، األم، الشافعي (2)
يقتضى إباحة مجيعها اال ما خصه الدليل وهذا القول أصحها عند فان لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع و  :"بقوله النووي نقل (2)

الشافعي وأصحابنا قال يف االم هذا أظهر معاين اآلية قال صاحب احلاوى والدليل هلذا القول أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى 
ع البيوع اال ما خص منها وبني صلى اهلل عليه عن بيوع كانوا يعتادوهنا ومل يبني اجلائز فدل على أن اآلية الكرمية تناولت إباحة مجي

 .2/223، لمجموع شرح المهذبا، النووي: انظروسلم املخصوص" 
 .2/23، الشرح الكبير، قدامة ابن (2)
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 :اإلباحة: األصل في المعامالت ثانيا
يف ذلك أنه أن كل العقود أصلها اإلذن واإلباحة حىت يثبت من أدلة الشرع ما خيرجها عن  والدليل

ذه املعامالت وغريها وممّا نص على ترك ه اإلباحة، وهو أصله على ذلك عدا ما ويبقى ،هذا األصل
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ: تعاىلمن أمور على ما كانت على أصوهلا وحّلها قوله 

، [232:اآلية]املائدة:  چ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 السؤال مت فإن عفو، حمل يف هي واليت عنها، املسكوت األشياء عن السؤال عن النهي: الداللة ووجه
 الصالة عليه النيب.وقول وعفو حل وهي عنها، للسؤال حاجة ال فما لذلك هبا، فوناملكلً  كجّلف عنها

: " قال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم والسالم
  (2)فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه" 

  عن بعض الفقهاء في إجازة هذا العقدالنصوص الواردة : الثالث
 :القدامى عند

قال: "قلت: أرأيت رجاًل أمر رجاًل أن يشرتي دارا  بألف درهم  بن الحسن الشيبانيامحمد  -2
وأخربه أنه أن فعل اشرتاها اآلمر بألف درهم ومائة درهم فأراد املأمور شراء الدار مث خاف أن 

يف يد املأمور كيف احليلة يف ذلك؟ قال: يشرتي املأمور  اشرتاها أن يبدو لآلمر فال يأخذها فتبقى
الدار على أنه باخليار فيها ثالثة أيام ويقبضها وجييء اآلمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه 

 استجاباالدار بألف ومائة درهم فيقول املأمور: هي لك بذلك فيكون ذلك لآلمر الزما ويكون 
ملأمور مبتدئًا بعتك إياها بألف ومائة ألن خياره يسقط بذلك من املأمور للمشرتي: أي وال يقل ا

فيفقد حقه يف إعادة البيت اىل بائعه وان مل يرغب اآلمر يف شرائها متكن املأمور من ردها بشرط 
 وهذا نص على أّن صورة املراحبة موجودة ومؤّصلة. ( 1)اخليار فيدفع عنه الضرر بذلك"

الرجل السلعة فقال: اشرت هذه وأرحبك فيها كذا فاشرتاها بقوله: "وإذا أرى الرجل  الشافعي -1
الرجل فالشراء جائز والذي قال أرحبك فيها باخليار أن شاء أحدث فيها بيعًا وان شاء تركه 

                                  
 .2220رقم احلديث ، 1/202باب فرض احلج مرة يف العمر ، كتاب احلج، صحيحهمسلم يف  أخرجه (2)
 .202-206/ 1، م2260 -هـ 2230 سنة، 2 عجملة جممع الفقه االسالمي ، راءالمرابحة لآلمر بالشبكر، أبو زيد،  (1)
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وهكذا أن قال اشرت يل متاعًا ووصفه له أو متاعاً أي متاع شئت وانا أرحبك فيه فكل هذا سواء 
من نفسه باخليار وسواء يف هذا ما وصفت أن كان قال  جيوز البيع األول ويكون فيما أعطى

أبتاعه واشرتيه منك بنقد أو دين جيوز البيع األول ويكونان باخليار يف البيع اخليار فإن حدداه 
 وليست موجودة وصورهتا أصل هلا املراحبةمن كالم الشافعي رمحه اهلل أّن  ويستفاد (2)جاز" 

 .مستحدثة
بكذا وكذا وأنا  -أو هذه السلعة من فالن  -لغريه: اشرت هذه الدار  : "رجل قالابن القيمقال  -2

أرحبك فيها كذا وكذا فخاف أن اشرتاها أن يبدو لآلمر فال يريدها وال يتمكن من الرد فاحليلة أن 
يشرتيها على أنه باخليار ثالثة أيام أو أكثر مث يقول لآلمر: قد اشرتيتها مبا ذكرت فإن أخذها 

من ردها على البائع باخليار فإن مل يشرتها اآلمر إال باخليار فاحليلة أن يشرتط له  منه وإال متكن
 (1)خيارًا أنقص من مدة اخليار اليت اشرتطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد أن ردت عليه"

 وهذا نص آخر على أّن املراحبة موجودة عند الفقهاء القدامى.
 : والمصالحاة العلل المعامالت مبنية على مراع: الرابع

"إن الشرع مل مينع من البيوع واملعامالت إال ما اشتمل على ظلم وهو أساس حترمي الربا واالحتكار 
 ،ىل نزاع وعداوة بني الناس وهو أساس حترمي امليسر والغررإأو خشي منه أن يؤدي … .وحنوهاوالغش 

 وجوداً فهمت العلة فإن احلكم يدور معها  فاملنع يف هذه األمور ليس تعبدياً بل هو معلل ومفهوم وإذا
هو األصل يف باب املعامالت خبالف باب العبادات فاألصل فيه التعبد وامتثال املكلف  وهذاوعدماً، 

وبناء على أن األصل يف املعامالت النظر اىل  .املصلحةملا هو مطلوب منه دون حبث عن العلة أو 
أنه بيع معدوم نظرًا حلاجة الناس إليه وجريان العمل به  ... مثل إجازة عقد االستصناع مع،املصلحة

  (2)" وقلة النزاع فيه

                                  
 .2/12 ،1ط. ،األم( الشافعي، 2)
 .2/12، الموقعين إعالمابن القيم،  (1)
 .26ص ، المرابحة بيعالقرضاوي، يوسف،  (2)
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ومن املعلوم أن الشريعة االسالمية قد  تيسير على الناسإن القول جبواز هذه املعاملة فيه ": الخامس
جاءت برفع احلرج عن الناس والتيسري عليهم وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها قوله 

 [ 262]البقرة:  چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چاىل: تع
 [ 16]النساء:  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چوقوله تعاىل:

 [  06]احلج:  چ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چوقوله تعاىل: 
وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ وأيب موسى األشعري حني بعثهما إىل اليمن: "يسرا وال تعسرا 

  (2)وبشرا وال تنفرا" 
يف  الّناسوإن مجهور . (1)يه الصالة والسالم: "إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين"وقوله عل

ىل التيسري والرفق رعاية لظروفهم وما غلب على أكثرهم من رقة الدين إعصرنا أحوج ما يكونون 
لفقه وضعف اليقني وما ابتلوا به من كثرة املغريات باإلمث واملعوقات عن اخلري. وهلذا كان على أهل ا

وليس معىن .والدعوة أن ييسروا عليهم يف مسائل الفروع على حني ال يتساهلون يف قضايا األصول
ولكن املعىن املقصود  .هذا التيسري أن نلوي أعناق النصوص احملكمة أو جنرتيء على القواعد الثابتة

 (2)أكمل وجه" بالتيسري هو أن نراعي مصاحل الناس وحاجاهتم اليت جاء شرع اهلل لتحقيقها على 
عقد املراحبة على عقد  قياس قاسوا بيع المرابحة لآلمر بالشراء على عقد االستصناع: السادس

تفق أئمة احلنفية على جواز عقد االستصناع واعتباره بيعاً صحيحاً ا"عند احلنفية فقد االستصناع كما 
 . ناس بهبرغم أنه بيع ملعدوم وقت العقد ولكنهم أجازوه استحساناً لتعامل ال

وإذا مت صنع  .وقد اختلفوا يف تكييفه أهو مواعدة أم معاقدة؟ وقد اعتربه فريق منهم مواعدة
الشيء املطلوب فاملستصنع )بكسر النون( باخليار إذا رآه أن شاء أخذه وإن شاء تركه ألنه اشرتى ما 

                                  
رقم  2/2206، جة الوداعكتاب املغازي، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل ح،  الصحيحالبخاري يف أخرجه،  (2)

:" يسرا وال بلفظ 2022: احلديث رقم. 2/2222الباب،  اين والسري اجلهاد ، كتابالصحيحومسلم يف ، 2873احلديث: 
 تعسرا وبشرا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا".

، 2/103الطهارة،  ب، كتاالسنن، والرتمدي يف 263، رقم احلديث، 2/232كتاب الطهارة، ،  السننأبو داود يف  أخرجه (1)
 .صحيح حسن وقال. 220احلديث،  رقم

 .26، صالمرابحة بيعالقرضاوي،  (2)
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وهو األصح بناء على  وال خيار للصانع ألنه بائع باع ما مل يره ومن هو كذلك فال خيار له.مل يره
ال بضرر. إله اخليار أيضًا دفعًا للضرر عنه ألنه ال ميكن تسليم املعقود عليه  أن ،جعله بيعًا ال عدة

انع فلما تقدم، وأما املشرتي فألن الصانع أتلف ماله أما الصّ  (2)وعن أيب يوسف أنه ال خيار هلما 
فلو ثبت اخليار تضرر الصانع ألن غريه ال ىل بدله إ"بتحويله من مادة خام إىل مصنوعات" ليصل 

  (1) .يشرتيه مبثله
واملراحبة تشبه عقد االستصناع بأهنا تقوم على البيع واملواعدة واملبيع موصوف وليس موجودًا ويقابل 
الصانع يف عقد االستصناع املصرف يف عقد املراحبة حيث أن كاًل منهما )الصانع واملصرف( مطالب 

 .ي بشيء موصوف غري موجود بناء على مواعدة بينهمابتلبية طلب املشرت 
"قالوا جيوز أن يكون الوعد الزمًا للمتعاقدين يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء ألن الوفاء بالوعد : السابع

: بن شربمة حيث قالامن أهل العلم منهم  وجيوز اإللزام به قضاًء وهذا قول مجاعة   واجب ديانةً 
ى به على الواعد وجيرب وهو مذهب كثري من السلف منهم احلسن البصري "الوعد كله الزم ويقض

 (2)ق بن راهويه وغريهم" اسحإواخلليفة عمر بن عبد العزيز و 
 :وقد استدلوا على قوهلم بأدلة كثرية منها

وجه االستدالل من اآلية: أن العقود  [2]املائدة:  چ کک ڑ ڑ ژ ژ چقوله تعاىل: -أ
قد يقال: عقدت العهد واحلبل والعقد هو كل ما عقده املرء على نفسه من تعين املربوط وأحدها ع

بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وكل ما كان غري خارج عن الشريعة وكذا ما عقد اإلنسان على 
 (2)نفسه هلل من الطاعات 

                                  
 .0/222، الهداية شرح العنايةاملرغياين، ( 2)
 .1/322 م2260 -هـ 2230 سنة، 2 عجملة جممع الفقه االسالمي ، بالوعد الوفاءيوسف القرضاوي،  (1)
 .2213املسألة  3/106 المحلىابن حزم،  (2)
  .1/023، م2260 -هـ 2230 سنة 2جملة جممع الفقه االسالمي عدد ، بالوعد الوفاءبراهيم، إ، الدبو( 2)
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 الداللة ووجه [2]الصف:  چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ: تعاىلواستدلوا بقوله -ب
د إذا أخلف قول نكل الواعد عن فعله فيلزم أن يكون كذبًا حمرمًا وأن حيرم إخالف الوعد "الوع أنّ 

 (2)مطلقاً"
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چوقالوا: أن اهلل قد ذم بعض املنافقني بقوله: -ج

أن نفاقهم بسبب إخالفهم وعدهم  الداللة ووجه [00]التوبة:  چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
احلرمة بني األمرين كما أن نكث  أصلد مع الناس إذا ال فرق يف مع اهلل ومثل ذلك إخالف الوع

 (1)العهد حمرم سواء كان مع اهلل أم مع الناس 
ما ورد يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب وإذا -د

 (2) "خانوعد أخلف وإذا أؤمتن 
عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاً وورد يف حديث آخر قول النيب صلى اهلل 

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها: إذا أؤمتن خان وإذا حدث  
 (2)كذب وإذا عاهد غدر واذا خاصم فجر" 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد عد إخالف الوعد من  احلديثني هبذينوجه االستدالل 
 چوالنفاق مذموم شرعًا وقد أعد اهلل للمنافقني الدرك األسفل من النار حيث قال:  خصال املنافقني

وعلى هذا يكون إخالف  [222]النساء:  چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 .واجبالوعد حمرماً والوفاء به 

ديث عائشة رضي اهلل عنها "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو يف حما ورد يف -هـ
ويقول اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول اهلل من  الصالة

والشاهد يف احلديث هو التعوذ من  (2)املغرم قال أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف" 

                                  
 .2/13، الفروقالقرايف،  (2)
 .1/622، م2260 -هـ 2230 سنة، 2جملة جممع الفقه االسالمي عدد ، بالوعد الوفاءالقرضاوي، (1)
 .216 ص، خترجيه سبق( 2)
 .12ص ، سبق خترجيه (2)
. ومسلم يف 1130، رقم احلديث: 1/622، كتاب الدعوات، باب من استعاذ من الدين،  الصحيحالبخاري يف  أخرجه (2)
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سد  وهو الدين الذي يؤدي بالرجل إىل الكذب وإخالف الوعد، فاحلديث من باب (2)"اْلم ْغر م" 
 الذرائع من الدين الذي يؤدي إىل اإلخالف بالوعد.

قال: "دعتين أمي يومًا ورسول اهلل صلى اهلل عليه  (1)ما ورد يف احلديث عن عبد اهلل بن عامر -و
: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه اهللوسلم قاعد يف بيتها فقالت: تعال أعطك فقال هلا رسول 

وغري ذلك من األدلة اليت تدل  (2)إنك لومل تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة"  أمامتراً فقال هلا رسول اهلل 
 تدل على وجوب الوفاء بالوعد.

 .للمتعاقدين ملزماً  الوعد كان إذا بالشراء لآلمر المرابحة بيع بتحريم القائلون: الثاني المطلب
 : اأمههبأدلة كثرية على بطالن هذا البيع وحرمته أذكر (2) وقد احتج هذا الفريق

فإن البنك باع للعميل ما مل ميلك "وقد وقع يف هنى  باب بيع ما ال ميلك"من " املنتج هذا: األول
 هذه العلة يف بطالن هذا النوع إىلشار أالنهي عن هذا البيع"، وقد  عنالنيب صلى اهلل عليه وسلم 

ة... وصاحب املغين من شار له ابن عبد الرب من املالكيأ. و األممن البيع اإلمام الشافعي يف كتابه 
 عقد بطالن يف الشافعي املذهب نصوص نفس أخذ عن عبارة هنا الرد ويعترب. (2)احلنابلة..." 

 .املذاهب نصوص نفس إىل يرجعون بالتحرمي القائلني أن على املراحبة،

                                                                                                        
 . 4877رقم احلديث:  2/221كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب مايستعاذ منه يف الصالة، ،  الصحيح

دان. قيل: واملراد به ما يستدان فيما ال جيوز وفيما جيوز مث ابن حجر: ) و اْلم ْغر م ( أي الدين، يقال: غرم بكسر الراء أي أ قال (2)
 . 1/202، فتح البارئ حجر ابن انظر" يعجز عن أدائه. وحيتمل أن يراد به ماهو أعم من ذلك 

"هو: بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي، األمري، أبو عبد الرمحن القرشي العبشمي الذي (1)
ويل البصرة لعثمان، مث وفد على معاوية، فزوجه بابنته هند، وداره  -صلى اهلل عليه وسلم  -قليم خراسان . رأى النيب افتتح إ

وكان من كبار ، والبن عامر ثالث عشرة سنة -صلى اهلل عليه وسلم  -: تويف النيب  قيلبدمشق باحلويرة هي دار ابن احلرستاين . 
. وكان فيه رفق وحلم . واله معاوية البصرة . تويف قبل معاوية يف سنة تسع ومخسني."  ملوك العرب، وشجعاهنم، وأجوادهم

 .12-22، النبالء أعالم سيرالذهيب، 
 .2/222 صحيح سنن أبي داود. وقال األلباين: حسن انظر 2/126األدب،  ، كتابالسننبو داود يف أأخرجه  (2)
 1ج 2أبو زيد، رفيق املصري، وغريهم، انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  ( جمموعة من املعاصرين امثال بكر بن عبد اهلل2)

 .2210 -232ص
 .6-0ص ، المرابحة بيعحممد األشقر،  (2)
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بنك أن : أن هذا العقد باطل ألنه من باب البيع املعلق "أنه باع بيعًا مطلقًا أي ألنه قال للالثاني
 .املالكيةوابن رشد من  .الشافعياشرتمتوها اشرتيتها منكم وقد صرح بالتعليل للبطالن هبذه العلة 

 (2) "للمأمورحيث قال: "ألنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوهبا 
ىل هذه إشار أوقد  المرابحة لآلمر بالشراء من باب الحيلة على اإلقراض بالربا: أن بيع لثالثا

أكثر منها إىل أجل بينهما سلعة حمللة مثال  بدراهمهم الكية: )معناه أنه حتيل يف بيع در العلة املا
شرتها ايعلم أهّنا ليست عنده ويقول له ذلك: أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو 

لفساد صل تعليل اأ."و "باثين عشر إىل أجل كذا. فهذا ال جيوز ملا ذكرنا من مالكها بعشرة وهي عليّ 
 (1) "والطعام مرجأ بدراهمهم اهبذا منقول عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: "أنه يكون قد باع در 

ابتع يل هذا البعري بنقد : قال لرجل أنه بلغ اإلمام مالك أن رجالً بن أنس، حيث ورد  مالك قول
 من يستفادوما( 2)وهني عنه" ،فسئل عن ذلك عبد اهلل بن عمر فكرهه ،حىت أبتاعه منك إىل أجل

 .اجلواز عدم حكمها وأن عنها، ينهى أنه املسألة يف مالك قول
 (2) هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه: أن الرابع

"ووجه االستدالل أن قصد العميل من العملية هو احلصول على النقود وكذلك املصرف فإن قصده 
راء يف شيء فإن املشرتي احلقيقي ما جلأ إىل احلصول على الربح فهي إذن ليست من البيع والش

املصرف إال من أجل املال. واملصرف مل يشرت هذه السلعة إال بقصد أن يبيعها بأجل إىل املشرتي 
 (2) "وليس له قصد يف شرائها

                                  
 .6املرجع السابق ص  (2)
 .2/232، البارئ فتححجر،  ابن (1)
 .1/332بيعة،  يف بيعتني عن النهي ، بابالموطأبن أنس،  مالك( 2)
 .223 ص يف العينة بيع تفصيل تقّدم( 2)
 .216ص ، المرابحة بيع، أمحد ملحم(2)
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أي الدين بالدين وورد النهي عنه  الخامس: أن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكاليء بالكاليء
 "بالكايلء الكايلءيف احلديث عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع شرعًا ملا روي 

(2) (1 ) 
: "بيع املراحبة مع امللزم يفضي إىل بيع مؤجل البدلني. فال املصرف يسلم أنّ  استدلّ  من جند حيث

ء الذي أمجع اىلبالك ءالسلعة يف احلال وال العميل يسلم الثمن وهذا ابتداًء الدين بالدين أو الكاىل
 .(2) "فيهالفقهاء على النهي عنه مع ضعف احلديث الوارد 

( "فقد هنى رسول اهلل هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد )بيعتين في بيعة: أن السادس
 (2)صلى اهلل عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة" 

                                  
، والبهقي يف السنن الكربى، كتاب البيوع الكربى، باب مجاع أبواب 1/030السنن، كتاب البيوع،  يفأخرجه الدارقطين  (2)

به،  عبيد بن موسى رتفد لعلة سنده يف:"فيه ضعف حجر ابن قال، و 2/123، الربا، باب ما جاء يف النهي عن بيع الدين بالدين
 .1/220اهلداية،  أحاديث ختريج يف الدراية: انظر... وصححه احلاكم على شرط مسلم فوهم..مرتوك،  وهو

يئًة وا( الكالئ لغة:  1) ْينج أ ي ت أ خ ر ك أًل والكال ئج والكجأل ة الن سي ئة والسُّْلفةج ت ك أْلتج كجأل ًة أ ي اْستـ ْنس ْأتج ن س  ريج لن  ك أل  الد  يئةج الت أخ  ، س 
ن املراد ببيع الكالئ بالكالئ املنهي . عند الفقهاء يسمى ببيع الّدين فنجد أ2/222مادة كأل، لسان العرب، انظر: ابن منظور، 

 عنه يف احلديث هو بيع الدين بالدين كما فسر ذلك كثري من العلماء بالدين بالدين منهم نافع، قال البيهقي: "قال نافع: وهو بيع
: "ال يصح السلم حىت يقبض رأس املال قبل أن يفارقه الحنفية، عند 123/  2، السنن الكبرى" أنظر البهقي، الدين بالدين

انظر: املرغيناين،  فيه، أما إذا كان من النقود؛ فألنه افرتاق عن دين بدين، وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ"
/  1، الكافي" انظر: ابن عبد الرب،  ومما هني عنه الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين :"المالكية، عند 02/  2، الهداية

جيوز بيع الكالئ  ال: “الحنابلةعند  222/  2، المجموع، لنووي" انظر:  وال جيوز بيع نسيئة بنسيئة :"الشافعية، عند 020
ذا النوع من بيع الدين بالدين ببيع الواجب ، عند ابن تيمية، "ه22/  2، اإلنصاف" انظر:  بالكالئ وهو بيع الدين بالدين

ينحصر يف  أن بيع الكالئ بالكالئ املنهي عنه يف احلديث يسميه ببيع الكالئ بالكالئ أيضاً، ويرى بالواجب، كما أن ابن القيم
. وجند من 2/  1وقعني البن القيم ، وإعالم امل122نظرية العقد البن تيمية ص " انظر: هذه الصورة من بيع الدين بالدين

سواء احتد  –اصطالحاً: بيع دين مؤخر سابق التقرر يف الذمة بدين مثله لشخص ثالث على نفس املدين  املعاصرين من عرّفه:"
من غري جنسه أو من جنسه مع زيادة يف  –أو بدين جديد مؤجل إىل أجل آخر  –أجل الدينني وجنسهما وقدرمها أو اختلف 

وكذا بيع دين مؤخر مل يكن ثابتًا يف الذمة بدين مؤخر كذلك، سواء اتفق أجل الدينني  –للمدين نفسه أو لغريه  –القدر 
 "12ص  ،بيع الكالئ بالكالئوجنسهما وقدرمها أو اختلف. نزيه كمال محاد، 

 .23نقاًل عن بيع املراحبة للقرضاوي ص  32، جملة األمة العدد بيع المرابحة، املصري رفيق (2)
 .221ص ، سبق ختريج احلديث (2)
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نها إذا صارت ملزمة صارت عقداً "فاملواعدة إذا مل تكن ملزمة للطرفني مل يكن مثة بيعتان يف بيعة لك
بعد أن كانت وعدًا وكان هناك بيعتان يف بيعة. فالبيعة األوىل بني املصرف وعميله املشرتي والثانية 

 .(2)بني املصرف والبائع"
 (1): قالوا: "إن هذه املعاملة مل يقل بإباحتها فقهاء األمة بل وجد من قال حبرمتها" السابع
: حيث قالوا: "إن هذه املعاملة مبنية على قضاًءا بالوعد الوفاء بوجوب نتجالم هذا الصاق: الثامن

القول بوجوب الوفاء بالوعد وحنن نأخذ بقول اجلمهور القائلني بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس 
واجباً وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة وبعض املالكية لذا ال يقضى به على الواعد لكن الواعد إذا 

 (2)رك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب املكروه كراهة تنزيهية ولكن ال يأمث"ت
 (2)مناقشة هذا املوضوع يف الفصل السابق  ومّتت

 : والترجيح األدلة مناقشة: الثالث المطلب
 :: مناقشة أدلة الفريقينأوال

التحري والتدقيق  م به، ولكن ال بد منإن قول اجمليزين بأن األصل يف املعامالت اإلباحة مسلّ -2
فاألصل يف املعامالت اإلباحة هذا أصل عليه مجهور  ؟حىت نعرف هل هذه املعاملة حالل أم حرام

 أصلها أمامنا مالية فمعاملة ؛(2)واحلنابلة  (0)والشافعية (3)املالكية  وقول( 2)أكثر احلنفية  عندالفقهاء 

                                  
 .20-23ص  32جملة األمة العدد ، بيع المرابحة، املصري رفيق(2)
 .21ص ، المرابحة بيع، القرضاوي (1)
 هـ 1409السنة ، 5عجملة جممع الفقه االسالمي ، والقانون الشريعة في الملزم الوعد قوة،، حممد رضا عبد اجلبار، العاين (2)

 .032ص  1ج 
 .221:ص راجع( 2)
، 2/112، غمز عيون البصائر، احلموي، 0/2، شرح فتح القدير، ابن مهام، 33ص ، األشباه والنظائر، النجيم ابن (2)

التقرير ، ابن مهام، 122-2/121، الفصول في األصول، اجلصاص، 2/60، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 
 .2/22، تفواتح الرحمو ، السهالوي، 1/132ر، والتحبي

 1/216، ابن رشد، املقدمات املمهدات 1/222، التلقين، البغدادي حممد عبد الوهاب، 2/222، الذخيرةالقرايف،  (3)
 .162-2/162، الموافقات، الشاطيب، 2/222على خمتصر خليل،  الخرشي

، الرازي، 221ص ، الظلمغياث األمم في إلتياث ، اجلويين، 1 / 2، األم و، 323 فقرة: 121، الرسالةالشافعي،  (0)
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 على واجب هو بل مطلوب احلالل حتّري ةجه من أنّه على بالّدليل، فعليه باملنع قال ومن احلل،
 چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ تعاىل قال املسلم

 اّل إ الطّيب يعرف وال اهلل، رزقنا ما طّيبات من نأكل أن هذا يف الداللة ووجه ،[ 201] البقرة 
 اإلسالمية، فاملصار  إىل الطيب الرزق طاليب انساق ملا مطلوب التحري يكن مل ولو والتيقن، بالتأكد

 لن فبهذا حالل، وعملها حالل مكسبها يكون أن األخرية هذه وعلى احلالل، حتّري أجل من
 .يقّويه لن وأيضا اجمليزين دليل يضعف

اجمليزين بعموم النصوص الدالة على حل مجيع أنواع البيع وأن بيع املراحبة لآلمر  استدالل إنّ  - 2
 أن كما الربا، وحّرم البيع تعاىل اهلل أحلّ  فقد ابقه،س مثل استدالليدخل ضمن ذلك  ،بالشراء
 مثل مثله امليسر، هو فالقمار أمسائها بغري تسّمت ولو حمّرمة، كلها وغريه والغرر والرشوة، امليسر،

 ستحكم أخرى قاعدة لكن املعامالت يف احلل هو األصل إنّ  واحد، واحلكم واحدة العّلة اليانصيب،
 على مبين اجمليزين فدليل. املنع احملّرمة احليل يف األصل أن وهي لزاًما، تقيدهاو  القاعدة هذه من جانبا

 ربا، شبهة أو حيلة املنتج يف أن على دليل وجود إثبات متّ  حال يف هنا املطلوب التقييد لكن العموم
 .وجيه بدليل يأيت واملانع احلل األصل أن فتوجههم اجمليزين مينعه ال ما وهو

على مشروعية املراحبة البسيطة اليت كانت  االستدالليف معرض  القدامى ءالفقها"وأقوال 
" هبا على مشروعية املراحبة لآلمر بالشراء ألن تلك أصل هلذه االستدالله ميكن أنّ معروفة عندهم إال 

راء( ومّت هذا يف حال مّت إثبات أن املراحبة البسيطة، هي ذاهتا املراحبة املركبة )املراحبة آلمر الش ويف(، 1)
ترجيح املراحبة البسيطة ابتداًء، فاملراحبة البسيطة ليست كاملراحبة آلمر الشراء والقدامى تكلموا عن 

 .للمجيزين االستدالل هذا يسلم فال( 2)البسيطة، والفروق واضحة وجلية 

                                                                                                        
 .212 ، صالذهب سالسل، الزركشي، 3/220، المحصول

، 2/222، إعالم الموقعينابن القيم، ، 123ص ، القواعد النورانية، تيمية ابن، 16/263، فتاوىالمجموع تيمية،  ابن (2)
 ابن، 2/33، الفروع، ، ابن مفلح2/22، القناع كشافالبهويت، ، 212 – 2/211، شرح الكوكب المنيرابن النجار، 

 .2/212قدامة، املغين، 
 .بتصرف 222 -222ص بيع المرابحة، ، أمحد ملحم (1)
 .262 ص املركبة واملراحبة البسيطة املراحبة بني الفرق املطلب راجع (2)
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املة، يقدح ذلك يف الشريعة إذا مت منع هذه املع أما أن املعاملة فيها تيسري على الناس، فال -2
"أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما و (2)"يسروا وال تعسروا"فاملعامالت عديدة وموجودة و احلديثني 

 أن على هنا، هبما لالستالل وجاهة ال لكن ،(1)خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا"
 وصحبه والسالم الةالص عليه حممد سّنة والتيسري جلي، فيهما واحلل فيهما، شبهة ال األمريني
 فإن حياهتم، وأمور وعبادة حل كل ويف حياهتم ويف ظهر فيما هلم كان ما لكن بعده، من األطهار
 وبينهما بنّي  واحلرام بني"احلالل  باحلديث ويستدلوا املانعني فسيقف املعاملة هذه الناس على اشتبهت

 أن على االتفاق يتم مامل لذاك، (2)" وعرضه لدينه استربأ فقد الشبهات اتقى فمن مشتبهات، أمور
 قال وإمنا باألحوط يقل مل فاملانع هنا، احلديث هبذا لالستدالل وجاهة ال أحوط، األمرين أحد

 .باحلرمة
القول بأن هذا البيع من العينة احملرمة، اعتبارا بقصد العميل هو وال يسلم، على أن إحلاق املراحبة  -4

نقد دون دالئل وقرائن فيعترب ال اعتبار هلذا السبب يف املنع، وبيع العينة املركبة بالعينة باعتبار قصد ال
 ليس كذلك.

قول فيه نظر، ألن املصارف  ،هذه املعاملة تقع ضمن بيع ما ال ميلك أو بيع ما ليس عندك "أنّ  -2
عند  االسالمية اليت تتعامل ببيع املراحبة لآلمر بالشراء ال تقع يف النهي الوارد عن بيع ما ليس

فهي توقع مع العميل على  ،واآلخر للمراحبة ،أحدمها للمواعدة ،ا غالبًا تعتمد منوذجنيألهنّ  ،االنسان
مث بيعها للعميل ويوقع مع  ،وبعد ذلك يقوم املصرف بشراء السلعة املوصوفة ،ً منوذج املواعدة أوال

واملواعدة احلاصلة  ،ها يف املواعدةوفق الشروط املتفق علي ،العميل النموذج الثاين وهو عقد بيع املراحبة
 .(2)"للطرفنيا جمرد وعد الزم إمنّ بني املصرف وطالب الشراء ليست بيعاً وال شراء و 

                                  
، كي ال ينفروا  باب ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة والعلم، كتاب العلم،  صحيحه( أخرجه البخاري يف 2)
 .36: احلديث رقم، 2/26
 .2230: احلديث رقم 2/2233، باب صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم، كتاب املناقب،  صحيحهالبخاري يف  أخرجه (1)
 .212 ص: خترجيه سبق( 2)
 .223ص ، المرابحة بيع، ملحم أمحد (2)
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 فسيتمّ  ولذلك واحدة فاآلثار والبيع امللزم الوعد بني الفرق يكمن أين هو هنا اجمليزين على الرد لكن
 لبعض السهل املخرج تكون أن كادت الباحث رأي يف واليت الوعد، إلزام ملسألة هنا أيضا الرجوع

 .بالتمليك املنتهية اإلجارة يف إثباته متّ  ما مثل اإلسالمية املالية املنتجات
ما رأى اجمليزون أن األصل يف املعامالت احلل أيضا مّت احلاق هذه القاعدة بأّن التحّري  مثل

ما ألزموا املانعني بنص يف حترمي واجب، فالوعد من ناحية إلزامه قضاًء وجب أن يكون بنص، مثل 
املراحبة، وجب على من ألزم الوفاء أن يأيت بنص، مع العلم أن املسألة خالفية لو مّت أخذ بقول 
اجلمهور فهو أوىل كما هي األصول، وهو عدم اإللزام قضاًء، لكن من ألزم فقد أخذ بقول شربمة 

وما مياط عنه اللثام هنا هو ما  (1)مّت مناقشتها سلفا  لكن من أفىت به عليه الّدليل، وهلم أدلّة (2)وغريه 
الفرق بني إلزام الوعد وعقد البيع واآلثار املرتتبة عن كليهما، وما حمّل خيار الشرط يف الصيغتني؟ 
وجب أن نبقى على أن األصل يف العقود املعاين واملقصد وليس املبىن، لذلك مهما تسّمت الصيغة 

و أي اسم كان أو استجحدث فال عربة له ما آل إىل بيع فمن رّد األقوال إىل األوىل وعد أو مواعدة أ
  (2)املالكية، فمذهب املالكية على أربعة أقوال 

                                  
 .210. ص راجع (2)
 .216 ص يف األدلة تفصيل سبق (1)
ها ابن رشد، بقوله: "فالوفاء بالعدة مطلوب بال خالف واختلف يف وجوب القضاء هبا على أربعة أقوال حكاها ابن وقد ساق (2)

رشد يف كتاب جامع البيوع ويف  كتاب العاري ة ويف كتاب العدة ونقلها عنه غري واحد فقيل يقضى هبا مطلقا وقيل ال يقضى هبا 
إن مل يدخل املوعود بسبب العدة يف شيء كقولك أريد أن أتزّوج أو أن أشرتي كذا مطلقا وقيل يقضى هبا أن كانت على سبب، و 

أو أن اقضي غرمائي فأسلفين كذا... قلت وهذا القول الذي شهره ابن رشد يف القضاء بالعدة إذا دخل بسببها يف شيء، قال 
آخر كتاب الغرر، وإن قال اشرت عبد فالن وأنا الشيخ ابو احلسن يف أول كتاب األول وكتاب الغرر أنه مذهب املدونة لقوله يف 

أعينك بألف درهم فاشرتاه لزمه ذلك الوعداه. وهو قول ابن القاسم يف مساعه لسحنون ما الذي يلزم من العدة يف السلف والعارية 
أسلفك وعزاه له ابن قال ذلك أن يقول الرجل للرجل هّدم دارك وأنا أسلفك أو أخرج إىل احلج وأنا أسلفك أو تزوج امرأة وأنا 

رشد يف رسم طلق بن حبيب من مساع ابن القاسم من كتاب العارية. وقال القرايف يف الفرق الرابع عشر بعد املائتني قال سحنون 
وأنا أسلفك؛ = =الذي يلزم من الوعد دارك وأنا أسلفك ما تبين به أو اخرج إىل احلج وأنا أسلفك أو اشرت سلعة أو تزوج امرأة

 فتح، حممد بن أمحد بن حممد عليش، خلته بوعدك يف ذلك، اما جمرد الوعد فال يلزم به الوفاء به بل من مكارم األخالقألنك اد
 .1/222، مالك اإلمام مذهب على الفتوى في المالك العلي
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العلم أن املالكية تكلموا عن املراحبة ومل يلزموا هبا فلو كان اإللزام عندهم يف املعاوضات  مع
هذا الواعد عند املالكية، فهو ال يلزم  (2)عات" أللزموا هبا، "والذي يظهر أن اإللزام عندهم يف الترب 

عوٌد إىل البيع والوعد، جند أن الوعد بالبيع  (1)املراحبة آلمر الشراء، "أهّنا منهّي عنها بصورهتا املعاصرة" 
هو مبثابة بيع، ترتتب عليه مجيع األحكام اخلاصة بالبيوع على هذا فإنه ال فرق بني الوعد والبيع من 

 حال اإللزام وهذا ثابت وما حجّق للمصرف أن يبيع ما ال ميلك، فإن وع د  فقد وقع يف حيث األثر يف
 احملظور.
لعدم اإللزام هل له أصل، فيما يرى الباحث أنّه األصل وهو مقالة اجلمهور وأيضا ممّا يقابله  بالنسبة

تعاقد وإسقاط حق خيار يف خيار اجمللس فال إلزام إال إذا تفارقا، فمن له أن يلزم البيع مبجّرد ال
اجمللس، خيار اجمللس أصل ال يجعلم له خالف يف نقضه، واحلديث صريح يف ذلك أن نيّب اهلل عليه 

على ما يرى الباحث أنّه ال حجة يف  (2)الصالة والسالم شرعه فقال:"البّيعان باخليار مامل يفرتقا" 
 ع املراحبة آلمر الشراء.إلزام الوفاء بالوعد قضاء، وهبذا يسقط دليل اجمليزين لبي

 عند جائزة( الشراء)آلمر  املركبة املراحبة دليل أنّ  إىلاجمليزون  يرجع األدلة، ملناقشة استكماال
 بينهما التفريق ومت البعد كل بعيد بينهما والفرق البسيطة، املراحبة على محجِّل األمر ولّعل اجلمهور،

فقال اشرت ة لعالسإذا أرى الرجلج الرجل  : "تكملته يف يّ جل الشافعي وقول األمانة، بيوع من فاملراحبة
ن شاء أحدث إهذه وأرحبك فيها كذا فاشرتاها الرجل فالشراء جائز والذي قال أرحبك فيها باخليار 

 فال مواعدة وال وإلزام بالوعد البّته. (2)" فيها بيعا وإن شاء تركه

                                  
 21ص:، توضيح أوجه اختالف األقوال في مسائل معامالت األموال، بن بيه عبد اهلل (2)
- الموطأعلى عدم جواز املراحبة يف صورهتا املعاصرة بل اعتربوها من بيوع العينة ومن ذلك ما جاء يف املوطأ )نص املالكية  (1)

 (332/ ص  1)ج  -رواية حيىي الليثي 
 2202. رقم احلديث: 1/021كتاب البيوع، باب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا، الصحيح، البخاري يف  أخرجه (2)

 2221رقم احلديث ، 2/2232، باب الصدق يف البيع والبيان، كتاب البيوع،  الصحيحومسلم يف 
  .2/12، األم، الشافعي(2)
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 :الترجيح: ثانيا
الوعد ال تصح ومن  إلزاميةل مناقشة األدلّة أن املراحبة آلمر الشراء بيرتاءى للباحث من خال الذي
الوعد قضاًء ليس له دليل صريح، وما ذهب إليه املالكية مّت مناقشته أّن إلزامهم كان فقط  إلزاميةقال ب

يف التربعات ومل يكن يف املعاوضات، يف حال إلزام الوعد فقد دخل العميل مع املصرف اإلسالمي يف 
يف حال بقي الوعد على ما هو دون إلزام وهو مذهب و ع، وأوقع املصرف نفسه يف بيع ما ال ميلك، بي

 ، فالعقد صحيح. واهلل تعاىل أعلم وأحكم.اجلمهور
 
 
 
 
 

 الشراء آلمر المرابحة في واالبتكار المنتج وتطور المحاكاة الرابع المبحث
 وفيه مطلبان

 لمحاكاةااألول:  المطلب
ترجيحه أن املراحبة بدأت بشكل مبّسط، إال أن الفقهاء املعاصرين حاولوا تطوير هذا  شك مهما متّ  ال

املنتج املايل اإلسالمي، حيث نقبوا يف الكتب القدمية وحاولوا أن يؤّصلوا للمسألة، ويطوروا العقد 
صول إىل واآللية واخلطوات، وهذا مطلب يف تطوير املنتجات وابتكارها، على أنه اجتهاد منهم يف الو 

منتج مايل إسالمي ينافس املنتجات املالية التقليدية، إذن فاملنتج له أصل قدمي وهو املراحبة البسيطة 
مّت تطويره وإن مل يـجّتفق عليه من حيث اعتبارها خمتلفة متاما على املراجبة املعاصرة، والتطوير حصل يف 

الباحث هنا هو أنّه حماكاة للمراحبة البسيطة العقود املاضية من خالل ابتكار آلية جديدة، إذ أن مردُّ 
من باب االختالف كما أورده املانعني للمراحبة املركبة )اآلمرة للشراء(  فاحملاكاةوحماولة تطويرها، 

 والتطوير من باب اجلواز الذي ذهب إليه فريق اجمليزين هلذا املنتج.
 املنتج حماكاة حيث من املالية اهلندسة صيغ مجيع فيها توّضحت الشراء آلمر فاملراحبة إذن

 للعمالء بالنسبة اجلديدة واالحتياجات العصر متطلبات مع ليتماشى القدمي املنتج وتطوير آخر، ملنتج
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 الفقهية املخارج أجياد مث وترتيبها العقود وتركيب العقد يف جديدة خطوات وابتكار املالية، واملؤسسات
 الوصول أجل من ومناقشات وأحباث دراسات خالل من الفقهية اجملامع على والعرض والتكييفات

 .اجلميع لدى وقبول شرعية صيغة إىل
 :الشراء آلمر المرابحة منتج في واالبتكار التطور الثاني المطلب

املؤسسات املالية قامت بابتكار عقود وخمارج من أجل منتج املراحبة آلمر الشراء وذلك   أنتقدم  كما
بة، وإضافة الوعد بالشراء حفظًا حلقوق املصرف وحقوق اآلمر بالشراء، كإدراجها من العقود املرك

وهذا مل يكن يف املراحبة البسيطة، أيضا مّت إضافة طرف ثالث من أجل تنظيم عقود هذا املنتج، ووجد 
 برتتيبطرف آخر يستلزم وجود عقود أخرى حيث قام الفقهاء املعاصرون بعد هذا االبتكار يف العقد 

ال يكون هناك تداخل ومّت دراسة العقد من هيئات عديدة ومن جمامع فقهية وإصدار  العقود حىت
  (2)أحكام خاصة به 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
: املراحبة آلمر الشراء. قرار جممع 6الشرعي  املعيار، الشرعية المعاييراحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  هيئة (2)

( جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس 2/2و  1/2) 22 – 23الفقه اإلسالمي الدويل رقم 
ص  1، ج2م، جملة اجملمع )العدد 2266كانون األول )ديسمرب(   22 – 23املوافق  2232مجادى األوىل  3 -2بالكويت من 

 (.232و  022
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 تنافيها وطرق الحيل: الخامس المبحث
 وفيه مطلبان

 الحيل: األول المطلب
 أن على الربا، ىعل حيلة أهّنا على املعاملة هلذه املانعني ذكره ما هي هنا تذكر أن ميكن اليت احليل

 بل املذموم التلفيق باب من إال هو ما وجهها، غري على وحتميلها خمتلفة وأقوال مذاهب استعمال
 .عنه واملنهي
 :جهة من( للشراء)اآلمر  العميل إىل املخاطرة محل يف تظهر الوعد يف احليلة

 عليه الشرط خيار إلغاء
 .ابتداءً  بالعقد إلزامه

 إثبات على بناءً  نفسه يطرح الذي والسؤال بوعده، يف مل حال يف بالغرامة ءبالشرا اآلمر إلزام أيضا
 موقف وما من على فالغرامة صورية، العملية كل وإمّنا السلعة يقبض ال املصرف أنّ  تطبيقيا أو عمليا

 ألجل يغّرم فهل بالشراء، بوعده بالشراء اآلمر يف مل حال ويف يقبض مل هو كله، هذا من املصرف
 .العقد هذا يف احليل من فهذا أصال، تكون مل أو تقبض، مل سلعة بشراء إليفاءا عدم
 البسيط البيع يستدعى حينما وجلّيه بسيطة واملقارنة موجود، الرتاضي بأنّ  قالوا ولو الرتاضي عدم

 اآلمر وضع عن عبارة وهو بالرتاضي باإلحياء احليلة هنا وتصبح اجمللس، وخيار والرتاضي بأركانه،
 .العقد يف والرجوع للندامة دفع وهو الواقع األمر أمام شراءبال
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 من واملنتج العقد بنفس التحايل حال يف احملرم العينة بيع يف الوقوع احتمال ساق فيمن احليلة تكمن
 ذلك مينع من يوجد وال أجل، مقابل زيادة مقابل النقد على للحصول إقراض إىل املعاملة حتول أجل
 .العميل يد يف السلعة نأ على اجمليزين من

 .فعلي ونشاط وإنتاج فعلي اقتصاد وجود عدم
 :الحيل تنافي: الثاني المطلب

احليل يف هذا املنتج قائمة، وال ميكن تنافيها بالشكل املطلوب ألّن العقود املكّونة هلذا املنتج تنتج  إنّ 
 (2)مع الفقهي اإلسالمي الدويل شبهة الربا إن مل يكن الربا نفسه، ما تقّدم، وهو كما أورد قرار اجمل

 بضرورة التقليل من منتج املراحبة آلمر الشراء من أجل ترشيدها، ونصه:
يوصي املؤمتر يف ضوء ما الحظه من أن أكثر املصارف اإلسالمية اجته يف أغلب نشاطاته إىل التمويل "

 :عن طريق املراحبة لآلمر بالشراء
إلسالمية يف شىت أساليب تنمية االقتصاد والسيما إنشاء : أن يتوسع نشاط مجيع املصارف اأوالً 

 .املشاريع الصناعية أو التجارية جبهود خاصة أو عن طريق املشاركة واملضاربة مع أطراف أخرى

: أن تدرس احلاالت العملية لتطبيق املراحبة لآلمر بالشراء لدى املصارف اإلسالمية، لوضع أصول ثانياً 
لتطبيق وتعني على مراعاة األحكام الشرعية العامة أو اخلاصة ببيع املراحبة تعصم من وقوع اخللل يف ا

  (1) "لآلمر بالشراء
 مل وأنّه تطبيقه، يف حدث الذي لالحنراف الشراء آلمر املراحبة منتج من التقليل هو هنا التوسع ومعىن
 .املنشودة التنمية حيدث

 امللزم الوعد بوجود الشراء آلمر راحبةامل منتج هذا أنّ  ترجيحه يف الباحثعليه  وقف والذي
 باالبتعاد يكون وتنافيها فيه، املوجودة احليل من تقّدم ملا املنتج هذا تداول ميكن وال جائز غري بالشراء

 املراحبة منتج إىل الرجوع هو فيه اليت كّلها احليل وتنايف فيه، التوسع عدم وليس متاما املنتج هذا عن
 .القدامى الفقهاء هبا قال اليت العفوية البسيطة

 

                                  
 .بروناي سلطنةهـ (، 2222 حمرم 0إىل  2مع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة )من جمل( 2لقرار رقم )ا( 2)
 .بروناي سلطنة، هـ (2222حمرم  0إىل  2مع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة )من جمل( 2لقرار رقم )ا( 1)
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 اإلجارة صكوك: الرابع الفصل
 مباحث ستة وفيه

 وأحكامها(2)وأنواعها الصكوك بيان: األول المبحث
 وفيه ثالثة مطالب.

   :الصكوك تعريف: األول المطلب
 :لغة فالصكوك: أوال

 واألقارير، املعامالت يف للعهدة يكتب الذي الكتاب وهو الصك، مجع الصكوك: "لغة فالصكوك
  (1)" وصكاك أصجٌك، على أيًضا وجيمع

 تعريف الصكوك اإلسالمية:  -2
العينية أو املنافع إىل صكوك قابلة للتداول مع مراعاة  املوجودات حتويلكمصطلح "هو   التصكيك

  (2)بعض الضوابط الشرعية اليت تقوم على أساس ملكية املستثمر أصوال تدر دخال ميثل عائد الصك"
 ملكية يف شائعة حصصا متثل القيمة، متساوية مالية شهادات أو وثائق ر"إصدا: أنّه على فيعرّ  كما

 أو فعال،قائمة  (والديون واملنافع األعيان من خليط أو حقوق، أو منافع، أو أعيان،) موجودات
 (2)"أحكامه وتأخذ شرعي عقد وفق وتصدر االكتتاب، حصيلة من إنشاؤها سيتم

                                  
 .12إىل 22 من: ص يف الصكوك أنواع عن الكالم سبق( 2)
 المصباحفيومي، ال، 202مادة: صكك، ص ، مختار الصحاحالرازي، ، 2/226مادة صك ، اللغة تهذيباألزهري،  (1)

 .2/222 المنير
 220 ، صاإلسالمية المالية والمؤسسات المصارف في التمويل صناعة، مظهر سامر قنطقجي(2)
 عبد امللك جامعة اإلسالمية الصكوك ندوة إىل مقدم حبث اإلسالمية الصكوك ضمانات، الفعر حسني بن محزة الشريف(2)

 1ص. 2/1323/ 12-12العزيز، جدة، 
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 هذه وعاء حملتويات مشاًعا جزًءا مبلكيته حلاملها تشهد ثبوتية وثائق أهناعلى " الصكوك وتعّرف
  (2)" وخدمات ومنافع والتزامات وديون ونقود أصول من الصكوك

 أو منافع أو أعيان ملكية يف شائعة حصصا متثل القيمة متساوية: "وثائق أهّنا على تعّرف كما
 الصكوك قيمة حتصيل بعد وذلك خاص مارياستث نشاط أو معني مشروع موجودات يف أو خدمات

 (1) "أجله من أصدرت فيما استخدامها وبدء االكتتاب باب وقفل

.وهدفه وقيمته الصك توصيف حيث من وشامل جامع التعريف هذا أن الباحث يراه والذي
بني املصطلحات املرادفة للتصكيك هو التوريق، كما أشار يف ذلك املعيار احملاسيب اخلاص  ومن

وأيضا مصطلح التسنيد والذي أصله من السندات اليت تقابل الصكوك اإلسالمية يف  (2)الصكوك ب
 املؤسسات املالية التقليدية، لذا سيتم تعريفها وبيان حكمها.

 السندات -2
: "السندات نوع من األوراق املالية اليت جيري التعامل هبا يف األسواق املالية  السندات تعريف -أ"

وهي عبارة عن قرض طويل األجل تتعهد الشركة  ،مى أحيانًا شهادات االستثماروتس ،املعاصرة
ويعرف أيضا على أنه: "صك قابل للتداول ميثل  (2)املقرتضة مبوجبه أن تسدد قيمته يف تواريخ حمددة" 

قرضًا يعقد عادة بواسطة االكتتاب العام وتصدره الشركات أو احلكومات ويعترب حامل سند الشركة 
للشركة ويعطى حامل السند فائدة ثابتة سنويًا وله احلق يف استيفاء قيمته عند حلول أجل  دائناً 

 (2)معني"
 القول هو بتحرميها والقولإّن السندات حمّرمة وغري جائز إصدارها وال تداوهلا،  السنداتحكم -ب

 اليت السندات إن" :يلي ما قراره يف جاء فقد اإلسالمي، الفقه جممع قرره ما وهو املسألة يف الفصل
 أو اإلصدار حيث من شرعاً  حمرمةٌ  مشروط، نفع أو إليه منسوبة فائدة مع مبلغها بدفع التزاماً  متثل

                                  
 2-1 ، صوتصحيحا تجاوزا اإلسالمية المالية الصكوكاهلل،  عبد، لقطامل( 2)
  20من املعيار الشرعي رقم  1، البند 1330، الشرعية المعاييراحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  هيئة (1)
  املرجع السابق، نفس املوضع. (2)
 .203ص  لمعامالت المالية المعاصرةاوهبة، الزحيلي  (2)
 .2162ص، 1جزء ، 3جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  (2)
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 بالدولة، ترتبط عامة أو خاصة هلا املصدرة اجلهة أكانت سواء ربوية قروض ألهنا التداول؛ أو الشراء
 أو رحباً  هبا امللتزم الربوية الفائدة تسمية أو ريةادخا أو استثمارية صكوكاً  أو شهادات   لتسميتها أثر   وال

  (2)" عائداً  أو عمولة أو ريعاً 
 :وتكييفها اإلسالمية الصكوك توصيف: الثاني المطلب

 إسالمية صيغ حتت املختلفة الشركات يف املال رأس يف املشاركة على قائمة اإلسالمية الصكوك فكرة
 وكل وهبة، إرثا تبعاته، بكلّ  مشاًعا، حقيقيا متّلكا لتمّلكوا بالغنم، الغرم قاعدة وحتكمها خمتلفة

 مالية أوراق إىل تقسيمه مث معنّي  ملشروع جدوى دراسة عن عبارة برّمتها والعملية املختلفة، التصرفات
 وامتيازات وتوصيف شروط من به خاص شيء وكل للمشروع كامل توصيف مع حمّددة قيمة ذات

 فقد الصكوك هذه أصدر الذي املشروع وصاحب االكتتاب، بنشرة التوصيف هذا ويسّمى وغريها
 عن قبوهلم ويعلنوا االكتتاب، نشرة على بناء   ويشاركوه مشروعه يف باملسامهة للجمهور بعرض قام

 أهّنا على االكتتاب نشرة هي التكييف يف اخلطوات أن جند الطرح هذا من الصك، صاحب إجياب
 .للصك واملصدر الصك هبذا املكتتب بني بينهما وقبول بواجيا أيضا ودعوة لالكتتاب عرض

 املسامهني يضر ال شرعي تصرف من وتبعاته املال، رأس يف التملك وهي أخرى خطوة تبدأ مث
 انتفت فمىت مالية، كورقة السند يقابله والذي الدين، وبني بينه الفْيصل هو ملكه يف هذا وتصرفه
 يعرف ما هو التصرف وهذا السند، حكم يف الصك ووقع سندال إىل رجعنا فقد قـجّيدت أو امللكية

ن كان بيعا فهو بيع، وإن كان هبة فهو هبة إبالتداول، ويأخذ تكييف ما صرف من أجله، 
 وهكذا...

 وتقع فيها مشاركني الصكوك وحاملي شركة أهّنا على هنا الفقهي التكييف أن يظهر والذي
 لذلك الصفة، هذه على األمر مادام اجلواز فيتعنّي  لذلك اإلسالمي الفقه يف الشركة تبعات عليهم
 والذمم العقود لتداخل نظرا كثرية وهي الصكوك قّيدت اليت الضوابط يف التفصيل إىل االنتقال وجب

 دائرة عن اخلروج وعدم انتهاكه وعدم الشرع حتكيم يف النظر يف الفقيه دور هنا يأيت لذا وتشابكها،
 .احل لْ 

                                  
 ا=. جملةم 2262 أكتوبر 12-13 هـ 2223 املوافق الثاين ربيع 12 – 13 الرباط يف املنعقدة( املالية األسواق) ندورة يف( 2)
 .3/1/2102، الفقهي جملمع=
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 :وضوابطها اإلسالمية الصكوك حكم :الثالث المطلب
 :اإلسالمية الصكوك حكم: أّوال
 من لبنة إالّ  هو ما الشرعي، تنظريها وتبيان اإلسالمية الصكوك حكم على التعريج من اهلدف إن

 يتبنّي  أن وإىل ابتداًء، به مسّلم غري فاألمر اإلجارة، صكوك وهو دراسته املراد املنتج إىل الوصول أجل
 .وتداواًل  إصدارًا اإلسالمية الصكوك حكم الباحث يبنّي  أن وجب هذا
املعلوم لدى الفقهاء املعاصرين أن لصكوك املالية اإلسالمية جاءت كبديل شرعي عن السندات  ومن

 بغطاء وحمكمة هلا، خمالفة الصكوك فمادامت لذا ،(2)احملّرمة، ألهّنا قرض بفائدة وهو ربا صريح 
 مع التقت وإن املطلوب، فهو واحليل، احملرمات يف الوقوع دون مآال،و  مقصدا اإلسالمية الشريعة

 حىت التقومي فوجب حادت وإن باحلرمة، حكمها وتأخذ هلا عربة فال االسم يف واختلفت السندات
 صالحية من التأكد أن إاّل  هلا واحملاسيب الفقهي التنظري متّ  ومهما أجله، من فّصلت ما إىل ترجع

 .النظري سابقه عن ينسلخ ال مطلب الواقع يف تطبيقها
 :اإلسالمية الصكوك ضوابط: ثانيا
 :اإلسالمية للصكوك العامة الضوابط -2

 : (1)أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية ما يلي  من
 االستصناع، السلم، املشاركة،: مثل صيغته، حسب كل اإلسالمية العقود: الصكوك هذه حيكم 

 .اإلسالمية الشريعة ومبادئ تتوافق اليت والشركات العقود من وغريه اإلجارة
   يضبط الصكوك أحكام املشاركة ومنها خلط األموال واملشاركة يف الربح واخلسارة أي تطبيق"

".طبعا يرتاءى هنا موضوع الزكاة يف هذه اخللطة، إن قيست على أهّنا من الغرم بالغنممبدأ: 
ال؟ و هنا يتجلى فرق بني السندات والصكوك فالسندات على حرمتها تقع عروض التجارة أم 

 فيها الزكاة.

                                  
 على للسندات القانونيني تكييف أنّ  ساق ، حيث(232ص ) يت التجارية في القانون المصر االشرك ، رضوان، زيد أبو (2)

 (ربوية)قروض  بفائدة قروض أهّنا
" بنك التمويل املصري السعودي، دورة الصكوك،  الصكوك وتداول إلصدار الشرعية الضوابط" الستار عبد غدة(أبو 1)

1336 . 
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   حتكمها أما عقد  (2)إدارة الشركة املصدرة للصكوك تتوىل اإلدارة مقابل أجرة أو نسبة شائعة
مضاربة بأحكامها وإما عقد الوكالة بأحكامها على أن مصلحة حاملي الصكوك يف أن الشركة 

ن مضاربا وذلك من أجل ضمان األرباح، وحىت ال ختسر الشركة عملها، مع العلم املصدرة تكو 
على  صأن نشرة االكتتاب هنا تدور مع وضع الشركة فإن كانت مضاربا فوجب أاّل يكون ما ين

 على ينصّ  أن فوجب وكالة كانت وإن املضاربة، شروط من وغريه(1)ضمان رأس املال بالتعدي 
 .املعلومية فيها شرط وأهم األجرة

 بذلك ويقوم للعائد أدىن حد ضمان أو الصكوك مال رأس لضمان ثالث طرف ضمان جواز 
 من شرعاً  مينع ما هناك: "ليس اإلسالمي الفقه جممع جوزها كما تقييدات مع التربع سبيل على

 وذمته شخصيته يف منفصل ثالث طرف وعد على املقارضة صكوك أو اإلصدار نشرة يف النص
أن  على معني، مشروع يف اخلسران جلرب خمصص مببلغ مقابل بدون بالتربع العقد طريف نع املالية
 العقد نفاذ يف شرطاً  ليس بالتزامه بالوفاء قيامهأن  مبعىن املضاربة، عقد عن مستقالً  التزاماً  يكون
 نببطال الدفع املضاربة عامل أو الصكوك حلملة فليس مث ومن أطرافه، بني عليه أحكامه وترتب

أن  حبجة به، تربع مبا بالوفاء املتربع قيام عدم بسبب هبا بالتزاماهتم الوفاء عن االمتناع أو املضاربة
 .(2)" العقد يف اعتبار حمل كان االلتزام هذا

                                  
 ". الصكوك إدارة عن املسؤولة وهي الصكوك يف املشرتكني األشخاص عن املستقلة االعتبارية للصكوك املصدرة للشركة يكون" (2)
 يف املشاركون يتفق قد املضاربة، وأحيانا لفقه وفقا العائد من شائعة نسبة مقابل وذلك هلا املصدرة الشركة الصكوك إدارة يتوىل"

 عن النظر بصرف معلوم بأجر وكالة عقد نظري باإلدارة األخرية تقوم أن على( باإلدارة تقوم اليت) املصدرة الشركة مع الصكوك
"  الصكوك وتداول إلصدار الشرعية الضوابط" الستار عبد غدة أبو" املضاربة عقد عن مستقال ذلك ويكون األرباح حتقيق

 املرجع السابق.

 والعقد خالفاً، فيه نعلم ال. باطل الوضيعة، فالشرط من سهماً  املال، أو ضمان( العامل وهو) املضارب على شرط مىت" (1)
 شرط ألنه الشافعي؛ عن ذلك وحكي. به يفسد العقد أن أمحد عن حنيفة، ومالك، وروي أيب قول وهو. أمحد عليه نص. صحيح

 (.2/23" )المغني"قدامة ابن. انتهى[" فاسد صحيح، والشرط العقد أن: يعين] األول: املضاربة، واملذهب فاسد، فأفسد
 12 – 26 من السعودية العربية اململكة يفيف دورته الرابعة. جبدة  66/ 36/ 2 د( 2) جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرار (2)

 .م2266 فرباير 22– 3 املوافق، هـ2236 اآلخرة مجادى
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 ك واليت تتوىل اإلدارة، فتكون على املشاركني للصكو  املصدرة الشركة من تفريط دون اخلسارة
وليس على الشركة واليت تكون قد خسرت جهدها" على أن تتم توزيع الربح أو اخلسارة والتأكد 
منها بناًء على املراجعات الدورية، وال تثبت األرباح إال بعد التأكد من سالمة رأس املال، لذلك 

 سالمة رأس املال يف حال كوهنا مضارب. فالشركة املصدرة ليس هلا أي ربح إال بعد
  :ال تثبت ملكية األرباح املوزعة الدورية حتت احلساب إال بعد سالمة رأس املال وفقا ملبدأ"

  ()الربح
  الشرعية، الضوابط وفق مناسبة بديلة وسيلة بأي أو املالية األوراق سوق يف الصكوك تداول"يتم 

 يف كله وذلك واملشرتى البائع بني والرتاضي املساومة طريق عن التداول عند الصك تقومي ويتم
 فقط وليس اإلسالمية بالشريعة حمكوم الرتاضي أن على" ذلك تنظم اليت والشروط اللوائح ضوء

 .مباح على يكون والصلح فالرتاضي والصلح، الرتاضي
 فله  حال رغبة الشركة املصدرة أو أي طرف وعد وعد بإعادة شراء الصكوك من حامليها، يف

 (2)ذلك مع شرط أن حيكم ذلك الوعد عدم اإللزام قضاًء، وملزم ديانًة 
 اإلسالمية املالية للمنتجات وضعها مت اليت الضوابط كل اإلسالمية الصكوك حتكم. 
 :االستثمارية الصكوك إصدارضوابط  -1

  االستثمارية الصكوك إصدار ضوابط
 متساوية حصص إىل بتقسيمها واخلدمات، نافعوامل األعيان من املوجودات( توريق) تصكيك يقوم

 (1). بقيمتها صكوك وإصدار

                                  
 .221 الصفحة راجع (2)
 كل حيكم ما وحيكمه، التصكيك حمل على هنا."اجلواز تداوهلا لغرض( توريقها) تصكيكها جيوز فال الذمم يف الديون أما( 1)

 الفقه جممع قرار وجاء الربا لعلة حمرم وهو الديون يف حيصل الذي التوريق إىل فمرّده الديون استثناء أّما، اإلسالمية التجارية العروض
 معجل بنقد املدين غري من املؤجل الدين بيع جيوز: "ال ونصه( 2/22)232 رقم قرار، عشرة احلادية دورته يف الدويل اإلسالمي

 الكايلء بيع من ألنه جنسه؛ غري أو جنسه من مؤجل بنقد بيعه جيوز ال كما،  الربا إىل إلفضائه، جنسه غري من أو جنسه من
 مجمع الفقه اإلسالمي قرار: انظروال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل". ، املنهي عنه شرعاً  ءبالكايل

 3 املوافق، هـ2236 اآلخرة مجادى 12 – 26 من السعودية العربية اململكة يفدة يف دورته الرابعة. جب 66/ 36/ 2 د( 2الدويل )
 م2266 فرباير 22–
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 العقد آثار مجيعوحتكمه ( 2)"أحكامه وتأخذ شرعي لعقد وفقااإلسالمية  الصكوك تصدر (أ 
.  الصكوك وختصيص االكتتاب باب قفل بعد وذلك أساسه، على الصك يصدر الذي

 حتكمها كما العقد، انعقاد مبجرد طرافهاأ بني والتزامات حقوق من العقود هذه آثاروترتتب 
 .األموال وخلط الشركة أحكام

 يف بيعتني إىل تؤول ال حىت حيث أطرافها، بني العالقة الصكوك إصداروشروط  عقود تنظم (ب 
 .العقد يفسد ما أو غرر أو بيعة،

 يف االكتتاب وميثل املكتتبني، إىل مصدرها يوجهها اليت الدعوة الصكوك إصدار نشرة متثل (ج 
أهّنا  اإلصدار نشرة يف صرحإذا  إال املصدرة، اجلهة موافقة فهو القبول أما. اإلجياب الصك
 .قبوال االكتتاب ويكون إجيابا حينئذ فتكون إجياب

 :يأيت ما اإلصدار نشرة يف يراعى (د 
 .حيكمهم وما اإلصدار يف املشاركني عن الكافية البيانات وكل التعاقد شروط تتضمنأن  -
 أو املراحبة، أو اإلجارة، أو املؤجرة، العني كبيع أساسه، على الصكوك تصدر الذي العقد حتدد أن -

وأن  املساقاة، أو املغارسة، أو املزارعة، أو الوكالة، أو املشاركة، أو املضاربة، أو السلم، أو االستصناع،
 .أحكامه خيالف أو مقتضاه ينايف شرطًا يتضمن ال وأن وشروطه، ألركانه مستوفياً 

 متثله ما بنسبة الغرم يتحمل وأن دفع ما مبقدار الغنم يف صك كل مالك مشاركة على تنصأن  -
 .مالية حقوق من صكوكه

 غري يف االمسية، الصك قيمة ملالكه الصك مصدر به يضمن نص أي على النشرة تشتمل الأن  -
 .الربح من معيناً  قدراً  وال التقصري، أو التعدي حاالت
امن لرأس املال، فوجب أن يكون على سبيل التربع وهم منفصل يف الطرفني الثالث ض الطرف

 (1)اآلخرين منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد 

                                  
 عبد امللك جامعة اإلسالمية الصكوك ندوة إىل مقدم حبث اإلسالمية الصكوك ضماناتالفعر،  حسني بن محزة الشريف (2)

 . 2/1323/ 12-12العزيز، جدة، ة، 
 وضوابطها الشرعية. بشأن المشاركة المتناقصة(، 223/1/22مي رقم )قرار جممع الفقه اإلسال (1)
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 متعهد من االلتزام ويكون الصكوك، من فيه يكتتب مل ما بشراء مؤسسة تتعهد( جيوز أن ه
 املتعهد يتقاضىأن  جيوز وال ،ملزمة غري اكله والوعود امللزم، غري الوعد أساس على مبنياً  االكتتاب

 .التعهد ذلك مقابل عموالت باالكتتاب
 والشركات( املشاركة) الشركة بشأن( 21) رقم الشرعي املعيار من 2/2/1/2 البند مراعاة مع .2

 احلديثة.
 تصدر وقد الشرعية بالضوابط متوسطة، أو طويلة، أو قصرية، آلجال الصكوك تصدرأن  جيوز (و

 .أساسه على الصكوك تصدر الذي العقد طبيعة حبسب وذلك أجل، ديدحت دون
 أو املخاطر، من للتحوط مشروعة طريقة الصكوك محلة أو الصكوك مصدر ينظمأن  جيوز( ز

 إسالمي تأمني صندوق إنشاء مثل ،(التوزيع معدل احتياطي) املوزعة العوائد تقلبات من للتخفيف
 محلة حصة من تدفع بأقساط( تكافلي) إسالمي تأمني يف رتاكاالش أو الصكوك، محلة من مبسامهات
 العائد، من معينة نسبة اقتطاع من شرًعا مانع ال. الصكوك محلة تربعات من أو العائد يف الصكوك

 .على أن التستثىن من الزكاة
 واستردادها الصكوك تداولضوابط  -3

 .الشائعة احلصة وهو امللك يف تصرفوال امللكية متام من التام االستعمال مبعىن هنا التداول
 أو أعيان من موجودات ملكية يف شائعة حصة متثل كانتإذا   واسرتدادها الصكوك تداول جيوز"

 النشاط بدء قبل أما النشاط، وبدء الصكوك وختصيص االكتتاب باب قفل بعد خدمات، أو منافع
 وكانت التصفية متتإذا  الديون أحكام تراعى كما الصرف، لعقد الشرعية الضوابط فرتاعى

 .مؤجل بثمن الصكوك متثله ما بيع متّ  أو ديونًا، املوجودات
 الصكوك، هذه من عليه يعرض ما بشراء الصكوك، إصدار نشرة يف الصك مصدر يتعهدأن  جيوز -

. للصك االمسية بالقيمة الشراء وعد يكونأن  جيوز وال السوق، بسعر اإلصدار، عملية إمتام بعد
للتعهد له أن يتعّهد وهذا تربّع خالص منه لكن كما وعده هنا وتوعده ليس ملزًما، به ويف بالنسبة 

حال طلب الشراء أو حان وقت الوعد وأراد أن يفي يوعده، فله ذلك لكن بسعر السوق حينها 
 وبعقد منفصل مبين على الرتاضي.
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 السجالت، يف القيد مثل ،الشرع خيالف ال فيما عليها متعارف طريقة بأي الصكوك تداول جيوز"-
 ".حلاملها كانتإذا   املناولة أو اإللكرتونية، الوسائل أو
 متلك بعد إصدارها حلظة منذ باستئجارها املوعود أو املؤجرة املوجودات ملكية صكوك تداول جيوز"-

 ".أجلها هناية وحىت للموجودات الصكوك محلة
 عليه يرتاضى الذي بالسعر أجلها قبل مصدرها من املؤجرة املوجودات ملكية صكوك اسرتداد جيوز"-

 ".االسرتداد حني ومصدره الصك حامل
 فإذا األعيان، تلك إجارة إعادة قبل املعينة( املوجودات) األعيان منافع ملكية صكوك تداول جيوز-

 التداول فيخضع الثاين، املستأجر ذمة يف دين حينئذ وهي لألجرة، ممثالً  الصك كان اإلجارة أعيدت
 .الديون يف التصرف وضوابط ألحكام حينئذ

 بعد حاملها من املعينة( املوجودات) األعيان منافع ملكية صكوك يسرتدأن  للمصدر جيوز-
 حني العاقدان عليه يرتاضى الذي بالثمن أم السوق بسعر كان سواءً  االكتتاب مثن ودفع التخصيص
 املعيار من 2/2 البند وانظر. مؤجالً  سرتداداال مبلغ أو االكتتاب مبلغ يكون الأن  على االسرتداد،

 .بالتمليك املنتهية واإلجارة اإلجارة بشأن( 2) رقم الشرعي
 منها تستوىف اليت العني تعيني قبل الذمة يف املوصوفة األعيان منافع ملكية صكوك تداول جيوز ال-
 .لصكوكا تداول جاز تعينت فإذا. الديون يف التصرف ضوابط مبراعاة إال نفعةامل
 اخلدمات، تلك إجارة إعادة قبل معني طرف من تستوىف اليت اخلدمات ملكية صكوك تداول جيوز-

 فيخضع الثاين املستأجر ذمة يف دين حينئذ وهي لألجرة، ممثالً  الصك كان اإلجارة أعيدت فإذا
 .الديون يف التصرف وضوابط ألحكام حينئذ التداول

 الطرف تعيني قبل الذمة يف موصوف طرف من تستوىف اليت اخلدمات ملكية صكوك تداول جيوز ال-
 تداول جاز الطرف تعني فإذا. الديون يف التصرف ضوابط مبراعاة إال اخلدمة منه تستوىف الذي

 .الصكوك
 يف املشروعة الصور يف الصكوك حلملة نفعةامل مواصفات بنفس عني على موازية إجارة إجراء جيوز-

 .اإلجيار عقدي بني الربط عدم بشرط خدمة وأ 2/1/23 و 2/1/6 البندين
 ."بذلك صكوكاً  يصدر وأن أيضاً  يبيعهاأن  املعينة( املوجودات) األعيان ملنافع الثاين للمشرتي جيوز-
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 وأنواعها إصدارها وخطوات اإلجارة، صكوك تعريف: الثاني المبحث
 وفيه ثالثة مطالب

 رة؟اإلجا صكوك منتج اختيار مت ملاذا
 حمّدد اإلجارة عقد أن كما ثابتة الفقه يف واألجرة األجرة، مثن هي وعوائدها مؤّجرة هنا األعيان إنّ 

 واملدة الثابت، األجرة مثن مها هنا فالعنصرين املؤّجرة العني اسرتجاع انقضاءه بعد يتم معنّي، يزمن
 ملدة)ربوبة(  فائدة مقابل املالية رقةللو  إمسية بقيمة مبلغ هو الذي الربوي بالسند أشبهها وما احملّددة
 .حمّددة
 وصورها الفقهي وتكييفها اإلجارة:صكوك اإلسالمي املايل املنتج خطوات يف النظر يتم سوف لذلك

 .حكمها تبيان مث
 :اإلجارة صكوك تعريف: األول المطلب

 عن التمليكب املنتهية اإلجارة منتج يف التعرف سبقه وقد اإلسالمية الصكوك على التعرف بعد
 .اإلجارة صكوك منتج يف النظر سيتم الفقهية، وضوابطها اإلجارة مشروعية

 حصة متثل القيمة، متساوية وثائق عن عبارة هي": جممع الفقه اإلسالمي الدويل يعرفها وجند
 حتويل منها والغرض دخاًل، يدر استثماري مشروع يف خدمات أو منافع أو أعيان ملكية يف شائعة

 يف للتداول قابلة" صكوك" مالية أوراق إىل اإلجارة عقد هبا يتعلق اليت واخلدمات واملنافع األعيان
  (2)" الثانوية األسواق

متساوية القيمة متثل أجزاء متماثلة مشاعة يف ملكية منافع أعيان  ك: "صكو أهنا على وتعرف
ة يف الذمة تقدم من معمرة مرتبطة بعقود إجارة أو متثل عددا متماثال من وحدات خدمة موصوف

  (1)" مستقبليملتزمها حلامل الصك يف وقت 

                                  
، هـ2212/م1332، عشرة اخلامسة الدورة، الدويل اإلسالمي الفقه جممع جملة، اإلجارة صكوك بشأن 220 رقم قرار( 2)

 223-232ص
، األردن، الريموك جامعة، اإلسالمي التمويل وأدوات اإلسالمية الصكوك ملؤمتر مقدم حبث اإلسالمية الصكوك، رفيق شرياق (1)

 .3 ص، 1322



 
136 

 
 

كوك كوك اإلسالمية فالصّ صكوك اإلجارة ال خترج عن التعريف العام للصّ  يظهر من التعاريف أنّ  إذن
 موجودات يف أو خدمات أو منافع أو أعيان ملكية يف شائعة حصصا متثل القيمة متساوية وثائقمجلة 

 واملنافع هنا فاألعيان مؤّجرة، ومنافع أعيان يف شائعة حصص فهي اإلجارة كوكص أّما معني، مشروع
 .القسمة متساوية مالية أوراق إىل حتّول مث مؤجرة تكون

 :الخطوات هذه وتكييف اإلجارة صكوك خطوات: الثاني المطلب
 :اإلجارة صكوك خطوات: أوال

حيتمل أن تكون  ولكن-الشركة–يلي  "عندما حتتاج اجلهة املصدرة إىل التمويل )ونسميها فيما
مؤسسة حكومية أو غري ذلك( وترغب احلصول عليه بطريقة إصدار صكوك إجارة فإهنا تقوم 

 :(2)باخلطوات التالية" 
 .للتصكيك حمالً  يكون أن ميكن للشركة مملوك أصل بتعني"تقوم  -2
نقل هذه األصول تقوم اجلهة املصدرة بتأسيس شركة ذات غرض خاص مث يقوم املصدر بإثبات   -1

من دفاتره إىل دفاتر تلك الشركة ذات الغرض اخلاص على أساس البيع بعد أن جيري تقوميها من 
 قبل جهة متخصصة مستقلة. 

 منها باستئجارها املصدر يقوم اخلاص الغرض ذات للشركة مملوكة األصول تلك تصري أن بعد مث -2
 املؤجر يعد املستأجر أن الوعد هذا وصفة بالشراء، الوعد يتضمن إجارة بعقد السنني، من لعدد
  .حمدد بثمن اإلجارة عقد هناية عند األصول تلك منه يشرتي بأن

 .باألسهم تكون ما أشبه هبذا وهي)صكوك(  حدات إىل املبلغ تقسيم جيري مث -2
الصكوك بكامل القيمة االمسية، فإذا اشرتاها املستثمرون حصلت الشركة املصدرة على  تصدر -2

و مثن بيع األصول إىل الشركة ذات الغرض اخلاص اليت أصبحت اآلن مملوكة حلملة املبلغ وه
 الصكوك، فيحصل املصدر على املبلغ املطلوب. 

 .التداول سوق يف إلدراجها توطئة متخصصة جهة قبل من للصكوك االئتماين التصنيف جري -3
                                  

، 22جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة ، الصكوك اإلسالمية )التوريق(وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، القري حممد علي (2)
 . بتصرف. 22ص 1332
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( ذلك حنو)أو  عليه قاملّتف حسب دورية بصفة عليها املتفق األجرة بدفع الصكوك مصدر يقوم -0
 الصكوك حمل هي اليت األصول كانت وملا. الصكوك على الدوري العائد اإلجيارات هذه ومتثل

 فهو مقدماً  معلوم الصكوك على يدفع الذي الريع صار عليها، متفق ملدة حمددة بأجرة مؤجرة
 ...إخل. وأرباحها املصدرة الشركة بنشاط مرتبطاً  ليس

اول ورمبا أدرجت يف إحدى البورصات ألن كل صك ميثل حصة مشاعة الصكوك قابلة للتد هذه -6
يف األصول اليت هي حمل التصكيك وهي قابلة للبيع وقد صدر بذلك قرار اجملمع الفقهي 

  (2)اإلسالمي الدويل. 
 أي يف السوق يف بيعها ميكنهم حيث الصكوك حلملة السيولة حتقق للتداول القابلية على يرتتب

 .وقت
 الغرض ذات الشركة إىل الصكوك مصدر يتقدم اإلجارة عقد وانتهاء اإلجيار مدة ممتا وعند -2

 الغرض ذات الشركة باعت( حمالة ال حاصل)وهو  القبول حصل فإذا الشراء بطلب اخلاص
 على املبالغ هذه توزيع جرى مث عليه االتفاق مت الذي باملبلغ األصول الصكوك مصدر إىل اخلاص

 ."رأمساهلم اسرتداد من بذلك فتمكنوا الصكوك محلة
 :للخطوات الفقهي: التكييف ثانيا

مها إىل صكوك ووعد بشراء العني من اخلطوات السالفة الذكر أن البائع وهو مالك العني قسّ  يتضح
من محلة الصكوك بعد انتهاء املدة، فاشرتاها مالكوا الصكوك، مث قاموا باستئجارها له مدة معينة مث 

بعد انتهاء مّدة اإلجارة، إذن فالعقود متداخلة بني عقد بيع مع وعد بالشراء مث  باعوها له من جديد
 وهو ملالكها، العني تعود وهنا جديد بيع البيع عقد بإبرام الشراء وعد إجناز مث معّينة، ملدة إجارة عقد

 .مسبق وبتواطؤ جديد من عادت مث بيع بعقد خرجت فالسلعة عينة بيع بوجود يوحي ما
 :اإلجارة صكوك أنواع: الثالث المطلب

يف عقد اإلجارة بوجود عينها أو عدم وجوده، أو موصوفة يف الذّمة أدى إىل تنوّع يف  نفعةتنوع امل إنّ 
 :(1)إصدار الصكوك كما يلي 

                                  
 .22 الصفحة راجع (2)
أنواع ، القرة داغي: 20املعيار الشرعي ، الشرعية المعايير، احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة: انظر (1)

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
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 : صكوك ملكية أصول مؤجرة أو موعود باستأجرها. أّواًل 
باستئجارها او وسيط مايل ينوب  "وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني مؤجرة أو موعود

 (2)"الصكوكعنه، لغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العني مملوكة حلملة 
وتعرف بأهنا: "وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، وال تقبل التجزئة، وميكن تداوهلا بالطرق 

رها، مما خيول مالكها حقوق ئجاأو موعود باستالتجارية، متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان مؤجرة، 
  (1)" هذه الوثيقة ويرتب عليه مسؤولياهتا

 المعينة: : صكوك ملكية المنافعثانيا
عني موجودة، او وسيط مايل ينوب عنه، لغرض  منفعة"وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك 

العني  منفعةلة االكتتاب فيها، وتصبح تأجري تلك العني او إعادة تأجريها واستيفاء أجرهتا من حصي
  (2) مملوكة حلملة الصكوك"

 : صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في الذمة:ثالثًا

تقوم جهة خاصة أو عامة بإصدار صكوك متساوية القيمة متثل  (2)يف هذا النوع من صكوك اإلجارة 
رتى الحقا( وقت اإلصدار إال عني موصوفة يف الذمة أي غري موجودة أو معينة )ستبىن أو تش

( وهي الشراء،مصنع حديد حيدد مكانه ووقت  شراء) معاملهبالوصف الدقيق املنايف للجهالة كتحديد 
وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لغرض تأجري أعيان موصوفة يف الذمة واستيفاء األجرة من حصيلة 

 .الصكوكة مملوكة حلملة العني املوصوفة يف الذم منفعةوتصبح  فيها،االكتتاب 
  

                                                                                                        
 ،صكوك اإلجارة وضوابطها

 http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-

19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=3322:33 الساعة. 21/32/1323 االستعراض تاريخ.
 .223 ص 20 رقم الشرعي املعيار، 1330، الشرعية المعايير، احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة (2)
 .222، صصكوك اإلجارة، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، حامد، مرية (1)
 .223 ص 20 رقم الشرعي املعيار، 1330، الشرعية المعايير، املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةاحملاسبة و  هيئة( 2)
 http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=380، أنواع صكوك اإلجارة وضوابطهاالقرة داغي:  (2)

 .21:33. الساعة: 21/2/1323تاريخ االستعراض 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=380
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 : صكوك خدمات من مصدر معينرابعا

( بتمثيل خدماهتا طريان،، مستشفى، شركة جامعة) معينةتقوم جهة  (2) الصكوكيف هذا النوع من 
يف شكل صكوك متساوية القيمة، حبيث ميثل الصك خدمة موصوفة وصفا دقيقا مث تطرحها 

 أنه عقد إجارة عمل )األجري املشرتك(. لالكتتاب، والتكييف الفقهي هلذا النوع ب

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لغرض تقدمي اخلدمة من مصدر : أهنا على وصفها ميكن كما
وتصبح تلك  فيها،التعليم من جامعة مسماة( واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب  منفعةمعني )ك

 اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.

 ت من طرف موصوفة في الذمة: صكوك الخدماخامًسا

ويف هذا النوع يقوم املصدر بتحويل خدمات موصوفة وصفا دقيقا ستقدم من قبل طرف موصوف يف 
الذمة وصفا يزيل اجلهالة ومينع الغرر والنزاع إىل صكوك متساوية القيمة، مث تطرح لالكتتاب، على أن 

 .استفاءها يكون يف مواعيد مستقبلية حمددة يف نشرة اإلصدار
التعليم  منفعة"وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لغرض تقدمي اخلدمة من مصدر موصوف )ك
وتصبح  فيها،من جامعة يتم حتديد مواصفاهتا دون تسميتها( واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب 

  (1) تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك"
 
 
 
 
 
 

                                  
 .226-220 :ص صكوك اإلجارة، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، حامد، مرية (2)
 ص( 20) المعيار رقم، يع المرابحةب اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة أصدرهتا اليت الشرعية املعايري (1)

 221 ـ 223
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 اإلجارة لصكوكالتكييف الفقهي  الثالث المبحث
 وفيه مخسة مطالب

 : المؤجرة األعيان:صكوك ملكية األول المطلب
 (2): صورتني وهلا
يريد بيعه جملموعة من  ،مصنع مؤجرًا أو موعودًا باستئجارها مالك أن مثاله ::"الصورة األولىأوال

ة القيمة، فيجعلها صكوكًا متساوي ،خرباء منالناس من خالل الصكوك االستثمارية، فيقدر مثنه 
، وحينئذ  يكون املصدر بائعًا أو وسيطًا ووكياًل عن اجلمهورفيطرح ذلك لالكتتاب، فيكتتب فيها 

املالك، واملكتتبون مشرتين هلذا املصنع وبعد الشراء أصبحوا مشاركني شركة امللك، وليست شركة 
 العقد.

وك من حيث اإلصدار ( وإدارة أمور محلة الصكاملصنعمث أن إدارة املشروع )العقار أو   
أن كانت بيد املصدر فقد أصبح وكيالً عنهم يف إدارة املشروع مقابل أجر  واإلطفاءوالتداول والتخارج 

 حتدده نشرة اإلصدار، أو أي اتفاق بني الطرفني.
أن تعطى اإلدارة جلهة أخرى بأجر أو بدون أجر. وتعترب األجرة هي العائد حلملة  أو 

تتقّدم الشركة ذات الطابع اخلاص بطلب  (1)ك مقّيدة غالبا مبّدة معّينة" الصكوك، وعلى أن الصكو 
 الشراء بناًء على وعد مسبق ويتم شراء العني وفقا للقيمة السوقية للّصك.

 الصورة لهذه الفقهي التكييف
التكييف الفقهي هلذه الصورة يتضح من خالل ذات اخلطوات كما مّت ذكرها يف وصف الصورة  إنّ 

هذا املنتج هم: مالك العني، شركة ذات طابع خاص، املكتتبون، نشرة االكتتاب، والعالقات فأطراف 
بينهم حتكمهم جمموعة من العقود الشرعية: عقد بيع، بني البائع والشركة ذات الطابع اخلاص وتكون 

طرحها لالكتتاب ويعترب  مثوكيال عن مالك العني )عقد وكالة(، إصدار صكوك بقيم متساوية،، 
 باالكتتاب فيقوموا الصكوك شراء اجلمهور أراد حال يف الصكوك، شراء أجل من البائع منعرض 

                                  
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=380، أنواع صكوك اإلجارة وضوابطها،  القرة داغي (2)

 .21:33 ةالساع، 21/32/1323: االستعراض تاريخ بتصرف
 نفس املرجع. نفس املوضع. أنواع صكوك اإلجارة وضوابطها، القرة داغي (1)

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=380
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
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 العني، وغنم وغرم الضمان، وعليهم تاّمة وملكيتهم هلم، امللكية وانتقلت للبيع، منهم إجياب أنّه على
 األخرى، ريعهمشا لتمويل العني قيمة من يستفيد األول العني ومالك اإلجارة، عوائد من ويستفيدون

 محلة من شراءها ويتم الصكوك مّدة انتهاء بعد اخلاص الطابع ذات للشركة العني ترجع أن على
 .امللزم الشراء وعد على بناءً  الصكوك

 : الصورة هذه حكم
 لكن مشروع، اإلجارة فعقد تقدم وكما العقود، ختالفاب خمتلفة العقد هذا فيه املوجودة األحكام

)نشرة  العقد على للوعد أثر ألي إبراز يتم وال العقد يف طرف أي به يلزم وال ملزم غري الوعد
 كما املشاع امللك أجرة عن الكالم يبقى الباحث، رّجحه كما املعدوم بيع يف يدخل ألنه( االكتتاب

 :يلي
 :الشيوع تعريف

ن  شائ ٌع يف  مج  يع  ه ذ ه  الد ار  ومجشاٌع ف  :  شائع من: لغة يبج فجال   (2)يه ا أ ي ل ْيس  مب ْقسجوم و ال  م ْعزول""ن ص 
 وهو داللة على أن النصيب موجود لكن ليس منعزل عن 

 :اصطالحا
"ما حيتوي على حصص شائعة كالنصف والربع والسدس وغري ذلك من حلصص السارية : هواملشاع 

 .(1)"منقوالً كان أم غري منقول املال إىل كل جزء من أجزاء
مشرتكة بني مجيع  الشائع املال هي ما تعلقت جبزء نسيب غري معني وحمدد، وتكون كل ذرة من 

الشركاء فإذا كانت الدار مثاًل مشرتكة بني مخسة أشخاص فإن لكل واحد منهم اخلمس يف كل ذرة 
 .(2)"من ذراهتا دون االستئثار بنصيب معني منها

 تكون املنافعية املشاعة بأهنا حصة يف األعيان أو لكاملختار هو التعريف األول لتوصيفه امل والتعريف
 .ذلك غري أو السدس أو الربع أو كالنصف

 : آراء الفقهاء يف إجارة املشاع: المشاع إجارة حكم
                                  

 .6/222، شيع مادةالعرب،  لسان، منظور ابن (2)
 (.2/232) درر الحكام في شرح مجلة األحكام العدلية، حيدر علي (1)
 .231ص ، المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب (2)

http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=325
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=325
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=325
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=325
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 وحممد، احلسن أيب ومذهب زفر، ووافقه اجلواز، وهو حنيفة أيب مذهب مذهبني، عندهم: الحنفية
 :قوهلم ذلك ويف اجلواز، عدم هو

أبو  مث رجع، وأيب يوسف أيب حنيفة يف قول ،مل جيز استأجر نصيبا يف أرض غري مسماة "وإن
استمر  فأبو حنيفة، حممد رمحه اهلل . وقال هو جائز وهو باخليار إذا علم النصيب وهو قول يوسف

جارة يف النصيب اجملهول ومسألة اإلجارة له أيضا بناء على على مذهبه حيث مل جيوز البيع واإل
وأبو  وإن كان معلوما . فإذا كان جمهوال أوىل، إجارة املشاع فإنه ال جيوز اإلجارة يف النصيب الشائع

وإن مل يكن ، رمحه اهلل استمر على مذهبه أيضا فإنه جوز البيع واإلجارة يف نصيب العاقد يوسف
وعند ذلك ، نفعةيف اإلجارة ال جيب إال عند استيفاء امل قال وحممدند العقد ذلك معلوما لألجري ع

 (2)نصيب املؤاجر معلوم فإمنا جيب البدل مبقابلة املعلوم ومن أصله جواز اإلجارة يف املشاع" 
"ألن االنتفاع هبا  جائزة املشاع إجارة أن مالك اإلمام قول: عندهم ورد حيث جائز عندهم: المالكية

 (1)مع شريكه كانتفاع املكري هبا مع شريكه" ممكن 
 وغريه يكر الش مع جتوز عندهم: الشافعية

 (2) "كالبيع غريه مع صح الشريك مع صح عقد كل ألن ،جتوز من الشريك وغريه "إجارة املشاع
:" وال جتوز  اإلجارة عقد قبل االتفاق شرط مع غريه وإىل شريكه إىل للشريك جيوز: عندهم الحنابلة

 (2)إال أن يؤجر الشريكان معا" ، رة املشاع لغري الشريكإجا
 .املستأجر من نفعةامل واستيفاء تسليم يف األمر ومدار

 :الترجيح
علومة وعدم تعيني اجلزء، والعني املؤّجرة هنا هي عبارة عن معروفة و ممبا أّن اإلجارة يف أسهم ونسب  

النص يف نشرة  ،وابط الصكوك اإلسالميةك، ومن ضوثائق واضحة متساوية القيمة، وهي الصكو 
االكتتاب على تفويض للشركة )مديرة امللك املشاع، مديرة الصكوك( بالعمل على تأجري العني، فيتم 

                                  
 23/21، المبسوط، السرخسي( 2)
 2/262، قتصدامل وهناية اجملتهد بداية، احلفيد رشد ابن (1)
 .0/222، الكبير ويالحا، املاوردي( 2)
 .2/211، املغىن، قدامة ابن( 2)
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تكييفها على موافقة اجلميع على تأجري الشريك أو غريه وهو قول اجلمهور احلنفية، املالكية، 
ة هنا جائزة ويكفي تبيان أّن اجتماعهم أصال من الشافعية، احلنابلة( كما سبق لذلك فحكم اإلجار 

 أحكم.ة ضمنية من اجلميع. واهلل أعلم و أجر اإلجارة وهي موافق
وكما أن مشرعية اإلجارة،  ك املشاع، مع شرط موافقة الشركاءترّجح جواز تأجري املل بعد

الكتتاب، إذن ومشروعيه والوكالة وعدم تعارضها مع الإلجارة، وامللكية موثقة يف حق أصحاب ا
 وغري متداخلة أهّنا تظهر عقودفعقود املنتج املايل )صكوك اإلجارة( هبذه الصورة يتكون من جمموعة 

 وهدفه املؤّجرة للعني ملكيته عن املالك يجبعد مل من خاص طابع ذات شركة فإنشاء للتجزئة، قابلة
 يف حاضر العينة بيع أن دجن مبّسطة وبرؤية مشاريعه، أجل من التموين على احلصول هو األساسي

 لذلك معّينة، مّدة بعد مالكها إىل املؤّجرة العني وتعود األول العني مالك من وبتواطؤ الصورة هذه
 على األمر يبق وأخرى أخرى شركة وإنشاء للصك مصّدرة شركة بإنشاء ولو هنا العقد مبعىن فالعربة
 .بالشراء امللزم الوعد لىع بناءً  األول املالك إىل املؤّجرة العني عودة حاله

 العني وإعادة بالبيع املكتتبني إلزام فأصله بالشراء، الوعد إلزامية هو العقد يف الثاين اخللل
 يف املصدرة الشركة سيوقع فهذا قضاًء، ملزم غري بالبيع أو بالشراء الوعد أنّ  ترجيح متّ  كما املؤّجرة،
 االكتتاب نشرة يف شرط وهذا الصكوك، لةمح موافقة عدم حال يف العني، اسرتجاع عدم إشكال
 تعاىل واهلل. احملرمة العينة من وهي تصح ال أنّه سبق ملا وفقا الصورة هذه أن الباحث يرتّجح لذلك
 .وأحكم أعلم

 :يلي بما صحيحة الصورة تكون
 عليه ماهو على العقد وإبقاء بالشراء، الوعد وال بالبيع، الوعد إلزامية بعدم يكون -
 حني إىل وينتظر املعدوم، بيع من فهذا باستئجارها املوعود العني وإصدار لتصرفا يتم ال -

 العني يؤجر نأب وموّكل الصكوك بأصحا مع شريكا العني صاحب كون حال يف. امتالكها
 .املشاع ملكية يف تقدم كم بينهم وكالة لعقد وفقا الشركاء مقام

 اإلجارة فرتة آخر يف العني شراء رغبة حال ويف العقد، مراحل كل يف وعد بأي اإللزام يتم ال -
 .أعلم واهلل والشفعة اإلجارة أحكام فتحكمها
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يكون العقار املؤجر، أو املصنع املؤجر موجودًا عند التعاقد، وإمنا يطرح  أال: : "الصورة الثانيةثانيا
 .االستثماراملشروع لالكتتاب عن طريق صكوك 

موزعة على صكوك متساوية القيمة، فتصدر  معّينة، بقيمة، للتأجري عنيمشروع شراء  طرح يتم: مثاله
نشرة اإلصدار موضحة أهداف املشروع بأن الغرض منه هو التأجري، وتفاصيله، وتكون هذه النشرة 

يدفعه  ماقدام املكتتب على متلك الصك، والتحقيق أن إمبثابة إجياب، مث يكون القبول من خالل 
وليس مثنًا لشراء شيء، حىت لو مسي شراء الصكوك فهو على سبيل املكتتب هنا هو قيمة مشاركته، 

 .احلقيقةاجملاز والعرف السائد وليس على سبيل 
  لهذه الصورة التكييف الفقهي

أن املكتتبني مشاركون شركة عقد لغرض حمدد، وهو شراء عقار، أو مصنع، أو  جندهذه املرحلة يف 
لصورة األوىل اليت كان املكتتبون فيها شركاء شركة حنوه، وبذلك خيتلف تكييف هذه الصورة عن ا

 .امللك
ومن جانب آخر فإن املصدر ميكن أن يكون هنا مضاربًا مضاربة مقيدة، أو يكون وكياًل بأجر أو  

 وكيالً؛بدونه حسب ما حتدده نشرة اإلصدار، أما املصدر يف الصورة األوىل فال ميكن إاّل أن يكون 
 .حمددةألن العملية 

جانب آخر فإن ما يدفعه املكتتب هو قيمة، أو نصيب املشاركة وليس مثنًا حقيقيًا ـ كما سبق  ومن 
 .ـ

 .بعد جتمع قيمة الصكوك يقوم املصدر بشراء العني إما باعتباره مضارباً أو وكيالً بأجرة
ب بعد شراء العني، يصبح محلة الصكوك مالكني ملكية شائعة له وبالتايل فلهم غنمهم وغرمهم حس

نسبة مشاركتهم، علمًا بأهنم يف هذه الصورة أيضًا حيصلون على عوائد املشروع املتمثلة يف األجرة 
 .املتحققة بعد خصم املصاريف

أو يصفى وحيصل كل صاحب صك على حقه بقدر حصته من  عند انتهاء الفرتة يباع املشروع
 املشروع )أو ينتهي بالتمليك للمستأجر(".

 : هذه الصورة حكم
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أن هذه الصورة عبارة عن تداخل بني عقود واإلجارة فيها عقد ثان وليس أول فالعقد األول من  ريظه
أجل شراء العني والعقد الثاين تأجريها، واهلدف من العقد بالنسبة الصحاب الصكوك هو العقد عائد 

 ثابت جراء تأجري العني. فهو اشرتاك من اجل شراء عني وتأجريها. 
 املسامهة أجل من صكوك فطرح قيمتها وجود عدم مع العني امتالك هو الصك مصدر غرض فكان

 املنافع يف االشرتاك مت هل هو هنا الوارد واإلشكال بتأجريها، العني هذه من واالستفادة شراء يف معه
 عهدة يف باق األصل أن على فقط، املنافع يف اشرتكوا أهّنم هو العقد من الظاهر األصل، يف أو

 مضاربة شركة تكن مل ملاذا املطروح السؤال أن على التسمية، باختالف لكنكيل( )الو  املضارب
 دارس من صفته حتويل فتم شريكا، يكون أن لزم املضارب أن على مضاربة، صكوك وتكون ابتداًء،
 أمانة يد يده تبقى أن اهلدف مضارب، إىل للصكوك مصدر ومن مضارب إىل االستثمار جلدوى
 شركة عن عائد هي هنا الصكوك محلة إىل تعود اليت واألجرة بالتعدي، الإ الضمان عليه وليس

 بشكل أموال رؤوس كأصحاب طرفهم من وليس املستأجر طرف من مضمون والعائد املضاربة،
 .املال رأس ضمان مبانع املمنوعة املضاربة عن عكسي

 ن طريق منتج آخر.لذلك فهذه الصورة يرى فيها الباحث أهّنا تصحيح للمضاربة املمنوعة ع 
 : يلي بما صحيحة الصورة تكون

 شركة يف أسهم أو مقارضة بصكوك وإمّنا إجارة بصكوك تكون ال الصورة هذه أن الباحث يرى
 وامللكية تأجري عقود وحتكمها. الشركة أحكام وكل والتخارج والغنم، الغرم مببدأ اجلميع، بني مشاركة

 .وبعدها اإلجارة قبل الصكوك أصحاب حق يف ثابتة
 : صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة، ولها صورتان: الثاني المطلب

 : صكوك من مالك العني املوجودة، وتنبثق من هذه الصورة حالتان: "الصورة األولى
: أن يقوم مالك عني موجودة مستأجرة فعاًل بنفسه أو عن طريق وسيط مايل بإصدار الحالة األولى

( بغرض االستفادة من أجرهتا واستيفاء منافعها لفرتة زمنية وتكون منافع تلك صكوك )متساوية القيمة
 العني أو األعيان املوجودة املعينة مملوكة فقط حلملة الصكوك للفرتة الزمنية احملددة.

 : الفقهيالتكييف 
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وموجب من خالل نشرة اإلصدار، وأن املكتتبني هم  نفعةلذلك هو أن مالك العني بائع حق امل 
 من خالل املوافقة ودفع قيمة الصك. منفعةملشرتون للا

شركاء شركة امللك يف متلك تلك املنافع، فالعالقة بني املكتتبني  مأما املكتتبون فيما بينهم فه
وشرائها، وإذا كان املصدر نفسه هو املدير هلذه العملية  نفعةواملصدر هو عالقة قائمة على بيع امل

هي عالقة الوكالة بأجر )يف الغالب( وإذا كانت اإلدارة جلهة أو شركة فحينئذ  زادت عالقة أخرى و 
 .الوكالةأخرى فتكون العالقة بينها وبني املكتتبني هي أيضاً عالقة 

" حمضاً ، وليس نقدًا منفعةوتداول هذه الصكوك يبدأ مباشرة بعد االكتتاب، ألن الصك حينئذ  ميثل 
(2)  

 :الصورة هذه حكم
 يرى وال الصكوك، ومحلة العني مالك بني إجارة عقد أهّنا الفقهي وتكييفها صورةال هذه من يتبنّي 

 على الضمان)الوكيل(  العني لصاحب شرعي إجارة عقد حتت مادامت الصورة، هذه مينع ما الباحث
 .نفسه هو كان أن األمانة بيد عربة ال وكوكيل سارية، نفعةامل وإبقاء العني صاحب أنّه
أن يقوم مالك عني موجودة مل تستأجر بعد )موعود بتأجريها(، بنفسه أو عن طريق  الحالة الثانية:"

من  حمّددةوسيط مايل بإصدار صكوك )متساوية القيمة( بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرهتا ملدة 
 .الفرتةمملوكة حلملة الصكوك يف تلك  نفعةحصيلة االكتتاب فيها، وتصبح حقوق امل

ذه احلالة هي أن العالقة بني املكتتبني ومالك العني )غري املؤجرة( عالقة إجارة هل الفقهيوالتكييف 
 .املالكفاملالك مؤجر فعاًل، واملكتتبون مستأجرون وقيمة الصكوك هي األجرة املدفوعة إىل 

مث أن نشرة اإلصدار إذا كانت تنص على أن املصدر يقوم بتأجريها لآلخرين، فهذا توكيل من 
  (1)صدر لتأجري العني املوعود بتأجريها لشخص أو جهة أخرى" املكتتبني للم

 :الصورة هذه حكم

                                  
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=380، أنواع صكوك اإلجارة وضوابطها،  القرة داغي(2)

 .بتصرف .21:33 الساعة، 21/32/1323: االستعراض تاريخ بتصرف
 بتصرف، انواع صكوك اإلجارة وضوابطهأ، القرة داغي :انظر(1)

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=380
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
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 غري الصورة هذه ففي العني يف اختالف مع لكن اإلجارة عقد حيث من بالسابقة شبيهة الصورة هذه
 فهذه لذلك حمّرم وهو ميلك ماال بيع الصورة هذه فسيعرتي منافع، بيع هي اإلجارة أن وكما موجودة،

 .تصح ال ةالصور 
 : يلي بما صحيحة الصورة تكون

 وهلذا( ميلك ماال)بيع  شرعي نص وختالف البيع قبل امللكية شرط تنايف الصورة هذه أن الباحث يرى
 .السابقة الصورة إىل تؤول مث املؤّجرة العني املصدر ميتلك أن هي وبديلها تصح فال

لصورة ليس املصدر مالكًا للعني : يف هذه ا"الصورة الثانية: صكوك من مالك عين موجودة
املوجودة، وإمنا هو مستأجر مالك ملنافع العني أو األعيان املوجودة )عقار، طائرة، مصنع(، وحينئذ  
يصدر بنفسه أو عن طريق وسيط مايل صكوكًا )متساوية القيمة( بغرض إعادة إجارهتا واستيفاء 

 .الصكوكمملوكة حلمة العني  منفعةأجرهتا من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح 
العني املستأجرة )تأجري من  منفعةوالتكييف الفقهي هلذه الصورة أن املصدر املستأجر قد أجر 

الباطن( للمكتتبني، وأهنم مستأجرون فعالً، وبالتايل جيوز تداول هذه الصكوك بعد االكتتاب مباشرة،  
" املشاركةها وغرمها حسب نسبة بغنم نفعةكما أن محلة الصكوك مشاركون على الشيوع يف هذه امل

(2)  
 :الصورة هذه حكم
 .تداوهلا من مينع ما يوجد ال أنه الباحث ويرى التأجري عقود قبيل من تعترب

 : صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في الذمة: الثالث المطلب
ذمة، بأن يذكر صكوك )متساوية القيمة( خاصة مبنافع العني املوصوفة بال إصدار يتم"يتحقق عندما 

، أو يشرتى خالل فرتة زمنية اإلنشاء قيديف الذمة  ةموصوف عني منفعةيف نشرة اإلصدار أنه يبيع 
 منفعةحمددة، أي يعّرف به عن طريق املواصفات اليت حتدد معامله وتأريخ البناء، أو الشراء، أو بيع 

حنو ذلك يبىن، أو يشرتى مصنع موصوف يف الذمة يكون خاصًا بإنتاج احلديد، أو االمسنت أو 
 .حمددةخالل فرتة 

                                  
 بتصرف، نواع صكوك اإلجارة وضوابطهأ، القرة داغي :انظر (2)

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2009-07-08-08-44-19&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33
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وحينئذ  تطرح هذه الصكوك اليت فيها مجيع املواصفات اليت توضح األعيان املوصوفة يف الذمة، وتكون 
نشرة اإلصدار فيها مبثابة االجياب، واكتتاب الناس فيها بدفع املبالغ املتخصصة هلا قبول هلا، فاملصدر 

ذمة، واملكتتبون مشرتون هلا، وهم بعد ذلك أصبحوا مشاركني شركة امللك املوصوفة يف ال منفعةبائع لل
 ".وغرمهاعلى الشيوع يف منافع تلك األعيان املوصوفة يف الذمة بغنمها 

 :النوع لهذاوالتكييف الفقهي 
)مثل السلم يف البيع( فاملصدر إذن مؤجر، واملكتتبون  الذمة يفأهنا تدخل يف اإلجارة املوصوفة 

ن، وبالتايل يطبق عليها أحكام اإلجارة املوصوفة يف الذمة من حيث أن العني املؤجرة فيها مستأجرو 
غري حمددة ومعينة، وأن األجرة ال جيوز تأخريها عند املالكية، والشافعية أن عقدت بلفظ السلم، ألهنا 

  (2) واملعىنسلم املنافع، وكذا أن عقدت بلفظ اإلجارة يف األصح عندهم نظراً إىل القصد واملآل 
وأما عند احلنفية واحلنابلة فيجوز تأخري األجرة، بل األصل عند احلنفية يف اإلجارة مطلقًا هو تأخري  

 (1)( للعاقدين يثبتان يف وقت واحد نفعةاألجرة إىل انتهاء العقد، ألن ثبوت احلقني )األجرة وامل
 :النوع هذا حكم

 مرتبطة واملنافع منافع، بيع أصلها فاإلجارة الفارق، مع قياس السلم عقد على اإلجارة عقد قياس إنّ 
 السلم ألنّ  السلم أصله وليس أصله فهذا حمّرم، وهو معدوم بيع فهي موجود، غري واألصل باألصل

 .والسالم الصالة عليه اهلل نيب استثناه معدوم بيع أنّه على عليه جممع
 : صكوك ملكية الخدمات من طرف معين: الرابع المطلب

ن تقوم جهة معينة بنفسها، أو عن طريق وسيط مايل بإصدار صكوك )متساوية القيمة( أذلك بو 
كما تتضمن   اإلصدار،حيث تذكر هذه اخلدمات بصورة مفصلة يف نشرة  معّينة،بغرض تقدمي خدمة 

واملدة  فيها،نشرة اإلصدار استيفاء األجرة لكل خدمة من تلك اخلدمات من حصيلة االكتتاب 
 ا.املسوح هب

                                  
 .(1/222) المحتاج مغني، اخلطيب الشربيين، (2/222) الجليل مواهب، احلطاب (2)
 الذمة يف اإلجارة كون أن واضحة داللة وفيه( 222 ـ 2/222) المغنيقدامة،  ابن(، 3/1316) الصنائع بدائعالكاساين،  (1)
 .السلم يف احلال هو كما اجمللس يف الثمن تسليم يستدعي ال
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أو اخلدمات  اخلدمة،وبذلك أصبحوا مالكني لتلك  فيشرتوهنا،مث تعرض هذه الصكوك على اجلمهور 
 .وغرمهااملذكورة يف نشرة اإلصدار بغنمها 

 .معنيمث بعد ذلك يقوم املصدر )أو غريه( ببيع هذه املنافع للراغبني فيها لقاء مبلغ 
 :كاآليتهلذه املسألة   والتكييف الفقهي

دمة هي املؤجر، واملكتتبون هم املستأجرون، ويف الوقت نفسه هم شركاء شركة امللك يف مالك اخل-
 .نفعةاململكية تلك 

 للغري،قيام اجلهة املشرفة بتأجري هذه اخلدمات، أو بيعها للراغبني يعترب التأجري الثاين أي التأجري  -
 .الباطن: التأجري من القانونما يسمى يف  أو
إصدار الصكوك وتنظيمها، وترتيب هذه العملية، مث القيام بتأجري هذه اخلدمات  اجلهة املشرفة على-

 صاحبةأو بيعها للراغبني من األفراد واملؤسسات ...هي وكيلة باألجر عن هؤالء املكتتبني، وعن 
 .أيضاً  اخلدمة

 .نفعةاملاملستفيدون هم املنتفعون أي مستأجرون لتلك  -
 :النوع هذا حكم
لبيع اخلدمات مثلها مثل اإلجارة، لكن جيب تبيني اخلدمة وتفصيلها وطرح كل ما يقّيد  ابتداءً  ختضع

هذه اخلدمة يف نشرة االكتتاب حىت ال يكون هناك غرر أو جهالة لذللك فال يرى الباحث ما مينع 
 هذا الّنوع. 

 :: صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمةالخامس المطلب
بإصدار صكوك )متساوية القيمة( بغرض تقدمي خدمة من مصدر موصوف يف وذلك بأن تقوم جهة 

أو تقدمي اخلدمات الصحية من  هبا،تعليم يف جامعة عربية أو غربية متخصصة معرتف  منفعةك  الذمة،
مث تقوم اجلهة املصدرة  تسميتها،حيث يتم حتديد مواصفاهتا بدون  بريطانيا،مستشفى متخصصة يف 

  هذه اخلدمة وبيعها للراغبني بثمن حمدد.بعد االكتتاب بتأجري
واملواصفات اليت تزيل اجلهالة املؤدية إىل النزاع عن مصدر هذه  اخلدمة،وتوضح نشرة اإلصدار نوعية  

وكيفية االستفادة  سنوات،وكذلك تبني الزمن احملدد لتقدمي تلك اخلدمات مثل عشر  اخلدمات،
 .املطلوبةواآلليات 
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 :والتكييف الفقهي
تعترب نشرة اإلصدار مبثابة إجياب هلذه الصكوك، وإقدام املكتتبني على النشرة ودفع املبالغ املطلوبة  -

 .هلاقبول 
تعترب العالقة بني املصدر واملكتتبني عالقة اإلجارة، فاملصدر مؤجر وبائع للخدمة املوصوفة يف  -

 .هلاالذمة، واملكتتبون مستأجرون ومشرتون 
هم شركاء شركة امللك كل حسب نسبته، ميلكون هذه اخلدمة أو اخلدمات بغرمها املكتتبون فيما بين -

 وغنمها.
قيام اجلهة املصدرة أو غريها عن املكتتبني بتأجري هذه اخلدمة وبيعها للراغبني مبثابة إعادة التأجري  -

ة باألجر ما دامت جلهة املشرفة واملكتتبني هي عالقة الوكالالعالقة بني ا نّ أالتأجري من الباطن( و  )أي
 .حمددةتأخذ نسبة أو عمولة 

 :الّنوع هذا حكم
 به تنتفي ما كل وذكر اجلهالة، عنها ينفي كامل وصف هلا ليس عموما اخلدمة أن الباحث يرى

 يف التداخل ذكر أن إىل إضافة تدليس، عن عبارة فهو اخلدمة مالك ذكر وعدم هنا يستقيم ال اجلهالة
 متليك أحدمها خمتلفة هنا والعقود ومشرتون، مستأجرون واملكتتبون وبائع، ؤّجرم املصدر أن يف العقود

 .حمّددة لفرتة منفعة متليك واألخر دائم
 وهم هلم، ملك اخلدمة أن على( الصكوك)محلة  املستأجرين على ستكون الضمان مسألة أيضا

 صفقتني يكون الصفة ذههب العقد أن للباحث يظهر لذا الوقت، نفس يف أمانة يد ويدهم نو مستأجر 
 ابتداًء؟ اخلدمة مالك يف جهالة وجود وأيضا واحدة، صفقة يف

 والتكييف الفقهي لهذه الصورة 
 معّينة لفرتة للخدمة مستأجرين هم الصكوك ومحلة ابتداءً  اخلدمة مالك وجود األصل أن الباحث يرى
 .اإلجارة عوائد وهلم
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 اإلجارة صكوك حكم: ابعالر  المبحث

 املتطلبات جلميع ختضع اإلسالمية، املالية املنتجات من كغريها اإلجارة صكوك فمنتج تقّدم اممّ 
ومن جهة أخرى االبتعاد من الصورية  جهة، من إسالمي مايل منتج كل يف توافرها الواجب الشرعية

يوجد مانع من تداوهلا كما سيتم يظهر للباحث أن بعض الصور فقط ال  لذايف العقود واحملّرمات، 
 إيضاحه فيما أدناه وبقية الصور فريى الباحث منعها.

 : اإلجارة صكوك في اإلسالمي الفقه مجمع قرار
 عشرة اخلامسة دورته يف املنعقد اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق اإلسالمي الفقه جممع قرار"صدر 

 بتحويل اخلاصة التوريق صور من بصورة صخيت والذي. 1332 مارس 22-3 بتاريخ مسقط يف
 :هو اجملمع قرار ونص للتداول، قابلة مالية أوراق إىل مجد رّة مؤجرة أصول

 إصدار به يقصد الذي( التوريق أو التسنيد)أو  التصكيك مبدأ على اإلجارة صكوك فكرة تقوم -2
 اإلجارة صكوك من والغرض دخاًل، يدرّ  استثماري مشروع على مبنية للتداول، قابلة مالية أوراق
 عليها جتري أن ميكن)صكوك(  مالية أوراق إىل اإلجارة عقد هبا يتعلق اليت واملنافع األعيان حتويل

 حصصاً  متثل متساوية، قيمة ذات)سندات  بأهنا عجرّفت ذلك وعلى ثانوية، سوق يف التبادل عمليات
 (دخل ذات منافع أو أعيان ملكية يف شائعةً 

 أكانت سواء - معنية جهة على دين هو وال النقود، من حمدداً  مبلغاً  اإلجارة كص ميثل ال -1
 عني ملكية من)سهماً(  شائعاً  جزءاً  متثل مالية ورقة هو وإمنا - اعتبارية أم طبيعية شخصية

 ذاإ - املتباينة أو املتماثلة - االستعمالية األعيان من جمموعة أو باخرة، أو طائرة أو كعقار استعمالية،
 .اإلجارة بعقد حمددا عائداً  تدر مؤجرة، كانت

 ملكيتها انتقال ويتم الصك، حامل اسم حتمل أهّنا مبعىن امسية، تكون أن اإلجارة لصكوك ميكن -2
 أن ميكن كما ملكيتها، تغريت كلما عليها اجلديد حاملها اسم بكتابة أو معني، سجل يف بالقيد
 .بالتسليم فيها كيةاملل تنتقل حبيث حلاملها، سندات تكون

ثل صكوك إصدار جيوز -2  اليت األعيان شروط فيها توافرت إذا - وتداوهلا املؤجرة األعيان ملكية متج
 ملكية ميثل الصك دام ما ذلك، وحنو وباخرة وطائرة كعقار- اإلجارة لعقد حمالً  تكون أن يصح
 .معلوماً  عائداً  تدر   أن شأهنا من مؤجرة، حقيقية أعيان
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 يتفقان الذي بالثمن مشرت، ألي الثانوية السوق يف بيعها - الصكوك أو - الصك ملالك زجيو  -2
 األعيان أمثان خلضوع نظراً  وذلك به، اشرتى الذي الثمن من أكثر أو أقل أو مساوياً  كان سواء عليه،

 .(والطلب العرض)  السوق لعوامل
 اإلصدار شروط يف احملددة اآلجال يف - األجرة وهو - العائد من حصته الصك مالكج  يستحق -3

 .اإلجارة عقد أحكام وفق ومؤونة، نفقة من املؤجر على يرتتب ما منها منقوصاً 
 شائعة حصصاً  متثل إجارة صكوك يصدر أن الباطن من اإلجارة حق له الذي للمستأجر جيوز -0
 إصدار يتم أن لكذ جلواز ويشرتط الباطن، من إجارهتا بقصد باالستئجار ملكها اليت املنافع يف

 أو منها أقل أو األوىل اإلجارة أجرة مبثل اإلجيار مت سواء املستأجرين، مع العقود إبرام قبل الصكوك
 على للمجصدر ديوناً  متّثل ألهنا الصكوك، إصدار جيوز فال املستأجرين، مع العقود أجبرمت إذا أما أكثر،

 .املستأجرين
 األعيان هلكت وإذا عائده، أو الصك قيمة أصل رهامدي أو الصكوك مصدر يضمن أن جيوزال -6

 بشأن 20 رقم الدويل الشرعي املعيار نص.كما الصكوك محلة على غرمها فإن جزئياً  أو كلياً  املؤجرة
 اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة الشرعي اجمللس عن والصادر( االستثمار)صكوك 
 تصكيك جيوز»": كالتايل املعيار ونص شرعا، املقبولة التوريق صور من أخرى صور على بالبحرين
 وإصدار متساوية حصص إىل بتقسيمها وذلك واخلدمات، واملنافع األعيان من املوجودات)توريق( 
 من نستنتج.وأخريا تداوهلا لغرض)توريقها(  تصكيكها جيوز فال الذمم يف الديون أما بقيمتها، صكوك

 بالغة أمهية من هلا ملا اإلسالمية، املالية الصناعة عرش على تربعت قد اإلجارة صكوك أن التقرير هذا
 عليها فتهافتت به، وأودت بالعامل قصفت اليت الراهنة العاملية األزمة ظهور بعد خاصة العامل سوق يف

 لديها التحتية البىن مشاريع بعض متويل يف الستخدامها واخلليجية العربية الدول حكومات بعض
جاءت  لذلك. املالية واملؤسسات البنوك من الكثري يهدد بات الذي اإلفالس شبح من وإلنقاذها

هذه الصكوك وفتحت ذراعيها لتحتوي كل املشاكل االقتصادية واألزمات املالية اليت تنتشر بسرعة 
من الصكوك منوا ومن املتوقع أن يزداد هذا النوع  االربق يف النظام املايل العاملي الذي نعيشه اآلن. هذ

وانتشارا ساحقا على مستوى العامل، ألهنا اعتربت بديلة ناجعة للسندات التقليدية اليت كان دورها 
  أساسيا وحموريا يف االقتصاد العاملي"
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وتعترب هذه الضوابط مهّمة جدا يف صكوك اإلجارة والصكوك بصفة عامة مع التأكيد على  -
 ماهو على العقد وإبقاء بالشراء، الوعد وال بالبيع، الوعد إلزامية بعدم أي أصدار يكونأن 
 . أي وجود العني املؤّجرة حقيقة يوم عند التصكيك.عليه

 حني إىل وينتظر املعدوم، بيع من فهذا باستئجارها املوعود العني وإصدار التصرف يتم ال -
 عنيال يؤجر نأب وموّكل الصكوك بأصحا مع شريكا العني صاحب كون حال يف. امتالكها

 .املشاع ملكية يف تقدم كم بينهم وكالة لعقد وفقا الشركاء مقام

 اإلجارة فرتة آخر يف العني شراء رغبة حال ويف العقد، مراحل كل يف وعد بأي اإللزام يتم ال -
، كما ميكن بيعها وفقا ملنتج اإلجارة املنتهية بالتمليك والشفعة اإلجارة أحكام فتحكمها

 .أعلم تعاىل واهلليح على صحتها، بالتخيري واليت مت الرتج
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 واالبتكار والتطور المحاكاة بين اإلجارة صكوك الخامس المبحث
 وفيه مطلبان

 المحاكاة: األول المطلب
 هيئة قيام بعد وذلكم، 2203 عام أمريكا يف نشأ تصكيكال أنّ  يتضح املعاصرين كتب مبراجعة

 هذه أن علما وتداوهلا، والقروض الديون بيع على تقوم)صكوك(  سندات بإصدار العقاري الرهن
 باألوراق األصلية الديون ربط هو التصكيك من األساسي"فاهلدف  عّقارية برهون مضمونة القروض

 احملفظة تلك مقابل مالية أوراق إصدار مث حمفظة شكل يف الديون جتميع خالل من مباشرة املالية
 (2)".بضماناهتا مضمونة

"ال يتأثر بنتيجة أعمال الشركة، وال مبركزها  بالسند يعرف ما وهو الصك حامل أن العلم مع 
املايل بطريق مباشر؛ ألن مالكه يستحق القيمة االمسية لسنده يف مواعيد االستحقاق املدونة فيه، 

ليها الفوائد احملددة سلفا، بصرف النظر عن املركز املايل للشركة أو الربح الذي حققته أو مضافا إ
اخلسارة اليت منيت هبا. أما مالك السهم وصك االستثمار فإنه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو 

 كة.املشروع، ويشرتكان يف األرباح احملققة، ويتحمالن اخلسارة اليت يتعرض هلا املشروع أو الشر 
عند تصفية املشروع يكون لصاحب السند األولوية يف احلصول على قيمة السند وفوائده  -

املتفق عليها، أما الصك االستثماري فليس له األولوية، وإمنا تصرف له نسبته مما تبقى من موجودات 
  (1)املشروع بعد سداد الديون، أي أن موجودات املشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم" 

 /التصكيكالتوريق أنواع
 أنواع التوريق/التصكيك باختالف أصوهلا على النحو اآلتية:  ختتلف

وهي  Mortgage Backed Securitiesاملستندة على القروض املضمونة بالرهن العقاري  الصكوك (2
 تصكيك القروض املستندة على جمموعة من القروض العقاري.

                                  
 املالية األوراق أسواق مؤمتر يف مقدم ، حبثالمصرية البورصة تطوير أدوات من كأداة التوريقعبد املطلب، بدوي، ( 2)

 م1330 سنة ديب، يف املنعقد وحتديات آفاق: والبورصات
 .2211ص، م2260-ه2236، 2اإلسالمي، ع الفقه جممع ، جملةالمفاوضة سندات، يونسرفيق  (املصري1)
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ذات التدفقات النقدية الدورية والقروض بأنواعها  املستندة على جمموعة من األصول الصكوك (1
املختلفة غري الرهون العقارية، بل هو ناتج عن جتميع األصول املتجانسة ذات التدفقات النقدية 

 Assetيف وعاء استثماري واحد ومتثيلها بصكوك قابلة للتداول واالجتار، وهو املعروف بـ 
Backed Securities اعتبار نوعية األصول اليت متثله من ضمن وتندرج أنواع الصكوك بAsset 

Backed Securities :إىل 
وهي اليت تصدر وفق عقود تثبت هبا الديون يف الذمم  Debt Based Securitiesالديون  صكوك (2

 كعقد البيع بثمن آجل.
 عقودالىت تصدر وفق  وهيEquity Based Securities الشائعةعلى احلصة  املبنية صكوك (1

 .مشاركة
 .اإلجارة عقود وفق تصدر الىت وهيLease Based Securitiesاإلجارة  صكوك (3

  السندات حبرمة أفىت قد اإلسالمي الفقه جممع أن يذكر
 وابتكارها اإلجارة صكوك تطور الثاني المطلب

ممّا سبق أن منتج صكوك اإلجارة قد مّر مبحلة احملاكاة للسندات التقليدي احملّرم فقط تكثفت  يتضح
ود الفقهاء املعاصرين من أجل حماولة إجياد منتج إسالمي بعيد عن السندات احملّرمة وأيضا ابتكار جه

صكوك اإلجارة للعني املوصوفة يف الذّمة كمنتج بديل عن العني املوصوفة يف الذّمة قياسا على الّسلم، 
تكرة وحماولة اهلندسة املالية وخلص الباحث ملنع التعامل هبا إاّل أهّنا حتسب على املنتجات املالية املب

 من إجياد بدائل عن القرض الربوي والتمويالت احملّرمة ويذكر مثاله: 
حيث مت من خالله إدراج الصكوك  االستثمار صكوك( 20) املعيارإعداد  مت: م1332سنة يف

 اإلسالمية ضمن املعايري الشرعية وضوابطها.
 اإلسالمي الفقه جممع) اإلجارة كصكو  بشأن( 2/22) 220 رقم قرار: م1332سنة  يف
 ( 20) املعيار حول توضيح: م1336سنة جاء  يف
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 اإلجارة صكوك في الحيل السادس المبحث
 وفيه مطلبان

 اإلجارة صكوك في الحيل: األول المطلب
 بني احليل اليت دخلت هذا املنتج املايل اإلسالمي )صكوك اإلجارة( هي  من

 :نةالعي باستعمال الحيلة
 احملرمة بالعينة وإحلاقه العقد هذا إبطال مت وقد بتواطؤ األّول للمالك ترجع العني أصل أن حيث

 .إصدار شركة مث خاص طابع ذات شركة إنشاء هي هنا احليلة فكانت
 :واحدة بيعة في بيعتين
 الوقت نفس يف وتأجريها املؤّجرة للعني املكتتبني شراء يف احلالة هذه ظهرت
 :راءبالش الوعد
 .العقد إلزاميةو  اإلجارة فرتة انتهاء بعد بالشراء للعني األول املالك تعهد

 :السلم بيع على القياس
 املؤّجرة العني وجود قبل لالكتتاب حيلة وهذه السلم على الصور بعض قياس مت

 :الضمان تحويل
 بالرغم الصكوك محلة إىل مث اخلاص الطابع ذات الشركة إىل صوريا األول املالك من الضمان حتويل مت

 .أمانة يد يدهم أن من
 :الوكالة
 مث ألجل العني باع قد سيكون بأجرة االكتتاب نشرة يف املكتتبني من الصك مصدر توكيل أن تظهر

 .باستئجارها قام مث العني قيمة مبلغ أخذ أي جديد، من استأجرها
 :التخارج

انتظار هناية املدة أو الصلح، وهذا يعتربه  حال التخارج احليلة تكون يف تكييف صفة التخارج أو يف
الباحث عبارة عن تدليس بعدم وجود خمرج من أجل إعادة قيمة الصك حلامله يف حال أراد أن خيرج 
من الشركة، فال ميكن القطع باستعمال التخارج وأّن األنظمة التقنية متوفرة ويستطيع البنك أن حيسب 

كوك، فالبورصة مثال تتأثر بتغري سعر معنّي أو حالة معّينة يف ما على املكتتب واملتخارج وقيمة الص
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بلد معنّي ويتم احتساب ذلك التغري، لذا فال يقبل أن يتم التصفية بإلزام التربع أو اهلبة، وإمنا كما مّت 
 يتمّتع أن فله حقيقة، ملكية ميلك الصك حامل أن يف السندات عن ختتلف الصكوك أن علىالنّص 
 .الصك يف ّمةالتا مبلكيته

 : األسهم
 مبعناها للصكوك وليس لألسهم توصيف يف أنّه اإلجارة صكوك واستقراء حتليل عند للباحث يظهر

 .التمّلكي
 .الحيل تجاوز: الثاني المطلب

 يقوموا أن على مرّة كل يف هلا اجمليزون دأب وقد كثريا مناقشتها مت قد اإلسالمية الصكوك أن شكّ  ال
 .الشرعية سالمتها أجل من هلا ضوابط بوضع
م دة وهذه  املاضية للحيل جتاوزا لذلك أهدافه إىل ووصوله وكفاءته الشرعية املنتج سالمة أجل من حم 
 .منها صورتني تصحيح متّ  فقط

 .املوجود العني مالك من صكوك صورة املوجودة األعيان منافع ملكية صكوك -
 .معني طرف من اخلدمات ملكية صكوك -

لصور فاحليلة فيها ال ميكن جتاوزها ألهّنا أصبحت مؤثرة يف احلكم ووجودها وجود أّما غريها من ا
 العقد وبزواهلا تزول الصورة. واهلل تعاىل أحكم وأعلم.
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 : الخاتمة
تطور ة اإلسالمية ودراسة اإلبتكار والاتضح للباحث من خالل دراسة احليل يف املنتجات املالي لقد

ة خدمت إشكالية البحث بمن النتائج اليت بدورها كانت إجاجمموعة  ،اتاحلاصل يف هذه املنتج
 بني منهجني منهج حماكاة منتجات وبّينت أّن إشكال تطوير منتجات املالية اإلسالمية كان فعاًل 

ممّا شاب األوىل والثانية دخول حيل يف  ،املالية التقليدية ومنهج تطوير وابتكار بعض املنتجات
سة إىل جمموعة رايف حكم املنتج ونقلته من اجلواز إىل املنع بوجودها، هبذا توصلت الدمضاهّنا، أثّرت 

 من النتائج والتوصيات واليت ميكن بياهنا على النحو التايل:
 النتائج
  أن تطوير املنتج املايل اإلسالمي من خالل منهجني إما االبتكار وإما احملاكاة، ومنهج

 اكاة والتقليد.االبتكار كان أفضل من منهج احمل
 اجملامع وقرارات الراجح بالقول األخذتقتضي:  الشرعية للمنتج اإلسالمي املبتكر السالمة 

: األمانة، الصدق، الوفاء بالعهد، العدل، القيم األخالقية واإلسالمية حتقيق:  الفقهية
ملثرية الشفافية، مراعاة معايش الناس وأعرافهم، االبتعاد عن الصورية وإيقاف املنتجات ا

 للجدل.
  ،تعترب املخارج من أهم ما تبحث عنه املؤسسات املالية يف حال حماكاهتا ملنتجات تقليدية

 إلضفاء الصبغة الشرعية على املنتج املايل اإلسالمي.
 والتورق وهبا ستة صور، بالتمليك، املنتهية اإلجارة وهي إسالمية مالية منتجات أربع دراسة مت 

 .وهبا مخسة صور اإلجارة وصكوك ،وهبا صورتان الشراء مرآل واملراحبة املصريف،
هلذه املنتجات أصول يف الفقه اإلسالمي إال صكوك اإلجارة فهي من املنتجات املبتكرة حديثا، : أوال

 للمنتجات التقليدية يف كل صورها إال ما رّجحه الباحث من صور.  ن بدياًل لكن مل تك
 واالبتكار فالتطوير ابتكار، أو حماكاة منهجني خالل من تطويرها متّ  اإلسالمية املالية املنتجات: ثانيا

 بقائمة إحلاقها أجل من خمارج إجياد وحماولة الفقهية وتكييفاهتا وهيكلتها آلياهتا تطوير تضمن
 يف يقابلها ما هلا وججد املدروسة املالية فاملنتجات هذا من بالرغم اجملازة، اإلسالمية املالية املنتجات

 فيه تكلم شرعي وعقد أصل فله الشراء آلمر املراحبة منتج إال هلا، حماكاة أهّنا على التقليدية اليةامل
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 أجل من كافية باستقاللية متتعها وعدم التقليدية باملنتجات إرتباطها إىل أدى ممّا القدامى، الفقهاء
 حماكاة فهي الباقي أما ليةباستقال تتمتع الشراء آلمر املراحبة منتج أنّ  تبنيكما . أسلمتها إثبات

 .التقليدية للمنتجات
 املالية منتجات وبني بينها تشابه وجود تبني اإلسالمية، املالية املنتجات دراسة خالل من: ثالثا

 عناصر طياته يف أدخل مما مؤثر سبب له كانفقد   للمنتجات الفقهية املخارج وجود ومع، التقليدية
 بالزم، ليس وهو قضاءً  بالوعد اإللزام العينة، بيع: وهي للمنتج ةملكّونا العقود أو للعقد ومبطلة حمرمة
 .بالزمة ليست وهي باهلبة اإللزام
 مت جائزة أو فقهية أو شرعية حيل من الفقه كتب يف تداوله متّ  وما حمرمة احليل أن تبني: رابعا

 املخرج يكون أن هاوأمه املخارج هلذه ضوايط مع حيل، وليست خمارج أنه على وتكييفه مناقشته
 مشروعة، مضائق من خمارج هي وإمنا هذا يف حمل هلا ليس حيل كلمة وأن ليسر، وليس لضائقة

 يف ومؤثرة باطلة فهي أجله من عجقد عّما العقد خترج أو أصال هتدم حيل وجود حال ويف للمضطرين،
 .اإلسالمي املايل املنتج حكم

 :ومنها عقودها يف حليل اإلسالمية املالية جاتاملنت تضّمن دراسةال خالل من تبني: خامسا
 إضافة بالزم، ليس وهو قضاءً  الوعد إلزامية خالل من املستأجر على األخطار وإحلاق بيعة، يف بيعتني
 استعمال العينة، بيع اهلبة، إلزام طريق عن املستأجر إىل املؤجر من امللكية نقل كيفية يف للحيل

 بغري الثمن تسمية العمالء، إىل املالية املؤسسة من األخطار نقل أجل من أخرى، مكان منتجات
 .البيع وأقساط اإلجارة أقساط يف مثال والعقد يتناسب مبا اإلسم وتغيري املنتج نفس يف امسه

كما مّت تصحيح بعض الصور اليت كانت قابلة للتصحيح دون اإلخالل بالصورة نفسها على أّن 
 انت يف:دخول احليلة كان من باب فرعي فك

هي  العني شراء يف بالتخيري املنتهية اإلجارةمنتج اإلجارة املنتهية بالتمليك: جند صورة )منتج(  -
 .اإلجارة عقد إىل املنتج هذا خيضعأن  شرط ،املقبولة

 منتج التورق املصريف كما رجحه الباحث، فهو غري جائز. -
، مقبولة املواعدة غري امللزمةالشراء بمنتج املراحبة آلمر الشراء: أّن صورة )منتج( املرحبة آلمر  -

 مادامت ملتزمة بالضوابط والتأكد من أّن العقد حقيقي يف كل أركانه.
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 يف منتج صكوك اإلجارة:  -

 إلزاميةأو موعود باسئجارها مع عدم  املؤجرة األعيانصكوك ملكية و ، صكوك من مالك عني موجودة
 .صكوك ملكية اخلدمات من طرف معنيالوعد، و 

  ياتالتوص
 املواضيع من موضوع أمام نفسه الباحث وجد البحث إليها خلص اليت والنتائج الدراسة خالل من

 يف حيل وجود يف متمثاًل  ًصا،خصو  املالية واملعامالت اعمومً  املعامالت فقه يف الكربى األمهية ذات
 املوسساتو  العلم طالب يوصيف لذا عامة، األخرى املعامالت ويف خاصة املنتجات من جمموعة

 :بـ اإلسالمية املالية
 عجلم الذي املنتج إىل الوصول أجل من شيء كل يف واحملاكاة األهواء استعمال من احلذر .2

 .مسبقا نتيجته
 الصكوك أنواع منها حبثه، يف عليها الوقوف للباحث يتسنّ  مل اليت األخرى املنتجات دراسة .1

 .ةصاملتناق واملشاركة الباقية،
 .عقودمها بني مقارنة مع تقليدي مايل ملنتج حماكي إسالمي مايل منتج لكل تطبيقية دراسة .2
 فيهما واجلواز احلل ثبت مبنتجني فالتعامل هبا، التعامل وعدم للجدل املثرية املنتجات توقيف .2

 .واجلدل الشبهة عليهما طغت منتجات من أوىل
 .ديدةج ومنتجات جديدة أفكار انتاج يف للفتاوى املالية املؤسسات استثمار .2
 .الّرخص وتتبع املذاهب بني التلفيق وعدم عموما الشرعية بالضوابط التقيد .3

 
 .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر هذه
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 فهرس اآليات:
 الصفحة اآليات  طرف اآلية

 21 161 البقرة  چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 32 1 املائدة  چ ېئېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ چ
 32 23 اجلمعة  چ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ
 31 21 األعراف چ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ
 31 762 البقرة  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ] چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ
 31 23 األعراف

 32 12 النساء چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ چ
 ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 چ ٺڀ ڀ ڀ

 32 102 البقرة

 32 163 لبقرةا    چ وئەئ  ەئ ائ  ائ ى    ى ې چ
 30 2 املائدة  چ ڻ  ڑ ڑ ژ ژ چ

 32 22 اإلسراء  چ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ
 32 12 النساء [ چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ چ
 32 222 ألنعاما چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چ
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

  چ ۋٴۇ

 01 62 املائدة

 60 66 هود چ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ
 ڦ ڤ ڤڤ  ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ چ

  چ ڦ ڦ

 23 2 األعراف
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 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ چ

  چ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ

 23 22 الزمر

 النحل  چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
09 21 

 21 6 املؤمنون  چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ِإن   چ

 چ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ  وئ وئەئ ەئ ائ ائ  ى ىې ې ې ې

 21 85 النساء

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ

  چ ڦ ڦ

 21 10 األنفال

 21 26 الزمر چ ۆ ےھ ھ ھ ھ ہ چ
 22 222   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ
 22 2 التوبة  چ ک ڑ ڑ ژ ژ چ
 22 22 النحل  چ ک ک ک ڑ چ
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ

  چ

 22 231 األعراف

 22 6 املائدة  چ  ۓے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ چ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 چ  ڎڌ ڌ

 231 32 املائدة

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ چ

  چ چ چ

 231 62 عمران آل

 232 23 األعراف  چ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 232 1 الطالق  چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ
 230 23 التغابن  چ ھ ھ ہ ہ ہ چ
 230 163 البقرة چ  ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ
 236 22 ص ڤ  ڤٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ  ڀ ڀ چ
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  چ ڤ ڤ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ

 چ چ
 226 16 األنفال

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ چ

  چ ھ ھ ھ

 212 26 النساء

 212 22 ص  چ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ
 213 03 –03 يوسف  چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 210 23 النمل  چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ
 216 221 النساء  چ چ چ چ چ ڃ ڃ چ
 216 23 األنفال  چ گ گ ک ک چ
 ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ

  چ چڃ

 223 122 البقرة

 221 20- 22 الواقعة  چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ چ
 222 2-6 البقرة  چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ چ
 222 221 النساء  چ  چ چ چ ڃ ڃ چ
 222 122 البقرة  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 223 20 النساء  چ ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ

  چ گ

 223 32 البقرة

 222 122 البقرة  چ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ
 222 63 يوسف  چ ڻ ڻ چ
 222 23-22 الطارق  چ ڳ  ڳ ڳ ڳ   گ گ گ چ
 ڤ ڤٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ

  چ ڤ ڤ

 222 22 ص
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 221 1 الطالق  چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ
 222 162 البقرة چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ
 223 6 الطالق  چ ڑژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ چ

  چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 231 2-1 الصف

 232 12 الكهف  چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ

 چ ۋ ٴۇ ۈ

 232 10 الفتح

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ  ەئ ائ ائ ى    ى ې چ: 

  چ ېئ ېئ   ۈئ

 223 163 البقرة

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ

  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

-232 لكهفا
232 

122 

 122 102 البقرة چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ
 112 102 البقرة چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ

 112 23 اجلمعة  چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ ر
 122 232 املائدة  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ
 122 262 البقرة  چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ
 122 16 النساء  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ
 122 06 احلج  چ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ
 120 2 الصف  چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ

  چ ۆ ۆ ۇ ۇ

 120 00 التوبة

 126 222 النساء  چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ
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 فهرس األحاديث
 الصفحة طرف احلديث

 23 أنزلت يف الس لم إىل أجل معلوم
 20 معلجوم يف كيل  ف من أسلف يف مثر فليجسل  

 26  الّلهكنا نجسلفج على عهد رسجول 
 33 هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع العربان

 32 ام أخالقً نكج إن خياركم أحاس  
 32 "م ث لج اْلمجْؤم ن ني  يف  تـ و ادِّه ْم، و تـ ر امحج ه مْ 

 31 ما أكل أحٌد طعاًما قطُّ خريًا من أن يأكل من عمل يده
 32 ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال

 32 اجتنبوا السبع املوبقات قالوا
 32 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آكل الربا نلع

 32 س عن مؤمن كربة من كرب الدنيامن نفّ 
ي هج الل هج م ْن كجر ب    32 م ْن س ر هج أن يـجْنج 

 32 ا قال لصبيانهمعسرً كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى 
 32 اْكرً استسلف النيب صلى اهلل عليه وسلم ب  

 32 ى اهلل عنهمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّ 
 33 هنى عن بيع الغرر

 30 اخلراج بالضمان
 32 أربع من كن فيه كان منافقا خالصا :

 22 يتفرقاالبيعان باخليار ما مل 
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 22 والشهداءني والصديقني التاجر الصدوق األمني مع النبي
 22 ابيعً  أخيه من باع ملسلم حيلّ ال 
 22 الثمار يف يسلفون وهم املدينة وسلم عليه اهلل صلى النيب قدم

رْباً  قـ بـْل كجمْ  م نْ  س ن ن   ل ت ت ب عجن   رْب   ش   232 ح ىت   ب ذ ر اع   و ذ ر اعاً  ب ش 
 230 مر برينجاء بالل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بت

 226 كثري والثلث الثلث
 216 ، استعمل رجالً على خيرب-وسلمصلى اهلل عليه -أن رسول 

 212 قال جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يشكو جاره
 212 عن أعظم آية يف كتاب اهلل-وسلمصلى اهلل عليه -اهللسئل رسول 

 212 خدعة باحلر 
 221 يلفيقول: هذا الرجل يهديين السب

 221 حنن من ماء
 221 إنا حاملوك على ولد الناقة

 223 إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ
 220 أدخل فرسا بني فرسني م نْ 

 223 ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة
 226 ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا

 221 لشُّحوملعن الل هج اليهود، حرِّمت عليهم ا
 222 احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات ال يعلمها

 220 وأواقي من مسك ةً لّ حج  النجاشي أهديت إىل  قدإينّ 
 232 أخلف وعد وإذا كذب، حّدثإذا  ثالث املنافقآية 
 232 وعدتين ما يل اجنز مالله

 232  يف الكذبخرْي  أكذب امرأيت؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم ال
 233 الرباما أو هج باع بيعتني يف بيعة فله أوكس   من
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 222 تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر إذا
 222 من أخذ أموال الناس يريد أداءها

 222 جبنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين يت   أج 
 222 اللهم إينِّ أعوذ بك من اهلمِّ واحلزن

 223 اس عن مؤمن كربة من كرب الدنيمن نفّ 
 132 ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع

 122 هنى عن ربح ما مل يضمن
 112 هاتني رسول اهلل إحدى راحليت فخذ بأيب أنت يا

 112 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا
 122 قال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك

 123 إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين
 123 وال تنفرايسرا وال تعسرا وبشرا 

 126 اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم فقال له قائل
 126 دعتين أمي يوماً ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاعد يف بيتها
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جباري، شوقي، ومخيلي، فريد، دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف عالج األزمة املالية، حبث  .12

متر العلمي الدويل حول ) األزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور مقدم للمؤ 
اقتصادي إسالمي (، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية بالتعاون مع املعهد العاملي للفكر 

 م، عمان، األردن(1323/) ديسمرب ( / 1-2اإلسالمي، يف الفرتة بني 
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، 2، حتقيق: مجاعة من العلماء، طالتعريفاتين الشريف، اجلرجاين، على بن حممد بن على الز  .23
 م(.2262 –ه 2232)بريوت: دار الكتب العلمية، 

، حتقيق: مختصر خليلاجلندي، خليل بن اسحاق بن موسى، ضياء الدين، املالكى املصرى،  .22
 م (.  1332 -ه  2213، ) القاهرة: دار احلديث، 2أمحد جاد، ط

املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  احلاكم، حممد بن عبد اهلل، .21
 م(.2223-هـ2222، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2ط

، حتقيق: عبد اهلل الدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،  .22
 هاشم اليماين، د.ط، )بريوت: دار املعرفة، د.ت(.

، حتقيق: جمموعة فتح الباري شرح صحيح البخاريلي، ابن حجر العسقالين، أمحد بن ع .22
 (.2202من العلماء، د.ط، )بريوت: دار املعرفة، 

، 2، طتهذيب التهذيبابن حجر، أبو الفضل أمحد بن على بن حممد بن أمحد العسقالىن،  .22
 ه (.2262)اهلند: مطبعة دار املعارف النظامية، 

لدَُّرر الكامنة فى أعيان مد بن أمحد العسقالين، اابن ح ج ر، أبو الف ْضل أمحد بن على بن حم .23
، ) ح ْيدر آباد، جملس دائرة املعارف 1، حتقيق: حممد عبد املعيد صان، ط المائة الثامنة

 م (. 2201 -ه  2221العثمانية، 
التخليص الحبير في تخريج أحاديث ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد،  .20

 هـ(.2222وت: دار الكتب العلمية، ، )بري 2، طالرافعي الكبير
احلجاوي، موسى بن أمحد، اإلقناع لطالب االنتفاع، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،  .26

 م(.1331ه 2212، )الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 2ط
وير الدُّّر الُمختار شرح تناحل ْصك في، حممد بن على بن حممد بن على بن عبد الرمحن احل ن فّى  .22

، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 2، و جامع البحار حتقيق: عبد املنعم خليل ابراهيم، طاألبصار
 م (. 1331 -ه  2212
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احل ط اب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسى املغرىب، الر ع يىن  .23
 -ه 2221ت: دار الفكر، ، د. ط.، ) بريو مواهب الجليل فى شرح مختصر خليلاملالكى، 

 م (. 2221
حسام الدين حممد، "داو جونز...النسخة اإلسالمية"، نقال عن هشام جرب، صناديق  .22

 .1332االستثمار، حبث مقدم ملؤمتر االستثمار والتمويل يف فلسطني 
، االقتصاد اإلسالمي، جملة التورق وموقف الشريعة اإلسالمية منهحسان، حسني حامد،  .21

 ، .1331هـ، أغسطس 2212(، مجادي األخر 12(، جملد )130دد)حمكمة، الع
جملة جممع الفقه االسالمي مؤمتره اخلامس  اإليجار المنتهي بالتمليكحسن الشاذيل  .22

 م2266كانون األول   22 - 23املوافق  2232مجادي األوىل  3إىل  2بالكويت من 
ث مقدم إىل ندوة الصكوك محزة بن حسني الفعر الشريف، ضمانات الصكوك اإلسالمية حب .22

 . 1323/ ماي/12-12اإلسالمية جامعة امللك عبد العزيز، جدة، ة، 
 ، .1332حنفي، عبد الغفار، التأجري التمويلي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  .22
 1332هـ، أكتوبر 2212حولية الربكة، العدد السادس رمضان  .23
، حتقيق: أمحد حممد شاكر، د. ط، ) المحلىالظاهرى، ابن حزم، أبو حممد على بن أمحد  .20

 القاهرة: دار الرتاث، د. ت. (.
خالد احلايف، اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي جملة جممع الفقه اإلسالمي،  .26

 ،1333، 21جدة، الدورة 
ر خليل، د. ط.، اخلجر شى، حممد بن عبد اهلل املالكى، أبو عبد اهلل، اخلجر شى على خمتص .22

 )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمى، د. ت. (.
خوجة، عز الدين حممد، التورق املصريف بني التأييد والرفض، مرجع سابق . وعالء الدين  .23

 زعرتي، التورق حتايل على الربا .
داماد أفندى، عبد اهلل بن حممد بن سليمان جم ْم ع األهنر ىف شرح ملتقى األحبر، د. ط.، )  .22
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 ه (.2222وت: دار إحياء الرتاث العرىب، بري 
، د.ط، )بريوت: املكتبة العصرية، سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين،  .21

 د.ت(.
،جملة "اإلسالمي اهلندسة املالية: األبعاد العامة واألسس للتمويل"اجللي، أبو ذر حممد أمحد .22

 2223اإلسالمي، سبتمرب ة عن بنك التضامناملقتصد، العدد السابع عشر،جملة فصلية صادر 

 ه(.2232، )بريوت: مؤسسة الرسالة،2الذهيب، حممد بن أمحد، سري أعالم النبالء، ط .22
، ) 2، طالمحصول فى علم أصول الفقهالرازي، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني  .22

 م (.2266 -ه 2236بريوت: دار الكتب العلمية، 
، )بريوت: 2حتقيق: يوسف الشيخ حممد، ط مختار الصحاح، الرازي، حممد بن أيب بكر، .23

 هـ(.2213املكتبة العصرية، 
، )بريوت: دار إحياء الرتاث 2، والتفسري الكبري، طمفاتيح الغيبالرازي، حممد بن عمر،  .20

 هـ(. 2213العريب، 
ر ، د.ط، )القاهرة: دابداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، حممد بن أمحد القرطيب،  .26

 احلديث، د.ت(.
، جملة جممع الفقه بيع المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالميةرفيق يونس املصري،  .22

 هـ. 2232اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة، العدد اخلامس 
نهاية المحتاج إلى الرملي، مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين،  .33

 م (. 2262 -ه  2232، الطبعة األخرية، ) بريوت: دار الفكر، نهاجشرح الم
الز بيدي، السيد حممد مرتضى بن حممد احلسيىن، ، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق:  .32

، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 2عبد املنعم خليل ابراهيم، و كرمي سيد حممد حممود، ط
 م (.1330 -ه 2216

 هـ( 2216، )دمشق: دار الفكر، 2، ط المعامالت المالية المعاصرة:  الزحيلي، وهبة .31
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 ، د.ط، )دمشق: دار اهلداية، د.ت(.الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  .32
ىف أصول الفقه،  البحر المحيطالزركشي، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعى،  .32

، ) 1ة: عبد الستار أبو غ د ة، و حممد سليمان األشقر، طحترير: عمر سليمان األشقر، مراجع
 م (.2221 -ه 2222الكويت: وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية، 

 ، )دار العلم للماليني، د.ت(.22، طاألعالمالزركلي، خري الدين، بن حممود،  .32
، و ئق التنزيلالكشاف عن حقاالز خم شري، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخل وارمى،  .33

عيون األقاويل ىف وجوه التأويل، حتقيق: حممد الصادق قمحاوى، د. ط.، ) القاهرة: مكتبة، و 
 م (. 2201 -ه  2221مطبعة مصطفى الباىب احللىب، 

، 2، حتقيق: حممد عوامة، طنصب الراية ألحاديث الهدايةالزيلعي، عبد اهلل بن يوسف،  .30
 هـ(.2226)بريوت: مؤسسة الريان، 

ج ن البارعى، فخر الدين احلنفى،  .36 تبيين الحقائق شرح كنز الزيلعي، عثمان بن على بن حم 
 ه (.2222، د. ط.، ) القاهرة: املطبعة األمريية الكربى، الدقائق

، دار الفكر العريب 1، طآراؤه وفقهه –اإلمام أبو حنيفة حياته وعصره أبو زهره، حممد،  .32
 للنشر، د.ت(

، د. ط.، ) بريوت: المجموع شرح المَهّذبىي بن ش ر ف الدمشقي،  النووي، أبو زكريا حي .03
 دار الفكر، د. ت. (.

، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةسامر مظهر قنطقجي،  .02
 ، 1323شعاع للنشر والعلوم، حلب، 

اإلقتصادية، ، صحيفة المنتجات المالية اإلسالمية بين اإلبداع والتقليدسامي السويلم،  .01
 32/32/1332السعودية 

واإلمكانيات احملتملة  الوسائل االستثمارية للبنوك اإلسالمية في حاضرهاسامي محودة،  .02
 .2262لتطويرها، املصارف اإلسالمية، احتاد املصارف العربية،د.ط، 
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، سلسلة إصدارات جممع فقهاء الشريعة بأمريكا التمويل بالتورقالسالوس، علي أمحد،  .02
 م 1332، 2(، مكتبة دار القرآن ودار الثقافة قطر، ط26)
، )بريوت: دار الكتب 2، طاألشباه والنظائرالسبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  .02

 م(.2222هـ 2222العلمية، 
، و الدُّر ر ىف ترمجة شيخ الجواهرالسخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد،  .03

ه 2222، ) بريوت: دار ابن حزم، 2ق: ابراهيم باجس عبد اجمليد، طاإلسالم ابن حجر، حتقي
 م (.2222 -
، حتقيق: أبو الوفا األفغاىن، أصول السرخسيالسرخسي، أبوبكر حممد بن أمحد أىب سهل،  .00

 م(.2202-ه 2222د.ط.، )بريوت: دار املعرفة، 
وت: دار املعرفة، ، د.ط، )بري المبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة،  .06

 م(.2222-هـ2222
، حبث مقدم جملمع التورق المصرفي دراسة تحليلية نقدية لآلراء الفقهيةالسعيد،بوهراوة،  .02

 . 1332، الشارقة، 22الفقه اإلسالمي يف دورته 
، جملة جممع الفقه ، اإليجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجيرالسالمي، حممد املختار .63

 ،1333، 21لدورة اإلسالمي، جدة، ا
، و فروع فقه الشافعية، األشباه و النظائر فى قواعدالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن،  .62

 م (. 2223 -ه 2222، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 2ط
، مسند اإلمام أحمد بن حنبلالش ْيباين أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، هالل بن أ س د،  .61

 ياء الرتاث العرىب، د. ت. (، ) بريوت: دار إح2ط
، د.ط، )بريوت: دار الكتاب العريب، أصول الشاشيالشاشي، أمحد بن حممد بن إسحاق،  .62

 د.ت(.
، حتقيق: أبو عجب يدة الموافقاتالشاطيب، أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن حممد الل ْخمى،  .62
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 (. 1332 -ه  2212، ) الدم ام، دار ابن القيم، 2مشهور بن حسن آل سلمان، ط
 م(.2223ه 2223الشافعي، حممد بن إدريس، األم، د.ط، )بريوت: دار املعرفة،  .62
 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظالشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعى،  .63

، ) القاهرة: املكتبة 2، حتقيق: طه عبد الرؤف سعد، و عماد زكى البارودى، طالمنهاج
 . التوفيقية، د. ت. (

، دراسة حتليلية بورصة األوراق المالية من منظور إسالميشعبان حممد إسالم الرب واري،  .60
 (.1332نقدية،د.ط )دار الفكر:دمشق،

و الدراية من علم  فتح القدير الجامع بين فني الروايةالشوكاين، حممد بن على بن حممد،  .66
 التفسري، د. ط.، ) د. م.، د. ن.، د. ت. (.

، حتقيق: عصام الدين نيل األوطارد بن على بن حممد بن عبد اهلل اليمىن، الشوكاين، حمم .62
 م(. 2222 -ه 2222، )القاهرة: دار احلديث، 2الضابطى، ط

، د.ط، )بريوت: منح الجليل شرح مختصر الخليلشيخ عليش، حممد بن أمحد بن حممد،  .23
 م(.2262هـ 2232دار الفكر، 

، )بريوت: دار الكتب 2، طي فقه اإلمام الشافعيالمهذب فالشريازي، إبراهيم بن علي،  .22
 م(.2223ه 2223العلمية، 

 صاحل بوبشيش، احليل الفقهية، د.ط)د.د، اجلزائر( .21
، بنك االستثمار املايل أدوات إدارة التطوير وتنمية األعمالصاحل، فتح الرمحن علي حممد،  .22

 .1333سوق النقد اإلسالمية: مدخل للهندسة املالية اإلسالمية، 
، د. ط.، ) د. م.، دار اإلعالم الدوىل، د. ت. الوجيز فى فقه الخالفةالصاوي، صالح،  .22

.) 
، حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه المرابحة لآلمر بالشراءالصديق حممد األمني الضرير  .22

 اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي،العدد اخلامس 
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التنوير شرح الجامع حل س ىن الك حالىن، الصنعاين، حممد بن امساعيل بن صالح بن حممد ا .23
 -ه 2221، ) الرياض: مكتبة دار السالم، 2، حتقيق: حممد اسحاق حممد ابراهيم، طالصغير
 م (. 1322

، حتقيق: جمدى السيد األمالي فى آثار الصحابةالص ْنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مه  ام  .20
 ت. (.، ) القاهرة: مكتبة القرآن، د. 2ابراهيم، ط

، حبث مقدم إىل ندوة الرأي الفقهي في التورق المصرفيالضرير، الصديق حممد األمني،  .26
(، 102(، العدد )12الربكة الرابعة والعشرين، مكة املكرمة، جملة االقتصاد اإلسالمي، اجمللد )

 م( 1332مارس )
، 2شاكر، ط، حتقيق: أمحد حممد جامع البيان في تأويل القرآنالطربي، حممد بن جرير،  .22

 م(.1333هـ 2213)بريوت: مؤسسة الرسالة، 
، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز،  .233
 م(.2221 -هـ 2221، )بريوت: دار الفكر، 1ط
، التحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسى،  .232

و تنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد، د. ط.، ) تونس: الدار  حترير املعىن السديد،
 (. 2262التونسية للنشر، 

، جملة جممع الفقه االسالمي مؤمتره اخلامس بالكويت من قواعد الوعد الملزمةالعاين،  .231
 م2266كانون األول   22 - 23املوافق  2232مجادي األوىل  3إىل  2
سف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم الن م رى القرطىب، ابن عبد الرب، أبو عمر يو  .232

، ) الرياض: 1، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاىن، طالكافي فى فقه أهل المدينة
 م (. 2263 -ه  2233مكتبة الرياض احلديثة، 

، حتقيق: سامل حممد عطا، وحممد علي الستذكارابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل، ا .232
 م(.1333-ه2212، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2، طمعوض
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: واقع وآفاق االبتكار المالي في البنوك اإلسالميةعبد احلليم غريب،  .232
 ،1332، 2التسيري، العدد  االقتصادية وعلوم العلوم جملة
ابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن أىب القاسم بن احلسن السُّل مى،  .233

، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، د. ط.، ) القاهرة: مكتبة كام فى مصالح األنامقواعد األح
 م (. 2222 -ه 2222الكليات األزهرية، 

، جلة جامعة التحليل الفقهي والمقاصدي للمشتقات الماليةعبد العظيم أبو زيد،  .230
 ـ)  1322-ه2222، )2ع 10امللك عبدالعزيز: اإلقتصاد اإلسالمي، م

امللك عبد العزيز:  ، جملة جامعةالهندسة المالية اإلسالميةوز، عبد الكرمي قند .236
 1330، جدة، 1ع  13االقتصاد اإلسالمي 

، التأصيل الفقهي للتورق في ضوء االحتياجات التمويلية المعاصرةعبد اهلل املنيع:  .232
 هـ2212جملة البحوث اإلسالمية، العدد الثاين والسبعون، ربيع األول إىل مجادى الثانية، لسنة 

،) التوريق كأداة مالية حديثة الخلفية العلمية والعملية للتوريقعبد اهلل، خالد أمني،  .223
 . 2222(، إحتاد املصارف العربية،

 التوريق المصرفي للديون ) الممارسة واإلطار القانوني (عثمان، حسني فتحي،  .222
، كانون أول 12 -11مؤمتر تشريعات عمليات البنوك بني النظرية والتطبيق، عقد بتاريخ 

 ، نظمته جامعة الريموك، أربد، األردن1331
، حتقيق: حممد على البجاوى، أحكام القرآنابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهلل،  .221

 د. ط.، ) بريوت: دار املعرفة، د. ت. (.
، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرابن عرفة، حممد بن أمحد الدسوقى املالكى،  .222

 وت: دار الفكر، د. ت. (.د. ط.، ) بري 
تقييم عمليات المصارف اإلسالمية في أسواق األوراق عصام الزين املاحي،   .222

، امللتقي السنوي اإلسالمي السابع إدارة المالية المحلية واألجنبية وأسواق المعادن الثمينة
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عمان / األردن، املخاطر يف املصارف اإلسالمية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، 
 .1332سبتمرب  10إىل 12
عالء أمحد حممود القضاة، احليل الشرعية وضابط الصحيح منها واملردود، حبث منشور  .222

 على موقع الشبكة الفقهية
،) دار الفكر 2علي، أمحد شعبان، البنوك اإلسالمية يف مواجهة األزمات العاملية، ط .223

 (1323اجلامعي، اإلسكندرية، 
ن علي القره داغي، يف االقتصاد اإلسالمي)دار البشائر اإلسالمية، علي حمي الدي .220

 م( 1333/ ھ 2216بريوت، الطبعة الثالثة، 
، )بريوت: دار الكتب 2العيين، بدر الدين حممود بن أمحد، البناية شرح اهلداية، ط .226

 هـ(.2213العلمية، 
ط.، ) بريوت: دار  الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسى، إحياء علوم الدين، د. .222

 املعرفة، د. ت. (.
، حتقيق: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةالغجزّى، جنم الدين حممد بن حممد،  .213

 م (. 2220 -ه 2226، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 2خليل املنصور، ط
، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 2، طموسوعة القواعد الفقهيةالغزي، حممد صديق،  .212

 (.هـ2212
ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكريا الق ْزويىن الرازى،معجم مقاييس اللغة، حتقيق:  .211

 م (. 2202 -ه 2222عبد السالم حممد هارون، د. ط.، ) بريوت: دار الفكر، 
وتداوهلا  الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرةفؤاد حممد أمحد حميسن،  .212

ر جملمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، والذي أقيم حبث مقدم املؤمتر التاسع عش
م(. بإمارة الشارقة 1332أبريل  23-13هـ( املوافق )2223مجادي األوىل  2-2يف الفرتة من )

 بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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األحكام الف را ء، حممد بن احلسني بن حممد بن خ ل ف بن أمحد، أبو يـ ْعلى،  .212
 -ه  2232، حتقيق: حممد حامد الفقى، د. ط.، ) بريوت: دار الكتب العلمية، سلطانيةال

 م (. 2262
اجلامعية،  ، د.ط)الدارالمشتقات والهندسة الماليةفريد النجار،  .212

 1332اإلسكندرية،(
، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث القاموس المحيطالفريوزآبادي، حممد بن يعقوب،  .213

 ه(.2213)بريوت: مؤسسة الرسالة، ، 6مبؤسسة الرسالة، ط
ْقرى،  .210

 
المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير الفيومي، أمحد بن حممد بن على امل

 للرافعي، تصحيح: مصطفى السقا، د. ط.، ) القاهرة: املطبعة األمريية، د. ت. (.
، حبث منشور اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرةقحف، منذر،  .216

 االنرتنت، موقع إسالم اون الين.على 
امة اجل م اعيلى  .212 ابن قجدامة، أبو حممد مجو فق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قجد 

ْقد سى الدِّم شقّى، 
 
 م (. 2236 -ه  2266، د. ط.، ) القاهرة: مكتبة القاهرة، المغنيامل
، )بريوت: دار 2، طأحمدالكافي فقه اإلمام ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد املقدسي،  .223

 هـ(.2222الكتب العلمية، 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن حممد،  .222

، )بريوت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طعلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
 م(.1331-هـ2212

، حتقيق: الذخيرةن إدريس بن عبد الرمحن، القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد ب .221
 م (. 2222، ) بريوت: دار الغرب اإلسالمى، 2حممد بو خجْبزة، ط

، حتقيق: حممد حجي، د.ط، )بريوت: دار الغرب الذخيرةالقرايف، أمحد بن إدريس،  .222
 م(.2222اإلسالمي، 
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، د. ط.، ) الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصارى،  .222
 (.  2232بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب، 

، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل القرطيب، حممد بن أمحد بن رشد .222
، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1، حتقيق: د حممد حجي وآخرون، طلمسائل المستخرجة

 م(. 2266 -هـ  2236
صارف . . . دراسة اقتصادية، مقدم ضمن القري، حممد علي، التورق كما جتريه امل .223

البحوث املعدة للدورة السابعة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف الفرتة 
 . 1332كانون األول   20 -22هـ، املوافق 2212شوال  12 -22من 
 ، )بريوت: دار الفكر، د.ت(.الرسالةالقريواين، عبد اهلل بن زيد،  .220
القيم، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر بن قـ يِّم اجل ْوز ية، الطرق احلجْكم ية  ابن .226

 -ه 2222،  ) بريوت: دار الكتب العلمية، 2ىف السياسة الشرعية، حتقيق: زكريا عجمريات، ط
 م (. 2222

الم إعابن القيم، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر بن قـ يِّم اجل ْوز ية،  .222
 ،  ) بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت (.2، ، طالموقعين

- 2بروناي دار السالم من  () يف دورته الثامنة املنعقدة يف2/6) 01قرار اجملمع رقم  .223
 .م2222حزيران )يونيو(  10- 12املوافق  هـ2222حمرم  0
ورة بشأن صكوك اإلجارة، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الد 220قرار رقم  .222

 223-232هـ، ص2212م/1332اخلامسة عشرة، 
( جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر 2/22) 212قرار رقم:  .221

هـ، املوافق 2211شوال  21إىل  0اإلسالمي املنعقد يف دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 
 م، 1332كانون األول )ديسمرب(   10 – 11
الفقهـي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابعة عشرة  قرار جملـس اجملمـع .222
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-22هـ الذي يوافق: 12/23/2212-22املنعقـدة مبكـة املكرمـة، يف الفرتة من 
 م، 20/21/1332
قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة  .222

 ، 2223إذا ر ) مارس (  13 -22هـ املوافق 2223ن شعبا 12 -20العربية السعودية من 
قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورته السابعة عشرة،  .222

/ 21/  20-22هـ الذي يوافقه  2212/  23/  12-22املنعقدة مبكة املكرمة، يف املدة من 
 م. 1332

  .املالية ( بشأن األسواق2/0) 23قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  .223
 (23)0/2قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  .220
 3إىل  2قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من  .226

 م2266كانون األول   22 - 23املوافق  2232مجادي األوىل 
تفسير ب ْصرى الدِّم ْشقّى، ابن كثري، أبو الف داء امساعيل بن عمر بن كثري القجر شى ال .222

، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 2، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، طالقرآن العظيم
 ه (.2222

، )بريوت: 1، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، أبو بكر بن مسعود،  .223
 هـ (.2233دار الكتب العلمية، 

، حتقيق: بشار عواد ُسَنن ابن ماجةىن، ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوي .222
 م(.2226-ه2226، )بريوت: دار اجليل، 2معروف، ط

، حتقيق: فؤاد ُدَرر السلوك فى سياسة الملوكاملاو ردي، أبو احلسن على بن ح ب يب،  .221
 م (. 2220 -ه 2220، ) الرياض:  دار الوطن، 2عبد املنعم أمحد، ط

، و الواليات األحكام السلطانيةن ح ب يب ا، املاو ردي، أبو احلسن على بن حممد ب .222
 1333 -ه 2210، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 2الدينية، تصحيح: أمحد عبد السالم، ط
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 م (.
، حتقيق: علي معوض، و عادل الحاوي الكبيراملاوردي، علي بن حممد بن حممد،  .222

 م(.2222ه 2222، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2عبد املوجود، ط
، د.ط، موسوعة الفقه اإلسالميجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة، ا .222

 هـ(.2226)القاهرة: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، 
، الدار العربية للكتاب، تونس، في المعامالت الحيل الفقهيةحممد، ابن إبراهيم،  .223

1332. 
 على مذهب اإلمامفتح العلي المالك في الفتوى حممد بن أمحد بن حممد عليش،  .220

 مالك، عبد اهلل بن بيه، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل معامالت األموال، 
: مشروعيتها ودورها و التطبيقات المصرفية للتورقحممد عبد الغفار الشريف:  .226

 م، 1332هـ/ أكتوبر 2212اإلجيايب والسليب. حولية الربكة العدد اخلامس رمضان 
، دار النفائس، معامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميالحممد عثمان شبري،  .222

 م( 2222/ ھ 2222: 2األردن، ط
، التطبيقات المصرفية للتورق ومدى شرعيتها ودورها اإليجابيحممد العلي القري  .233

 حولية الربكة العدد اخلامس. د.ت.
ه اإلسالمي، جممع الفق األسواق المالية في ميزان الفقه"،حممد علي القرة داغي، " .232

 .2221الدورة السابعة، 
 الصكوك اإلسالمية )التوريق(وتطبيقاتها المعاصرةحممد علي القري بن عيد،  .231

 .22وتداوهلا، جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة 
اإلنصاف فى معرفة الراجح من امل ْرداوي، عالء الدين أبو احلسن على بن سليمان،  .232

 ء الرتاث العرىب، د. ت. (.، ) بريوت: دار إحيا1، طالخالف
، 1، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي، علي بن سليمان،  .232
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 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(. 
، حتقيق: عبد الرمحن اجلربين التحبير شرح التحريراملرداوي، علي بن سليمان،  .232

 م(.1333هـ 2212، )السعودية: مكتبة الرشد، 2وآخرون، ط
، د. ط.، ) بريوت: مختصر الُمَزنياملزين، امساعيل بن حيىي بن امساعيل أبو ابراهيم،  .233

 م (. 2223 -ه 2223دار املعرفة، 
، )بريوت: دار الكتب 2، طالمبدع في شرح المقنعابن مفلح، إبراهيم بن حممد،  .230

 م(.2220ه 2226العلمية، 
، حتقيق: فهد بن حممد فقهأصول الابن مفلح، مشس الدين حممد املقدسى احلنبلى،  .236

 م(.2222-ه2213، )الرياض: مكتبة العبيكان، 2الس ْدح ان، ط
 ن اوي، زين الدين حممد،  .232

، ) القاهرة: 2، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرامل
 ه (.2223املكتبة التجارية الكربى، 

مل الكتب، ، )القاهرة: عا2، طالتعاريفاملناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني،  .203
 هـ(2223

، حبث مقدم التورق المصرفي في التطبيق المعاصرمنذر قحف، وعماد بركات:  .202
ملؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية: معامل الواقع وآفاق املستقبل املنعقد يف جامعة اإلمارات العربية 

 م، 1332مايو  23 -6املتحدة، 
، )بريوت: دار صادر، 2ط، لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن علي،  .201

 ه(.2222
، د.ط )منشأة املعارف، الفكر الحديث في إدارة المخاطرمنري إبراهيم اهلندي،  .202

 (.1332اإلسكندرية، 
، كتاب مبثق عن هي هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية المعايير الشرعية .202

 . البحرين. 1323اإلسالمية، 
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، الصكوك قضايا فقهية واقتصاديةجالل أبو زيد، معبد علي اجلارحي، وعبد العظيم  .202
حبث مقدم املؤمتر التاسع عشر جملمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، والذي أقيم 

م(. بإمارة الشارقة 1332أبريل  23-13هـ( املوافق )2223مجادي األوىل  2-2يف الفرتة من )
 بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

، )بريوت: دار 2، طالتاج واألكليل لمختصر الخليلاق، حممد بن يوسف، املو  .203
 (.2223ه 2223الكتب العلمية، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية الكويت،  ، وزارة2املوسوعة الفقهية، ط/ .200
 .(221 /26)م، 2262-هـ 2232

، حتقيق: يرمختصر التحرير شرح الكوكب المنابن النجار، أبو البقاء، تقي الدين،  .206
 م(2220-ه2226، )مكتبة العبيكان، 1حممد الزحيلي ونزيه محاد، ط

، البحر الرائق في شرح كنز الدقائقابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد،  .202
 ، )بريوت: دار الكتاب اإلسالمي، د.ت(.1ط
 ، د.ط، )بريوت: دار الكتباألشباه والنظائرابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم،  .263

 هـ(.2222العلمية، 
 هـ(. 2226، )دمشق: دار القلم، 2الندوي، علي أمحد، القواعد الفقهية، ط .262
حتقيق: عبد الفتاح أبو  سنن النسائي،النسائي، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  .261

 م(.2263-هـ2233، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، 1غدة، ط
،د. صحيح مسلم بشرح النووي بن شرف،، النـ و وي، أبو زكريا حمجْى الدين حيىي .262

 ط.،) القاهرة: املطبعة املصرية، و مكتبتها، د. ت. (.
، حتقيق: زهري روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، حمي الدين حيىي بن شرف،  .262

 م(.2221ه 2221، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 2الشاويش، ط
، د.ط، )بريوت: دار ذبالمجموع شرح المهالنووي، حيىي بن شرف الدين،  .262
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 الفكر، د.ت(.
، حتقيق: حممد فؤاد صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي  .263

 عبد الباقي، د.ط، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(.
يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة  الفتاوى الهنديةنظام، ومجاعة من علماء اهلند،  .260

 م 2222 -هـ 2222 -لنشر: دار الفكر النعمان، دار ا
شرح فتح القدير على ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد السيواسى، كمال الدين،  .266
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